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                                                                 บทคัดยอ 

             ปจุบันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากร  ไดเพิ่มสูงขึ้นการลงทุนตาง ๆ ในสิ่งปลูก

สรางไดดีมากขึ้นไมวาจะเปนอาคารสํานักงานและบานเพื่ออยูอาศัย  สิ่งหนึ่งท่ีตามมากับการกอสราง 

คือ การผลิตเกาอีหรือโตะทางผูจัดทําโครงการจึงไดเล็งเห็นถึงประโยชนของการนําเศษไมเหลือจาก

โรงงาน มาใชโดยจะดัดแปลงเปน“เกาอ้ีเพนทแฟนซี” มาทําเปนเกาอ้ี แลวตกแตงทาลวดลายหรือ

เพนทดวยสี นําไปต้ังตามรานกาแฟหรือคาเฟก็ได  เปนการนําวัสดุเหลือใช   กลับมาใชใหม   ผูใชได

ประโยชนจากการใชงาน     อีกทั้งเปนการตอยอดทางความคิดไปสูวัสดุอ่ืน ๆ ไดอีก   ตามกระแสใน

วงการเฟอรนิเจอรและของแตงบาน ที่คนทั่งไปมักเรียกติดปากวา D.I.Y 



                                                                                                                                                              (ข)                    

 

                                                                        กิติมากรรมประกาศ 

 

          การดําเนินการคร้ังน้ีจะไมสามารถลุลวงได  หากปราศจากความชวยเหลือจากคณะกรรมการที่

ปรึกษา และ อาจารยประจําวิชาซึ่งประกอบดวย อาจารยภัสฉัฐ ภาคีฉาย และอาจารยวงคเดือน  

ประไพวัชรพันธ ที่ได 

กรุณาใหขอเสนอแนะชวยเหลือและใหคําปรึกษาตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ เปนอยางดีตลอดจน

อาจารย 

ทานอ่ืน ๆ ที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกคณะผูจัดทํา คณะผูจัดทําชอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

         ตลอดระยะเวลาในการดําเนินโครงการสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชขอมอบคุณคาและประโยชน

ของรายงานผลการดําเนินโครงการฉบับนี้เปนเครื่องบูชาพระคุณของคุณพอ คุณแม ตลอดจนครูและผู

มีพระคุณ 

ทุกทานท่ีไดอบรม สั่งสอนคอยใหกําลังใจ สนับสนุน ใหคณะผูจัดทําไดศึกษาและดําเนินโครงการ

สําเร็จตามความมุงหวัง  
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                                                                                                        โครงการสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

                                                                                                                            “เกาอี้เพนทแฟนซี” 

 



 

                                                                                    

 

 

       สารบัญ 

                                                                                                                                                      หนา  

             บทคัดยอ                                                                                                                           (ก) 

             กิตติกรรมประกาศ                                                                                                            (ข) 

             บทท่ี  1  บทนํา                                                                                                                   1 

                           หลักการและเหตุผล                                                                                             1 

                           วัตถุประสงคของโครงการ                                                                                   2 

                           เปาหมายของโครงการ                                                                                         2 

                           การติดตามผล และการประเมิณโครงการ                                                            2 

                           ผลที่คิดวาจะไดรับ                                                                                               2 

          บทท่ี  2  แนวคิด  ทฤษฏี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ                                                                3 

                        แนวคิดโครงการตามสาระการเรียนรู                                                                     3 

                                     ทฤษฎีการวิเคราะหสถานการณการตลาด (SWOT Analysisi)                  5 

                                     ทฤษฎีการวิเคราะหผูบริโภค  (STP Strategy)                                           5 

                                     ทฤษฎีกลยุทธการตลาด  (4P’s)  และสวนประสมทางการตลาด               9 

                                     ทฤษฎีที่มาของการออกแบบสิ่งประดิษฐ                                                  9 

                       งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ                                                                             10 

       บทท่ี  3  วิธีการดําเนินโครงการ                                                                                             12 

                      วิธีการดําเนินการ                                                                                                    12 

                      แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                 13 

                      สถานที่ดําเนินโครงการ                                                                                          14 

                      ขอบเขตดานงบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ                                                           15 

                      การจัดทําแผนธุรกิจ                                                                                                15 

                                  ความเปนมาของธุรกิจ                                                                                15 

                                  สินคา                                                                                                          15 



                                  แผนบริหารจัดการ                                                                                      16 

                                  แผนการตลาด                                                                                             17 

                                  แผนการขายสิ่งคา                                                                                       17 

                                  แผนการเงิน                                                                                                17 

                                                                                สารบัญ (ตอ) 

                                                                                                                                                      หนา  

                               แผนฉุดเฉิน  หรือแผนประเมิณความเสี่ยง                                                        17 

        บทท่ี  4  ผลการดําเนินโครงการ                                                                                               18 

                      รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล                                                                           18 

                      บัญชีรายรับ  -  รายจาย  และใบเสร็จในโครงการ                                                      27 

                      ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ                                                                             28 

       บทท่ี  5  สรุปผลการดําเนินโครงการ  และขอเสนอแนะ                                                           29 

                     สรุปผลการดําเนินโครงการ                                                                                        29 

                     ปญหา  และอุปสรรคในดานการดําเนินโครงการ                                                       30 

                     ขอเสนอแนะ  แนะแนวทางในการพัฒนา                                                                   34 

      บรรณานุกรม 

      ภาคผนวก 

                    ภาคผนวก  ก  โครงการ 

                    ภาคผนวก  ข  แบบสอบถาม 

                    ภาคผนวก  ค  ประมวณภาพผลิตภัณฑ 

                    ภาคผนวก  ง  ประวัติผูดําเนินโครงการ 

       

                                

 



                                                                    บทที่ 1                                                                                                   

  บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

  ดวยปจจุบันโลกของเราไดมีการใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคาจนทําใหทรัพยากร ที่มีตาม 

ธรรมชาติลดนอยลง ซึ่งปจจุบันความตองการ ไมเพื่อผลิตเฟอรนิเจอรในโรงงาน มีความตองการ 

อยางไมมีที่สิ้นสุด ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการจึงขอเปนสวนหน่ึงที่จะชวยอนุรักษสิ่งแวดลม จึง 

ไดออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อใหเหมาะสมกับผูที่อาศัยตาม หอพัก หรือบานเชา จากเศษ       ไมซึ่ง 

ปจจุบันเฟอรนิเจอรมีราคาสูงและมีขนาดใหญ และผูคนสวนมากมักจะอาศัยตามหอพัก ซึ่งมีเน้ือ 

ที่ภายในหองนอย จึงมีผูคนมากมายที่ตองการเฟอรนิเจอรไวตกแตงภายในหอง ที่มีขนาด  กะทัด 

รัด มีประโยชนสอยหลายอยางภายในชิ้นเดียว มีราคาถูก มีความปลอดภัย    และมีความแข็งแรง 

ทนทานเคลื่อนยายงาย เศษไมจากโรงงานแปรรูปเหลาน้ีจะเปนไมเน้ือแข็ง เชน    ไมสัก    ไมอัด 
ทอง ไมแดง ไมมะคา เปนตน ซึ่งเปนไมที่มี คุณสมบัติที่ดีนิยมใชในการออกแบบเคร่ืองเรือน พื้น 
ผนังประตูหนาตาง โตะ ดวยสีลวดลาย และลกัษณะเน้ือไมมีความสวยงาม    ฉะน้ันการออกแบบ 
ผลิตภัณฑจากเศษไมแปรรูปจะเปนการใชวัตถุดิบเหลาน้ีใหมีมูลคาเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
              ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ  จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ เกาอ้ีที่มีคุณภาพ 

จากการนําวัสดุที่เหลือใช ที่มีอยูตามโรงงานเฟอรนิเจอร ที่โรงงาน ไมเอาหรือเหลือใช แตคณะผู 

จัดทําโครงการไดคิดคนที่จะพัฒนาใหเกาอ้ีธรรมดาๆเปนสินคาหรือสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

ที่มีคุณคา สรางรายไดใหกับครอบครัว และชวยในการศึกษา และเพื่อดําเนินตามรอยเศรษฐกิจพอ 

เพียง ด่ังพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วาดวยการใชอยางพอเพียง    เชนเดียวกับ  

กลุมของขาพเจาที่นําเอาเกาอ้ีธรรมดาจากโรงงานมาประยุกตใชใหมอีกคร้ังและแถมยังชวยลดการ 

ตัดตนไมทําลายปาอีกทางหน่ึง และทางกลุมคณะผูจัดทําโครงการ  ไดคิดคนที่จะพัฒนาเกาอ้ีเหลือ 

ใชมาเพนทสีใหมีลวดลายมากขึ้นซึ่งสวนใหญจะนําไปทําเปนเกาอ้ีตัวเล็กใหเขากับหองหรือพื้นที่  

ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งการออกแบบเปนการเพนทเกาอ้ีหรือใชสอยอยางอ่ืนไดทําใหเกิดประโยชน 

 
 



 
 

บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 แนวคิดในการประดิษฐจากวัสดุเหลือใช “เกาอ้ีเพนทแฟนซี การดําเนินโครงการคร้ังน้ี คณะ

ผูจัดทําโครงการไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัย และ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทาง ดังน้ี  

1. แนวคิดโครงการเกาอ้ีเพนทแฟนซ ี 

2. แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค  

3. ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด (4P's) 

4. งานวิจัยเกี่ยวของกับโครงงาน 

1.แนวคิดโครงการประดิษฐเกาอี้เพนทแฟนซี 

  งานประดิษฐ หมายถึง สิ่งประดิษฐเกิดขึ้นเพราะมนุษยเปนผูสรางผูพัฒนา ปรับปรุง และ

เปลี่ยนแปลงแบบ ผลงานดวยความคิดสรางสรรคที่มีอยูในแตละบุคคล มีวัตถุประสงคในการสราง

สิ่งประดิษฐเพื่อตอบสนอง ความตองการดานประโยชนใชสอย งานประดิษฐมีความสัมพันธและ

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนไทยต้ังแตสมัยโบราณ เกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทาง

ศาสนา 

 ความสําคัญของสิ่งประดิษฐ 

                     สิ่งประดิษฐคืองานที่ไมไดใชเคร่ืองจักรในการสรางชิ้นงาน แตใชสมองกับ 2 มือและเปน

ผลงานที่ตองใชความอดทน ความรักในงาน ความคิดที่สรางสรรค จินตนาการ ความละเอียดและที่

สําคัญ คือความมีคุณคาทางจิตใจของผูสรางงานประโยชนคือเปนงานที่จะมีคุณคาสําหรับการอนุรักษ

ไวในภายหนาและสามารถคิดตอยอดจากการประดิษฐน้ันๆไปไดอยางไมมีที่สิ้นสุด 

 ลักษณะของงานประดิษฐ  แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. สิ่งประดิษฐท่ัวไป  

 เปนงานที่บุคคลสรางขึ้นมาจากความคิดของตนเองโดยอาศัยการเรียนรูจากสิ่งรอบๆ ตัว 

นํามาดัดแปลง หรือเรียนรูจากตํารา เชน การประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ การประดิษฐดอกไม 
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2. สิ่งประดิษฐท่ีเปนเอกลักษณไทย                                                           

        เปนงานที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในครอบครัวหรือในทองถิ่น หรือทําขึ้น

เพื่อใชงานหรือเทศกาลเฉพาะอยาง เชน มาลัย บายศรี งานแกะสลัก 

 ประเภทของงานประดิษฐ 

 งานประดิษฐตางๆ สามารถเลือกทําไดตามความตองการและประโยชนใชสอย ซึ่งอาจแบง

ประเภทของงานประดิษฐตามโอกาสใชสอยดังน้ี 

 1. ประเภทใชเปนของเลน เปนของเลนที่ผูใหญในครอบครัวทําใหลูกหลานเลนเพื่อความ

เพลิดเพลิน เชน งานปนดินเปนสัตว สิ่งของ งานจักสานใบลานเปนโมบาย งานพับกระดาษ 

 2. ประเภทของใช ทําขึ้นเพื่อเปนของใชในชีวิตประจําวัน เชน การสานกระบุง ตะกรา การ

ทําเคร่ืองใชจากดินเผา จากผาและเศษวัสดุ 

 3. ประเภทงานตกแตง ใชตกแตงสถานที่ บานเรือนใหสวยงาม เชน งานแกะสลักไม การ

ทํากรอบรูป ดอกไมประดิษฐ 

 4. ประเภทเคร่ืองใชในงานพิธี ประดิษฐขึ้นเพื่อใชในงานเทศกาลหรือประเพณีตางๆ เชน 

การทํากระทงลอย ทําพานพุม มาลัย บายศรี 

 ประโยชนของงานประดิษฐ 

 1.    งานประดิษฐมีความสัมพันธเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของไทย 

 2.    งานประดิษฐมีความสัมพันธเกี่ยวของขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 

 3.    งานประดิษฐชวยใหเกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 

 4.    งานประดิษฐชวยใหการทํางานของสมองและประสาทสัมผัสประสานสัมพันธกัน 

 5.    ใชเปนเคร่ืองประดับตกแตง ของเลน ของขวัญที่ระลึก 

 6.    รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 7.    เปนการฝกลักษณะนิสัยในการทํางานใหมีความอดทน 

 แนวคิดที่นําวัสดุเหลือใชมาดัดแปรงออกแบบและประยุกตใชใหมน้ันก็เพราะวาวัสดุเหลือ

ใชอยางไมพาเลทน้ันมีหนาที่ใชประโยชนในโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอยางเดียวคือใชคูกับรถ Forklift 

แตไมพาเลทน้ันเปนไมที่มีขนาดใหญและสามารถนํามาประยุกตเปลี่ยนแปลงจากไมพาเลทธรรมดาให

กลายเปนเฟอรนิเจอรที่สวยงามได นํามาเปนสิ่งของใชงาน เชน โตะ เกาอ้ี ที่วางของ เตียง เปนตน 

2. แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค  
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 รัฐวัชร พัฒนจิระรุจน  กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาปจจัยบุคคล กลุมบุคคล 

หรือองคการ และกระบวนการที่พวกเขาเหลาน้ันใชเลือกสรร รักษา และกําจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

บริการ ประสบการณ หรือแนวคิด เพื่อสนองความตองการและผลกระทบที่กระบวนการเหลาน้ีมีตอ

ผูบริโภคและสังคมพฤติกรรมผูบริโภคเปนการสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และ

เศรษฐศาสตร เพื่อพยายามทําความเขาใจกระบวนการการตัดสินของผูซื้อ ทั้งปจเจกบุคคลและกลุบุคคล 

พฤติกรรมผูบริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผูบริโภคปจเจกชน อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตรและ

ตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามทําความเขาใจความตองการของประชาชน พฤติกรรมผูบริโภค

โดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคโดยกลุมบุคคลเชนครอบครัว มิตรสหาย กลุม

อางอิง และสังคมแวดลอมดวยพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก

ของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริกรทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการ

ตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออก 

                      พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา

การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการ

ของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) 

Engel และผูรวมงาน (1968) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา เปนการกระทําของ

บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มี

อยูกอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 

ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของ

ผูบริโภคไววาเปนพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา ซื้อ ใช ประเมินผล หรือการ

บริโภคผลิตภัณฑ บริการ และแนวคิดตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของ

ตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู ทั้งเงิน เวลา และกําลังเพื่อ

บริโภคสินคาและบริการตาง ๆ อันประกอบดวย ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อยางไร ที่ไหน และ

บอยแคไหน 

แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดใหความหมาย

ของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการ

จัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอน

แลว และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 
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กลาวโดยสรุปวาพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก

ของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการใน

การตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออกของแตละบุคคล ซึ่งมีความแตกตางกันออกไป 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภค มีประโยชนทางการตลาด 5 ประการ ดังน้ี 

1. ชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 

2. ชวยใหผู เกี่ยวของสามารถหาหนทางแก็ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของ

ผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

3. ชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีขึ้น 

4. เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหตรง

กับชนิดของสินคาที่ตองการ 

5. ชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตาง ๆ เพื่อความไดเปรียบคูแขงขัน 

ประเภทของการบริโภค  สามารถแบงไดตามลักษณะของสินคาเปน 2 ประเภท คือ 

 1. การบริโภคสินคาไมคงทน (nondurable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของชนิดที

สิ้นเปลืองหรือใชหมดไป เรียกวา destruction เชน การบริโภคนํ้า อาหาร ยารักษาโรค นํ้ามันเชื้อเพลิง    

 2. การบริโภคสินคาคงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของที่ยังคงใชไดอีก 

ลักษณะน้ีเรียกวา diminution เชน การอาศัยบานเรือน การใชรถยนต เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองนุงหม ฯลฯ 

อยางไรก็ตาม สินคาประเภทน้ีก็จะคอย ๆ สึกหรอไป จนในที่สุดจะไมสามารถนํามาใชไดอีก  

 สามารถอธิบายไดดวย โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค  เปนระบบที่เกิดขึ้นจากสิ่งเรา หรือสิ่ง

กระตุน(Stimulus) ใหเกิดความตองการ  (Need)  ในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ มีอิทธิพลอิทธิพล ทําให

เกิดการตอบสนอง (Buyer’s  response) หรือ การตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s   purchase decision) โดย

สามารถเรียกวาโมเดลที่ใชอธิบายระบบน้ีไดอีกลักษณะวา S-R Theory ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ 

ไดแก 

 1. สิ่งกระตุน (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก นักการตลาดจะสนใจ เนนการสรางสิ่งกระตุน

ทางการตลาดซึ่งควบคุมได และ สิ่งกระตุนอ่ืนที่ควบคุมไมได 

2. ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิต

หรือผูขายไมสามารถทราบได ตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ที่ไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

ของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อหรือ 

ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ 
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            กระบวนการพฤติกรรมผูบริโภค (Process of Behavior 

            1. พฤติกกรมเกิดขึ้นไดตองมีสาเหตุ 

            2. พฤติกรรมเกิดขึ้นไดจะตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุน 

            3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นยอมมุงไปสูเปาหมาย 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

1. ปจจัยทางวัฒนธรรม เปนปจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกําหนดความตองการและพฤติกรรม

ของ มนุษย เชน การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมสวนใหญที่ไดรับการยอมรับภายในสังคมใด

สังคมหน่ึงโดยเฉพาะลักษณะชั้นทางสังคม ประกอบดวย 6 ระดับ 

            ขั้นที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบดวยผูที่มีชื่อเสียงเกาแกเกิดมาบนกองเงินกองทอง 

ขั้นที่ 2 Lower –Upper Class เปนชั้นของคนรวยหนาใหม บุคคลเหลาน้ีเปนผูยิ่งใหญในวงการ

บริหาร เปนผูที่มีรายไดสูงสุดในจํานวนชั้นทั้งหมด จัดอยูในระดับมหาเศรษฐี 

ขั้นที ่3 Upper-Middle Class ประกอบดวยชายหญิงที่ประสบความสําเร็จในวิชาอ่ืน ๆ สมาชิกน้ี

สวนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุมน้ีเรียกกันวาเปนตาเปนสมองของสังคม 

ขั้นที่ 4 Lower-Middle Class เปนพวกที่เรียกวาคนโดยเฉลี่ย ประกอบดวยพวกที่ไมใชฝาย

บริหาร เจาของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทํางานน่ังโตะระดับตํ่า   

ขั้นที่ 5 Upper-Lower Class เปนพวก จนแตซื่อสัตย ไดแกชนชั้นทํางานเปนชั้นที่ใหญที่สุดใน

ชั้นทางสังคม 

ขั้นที่ 6 Lower-Lower Class ประกอบดวยคนงานที่ไมมีความชํานาญกลุมชาวนาที่ไมมีที่ดิน

เปนของตนเองชนกลุมนอย 

2.  ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซอ 

ซึ่ง ประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ 

2.1 กลุมอางอิง หมายถึงกลุมใด ๆ ที่มีการเกี่ยวของกัน ระหวางคนในกลุม แบงเปน 2 ระดับ 

- กลุมปฐมภูมิ ไดแกครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีขอจํากัดในเร่ืองอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม และ

ชวงอายุ 

- กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมทางสังคมที่มีความสัมพันธแบบตัวตอตัว แตไมบอย มีความเหนียว

แนนนอยกวากลุมปฐมภูมิ 

2.2 ครอบครัว เปนสถาบันที่ทําการซื้อเพื่อการบริโภคที่สําคัญที่สุด นักการตลาดจะพิจารณา    

ครอบครัวมากกวาพิจารณาเปนรายบุคคล 
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2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิง ทําให

บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกตางกันในแตละกลุม 

3. ปจจัยสวนบุคคล การตัดสินใจของผูซื้อมักไดรับอิทธิพลจากคุณสมบัติสวนบุคคลตาง ๆ 

เชน อาย ุอาชีพ สภาวการณทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดําเนินชีวิต วัฏจักรชีวิตครอบครัว 

4. ปจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัดปจจัย

ในตัว ผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและใชสินคา ปจจัยทางจิตวิทยาประกอบดวยการจูงใจ 

การรับรู ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

 ทั้งน้ีมนุษยมักจะแสดงออกจากความตองการที่อยูภายใน ซึ่งมาสโลวไดกําหนดทฤษฏีลําดับ

ข้ันตอนของความตองการซึ่งกําหนดความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยไว 5 ระดับ ซึ่งจัดลําดับจาก

ความตองการระดับตํ่าไปยังระดับสูง มีผลตอระบบการตัดสินใจและพฤติกรรมผูบริโภค ดังน้ี 

            1. ความสําเร็จสวนตัว 

            2. ความตองการดานอีโก (ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ) 

            3. ความตองการดานสังคม 

            4. ความปลอดภัยและมั่นคง 

            5. ความตองการของรายกาย 

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

ขั้นที่ 1 การรับรูถึงปญหา กระบวนการซื่อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซื้อตระหนักถึงปญหาหรือความ

ตองการของตนเอง 

 ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูล ในขั้นน้ีผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรกจะคนหา

ขอมูลจากแหลงภายในกอน เพื่อนํามาใชในการประเมินทางเลือก หากยังไดขอมูลไมเพียงพอก็ตองหา

ขอมูลเพิ่มจากแหลงภายนอก 

ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาจัดเปนหมวดหมูและ

วิเคราะหขอดี ขอเสีย ทั้งในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุมคามากที่สุsด 

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผูประเมินจะทราบขอดี ขอเสีย 

หลังจากน้ันบุคคลจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก็ปญหามักใชประสบการณในอดีต

เปนเกณฑ ทั้งประสบการณของตนเองและผูอ่ืน 

ขั้นที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ เปนขั้นสุดทายหลังจากการซื้อ ผูบริโภคจะนําผลิตภัณฑที่

ซื้อน้ันมาใช และในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภัณฑน้ันไปดวย ซึ่งจะเห็นไดวา กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนกระบวนการตอเน่ือง ไมไดหยุดตรงที่การซื้อ 
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3.ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด (4p’s) 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing mixes) คือเคร่ืองมือหรือปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได ที่ธุรกิจ

ตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมายหรือเพื่อ

กระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของตน 

ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด ที่มีการควบคุมได ซึ่งธุรกิจ

สามารถใชรวมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบริโภคและกลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย 4 สวน

ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความจําเปนและความตองการของ

ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขสยอาจมียตัวตนหรือไมมีตัวตนกฝได ซึ่งจะประกอบดวย 

สินคา บริการ ความคืด สถานที่ กิจกรรม องคกร หรือบุคคล ในการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ จะ

ประกอบดวย 
1.1 การสรางความแตกตางทางการแขงขัน หมายถึง การดําเนินการในเร่ืองของการออกการ

นําเสนอที่แตกตางจากคูแขง 

1.2 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนกิจกรรมในการกําหนดขอเสนอและภาพลักษขอ

บริษัท เพื่อเขาครอบครองตําแหนงทางการแขงขันโดดเดนและมีมูลคาคุณคาใหอยูในจิตใจของลูกคา

และกลุมเปาหมาย 

1.3 กลยุทธเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เปนการพิจารณาถึงคุณสมบัติที่มีลักษณะที่ดีเดน

และแปลกใหมของผลิตภัณฑ รวมทั้งเปนลักษณะที่สามารถตอบสนองความตองการ และสรางความพึง

พอใจใหกับลูกคาไดมากที่สุด 

2. ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑที่แสดงออกในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน

ของลูกคา ดังน้ันผูบริโภคจะทพการเปรียบเทียบมูคคาของผลิตภัณฑกับราคาหากมูลคาของผลิตภัณฑมี

มูลคาสูงกวาราคา จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึงโครงสรางของชองทางการจัดจําหนายใชเพื่อ

เคลื่อนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายถึง

สถาบันการตลาด สวนกิจการที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา 

และการเก็บรักษาคงคลังสินคา เปนตน 

4. การสงเสริมการขาย (Promotion) เปนเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตรา

สินคาหรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการเพื่อเตือน

ความจํา (Remind) ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิผลตอความรูสึกความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 นวนพ  สุวรรณภูมิ (2557) โครงการออกแบบและพัฒนาเกาอ้ีพักผอนรูปแบบแฟนซี

วัตถุประสงคของโครงการวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาเกาอ้ีพักผอนรูปแบบแฟนซี รวมสมัยหา

แนวทางในการแกไขปญหาดานความตองการใชเคร่ืองเรือนในพื้นที่ ที่จํากัด ของคนปจจุบัน จาก

การศึกษาขอมูลพบวาคนวัยทํางานนิยมพักอาศัยในคอนโดมิเนียมมากขึ้น ดวยขนาดของหองที่มีพื้นที่ 

จํากัด จึงสงผลกระทบตอเลือกซื้อเคร่ืองเรือน ของผูบริโภคตองการเคร่ืองเรือนที่สามารถใชในพื้นที่ ที่

จํากัด มีความหลากหลายดานประโยชนใชสอย และยังคงมีรูปแบบกระทัดรัด จึงแนวคิดใหมในการ

ออกแบบ และพัฒนาเกาอ้ีพักผอนเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว โดยวิธีการดําเนินวิจัย คือ ศึกษา

ขอมูลทางพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อเฟอรนิเจอรสําหรับคอนโดมิเนียมจากการสังเกต

สัมภาษณ,สอบถามกลุมประชากรแลวสรุปแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลวัสดุที่ใช สีที่ใชพฤติกรรมการ

ใชงานมีความหลากหลายดานประโยชนใชสอยแนวคิดการออกแบบ 

1. ศึกษาสภาพและปญหาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคา  

2. ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเฟอรนิเจอรของผูบริโภค 

              3.  หาแนวทางการพัฒนาการตลาดการคาเฟอรนิเจอรของผูประกอบการคา ในการศึกษาแนว

ทางการพัฒนาการตลาดการคาเฟอรนิเจอรของผูประกอบการคา ใชวิธีรวบรวมขอมูล 3 วิธีคือ แบบ

สัมภาษณ แบบสอบถาม และการสนทนากลุม 

             กรณีใชแบบสัมภาษณขอมูลสภาพและปญหาการตลาดการคาเฟอรนิเจอรของผูประกอบการคา 

ผูใหขอมูลคือ ผูประกอบการคา สิ่งประดิษฐไมในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกรณีใช

แบบสอบถามขอมูลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อเฟอรนิเจอรของผูบริโภค ผูใหขอมูลคือ ลูกคาซึ่งเขามา

ซื้อสิ่งประดิษฐเกาอ้ีเพนแฟนซีที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบกําหนดคําตอบใหเลือก มีลักษณะ

เปนมาตราสวนประมาณคา คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบียนมาตรฐาน 

พาศนา ตัณฑลักษณ (2526: 293) ใหความเห็นวา การออกแบบ เปนการสรางสรรคโดยมี แบบแผนตาม

ความประสงคที่กําหนดไว การออกแบบ      หมายถึงเฉพาะสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเทาน้ัน การ ออกแบบเปน

ความพยายามสรางใหเกิดความเปลี่ยนแปลง โดยการจัดระเบียบ ดวยความมุงหมายที่ จะแกปญหา เพื่อ

สนองประโยชน    ทั้งของตนเองและสังคมคุณสมบัติของนักออกแบบควรเปนผูที่มี     ความรู         ความ

ชํานาญตลอดจนดีประสบการณ และที่สําคัญคือเปนผูที่มีความคิด และจินตนาการ    การ    ออกแบบการ

ปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการแกปญหา    และสนองความตองการของ มนุษย คือการ
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เร่ิมตน เปนนักออกแบบและนําคุณสมบัติอันสําคัญที่สรางความแตกตางใหกับมนุษย จากสิ่งที่มีชีวิตอ่ืนๆ 

ผลงานการออกแบบที่เกิดขึ้นมีขอบเขตที่กวางขวางครอบคลุมต้ังแตที่เราอาศัย 
 



 
 

บทที่ 3  

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

วิธีการดําเนินการ 

 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ  

1. เตรียมคิดและออกแบบสิ่งประดิษฐ  

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเรียงวัสดุอุปกรณที่จะประดิษฐ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นดําเนินการ 

1. สัปดาหที่ 1 ออกแบบสิ่งประดิษฐ 

2. สัปดาหที่ 2 รวบรวมเงินกลุม 

3. สัปดาหที่ 3 แบงหนาท่ีจัดซื้ออุปการณ 

4. สัปดาหที่ 4 ตรวจดูความพรอมและอุปกรณอีกครั้งเพื่อความถูกตอง 

5. สัปดาหที่ 5 เริ่มลงมือประดิษฐเกาอ้ีเพนท 

6. สัปดาหที่ 6 ตรวจสอบความเรียบรอยความสวยงามของสิ่งประดิษฐ 

7. สัปดาหที่ 7 นําเสนอโครงการ 

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการดําเนินงาน 

2. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
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                                                                ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ขั้นตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม          

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจัดสรรงบประมาณ 

 

 

        

3. รางโครงการเสนออาจารยท่ี

ปรึกษาโครงการ 

 

 

 

 

       

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ

สถานท่ีที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

   

 

      

5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกล

ยุทธ 

         

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน

และขั้นตอนการดําเนินงานที่วาง

ไว 

 

 

          

 

 

       

  

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงาน 
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                                                              แผนท่ีทําสิ่งประดิษฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

567 ซ 45/1 ม.10 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 

หางอิมสําโรง 

แยกบางนา 
โรงเรียน Atc 
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วันเวลาและสถานท่ีดําเนินโครงการ 

     เริ่มดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2563 

     สถานท่ีปฏิบัติงาน   567 ม 10 ต. สําโรงเหนือ อําเภอ เมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  

 

ขอบเขตดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

            ประมาณคาใชจาย 

งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน   976  บาท 

คาวัตถุดิบ 

          แปลงทาสี                                       96             บาท 

          คาสี                                               180            บาท 

         ไมอัด ( แผน)                                   200            บาท 

         ปายไวนิล                                       500             บาท 

          คาเขาเลม                                          200             บาท 

         คาแผน CD                                          50              บาท    

          กลองใสแผนCD                               30             บาท                               

         รวม             1,256             บาท 

 

การจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 

ความเปนมาของธุรกิจ 

 สมาชิกในกลุมไดรวบรวมความคิดเห็นเพื่อคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ จากวัสดุเหลือใชนํามาประดิษฐ

เปนผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหมคงทนแข็งแรงและ  สามารถใชงาน  ไดจริงทางสมาชิกไดเล็งเห็นวากาเพน

รวดรายเกาอ๋ีขึ้นน้ันนอกจากจะสวยและยังใชงานไดจริงสามารถวางของสิ่งตาง  ๆได 

ที่จะนํามาอํานวยความสะดวกในราคาประหยัดและใสใจในสิ่งแวดลอม ทางกลุมผูจัดทําโครงการ 

จึงจัดทําการเพนเกาอ๋ีเพนซีจากเศษไม 

 

 

สินคา “เกาอ๋ีเพนทแฟนซี” 
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                                                                แผนบริหารจัดการ 

 
 

 

 

 

 

  

                                                                    ประธานโครงการ 
                                                   นางสาว กรทิพย เหรียญวรากร 
 

 

 

 

 

   

       รองประธานโครงการ                                                                                     สมาชิก 
      นางสาวสรัลพร ใจกง                                                                              นางสาวชลธิชา วัฒนะ          
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                                              แผนการตลาด 

1 กลยุทธผลิตภัณฑ 

กลุมสมาชิกโครงการสิ่งประดิษฐจากวัสดุที่เหลือใช “เกาอ๋ีเพนทแฟนซ”ีไวสําหรับน่ังเลน 

           หรือ  สินคาที่มีความแปลกใหมและคงทนแข็งแรง 

2 กลยุทธราคา 

วิเคาระหตนทุนการผลิตของโครงการ ใหมีการควบคุมคาใชจาย 

3 กลยุทธการจัดจําหนาย 

ตามแหลงขายวัสดุอุปกรณตกแตงบานตางๆ หรือแหลงชอปปงตางๆ 

แผนการขายสินคา 

1 สรางกําไร 5-10% ทุกป 

2 คืนตนทุนในการดําเนินงานใน 2 ป 

3 ภายใน 3-4 ปใหสินคาเปนที่นิยมของผูบริโภค 

แผนการเงิน 

งบประมาณ 3,000 โดยเก็บสมาชิกในกลุมคนละ 1,000 บาท 

 
แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

รายการ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แนวทางการแกไข 
1 มีคูแขงขันทางตรงมากพอ มีสิ่งประดิษฐสงเขาประกวด

จํานวนมากพอ 
จัดการสงเสริมการขายอยาง

ตอเนื่อง 
2 วัตถุดิบอาจไมเพียงพอ ทําใหผลิตงานลาชา จัดเตรียมวัตถุดิบสํารอง 

3 สิ่งประดิษฐเกิดความเสียหาย ทําใหดําเนินงานลาชา ควรมีความรอบครอบในการ

ปฎิบัติงานมากกวานี้ 
                                       
 
 
 
 
 

                             



 
 

 

บทที่ 4 

ผลการดําเนินโครงการ 

 

 การดําเนินโครงการ สิ่งประดิษฐเกาอ้ีเพนทแฟนซี  มีวัตถุประสงคเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ สรางมูลคาเพิ่มใหกับเศษไมที่ไมใช

แลวและเพื่อใหไดรับประสบการณในการลงมือปฏิบัติงานจริง 

                                             รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

                                             นางสาวกรทิพย  เหรียญวรากร 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

12 ม.ิย. 62 ประชุมกลุมการทําโครงการ  

17 ม.ิย. 62 เสนองานกับอาจารยที่ปรึกษา  

19 ม.ิย. 62 สงชื่อโครงการเพื่อขออนุมัติ  

22 ม.ิย. 62 ทําเอกสารขออนุมัติโครงการ  

24 มิ.ย. 62 ทําเอกสารขออนุมัติโครงการ (คร้ังที่ 1)  

26 มิ.ย. 62 แกไขเอกสารอนุมัติโครงการ  

27 มิ.ย. 62 สงเอกสารอนุมัติโครงการ (คร้ังที่ 2)  

29 ม.ิย. 62 เร่ิมทําบทที่ 1 (บทนํา)  

3 ก.ค. 62 สงบทที่ 1 (คร้ังที่ 1)  

5 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 1   

7 ก.ค. 62 สงบทที่ 1 (คร้ังที่ 2)  

9 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

12 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 (คร้ังที่ 1)  

14 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

16 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 (คร้ังที่ 2)  

25 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3  

26 ก.ค. 62 สงบทที่ 3 (คร้ังที่ 1)  
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นางสาวกรทิพย  เหรียญวรากร 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

29 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 3  

30 ก.ค. 62 สงบทที่ 3 (คร้ังที่ 2)  

15 ส.ค. 62 เร่ิมทํา Powerpoint   

2 ก.ย. 62 สง Powerpoint (คร้ังที่ 1)   

3 ก.ย. 62 แกไข Powerpoint (คร้ังที่ 1)   

4 ก.ย. 62 สง Powerpoint  (คร้ังที่ 2)  

เตรียม Powerpoint โครงการคร้ังที่1 

 

21 ก.ย. 62 Powerpoint โครงการคร้ังที่ 1  

3.ต.ค. 62 ซื้อวัสดุอุปกรณ  

4 ต.ค. 62 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ  

6 ต.ค. 62 ขัดไม 

และประกอบไมขึ้นโครง 

 

7 ต.ค. 62 รางแบบลงบนแผนไม  

13 ต.ค. 62 วาดรูปลายลงบนแผนไม  

18 ต.ค. 62 ลงส ี  

22 ต.ค. 62 ทําการตกแตงลวดลายลงสีจนสวยงาม  

27 ต.ค.62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษา นําเสนองานโครงการ

งานประดิษฐ 

 

29 ต.ค. 62 เร่ิมทํา Powerpoint present คร้ังที่ 2  

2.พ.ย. 62 สง Powerpoint present คร้ังที่ 2  

3 พ.ย. 62 แกไข Powerpoint present คร้ังที่ 2  

8 พ.ย. 62 สง Powerpoint present คร้ังที่ 2  

16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2  

18 พ.ย. 62 เร่ิมทําแบบสอบถาม  

20 พ.ย. 62 สงแบบสอบถาม (คร้ังที่ 1)  

25 พ.ย. 62 แกไขแบบสอบถาม  

2 ธ.ค. 62 สงแบบสอบถาม (คร้ังที่ 2)  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC. นิทรรศน  
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นางสาวกรทิพย  เหรียญวรากร 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

14 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 4   

15 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4 (คร้ังที่ 1)  

18 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 4  

20 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4 (คร้ังที่ 2)  

13 ม.ค. 63 เร่ิมทําบทที่ 5  

16 ม.ค 63 สงบทที่ 5  

17 ม.ค. 63 แกไขบทที่ 5  

20 ม.ค. 63 สงบททที่ 5 (คร้ังที่ 2)  

22 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

24 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม (คร้ังที่ 1)  

26 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

27 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม (คร้ังที่ 2)  

30 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

31 ม.ค. 63 สงภาคผนวก (คร้ังที่ 1)  

1 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก  

5 ก.พ. 63 สงภาคผนวก (คร้ังที่ 2)  

7 ก.พ. 63 ทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

9 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

10 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

14 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

(คร้ังที่ 2) 

 

19 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ  

26 ก.พ. 63 สงรูปเลม+ เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน  
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                                             นางสาวสรัลพร  ใจกง 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

12 มิ.ย. 62 ประชุมกลุมการทําโครงการ  

17 มิ.ย. 62 เสนองานกับอาจารยที่ปรึกษา  

19 ม.ิย. 62 สงชื่อโครงการเพื่อขออนุมัติ  

22 มิ.ย. 62 ทําเอกสารขออนุมัติโครงการ  

24 มิ.ย. 62 ทําเอกสารขออนุมัติโครงการ (คร้ังที่ 1)  

26 มิ.ย. 62 แกไขเอกสารอนุมัติโครงการ  

27 มิ.ย. 62 สงเอกสารอนุมัติโครงการ (คร้ังที่ 2)  

29 มิ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 1 (บทนํา)  

3 ก.ค. 62 สงบทที่ 1 (คร้ังที่ 1)  

5 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 1   

7 ก.ค. 62 สงบทที่ 1 (คร้ังที่ 2)  

9 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

12 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 (คร้ังที่ 1)  

14 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

16 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 (คร้ังที่ 2)  

25 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3  

26 ก.ค. 62 สงบทที่ 3 (คร้ังที่ 1)  
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นางสาวสรัลพร  ใจกง 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

29 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 3  

30 ก.ค. 62 สงบทที่ 3 (คร้ังที่ 2)  

15 ส.ค. 62 เร่ิมทํา Powerpoint   

2 ก.ย. 62 สง Powerpoint (คร้ังที่ 1)   

3 ก.ย. 62 แกไข Powerpoint (คร้ังที่ 1)   

4 ก.ย. 62 สง Powerpoint  (คร้ังที่ 2)  

เตรียม Powerpoint โครงการคร้ังที่1 

 

21 ก.ย. 62 Powerpoint โครงการคร้ังที่ 1  

3.ต.ค. 62 ซื้อวัสดุอุปกรณ  

4 ต.ค. 62 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ  

6 ต.ค. 62 ขัดไม 

และประกอบไมขึ้นโครง 

 

7 ต.ค. 62 รางแบบลงบนแผนไม  

13 ต.ค. 62 วาดรูปลายลงบนแผนไม  

18 ต.ค. 62 ลงส ี  

22 ต.ค. 62 ทําการตกแตงลวดลายลงสีจนสวยงาม  

27 ต.ค.62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษา นําเสนองานโครงการ

งานประดิษฐ 

 

29 ต.ค. 62 เร่ิมทํา Powerpoint present คร้ังที่ 2  

2.พ.ย. 62 สง Powerpoint present คร้ังที่ 2  

3 พ.ย. 62 แกไข Powerpoint present คร้ังที่ 2  

8 พ.ย. 62 สง Powerpoint present คร้ังที่ 2  

16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2  

18 พ.ย. 62 เร่ิมทําแบบสอบถาม  

20 พ.ย. 62 สงแบบสอบถาม (คร้ังที่ 1)  

25 พ.ย. 62 แกไขแบบสอบถาม  

2 ธ.ค. 62 สงแบบสอบถาม (คร้ังที่ 2)  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC. นิทรรศน  

14 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 4   
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นางสาวสรัลพร  ใจกง 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

15 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4 (คร้ังที่ 1)  

18 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 4  

20 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4 (คร้ังที่ 2)  

13 ม.ค. 63 เร่ิมทําบทที่ 5  

16 ม.ค 63 สงบทที่ 5  

17 ม.ค. 63 แกไขบทที่ 5  

20 ม.ค. 63 สงบททที่ 5 (คร้ังที่ 2)  

22 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

24 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม (คร้ังที่ 1)  

26 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

27 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม (คร้ังที่ 2)  

30 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

31 ม.ค. 63 สงภาคผนวก (คร้ังที่ 1)  

1 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก  

5 ก.พ. 63 สงภาคผนวก (คร้ังที่ 2)  

7 ก.พ. 63 ทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

9 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

10 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

14 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

(คร้ังที่ 2) 

 

19 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ  

26 ก.พ. 63 สงรูปเลม+ เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน  
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                                             นางสาวชลธิชา  วัฒนะ 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

12 มิ.ย. 62 ประชุมกลุมการทําโครงการ  

17 มิ.ย. 62 เสนองานกับอาจารยที่ปรึกษา  

19 ม.ิย. 62 สงชื่อโครงการเพื่อขออนุมัติ  

22 มิ.ย. 62 ทําเอกสารขออนุมัติโครงการ  

24 มิ.ย. 62 ทําเอกสารขออนุมัติโครงการ (คร้ังที่ 1)  

26 มิ.ย. 62 แกไขเอกสารอนุมัติโครงการ  

27 มิ.ย. 62 สงเอกสารอนุมัติโครงการ (คร้ังที่ 2)  

29 มิ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 1 (บทนํา)  

3 ก.ค. 62 สงบทที่ 1 (คร้ังที่ 1)  

5 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 1   

7 ก.ค. 62 สงบทที่ 1 (คร้ังที่ 2)  

9 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

12 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 (คร้ังที่ 1)  

14 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

16 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 (คร้ังที่ 2)  

25 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3  

26 ก.ค. 62 สงบทที่ 3 (คร้ังที่ 1)  
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นางสาวชลธิชา  วัฒนะ 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

29 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 3  

30 ก.ค. 62 สงบทที่ 3 (คร้ังที่ 2)  

15 ส.ค. 62 เร่ิมทํา Powerpoint   

2 ก.ย. 62 สง Powerpoint (คร้ังที่ 1)   

3 ก.ย. 62 แกไข Powerpoint (คร้ังที่ 1)   

4 ก.ย. 62 สง Powerpoint  (คร้ังที่ 2)  

เตรียม Powerpoint โครงการคร้ังที่1 

 

21 ก.ย. 62 Powerpoint โครงการคร้ังที่ 1  

3.ต.ค. 62 ซื้อวัสดุอุปกรณ  

4 ต.ค. 62 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ  

6 ต.ค. 62 ขัดไม 

และประกอบไมขึ้นโครง 

 

7 ต.ค. 62 รางแบบลงบนแผนไม  

13 ต.ค. 62 วาดรูปลายลงบนแผนไม  

18 ต.ค. 62 ลงส ี  

22 ต.ค. 62 ทําการตกแตงลวดลายลงสีจนสวยงาม  

27 ต.ค.62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษา นําเสนองานโครงการ

งานประดิษฐ 

 

29 ต.ค. 62 เร่ิมทํา Powerpoint present คร้ังที่ 2  

2.พ.ย. 62 สง Powerpoint present คร้ังที่ 2  

3 พ.ย. 62 แกไข Powerpoint present คร้ังที่ 2  

8 พ.ย. 62 สง Powerpoint present คร้ังที่ 2  

16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2  

18 พ.ย. 62 เร่ิมทําแบบสอบถาม  

20 พ.ย. 62 สงแบบสอบถาม (คร้ังที่ 1)  

25 พ.ย. 62 แกไขแบบสอบถาม  

2 ธ.ค. 62 สงแบบสอบถาม (คร้ังที่ 2)  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC. นิทรรศน  

14 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 4   
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นางสาวชลธิชา  วัฒนะ 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

15 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4 (คร้ังที่ 1)  

18 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 4  

20 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4 (คร้ังที่ 2)  

13 ม.ค. 63 เร่ิมทําบทที่ 5  

16 ม.ค 63 สงบทที่ 5  

17 ม.ค. 63 แกไขบทที่ 5  

20 ม.ค. 63 สงบททที่ 5 (คร้ังที่ 2)  

22 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

24 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม (คร้ังที่ 1)  

26 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

27 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม (คร้ังที่ 2)  

30 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

31 ม.ค. 63 สงภาคผนวก (คร้ังที่ 1)  

1 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก  

5 ก.พ. 63 สงภาคผนวก (คร้ังที่ 2)  

7 ก.พ. 63 ทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

9 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

10 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

14 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

(คร้ังที่ 2) 

 

19 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ  

26 ก.พ. 63 สงรูปเลม+ เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน  
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บัญชีรายรับ – รายจาย 

โครงการ สิ่งประดิษฐเกาอี้เพนแฟนซี 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

30/08/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3  คน  418.00 1,256.00      1,256.00 

31/08/62 แปรงทาสี       1 อัน 96.00 96.00   1,160.00 

 สี       6 กระปอง 30.00 180.00   980.00 

 ไมอัด(แผน)       2 แผน 100.00 200.00   780.00 

 ปายไวนิล       1 แผน 500.00 500.00   280.00 

27/11/62 ขายสินคา โตะ 1 ตัว 1,000.00 2,000.00      2,280.00 

28/11/62 ขายสินคา เกาอ้ี 1 ตัว 200.00 200.00      2,480.00 

29/11/62 ขายสินคา    เกาอ้ี 1 ตัว 200.00 200.00      2,680.00 

01/12/62 กลองใสแผน CD    1 กลอง 30.00 30.00   2,650.00 

 คาแผน CD    1 แผน 50.00 50.00   2,600.00 

 คาเขาเลม    1 เลม 200.00 200.00         2,400.00 

รวม 3,656.00 รวม       1,256.00 รวม 2,400.00 
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ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  “เกาอ้ีเพนทแฟนซี” 

วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

  ทุนทั้งสิ้น       1,256.00 บาท 

 ซื้อวัสดุอุปกรณ      1,256.00 บาท 

 ทุกหักจากซื้อ              0.00           บาท 

 รายไดขายสินคา                  2,400.00            บาท 

 เหลือคืนทุนใหกับสมาชิกคนละ       800.00             บาท 

 

 รายชื่อ     จํานวนเงิน 

 1.นางสาวกรทิพย         เหรียญวรากร     800.00  บาท 

 2.นางสาวชลธิชา          วัฒนะ                  800.00                บาท 

 3.นางสาวสรัลพร          ใจกง                  800.00               บาท 

  

   รวม     2,400.00 บาท 

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

จากการดําเนินโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ เกาอ้ีเพนทแฟนซีสามารถบรรลุเปาหมาย

วัตถุประสงคของวิชาโครงการ และไดเก็บเงินสมาชิกภายในกลุมคนละ 325 บาท จํานวน 3 คน 

เปนเงิน 975 บาท สถานที่ 567 ม.10 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ไปรษณีย 10270  

ปฏิบัติงานในชวงเดือน มิถุนายน 2562 โดยเสียคาใชจายดานวัสดุอุปกรณและเอกสารเปน

จํานวนเงิน 975 บาท  

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

1 21 มิ.ย. 62 - เร่ิมประชุมกลุมทําโครงการ 

2 22 มิ.ย. 62 – 25 มิ.ย. 62 - เสนอเอกสารอนุมัติโครงการ 

- เร่ิมทําเอกสารอนุมัติโครงการ 

3 26 มิ ย. 62 - สงใบอนุมัติโครงการ 

4 8 ก.ค. 62 - สงเน้ือหาบทที่ 1 

5 31 ก.ค. 62 - สงเน้ือหาบทที่ 2 

6 20 ส.ค. 62 - สงเน้ือหาบทที ่3 

7 20 ก.ย. 62 - สง PowerPoint 

8 21 ก.ย.62 - นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1 

9 10 ต.ค. 62 – 23 ต.ค. 62 - เร่ิมทําสิ่งประดิษฐคร้ังที่ 1, 2, 3 

- ตรวจสอบสิ่งประดิษฐ 

10 12 พ.ย 62 - ออกแบบปายไวนิล,ติดตอรานทําปาย 

11 14 พ.ย. 62 - สง PowerPoint คร้ังที่ 2 

12 16 พ.ย. 62 - นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

13 13 ธ.ค. 62 - งาน ATC นิทรรศน 

14 20 ธ.ค. 62 - สงเน้ือหาบทที่ 4 

15 15 ม.ค. 63 - สงเน้ือหาบทที่ 5 

16 22 ม.ค. 63 - สงบรรณนานุกรม 

17 11 ก.พ. 63 - สงภาคผนวก ก, ข, ค, ง 



 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

 

             สัปดาหท่ี  1  

             กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. รางแบบโครงสราง  

2. รวบรวมความคิดของสมาชิกกลุมเพื่อเสนอโครงการ 

             ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สมชิกในกลุมยังไมไดรวบรวมแบบชิ้นงานจึงทําใหลาชา 

2. สมาชิกในกลุมยังทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไมเปนระบบ 

            

             สัปดาหท่ี  2 

            กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. จัดสถานที่และอุปกรณในการดําเนินโครงการ 

           ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สมาชิกในกลุมไมไดเตรียมวัตถุดิบมาเพียงพอ 

2. เน่ืองจากสัปดาหที่  1  จึงทําใหไมไดครบถวนในแตละหนาที่ 

 

           สัปดาหท่ี  3 

           กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ทําความสะอาดไม 

            ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. เน่ืองจากสัปดาหที่  2  วัตถุดิบไมเพียงพอจึงทําไมไดอยางเต็มที่ 

2. สมาชิกในกลุมยังทําหนาที่ไมเต็มที่ 

 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

18 18 ก.พ. 63 - สงกิตติกรรมประกาศ 

- สงบทคัดยอ 

- สงสารบัญ 

19 2 ม.ค. 63 - สงรูปเลมโครงการ 

- สงเงินคารูปเลม 

- สงแผนซีดี 



             สัปดาหท่ี  4  

            กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ออกแบบลวดลายที่จะตกแตง 

           ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ความคิดของแตละคนไมตรงกันทําใหการออกแบบลาชา 

 

             สัปดาหท่ี  5 

            กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. รางภาพที่ไดออกแบบไวบนไม 

            ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. เกิดความผิดพลาดในการรางภาพเล็กนอย 

2. สมาชิกไมใหความรวมมือ 

 

             สัปดาหท่ี  6 

             กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ทาสีตกแตงใหสวยงามตามที่รางภาพไว 

             ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ทาสีแลวไมตรงกับแบบที่รางไว 

2. สีเลอะ  ทําใหเสียเวลาในการทํางาน 

 

            สัปดาหที่  7 

           กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1. ทาสีตกแตงใหสวยงามตามที่ไดรางภาพไว 

           ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สมาชิกในกลุมไมใหความรวมมือ 

2. จากขอ  1  ทําใหงานลาชา 

 

 

 

 

 



 

            สัปดาหท่ี  8 

            กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ตกแตงใหสวยงาม 

            ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สีไมคอยดี 

 

            สัปดาหท่ี  9 

            กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. เก็บรายละเอียดขิงชิ้นงาน 

          ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ชิ้นงานยังไมเรียบรอยดี 

2. สมาชิกในกลุมยังขาดความรวมมือ 

           

         สัปดาหท่ี  10 

         กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบความเรียบรอยของชิ้น 

         ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ลวดลายที่ตกแตงไมคอยตรงกับที่ไดรางไว 

 

       สัปดาหท่ี  11 

       กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สรุปผลการปฏิบัติ 

       ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ขอมูลบางอยางไมครบถวน 

       ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ขอมูลบางอยางไมครบถวน 

 

 

 

 



 

             สัปดาหท่ี  12 

             กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

           ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. แกไขงานหลายคร้ัง 

 

          สัปดาหท่ี  13 

          กิจการท่ีปฏิบัติ 

1. Present  โครงการ  (14  พฤษจิกายน  2558) 

 

         ปญหาและอุปสรรค 

1. เอกสารแบบนําเสนอขออนุมัติโครงการไมครบ 

2. สมาชิกในกลุมไมมีการเตรียมความพรอมในการ  Present 

 

        สัปดาหท่ี  14 

        กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. เร่ิมทํารูปเลมโครงการบทที่  1-3 

        ปญหาและอุปสรรค 

1. สมาชิกในกลุมไมใหความรวมมือในการคิดเน้ือหา 

2. ทํารูปแบบของเน้ือหาไมถูกตอง  ตัวอังษรตกหลน 

 

      สัปดาหท่ี  15 

      กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. เร่ิมทํารูปเลมโครงการ  บทที่  4-5 

2. สงรูปเลมโครงการ 

      ปญหาและอุปสรรค 

1. สมาชิกในกลุมไมใหความรวมมือ 

      

 



 

ขอเสนอแนะ  และแนวทางในการพัฒนา 

               การปฎิบัติงานโครงการไดรับประโยชน  คือ  รูจักการวางแผน  รูจักคําวาสามัคคี  ถามี

ความสามัคกันงานกลุมก็จะประสบความสําเร็จรูจักการแกไขปญหาได  สามารถนํามาประยุกตใช 

คือ  เรานําความรูประสบการณที่ไดรับนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นแลว  ก็นําไปใชในอาชีพเพื่อ

เปนรายไดเสริมไดดังน้ี 

1. อยากใหจํานวนของนักศึกษาแตละกลุมมากกวาน้ี 

2. อยากใหมีการจัดประกวดสื่งประดิษฐภายในวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

ภาคผนวก ก โครงการ 

- แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

- บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยประจําวิชาโครงการ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ  เกาอ้ีเพนทแฟนซี (Fancy paint chair )  
ระยะเวลาการดําเนินงาน มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน    บานเลขที่ 567 หมู 10 ต. สําโรงเหนือ อ. เมือง จ สมุทรปราการ 

ประมาณการคาใชจาย 976    บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวกรทิพย   เหรียญวรากร                รหัสประจําตัว 38682  ปวช.3/4 

2.  นางสาวสรัลพร ใจกง                 รหัสประจําตัว 39603  ปวช.3/4 

3.  นางสาวชลธิชา            วัฒนะ                               รหัสประจําตัว 39536  ปวช.3/4 

 

   ลงช่ือ...............................................................ประธานโครงการ 

                 (นางสาวกรทิพย   เหรียญวรากร)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
  

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

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

      (อาจารยภัสฉัฐ ภาคีฉาย) ....../...../.....                        (อาจารยวงคเดือน ประไพวัชรพันธ)...../....../.....  

 

  ลงช่ือ.............................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

                 (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) ......./......./....... 

 
 



ชื่อโครงการ        เกาอ้ีเพนทแฟนซ ี 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  โครงการกลุมประดิษฐ 
อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยภัสฉัฐ       ภาคีฉาย  
อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวกรทิพย  เหรียญวรากร   ประธานโครงการ 
2. นางสาวสรัลพร               ใจกง                  รองประธานโครงการ 
3. นางสาวชลธิชา                วัฒนะ                                             สมาชิก 

 
หลักการและเหตุผล 
 

 ปจจุบันโลกไดมีการใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคาจนทําใหทรัพยากร ที่มีตามธรรมชาติลด 

นอยลง ซึ้งปจจุบันความตองการไมเพื่อผลิตเฟอรนิเจอร ในโรงงานมีความตองการอยางมากดังน้ัน 

คณะผูจัดทําโครงการจึงขอเปนสวนหน่ึงที่จะชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม   จึงไดออกแบบเฟอรนิเจอร 

เพื่อใหเหมาะกับผูอาศัยตามบานเชา จากเศษไม   ซึ่งปจจุบันเฟอรนิเจอรมีราคาสูงและขนาด ใหญ 

และผูคนสวนมากมักจะอาศัยตามบานเชาซึ่งมีเน้ือที่นอย   จึงมีผูคนมากมายตองการเฟอรนิเจอรที่ 

มีขนาดกะทัดรัด มีประโยชนใชสอยหลายอยาง 

ดังน้ัน คณะผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคสิ่งประดิษฐเกาอ้ีเพนทแฟนซี 

ที่มีคุณภาพจากการนําวัสถุที่เหลือใชที่มีอยูตามโรงงานเฟอรนิเจอรจึงไดคิดคนที่จะเพนทเกาอ้ีใหมี

ลวดลายมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อนําวัสดุสิ่งของมาประยุกตใหเกิดประโยชน 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฎิบัติงานกันเปนทีม 

 

กลุมเปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เพื่อพัฒนาฝมือของนักศึกษากลุมเกาอ้ีเพนทแฟนซ ี

3. ผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

 

 



วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดและออกแบบสิ่งประดิษฐ  

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเรียงวัสดุอุปกรณที่จะประดิษฐ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. สัปดาหที่ 1 ออกแบบสิ่งประดิษฐ 

2. สัปดาหที่ 2 รวบรวมเงินกลุม 

3. สัปดาหที่ 3 แบงหนาที่จัดซื้ออุปการณ 

4. สัปดาหที่ 4 ตรวจดูความพรอมและอุปกรณอีกคร้ังเพื่อความถูกตอง 

5. สัปดาหที่ 5 เร่ิมลงมือประดิษฐเกาอ้ีเพนท 

6. สัปดาหที่ 6 ตรวจสอบความเรียบรอยความสวยงามของสิ่งประดิษฐ 

7. สัปดาหที่ 7 นําเสนอโครงการ 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 
1. สรุปผลการดําเนินงาน 

2. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม          

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจัดสรรงบประมาณ 

 

 

        

3. รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

 

 

 

 

       

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ

สถานที่ที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

   

 

      

5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ          

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน

และขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

 

 
          

 

 

       
  

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานที่ปฏิบัติงาน   567 ม 10 ต. สําโรงเหนือ อําเภอ เมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณและอุปกรณ 

     งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 976 บาท 

   แปลงทาสี                                                 96        บาท 

   คาสี                                                         180        บาท 

               ไมอัด ( แผน)                                            200        บาท 

                ปายไวนิล                                                500        บาท 

               คาเขาเลม                                                   200       บาท 

               คาแผน  CD                                              50          บาท 

               กลองใสแผน CD                                      30         บาท 

                

 การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดแขงขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหบุคคลทั่วไป 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม  

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสิ่งประดิษฐที่แปลกใหมและมีคุณคา 

ปญหาและอุปสรรค 

1. การปฏิบัติงานอาจลาชา หรือไมเปนไปตามแผนงาน 

2. วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอาจชํารุด เสียหาย 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรประชุมสมาชิกในกลุมเพื่อสละเวลาในการทํางานใหตรงกัน 

2. ควรปรึกษาผูที่มีความชํานาญในการทําสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

 

 

 

 

 

 

 



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

      (อาจารยภัสฉัฐ ภาคีฉาย)                              (อาจารยวงคเดือน ประไพวัชพันธ)             

      อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                           อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 
 

ลงชื่อ.............................................................. 
     (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

    อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สถานที่ดําเนินโครงการ 
 

 
 
 
 

 เท
พ

ารักษ
 

สถานที่ประกอบการ  

บานเลขที่ 567 หมู 10 ต.สําโรง

เหนือ อ.พระประแดง                         

จ.สมุทรปราการ 10270 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

อิมพีเรียล                    วัดดาน 



 

 

 

 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ  เกาอ้ีเพนทแฟนซี (Fancy paint chair )  
ระยะเวลาการดําเนินงาน มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน    บานเลขที่ 567 หมู 10 ต. สําโรงเหนือ อ. เมือง จ สมุทรปราการ 

ประมาณการคาใชจาย 976    บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวกรทิพย   เหรียญวรากร                รหัสประจําตัว 38682  ปวช.3/4 

2.  นางสาวสรัลพร ใจกง                 รหัสประจําตัว 39603  ปวช.3/4 

3.  นางสาวชลธิชา            วัฒนะ                               รหัสประจําตัว 39536  ปวช.3/4 

 

   ลงช่ือ...............................................................ประธานโครงการ 

                 (นางสาวกรทิพย   เหรียญวรากร)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
  

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

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

      (อาจารยภัสฉัฐ ภาคีฉาย) ....../...../.....                        (อาจารยวงคเดือน ประไพวัชรพันธ)...../....../.....  

 

  ลงช่ือ.............................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

                 (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) ......./......./....... 

 
 



ชื่อโครงการ        เกาอ้ีเพนทแฟนซ ี 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  โครงการกลุมประดิษฐ 
อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยภัสฉัฐ       ภาคีฉาย  
อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวกรทิพย  เหรียญวรากร   ประธานโครงการ 
2. นางสาวสรัลพร               ใจกง                  รองประธานโครงการ 
3. นางสาวชลธิชา                วัฒนะ                                             สมาชิก 

 
หลักการและเหตุผล 
 

 ปจจุบันโลกไดมีการใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคาจนทําใหทรัพยากร ที่มีตามธรรมชาติลด 

นอยลง ซึ้งปจจุบันความตองการไมเพื่อผลิตเฟอรนิเจอร ในโรงงานมีความตองการอยางมากดังน้ัน 

คณะผูจัดทําโครงการจึงขอเปนสวนหน่ึงที่จะชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม   จึงไดออกแบบเฟอรนิเจอร 

เพื่อใหเหมาะกับผูอาศัยตามบานเชา จากเศษไม   ซึ่งปจจุบันเฟอรนิเจอรมีราคาสูงและขนาด ใหญ 

และผูคนสวนมากมักจะอาศัยตามบานเชาซึ่งมีเน้ือที่นอย   จึงมีผูคนมากมายตองการเฟอรนิเจอรที่ 

มีขนาดกะทัดรัด มีประโยชนใชสอยหลายอยาง 

ดังน้ัน คณะผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคสิ่งประดิษฐเกาอ้ีเพนทแฟนซี 

ที่มีคุณภาพจากการนําวัสถุที่เหลือใชที่มีอยูตามโรงงานเฟอรนิเจอรจึงไดคิดคนที่จะเพนทเกาอ้ีใหมี

ลวดลายมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อนําวัสดุสิ่งของมาประยุกตใหเกิดประโยชน 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฎิบัติงานกันเปนทีม 

 

กลุมเปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เพื่อพัฒนาฝมือของนักศึกษากลุมเกาอ้ีเพนทแฟนซ ี

3. ผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

 

 



วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดและออกแบบสิ่งประดิษฐ  

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเรียงวัสดุอุปกรณที่จะประดิษฐ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. สัปดาหที่ 1 ออกแบบสิ่งประดิษฐ 

2. สัปดาหที่ 2 รวบรวมเงินกลุม 

3. สัปดาหที่ 3 แบงหนาที่จัดซื้ออุปการณ 

4. สัปดาหที่ 4 ตรวจดูความพรอมและอุปกรณอีกคร้ังเพื่อความถูกตอง 

5. สัปดาหที่ 5 เร่ิมลงมือประดิษฐเกาอ้ีเพนท 

6. สัปดาหที่ 6 ตรวจสอบความเรียบรอยความสวยงามของสิ่งประดิษฐ 

7. สัปดาหที่ 7 นําเสนอโครงการ 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 
1. สรุปผลการดําเนินงาน 

2. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม          

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจัดสรรงบประมาณ 

 

 

        

3. รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

 

 

 

 

       

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ

สถานที่ที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

   

 

      

5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ          

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน

และขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

 

 
          

 

 

       
  

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานที่ปฏิบัติงาน   567 ม 10 ต. สําโรงเหนือ อําเภอ เมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณและอุปกรณ 

     งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 976 บาท 

   แปลงทาสี                                                 96        บาท 

   คาสี                                                         180        บาท 

               ไมอัด ( แผน)                                            200        บาท 

                ปายไวนิล                                                500        บาท 

               คาเขาเลม                                                   200       บาท 

               คาแผน  CD                                              50          บาท 

               กลองใสแผน CD                                      30         บาท 

                

 การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดแขงขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหบุคคลทั่วไป 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม  

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสิ่งประดิษฐที่แปลกใหมและมีคุณคา 

ปญหาและอุปสรรค 

1. การปฏิบัติงานอาจลาชา หรือไมเปนไปตามแผนงาน 

2. วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอาจชํารุด เสียหาย 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรประชุมสมาชิกในกลุมเพื่อสละเวลาในการทํางานใหตรงกัน 

2. ควรปรึกษาผูที่มีความชํานาญในการทําสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

 

 

 

 

 

 

 



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

      (อาจารยภัสฉัฐ ภาคีฉาย)                              (อาจารยวงคเดือน ประไพวัชพันธ)             

      อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                           อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 
 

ลงชื่อ.............................................................. 
     (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

    อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สถานที่ดําเนินโครงการ 
 

 
 
 
 

 เท
พ

ารักษ
 

สถานที่ประกอบการ  

บานเลขที่ 567 หมู 10 ต.สําโรง

เหนือ อ.พระประแดง                         

จ.สมุทรปราการ 10270 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

อิมพีเรียล                    วัดดาน 



 

 

บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ เกาอ๋ีเพนแฟนซี   

ท่ีปรึกษาโครงการ            อาจารย ภัสฉัส ภาคีฉาย 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ     อารจารย วงคเดือน ประไพรพันธ 

 ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวกรทิพย  เหรียญวรากร     ระดับชั้น ช3/4    เลขที่ 2 

                                        นางสาวสรัลพร ใจกง                   ระดับชั้น ช 3/4   เลขที่ 15 

                                        นางสาวชลธิชา  วัฒนะ                 ระดับชั้น ช 3/4   เลขที่ 10 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา

รวม 

1 กําหนดสง โครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   

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

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

15-31 ก.ค.62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3   

(วิธีการดําเนินโครงการ)  

1-16 ส.ค.62   

แผนการดําเนินงาน    

- ความเปนมาของธุรกิจ    

- ผลิตภัณฑ    

- แผนการบริหารจัดการ    

- แผนการตลาด    

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

- แผนการเงิน    

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 กําหนดสง PowerPoint (โครงการ + บทที่ 1-3 

แผนการดําเนินงาน กับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 1 

(โครงการ + บทที่ 1-3 แผนการดําเนินงาน 

และบรรณานุกรม ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 1-31 ต.ค.62   

 



 

 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา

รวม 

8 กําหนดสง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ

ตลาด และ แผนการผลิต) กับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

รวมทั้งการออกรานจัดแสดงสินคา/ บริการ/ 

แสดงผลงานประดิษฐ) 

1-8 พ.ย.62   

9 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

16 พ.ย. 62   

10 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   

11 งาน ATCนิทรรศน  

(ออกราน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62   

12 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4  

(ปฏิบัติงานรายบุคคล)  

16-20 ธ.ค.62   

(บัญชี+ ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ) 13-17 ม.ค.63   

13 กําหนดสง เน้ือหา บทที่  5 

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปญหา

อุปรรค และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา) 

20-24 ม.ค.63   

14 กําหนดสง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   

15 กําหนดสง ภาคผนวก ก – ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ

ผูจัดทําโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอ และสารบัญ 

10-14 ก.พ.63   

17 กําหนดสง ตรวจรูปเลมโครงการ 17-21 ก.พ.63   

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



 

 

 

 

 

 

 

                   ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

- รายงานการประเมินจากแบบสอบถาม 

- ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามชุดน้ีเปนการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอสิ่งประดิษฐ “เกาอ้ีเพนทแฟนซี” เปนสวน

หน่ึงของวิชาโครงการจึงขอความรวมมือจากทานในการทําแบบสอบถามเพื่อความสมบูรณของวิชา

ดังกลาว 

 แบบสอบถามมี 2 ตอน 

 ตอนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล 

 ตอนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ “เกาอ้ีเพนทแฟนซี” 

ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ      จํานวน (คน)   รอยละ 

1. เพศ 

ชาย            31    62.0 

หญิง            19    38.0 

รวม            50    100.0 

2. อายุ 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 18 ป          38    76.0 

อายุ 19-20 ป           11    22.0 

อายุ 21-25 ป             1      2.0 

อายุ 26-30 ป             0      0.0 

อายุ 31 ปขึ้นไป             0      0.0  

รวม            50    100.0 

3. การศึกษา 

ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.       38    76.0  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.        11    22.0 

ระดับอนุปริญญา/ปวส.           1      2.0 

ปริญญาตรี            0      0.0 

ปริญญาโท/สูงกวา           0      0.0 

รวม            50    100.0



 

สถานภาพ      จํานวน (คน)   รอยละ 

4. อาชีพของทานในปจจุบัน 

นักเรียน/นักศึกษา           49    98.0 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ            0      0.0 

พนักงานบริษัทเอกชน             0      0.0 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย             1      2.0 

อ่ืนๆ ระบุ…….              0      0.0 

รวม             50    100.0  

5. รายไดตอเดือนของทาน 

ตํ่ากวา 5,000 บาท            49    98.0

รายได 5,001-10,000 บาท            0     0.0 

รายได 10,001-15,000 บาท            0     0.0 

สูงกวา 15,001 บาทขึ้นไป            1     2.0 

รวม             50    100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จากผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ัง

น้ีจํานวน 100 คน จําแนกตามตัวแปร ดังน้ี 

 เพศ ผูบรอโภคที่ตอบแบบสอบถาม เพศชาย จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 62.00 และเพศหญิง 

จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 38.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศ

ตามลําดับ 

 อายุ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีอายุตํ่ากวา 18 ปหรือเทียมเทาจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ  

76.00 อาย ุ19-20 ปจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22.00 อายุ 21-25 ปจํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 2.00 

อายุ 26-30 ปจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 อายุ 31 ปขึ้นไปจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุตํ่ากวา 18 ปรองลงมา คืออายุ 19-20 ปและอายุ 21-25ป ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม ระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 76.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 

22.00 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ปริญญาตรีจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 

0.00 ปริญญาโท/สูงกวาจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแลวผูตอบ

แบบสอบถามศึกษาระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช.และระดับอนุปริญญา/ปวส. ตามลําดับ 

 อาชีพ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจํานวน 49คน คิดเปนรอยละ 

98.00 อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน0คน คิดเปนรอยละ0.00อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายตัวจํานวน 1 คน คิดเปนรอย

ละ 2.00 อ่ืนๆจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแลวผูตอบ

แบบสอบถามเปนนักเรียนนักศึกษา รองลงมา อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย ตามลําดับ 

 รายได ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท จํานวน 49 บาท คิดเปนรอยละ 

98.00 รายได 5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 0 คน คิดเปนรอย 0.00 รายได 10,001-15,000 บาท 

จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 รายไดสูงกวา 15,001 บาทขึ้นไปจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.00 

โดยสวนใหญแลวผูตอบแบบสอบถามมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท รองลงมามีรายไดสูงกวา 15,001 บาท

ขึ้นไปตามลําดับ  

 

 

 

 



ความคิดเห็นท่ีมีตอสิ่งประดิษฐ “เกาอี้เพนทแฟนซี”  

สามารถจัดลําดับคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานSDเปรียบเทียบเทากับเกณฑ ดังน้ี 

 คะแนน4.50-5.00คือ มากที่สุด 

 คะแนน3.50-4.49คือ มาก 

 คะแนน2.50-3.49คือ ปานกลาง 

 คะแนน1.50-2.49คือ นอย 

 คะแนน1.00-1.49คือ นอยที่สุด 

 

 

รายการประเมินผล 

ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 (x) SD 

ดานผลิตภัณฑ   

1.ความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ 18.0% 16.0% 4.0% 28.0% 34.0% 3.44 1.541 

2.รูปแบบของผลิตภัณฑ เชนขนาดความเหมาะสม 10.0% 10.0% 12.0% 32.0% 36.0% 3.74 1.322 

3.ประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑ 34.0% 22.0% 4.0% 18.0% 22.0% 3.72 1.617 

ดานราคา(Price)  

1.ความเหมาะสมของราคาที่เทียบกับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ 

16.0% 12.0% 4.0% 26.0% 42.0% 3.66 1.520 

2.ความเหมาะสมของราคาเทียบกับขนาดรูปราง

ของผลิตภัณฑ 

12.0% 10.0% - 36.0% 42.0% 3.86 1.385 

ดานชองทางการจัดจําหนาย(Place)  

1.ชองทางการติดตอชมหรือซื้อสินคา 6.0% 8.0% 2.0% 76.0% 8.0% 3.72 0.948 

2.สถานที่ต้ังของราน 10.0% 10.0% - 12.0% 68.0% 4.18 1.410 

3.การขนสงสินคา 22.0% 18.0% 8.0% 24.0% 28.0% 3.18 1.561 

ดานการสงเสริมการขาย(Promotiom)  

1.บริการสงสินคาฟรีเมื่อซื้อสินคา 2 ตัวขึ้นไป 18.0% 22.0% 6.0% 24.0% 30.0% 3.26 1.536 

2.แถมสงฟรี 20.0% 30.0% 10.0% 14.0% 26.0% 2.92 1.525 

3.มีโฆษณาผานปายราน,นามบัตร,Facebook 22.0% 16.0% 8.0% 22.0% 32.0% 3.26 1.588 

 



ความคิดเห็นท่ีมีสิ่งประดิษฐ”เกาอี้เพนทแฟนซี” 

สามารถจัดลําดับคาเฉลี่ยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน(SD)เปรียบเทียบกับเกณฑดังน้ี 

 คะแนน4.50-5.00คือ มากที่สุด 

 คะแนน3.50-4.49คือ มาก 

 คะแนน2.50-3.49คือ ปานกลาง 

 คะแนน1.50-2.49คือ นอย 

 คะแนน1.00-1.49คือ นอยที่สุด 

 

  

ความคิดเห็นที่มีตอรานคา      SD        ระดับความคิดเห็น 

สิ่งประดิษฐ “เกาอ้ีเพนทแฟนซี” 

 

        1. ดานผลิตภัณฑ   3.30      0.86                ปานกลาง 

        2. ดานราคา       3.76    1.0                     มาก 

        3. ดานชองทางการจัดจําหนาย   3.69  0.86                     มาก 

        4. ดานการสงเสริมการขาย                       3.16               0.95                 ปานกลาง 

 

รวม                 3.76           1.0      มากท่ีสุด 

 

       จากความคิดเห็นของกลุมลูกคาท่ีมีตอโครงการสิ่งประดิษฐ 

“เกาอ้ีเพนทแฟนซี” โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( =3.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

ดานราคาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( =3.76) รองลงมาคือดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย ( =3.69) รองลงมาดานผลิตภัณฑ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( =3.30) และดานดาน

การสงเสริมการขายอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( =3.16) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 
 



 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ความคิดเห็นที่มีตอสิ่งประดิษฐเกาอ้ีเพนแฟนซ ี

 

 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย       ลงในชองวาง          ตามความเปนจริงของทาน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ 

ชาย                                    หญิง 

2. อายุ 

 ตํ่ากวาหรือเทากับ 18 ป       อายุ 19-20 ป 

      อายุ21- 25ป                   อายุ 26-30 ป 

                  อายุ 31 ปขึ้นไป 

3. การศึกษา 

      ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

                   ระดับอนุปริญญา/ปวส                                        ปริญญาตรี 

                   ปริญญาโท/สูงกวา     

4. อาชีพของทานในปจจุบัน 

 นักเรียน/นักศึกษา     ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 พนักงานบริษัทเอกชน     ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

 อ่ืนๆ ระบุ................ 

      5.รายไดตอเดือนของทาน 

 ตํ่ากวา 5,000  บาท     รายได 5,001-10,000 บาท 

 รายได 10,001-15,000 บาท      สูงกวา 15,001 บาทขึ้นไป 

โครงการสิ่งประดิษฐเกาอ้ีเพนทแฟนซีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาวิชาโครงการจึงใครขอความรวมมือจากทานใน

การทําแบบสอบถามเพื่อความสมบูรณของวิชาดังกลาว 



สวนท่ี 2 ความคิดเห็นที่มีตอสิ่งประดิษฐเกาอ้ีเพนทแฟนซี  

คําชี้แจง กรุณาใสเคร่ืองหมาย   ลงในตารางตอไปน้ี 

5 = มากที่สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง    2 = นอย    1 = นอยที่สุด 

 

ท่ี ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานผลิตภัณฑ (Products) 

1 ความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ      

2 รูปแบบของผลิตภัณฑ เชน ขนาดความเหมาะสม      

3 ประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑ      

ดานราคา (Price) 

1 ความเหมาะสมของราคาที่เทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ      

2 ความเหมาะสมของราคาเทียบกับขนาดรูปรางของผลิตภัณฑ      

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

1 ชองทางการติดตอชมหรือซื้อสินคา      

2 สถานที่ต้ังของราน      

3 การขนสงสินคา      

ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 

1 บริการสงสินคาฟรีเมื่อซื้อสินคา 2 ตัวขึ้นไป      

2 แถมสงฟรี      

3 มีโฆษณาผานปายราน,นามบัตร,Facebook      

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

ขอบคุณท่ีใหความรวมมือคะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัณฑ 

- ตราสินคา และรูปแบบผลิตภัณฑ 

- แผนผับประชาสัมพันธโครงการ 

- รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑ 

- รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตราสินคา และรูปแบบผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาอ้ีเพนทแฟนซี 
ราคา 1,000 

 เปนเกาอ้ีเพนทลายนารักๆ 
 นําไปต้ังตามรานคาเฟหรือรานกาแฟก็ได 

เพจเกาอ้ีแฟนซี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาอีเ้พนทแฟนซี 

นั้งตามรานคาเฟได 
ราคาประหยัด 

สนในติดตอไดทางเพจเฟสบุต  เกาอี้เพนทแฟนซี 

T. 0968345467 



วัสดุและอุปกรณ 

 

 

ไมพาเลท  

 

             

                 เศษไม                                                                                         พูกัน   

 

 

 

          

              แลคเกอร                                                                                  แปลงทาสีแลคเกอร  

    

  

 

 

 

            กระดาษทราย       ดินสอสองบี 

 

 



วัสดุและอุปกรณ 

 

 

 

 

 

           สี          

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการทํา 

ข้ันตอนท่ี 1 นําชุดไมมาวาดรวดลาย 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2 ลงสี 

 



ข้ันตอนท่ี 3 ขัดสี 

 

 

ข้ันตอนท่ี 4 ลงสีทับอีกรอบ 

 



ข้ันตอนท่ี 5 ตกแตงเพิ่มเติมตามท่ีกําหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาคผนวก ง ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ  นางสาวกรทิพย  เหรียญวรากร   (ฟา) 

                     วันเดือนปเกิด  16  ธันวาคม  2543         อายุ  19  ป 

                    ที่อยู  567  ม. 10 ต.สําโรงเหนือ  อ.  เมือง  จ.  สมุทรปราการ 

                    E-mail: kornthip.23816@gmail.com 

                    เบอรโทรศัทพ  0968345467 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kornthip.23816@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวสรัลพร  ใจกง        (มิ้น) 

วันเดือนปเกิด  30  มิถุนายน  2544 

ที่อยู  60/4  ม.11  ต. บางกอบัว  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ     

E-mail:  - 

เบอรโทร  0858857140 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวชลธิชา  วัฒนะ         (ฟา) 

วันเดือนปเกิด 12  ธันวาคม  2544 

ที่อยู  36  ม.6 ตําบลบางกอบัว  อําเภอพระประแดง  จังหวัดสุทรปราการ  

E-mail:  - 

เบอรโทร  09315608888 
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