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                                                                 บทคัดยอ 

             การจัดทําโครงการในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูเกี่ยวกับเศษผาเหลือใชเพื่อใหเกิด

ประโยชนในการนํากลับมาใชใหมเพื่อใหหารายไดระหวางเรียนและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ผล

จากการทําโครงการพบวามีการใชผามากมายจากโรงงานที่ไมใชนํามาทิ้งผูทําโครงการและสมาชิกใน

กลุมจึงคิดแนวทางในการนํามาประดิษฐพรมเช็ดเทาและผาปูโตะ จากการทําโครงการประดิษฐคร้ังน้ีทํา

ใหกลุมมีความรูและทักษะ ประสบการณที่นํามาใชในชีวิตประจําวันได 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 



(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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  บทที่ 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันสิ่งประดิษฐจะแพรหลายในตามสื่อตาง ๆ รวมไปถึงสิ่งประดิษฐที่ทําควบคูกับ

การตลาดเปนสินคาที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบสวนใหญจะเห็นกันในรูปของงาน Hand Made ผูเรียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการศึกษาตองสงเสริม

ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ มีการคิดอยางเปนระบบและโครงการสิ่งประดิษฐจากเศษ

ผาไดจัดขึ้นมาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดมาประยุกตสรางสิ่งประดิษฐใหมๆ โดยใช

กระบวนการทางดานวิทยาศาสตรตามศักยภาพผูเรียน 

ดังน้ัน ผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวทางที่จะคิดสรางสรรคในการออกแบบสิ่งประดิษฐใหมี

ความนาสนใจความแปลกใหมและทันสมัย ซึงสมาชิกในกลุมไดเสนอความคิดเห็นและตกลงกันวา

จะทําวัสดุจากสิ่งของเหลือใชจาก “เศษผา” เศษผาเปนสิงที่ทุกๆคนมองขามและไมคํานึงถึง

ประโยชนในการใชงานประดิษฐ คณะผูจัดทําโครงการจึงมองเห็นแนวทางในการนําเศษผามาทํา

สิ่งประดิษฐเพื่อเพิ่มมูลคาของผาเหลือใชใหดูมีความแปลกใหมทันสมัยมากขึ้น และชวยใน

การศึกษา และเพื่อดําเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ด่ังพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวที่วาดวยการใชอยางพอเพียง เชนเดียวกับกลุมขาพเจาที่ไดนําเศษผาเหลือใชมาประดิษฐมา

ประยุกตใหมอีกคร้ังและยังชวยในการลดขยะในอีกทางหน่ึง และทางกลุมคณะผูจัดทําโครงการได

คิดคนที่จะทํางานหัตถศิลปจากเศษผาเหลือใชมาทําเปนผาเช็ดเทา ปลอกหมอนอิง ผาคลุมโตะ แต

คร้ังน้ีทางกลุมเราไดมีแนวคิดที่จะนําเศษผากลับมาประโยชนทางดานการผลิตซึ่งการออกแบบที่เด

เทา ปลอกหมอนอิง ผาคลุมโตะ 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 

เปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

 

 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการประเมินการดําเนินงาน 

 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ร่ิ ม ส ร า ง ส ร ร ค แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ก า ร ว า ง ก ล ยุ ท ธ ก า ร ข า ย  สิ น ค า
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  บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวของกับโครงการ 

 

ในการศึกษาโครงการในคร้ังน้ีผูจัดทําไดนําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวทาง

ในการศึกษาดังตอไปน้ี 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ 

 2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 3.  ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด 

4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงการ  

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ 

 แนวคิดในเร่ืองวัฏจักรของผลิตภัณฑ  ชี้ใหเราเห็นวาระดับของผลกําไรจะไมคงที่อยู

ตลอดไปโดยไมลดลง  สินคาใดๆ ก็ตามยอมจะตองถึงจุดอ่ิมตัวและถดถอยเหมือนกันหมด ดวย

เวลาและความเร็วที่ตางกันออกไป  ดังน้ันการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ อยู

ตลอดเวลา  จึงเปนแนวทางใหผลิตภัณฑเปนที่ตองการของผูบริโภคตอไปไมสิ้นสุด 

          การลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑใหมก็มีความเสี่ยงสูงมาก สภาพการณของตลาดมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางสลับซับซอนและไมแนนอน  อัตราการลมเหลวของผลิตภัณฑใหมจึงคอนขางสูง  

ผลิตภัณฑบางชนิดเปนผลจากความคิดสรางสรรคที่ดีมากแตไมมีโอกาสพัฒนา  

          อยางไรก็ตาม เวลาพูดถึงผลิตภัณฑใหม  ไมจําเปนตองเปนสิ่งประดิษฐใหมถอดดามเสมอไป  

ผลิตภัณฑใหมสวนมากเปนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากประดิษฐกรรมเกา แตใชประโยชนไดดี

กวาเดิม  และเปนที่ยอมรับของทองตลาด  การหยิบยืมเอาความคิดหรือผลงานออกแบบในอดีตมา

ขัดเกลาใหม  พัฒนาตอเติมเสริมแตงใหขยายออกไปเปนฐานของการสรางนวัตกรรมที่ไมมีที่สิ้นสุด

(อางอิงจาก http://netra.lpru.ac.th/~weta/ch-3/) 

สิ่งประดิษฐ หมายถึง งานที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือ

ประดิษฐขึ้นตามวัตถุประสงคที่หลากหลายหรือเพื่อความสวยงามหรือประดับตกแตงหรือเพื่อ

ประโยชนใชสอย 

ความเปนมาของงานประดิษฐสิ่งประดิษฐเกิดขึ้นเพราะมนุษยเปนผูสรางผูพัฒนาปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลงแบบผลงานดวนความคิดสรางสรรคที่มีอยูในแตละบุคคลมีวัตถุประสงคในการ

สรางสิ่งประดิษฐเพื่อตอบสนองความตองการดานประโยชนใชสอยงานประดิษฐมีความสัมพันธ

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนไทยต้ังแตสมัยโบราณเกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมและประเพณี

ทางศาสนา(อางอิงจาก http://netra.lpru.a.th) 
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การนํากลับมาใชใหม หมายถึง การนําเศษวัสดุเหลือใชมาทําการผานกระบวนการ หลังการ

คัดแยกแลว กอนนําไปทําลายเพื่อใหกลับมาใชเปนผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชไดใหม ซึ่งเปน

งานที่เปนที่นิยมทําในตางประเทศที่กําลังพัฒนา และพัฒนาแลว เพื่อชวยปญหาการนําเขาวัตถุดิบ 

และยังเปนการลดปญหาสิ่งแวดลอมในเร่ืองการนําไปทิ้งของวัสดุเหลือใชที่ไมถูกตอง 

(อางอิงจาก https://sites.google.com) 

 

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาปจจัยบุคคล กลุมบุคคล หรือองคการ และกระบวนการที่

พวกเขาเหลาน้ันใชเลือกสรร รักษา และกําจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ประสบการณ หรือ

แนวคิด เพื่อสนองความตองการและผลกระทบที่กระบวนการเหลาน้ีมีตอผูบริโภคและสังคม

พฤติกรรมผูบริโภคเปนการสมผสานจิตวิทยา 0 สังคมวิทยา 0 มานุษยวิทยาสังคม 0 และเศรษฐศาสตร

0  เพื่อพยายามทําความเขาใจกระบวนการการตัดสินของผูซื้อ ทั้งปจเจกบุคคลและกลุมบุคคล 

พฤติกรรมผูบริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผูบริโภคปจเจกชน อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร 0

และตัวแปรเชิงพฤติกรรม        เพื่อพยายามทําความเขาใจความตองการของประชาชน พฤติกรรม

ผูบริโภคโดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคโดยกลุมบุคคลเชนครอบครัว 

มิ ต ร ส ห า ย  ก ลุ ม อ า ง อิ ง  แ ล ะ สั ง ค ม แ ว ด ล อ ม ด ว ย พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค  ( Consumer 

Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการ

ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออก 

              พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา 

การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความ

ตองการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) 

              Engel และผูรวมงาน (1968) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา เปนการกระทําของ

บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจ

ที่มีอยูกอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 

            พฤติกรรมของผูบริโภคไววาเปนพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา 

ซื้อ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ บริการ และแนวคิดตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะ

สามารถตอบสนองความตองการของตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใช

ทรัพยากรที่มีอยู ทั้งเงิน เวลา และกําลังเพื่อบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ อันประกอบดวย ซื้อ

อะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อยางไร ที่ไหน และบอยแคไหน 

              ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 124 – 125)  (1999). Marketing Management ไดใหความหมาย

ของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาแลวซึ่งการใชสินคาและบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง 

https://sites.google.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคากลาวโดยสรุปวา

พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลตอ

การแสดงออกของแตละบุคคล ซึ่งมีความแตกตางกันออกไป (อางอิงจาก http://library.nmc.ac.th)

อดุลย จาตุรงคกุล (2550) กลาววา กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ มีดังน้ี   

         1.ตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) เปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการซื้อ ซึ่งผู

ซื้อจะตะหนักถึงปญหาหรือความตองการผูซื้อมีความรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาวะที่ผู

เปนอยูสภาวะที่เขาปรารถนา ความตองการอาจจะกระตุนโดย ตัวกระตุนจากภายใน (Internal 

Stimuli) กระตุนความตองการที่มีอยูปกติ 

         2.การเสาะแสวงหาขาวสาร (Information Search) ผูบริโภคที่ถูกกระตุนเราอาจหรือไม 

อาจจะเสาะแสวงหาขาวสารมากขึ้นถาแรงผลักดันของผูบริโภคแข็งแกรงและสินคาที่ตอบสนองอยู

ใกลแคเอ้ือม ผูบริโภคมักจะทําการซื้อ 

             3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เราไดเห็นวิธีการที่ผูบริโภคใช 

ขาวสารเพื่อใหไดมาซึ่งชุดของตราที่เลือกไวเพื่อพิจารณาตัดสินใจเปนขั้นสุดทาย ผูบริโภค เลือก

ตราดวยวิธีใด นักการตลาดจะตองรูเกี่ยวกับการประเมินคาทางเลือกน้ันคือวิธีการที่ ผูบริโภคใช

ขาวสารเลือกตรายี่หอใหการเลือกใชกลยุทธการตลาดของนักการตลาดตองกออิทธิพล ตอการ

ตัดสินใจของผูซื้อ 

                     4.การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน ผูบริโภคจัดลําดับ

ความชอบตรายี่หอตาง ๆ ในแตละตัวเลือกและก็จะสรางความต้ังใจซื้อขึ้น โดยทั่วไปการตัดสินใจ 

ซื้อของผูบริโภคมักจะการซื้อตราที่ชอบมากที่สุด 

        5.พฤติกรรมหลังซื้อ (Purchase Decision) งานของนักการตลาดมิไดจบสิ้นลง เมื่อมี

การ 

ซื้อสินคา ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจหรือไมพอใจและจะกอพฤติกรรมหลังการซื้อน้ัน ปญหาอยู

ที่วาอะไรเปนตัวกําหนดวาผูซื้อพอใจหรือไมพอใจในการซื้อ คําตอบก็คือมันขึ้นอยูกับ 

ความสัมพันธระหวางความคาดหมายของผูบริโภค (Consumer’s Expectation) กับการ ปฏิบัติของ

สินคา (Products’ PerceivedPerformances)  

(อางอิงจาก  http://library2.tni.ac.th/ulib/dublin.php?ID=10495#.WqzO2sNua1s ) 

  

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผูบริโภค ประกอบดวย 

 การจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุน ( Drive) ที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุน

ใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจถูกกระทบจากปจจัยภายนอกได พฤติกรรม

ของมนุษยเกิดขึ้นตองมีแรงจูงใจ ( Motive) ซึ่งหมายถึง ความตองการที่ไดรับการกระตุนจากภายใน
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ตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัว

มนุษย ถือวาเปนความตองการของมนุษย ไมวาจะเปน ความตองการทางดาน ตางๆ ทําใหเกิด

แรงจูงใจที่จะหาสินคามาบําบัดความตองการของตน 

 การรับรู ( Perception) เปนกระบวนการรับรูของแตละบุคคลซึ่งขึ้นอยูปจจัยภายใน เชน 

ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการและอารมณ และยังมีปจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุน การรับรูจะ

แสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเห็น ไดยิน ไดกลิ่น รส กาย การสัมผัส ซึ่งแตละคน

มีการรับรูแตกตางกันไป 

                   การเรียนรู ( Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเปนผลจากประสบการณของ

บุคคล การเรียนรูของบุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุนและเกิดการตอบสนองตอสิ่ง

กระตุนน้ัน 

  ทัศนคติ ( Attitudes) เปนการประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล 

ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง (Kotler. 2003 : 

270) หรือ หมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

 บุคลิกภาพ ( Personality) เปนรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม

การตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะดานจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกตางของบุคคลซึ่งนําไปสูการ

ตอบสนองที่สม่ําเสมอและมีปฏิกิริยาตอสิ่งกระตุน 

 ความเชื่อ ( Beliefs) เปนความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเปนผลมาจาก

ประสบการณในอดีต 

 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน

การตลาด เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่

เหมาะสมในการวางกล ยุทธทางการตลาด ( ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 35-36, 337 ) สวน

ประสมการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) การจัดจําหนาย (Place) การ กําหนดราคา 

(Price) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกสวนประสมทางการตลาดไดอีก อยาง

หน่ึงวา 4’Ps สวนประกอบทั้ง 4 ตัวน้ี ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แตละตัวมีความสําคัญเทาเทียม

กัน แตขึ้นอยูกับผูบริหารการตลาดแตละคนจะวางกลยุทธ โดยเนนนํ้าหนักที่ P ใดมากกวากัน 

เพื่อใหสามารถ ตอบสนองความตองการของเปาหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบริโภค  

1. ผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยแรกที่จะแสดงวากิจการพรอมจะทําธุรกิจได กิจการน้ัน 

จะตองมีสิ่งที่จะเสนอขาย อาจเปนสินคาที่มีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนองความ

ตองการ ได การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ัน ผลิตภัณฑ ลักษณะของผลิตภัณฑ ในเร่ืองคุณภาพ 
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ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การใหบริการประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑที่

ผลิตออกมา จําหนายตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมใด  

2. ราคา (Price) เมื่อธุรกิจไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นมา รวมทั้งหาชองทางการ จัด

จําหนายและวิธีการแจกจายตัวสินคาไดแลว สิ่งสําคัญที่ธุรกิจจะตองดําเนินการตอไป คือ การ

กําหนดราคา ที่เหมาะสมใหกับผลิตภัณฑที่จะนําไปเสนอขายกอนที่จะกําหนดราคาสินคา ธุรกิจ

ตองมีเปาหมายวาจะต้ังราคา เพื่อตองการกําไร หรือเพื่อขยายสวนถือครองตลาด (Market Share) 

3. การจัดจําหนาย (Place) ผลิตภัณฑที่ผูผลิตผลิตขึ้นมาไดน้ัน ถึงแมวา จะมีคุณภาพดี

เพียงใดก็ตาม ถาผูบริโภคไมทราบแหลงซื้อและไมสามารถจะจัดหามาไดเมื่อเกิดความตองการ 2 

ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมาก็ไมสามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคได ดังน้ัน นักการตลาดจึง

จําเปนตอง พิจารณาวาที่ไหน เมื่อไร และโดยใครที่จะเสนอขายสินคา การจัดจําหนายเปนเร่ืองที่

ซับซอน แตก็เปน สิ่งจําเปนที่ตองศึกษา การจัดจําหนายแบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน คือ ชองทาง

จําหนายสินคา เนนการศึกษาถึงชนิดของชองทางการจําหนายวาจะใชวิธีการขายสินคาใหกับ

ผูบริโภค โดยตรง หรือการขายสินคาผานสถาบันคนกลางตางๆ บทบาทของสถาบันคนกลางตางๆ 

เชน พอคาสง พอคาปลีก และตัวแทนคนกลาง  

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดตอสื่อสารไป 

ยังตลาดเปาหมาย การสงเสริมการตลาดเปนวิธีการที่จะบอกใหลูกคาทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่

เสนอขาย วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาด เพื่อบอกใหลูกคาทราบวามีผลิตภัณฑ

ออกจําหนายในตลาด 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 การวิจัยเร่ืองความรูความเขาใจ และแนวโนมพฤติกรรม การซื้อของผูบริโภคตอ

เฟอรนิเจอรเพื่อสิ่งแวดลอม พบวาผูบริโภคมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ การใชเฟอรนิเจอรเพื่อ

สิ่งแวดลอม ซึ่งการนําวัสดุที่ทิ้งแลวมาทําเปนเฟอรนิเจอรจะชวยลดปริมาณขยะ ชวยลดมลพิษทาง

อากาศ อนุรักษพลังงาน สามารถทําใหเกิดการผลิตสินคาใหม (พิพัฒน อภิรักษธนากร, 2551) 

 การวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากผาไมทอสําหรับที่พักอาศัย จากผลการวิจัย

สามารถนําแนวคิดในการออกแบบไปประยุกตใชกับการผลิต และจัดจําหนายจริง สามารถเพิ่ม

ทางเลือกใหกับผูบริโภคได เชน การที่ผลิตภัณฑน้ันถอดประกอบ ระหวางโครงสรางและวัสดุหุม

ไดน้ันอาจใชแนวคิดน้ีกับผลิตภัณฑโดยการแยกจําหนายโครง และวัสดุหุมใหผูบริโภคสามารถซื้อ

วัสดุหุมในแตละสวนที่ถอดประกอบไดโดยใหผูบริโภคเลือกเองเปนการออกแบบที่ผูบริโภคเกิด

ความคิดสรางสรรคและความสนุกสนานในการเลือกซื้อสินคา (โชติพร แสงแกว, 2556) 

 การสรางตราสินคาและบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาเศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้ง การวิจัยคร้ังน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยีการสราง ตราสินคาที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มแก

ผลิตภัณฑจากเศษวัสดุสิ่งทอเหลือทิ้งเพื่อสงเสริมอาชีพ และเพิ่มรายไดใหแกชุมชนเพื่อถายทอด
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เทคโนโลยีองคความรูดานการสรางตราสินคาและบรรจุภัณฑ สงเสริมการใชประโยชนจากเศษ

วัสดุสิ่งทอเหลือทิ้งจากโรงงานสรางแนวทางในการสงเสริม และพัฒนาอาชีพสูชุมชนเพื่อการผลิต

เชิงพาณิชย (อัจฉราวรรณ ณ สงขลา, 2556) 

 การศึกษาการใชประโยชนเศษเสนดายไหมเหลือทิ้งเพื่อใชทําเคร่ืองประดับสตรี ผาไหม

ไทยเปนสินคาสงออกที่สําคัญของสินคาประเภทสิ่งทอซึ่งมีแนวโนมที่จะไดรับความสนใจจาก

ผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยในชวงหลายปที่ผานมาผาไหมและผลิตภัณฑ

ผาไหมสามารถสรางรายไดเขาประเทศมูลคาไมตํ่าากวาหารอยลานบาทตอป สําหรับแนวโนมใน

อนาคตจะเห็นไดจากการสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยป 2552 และ แนวโนมป 2553 เมื่อ

เดือนมกราคม 2553 ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดสรุปแนวโนม การผลิตสิ่งทอและ

เสื้อผาสําเร็จรูปใน ป 2553 โดยคาดวาจะมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเนนในตลาดอาเซียนและญ่ีปุนมาก

ขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปชะลอตัว (กฤตพร ชูเสง, 2555) 

 การรีไซเคิลทําใหโลกมีจํานวนขยะนอยลง และชวยลดปริมาณการนําทรัพยากรธรรมชาติ

มาใชเปนวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมลดการถลุงแรบริสุทธิ์ และลดปริมาณการโคนทําลายปา

ไมลงดวยการหมุนเวียนนํามาผลิตใหมยังชวยลดการใชพลังงานจากใตพิภพ ลดปริมาณการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดขึ้นสูอากาศ และลดภาวะการเกิดฝนกรด สําหรับประเทศไทยน้ันจาก

การศึกษาของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมพบวาศักยภาพ

ของวัสดุเหลือใชที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดมีประมาณรอยละ 16-34 จากมูลฝอยที่เก็บขน

ไดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆทั่วประเทศแตมีเพียงรอยละ 7 หรือประมาณ 2,360 ตันตอ

วันเทาน้ันที่มีการนํากลับมาใชประโยชน การนํากลับมาใชใหมจึงเปนวิธีการหน่ึงที่ชวยเพิ่มคุณภาพ

ใหกับชีวิต เพิ่มคุณคาใหกับสิ่งแวดลอม และชวยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกไวไดดี

ที่สุด (วาสนา เจริญวิเชียรฉาย, 2552) 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

 วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 

2. สรุปลงความเห็นงานประดิษฐ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการประดิษฐ 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการประดิษฐ 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน 

2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสราง 

3. นําผามาเย็บเปนดอกไมใหไดหลายสี 

4. นําผาที่เย็บเปนดอกไมมาเย็บติดกัน 

5. นําเศษผามาเย็บติดกันใหยาวพอสําหรับการนํามาเปย 

6. เปยใหไดยาวขนาดพอเหมาะแลวเย็บเปนวงกลม 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 
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ข้ันตอนดําเนินงาน 

ข้ันตอนดําเนินการ 
ป 2562 ป 2563 

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

1.ลงความเห็นในการประดิษฐ          

2.สรุปความเห็นการประดิษฐ เศษ

ผาเหลือใช 

         

3.รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4.จัดเตรียมอุปกรณในการ

ประดิษฐ 

         

5.จัดเตรียมสถานที่ในการ

ประดิษฐ 

         

6.หาแหลงวัตถุดิบ          

7.ลงสถานที่ในการประดิษฐ        

8.สรุปผลการปฏิบัติงาน          

9.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน          

  

วัน เวลา สถานที ่

เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ 448 ถนนทางรถไฟสายเกาปากนํ้า เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
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ขอบเขตงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 1,500 บาท 

คาวัตถุดิบ 

1. ผาทุกสี         150 บาท 

2. ดาย           30 บาท 

3. กรรไกร           20 บาท 

4. เข็ม           20 บาท

  

5. กระดุมดอกไม          80 บาท 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

1. ปายไวนิล        600 บาท 

2. แผนซีดี           50 บาท 

3. กลองใส ซีดี          30 บาท 

 

รวม                              1,000 บาท 

 

การจัดทําแผนดําเนินงาน 

 

ความเปนมาของธุรกิจ 

 สมาชิกในกลุมไดรวบรวมความคิดเห็นเพื่อคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ จากวัสดุเหลือใช

นํามาประดิษฐเปนผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหมคงทนแข็งแรงและสามารถใชงานไดจริงทาง

สมาชิกไดเล็งเห็นวาการนําเศษผามาทําเปนพรมเช็ดเทาและผาปูโตะจะทําออกมาใชงานไดทําให

ประหยัดและใสใจสิ่งแวดลอมไดทางกลุมการจัดทําโครงการจึงทําพรมเช็ดเทาและผาปูโตะจาก 

“เศษผา” 
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แผนบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธิพรัตน ไชยกาญจน 
รองประธานโครงการ 

นางสาวอุมาภรณ   วิเศษภักดี 
สมาชิก 

นายธรรณธร   สายบุตร 
ประธานโครงการ 
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แผนการตลาด 

1. กลยุทธผลิตภัณฑ 

กลุมสมาชิกโครงการสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช “สิ่งประดิษฐจากเศษผา” ไวสําหรับ

เช็ดเทาและปูโตะเพื่อความสวยงามและสะดวกตอการใชงาน 

2.   กลยุทธราคา 

 วิเคราะหตนทุนการผลิตของโครงการ ใหมีการควบคุมคาใชจาย 

3.  กลยุทธการจัดจําหนาย 

 ตามแหลงขายวัสดุอุปกรณตกแตงบานตาง ๆ  

 แผนการขายสินคา 

1. สรางกําไร 5-10% ทุกป 

2. สรางตนทุนในการดําเนินงานใน 2 ป 

3. ภายใน 3/4 ปใหสินคาเปนที่นิยมของผูบริโภค 

 แผนการเงิน 

 งบประมาณ 3,000 โดยเก็บสมาชิกในกลุมคนละ 1,000  

 

แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

รายการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกไข 

1. มีคูแข็งทางตรงมากพอ มีสิ่งประดิษฐท่ีเขาประกวด

จํานวนมาก 

จัดการสงเสริมการขายอยาง

ตอเน่ือง 

2. วัตถุดิบไมมีเพียงพอตอ

การประดิษฐ 

การผลิตงานลาชา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสํารอง

ไว 

3. สิ่งประดิษฐเกิดความ

เสียหาย 

การดําเนินงานลาชา มีความรอบคอบในการ

ปฏิบัติงานมากข้ึน 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินโครงการ 

 

 การดํา เนินโครงการ สิ่ งประดิษฐจากเศษผา  มี วัตถุประสงค เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ สรางมูลคาเพิ่มใหกับเศษผาที่ไมใชแลวและเพื่อให

ไดรับประสบการณในการลงมือปฏิบัติงานจริง 

รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายธรรณธร  สายบุตร 

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 - สงเอกสารขออนุมัติโครงการ (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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นายธรรณธร  สายบุตร 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

29 ก.ค. 62 - แกไขบทที่ 3  

30 ก.ค. 62 - สงบทที่ 3 (คร้ังที่ 2)  

28 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 Present โครงการคร้ังที่1 

 

21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังที่ 1  

23 ก.ย. 62 - ซื้ออุปกรณ  

4 ต.ค. 62 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ  

6 ต.ค. 62 - ทําการตัดเศษผาใหเปนวงกลมหลาย  

7 ต.ค. 62 - เย็บเศษผาใหเปนดอกไม  

13 ต.ค. 62 - เศษผาที่เย็บเปนดอกไมมาเรียงตอกัน  

18 ต.ค. 62 - นํากระดุมดอกไมมาเย็บกับผา  

22 ต.ค. 62 - ทําการตกแตงตัวผาใหเกิดการสมดุลในการวาง

โครงสราง 

 

26 ต.ค. 62 - อาจารยที่ปรึกษานิเทศสิ่งประดิษฐ  

29 ต.ค. 62 - เร่ิมทํา Powerpoint present คร้ังที่ 2  

3 พ.ย. 62 - แกไข Powerpoint present คร้ังที่ 2  

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

11 พ.ย. 62 - เขาพบอาจารยที่ปรึกษา นําเสนองานโครงการ

งานประดิษฐกอนนําเสนอโครงการ คร้ังที่  

 

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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นายธรรณธร  สายบุตร 

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  

17 ม.ค. 63 - แกไขบทที่ 5  

20 ม.ค. 63 - สงบทที่ 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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นางสาว ทิพรัตน ไชยกาญจน 

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 - สงเอกสารขออนุมัติโครงการ (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)  

29 ก.ค. 62 - แกไขบทที่ 3  

30 ก.ค. 62 - สงบทที่ 3 (คร้ังที่ 2)  

28 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 Present โครงการคร้ังที่1 

 

21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังที่ 1  

23 ก.ย. 62 - ซื้ออุปกรณ  
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นางสาว ทิพรัตน ไชยกาญจน 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติการ หมายเหตุ 

4 ต.ค. 62 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ  

6 ต.ค. 62 - ทําการตัดเศษผาใหเปนวงกลมหลาย  

7 ต.ค. 62 - เย็บเศษผาใหเปนดอกไม  

13 ต.ค. 62 - เศษผาที่เย็บเปนดอกไมมาเรียงตอกัน  

18 ต.ค. 62 - นํากระดุมดอกไมมาเย็บกับผา  

22 ต.ค. 62 - ทําการตกแตงตัวผาใหเกิดการสมดุลในการวาง

โครงสราง 

 

26 ต.ค. 62 - อาจารยที่ปรึกษานิเทศสิ่งประดิษฐ  

29 ต.ค. 62 - เร่ิมทํา Powerpoint present คร้ังที่ 2  

3 พ.ย. 62 - แกไข Powerpoint present คร้ังที่ 2  

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

11 พ.ย. 62 - เขาพบอาจารยที่ปรึกษา นําเสนองานโครงการ

งานประดิษฐกอนนําเสนอโครงการ คร้ังที่  

 

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   

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  

17 ม.ค. 63 - แกไขบทที่ 5  

20 ม.ค. 63 - สงบทที่ 5 (คร้ังที่ 2)  

22 ม.ค. 63 - เร่ิมทําบรรณานุกรม  

24 ม.ค. 63 - สงบรรณานุกรม (คร้ังที่ 1)  

26 ม.ค. 63 - แกไขบรรณานุกรม  
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นางสาว ทิพรัตน ไชยกาญจน 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติการ หมายเหตุ 

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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นางสาว อุมาภรณ วิเศษภักดี  

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 - สงเอกสารขออนุมัติโครงการ (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)  

29 ก.ค. 62 - แกไขบทที่ 3  

30 ก.ค. 62 - สงบทที่ 3 (คร้ังที่ 2)  

28 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 Present โครงการคร้ังที่1 

 

21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังที่ 1  

23 ก.ย. 62 - ซื้ออุปกรณ  
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นางสาว อุมาภรณ วิเศษภักดี 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติการ หมายเหตุ 

4 ต.ค. 62 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ  

6 ต.ค. 62 - ทําการตัดเศษผาใหเปนวงกลมหลาย  

7 ต.ค. 62 - เย็บเศษผาใหเปนดอกไม  

13 ต.ค. 62 - เศษผาที่เย็บเปนดอกไมมาเรียงตอกัน  

18 ต.ค. 62 - นํากระดุมดอกไมมาเย็บกับผา  

22 ต.ค. 62 - ทําการตกแตงตัวผาใหเกิดการสมดุลในการวาง

โครงสราง 

 

26 ต.ค. 62 - อาจารยที่ปรึกษานิเทศสิ่งประดิษฐ  

29 ต.ค. 62 - เร่ิมทํา Powerpoint present คร้ังที่ 2  

3 พ.ย. 62 - แกไข Powerpoint present คร้ังที่ 2  

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

11 พ.ย. 62 - เขาพบอาจารยที่ปรึกษา นําเสนองานโครงการ

งานประดิษฐกอนนําเสนอโครงการ คร้ังที่  

 

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   

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  

17 ม.ค. 63 - แกไขบทที่ 5  

20 ม.ค. 63 - สงบทที่ 5 (คร้ังที่ 2)  

22 ม.ค. 63 - เร่ิมทําบรรณานุกรม  

24 ม.ค. 63 - สงบรรณานุกรม (คร้ังที่ 1)  

26 ม.ค. 63 - แกไขบรรณานุกรม  
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นางสาว อุมาภรณ วิเศษภักดี 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติการ หมายเหต ุ

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 สิ่งประดิษฐจากเศษผา 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

30/08/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3  คน  500.00 1,500.00      1,500.00 

31/08/62 ผาทุกสี    1 ถุง 150.00 150.00   1,350.00 

 ดาย    2 มวน 15.00 30.00   1,320.00 

 กรรไกร    1 อัน 20.00 20.00   1,300.00 

 เข็ม     1 กลอง 20.00 20.00   1,280.00 

 กระดุมดอกไม    2 ถุง 40.00 80.00   1,200.00 

 ปายไวนิล    1 อัน 600.00 600.00   600.00 

27/11/62 ขายสินคา 2 ผืน 79.00 158.00      758.00 

28/11/62 ขายสินคา 7 ผืน 79.00 553.00      1,311.00 

29/11/62 ขายสินคา 11 ผืน 79.00 869.00      2,180.00 

01/12/62 กลองใสแผน CD    1 กลอง 30.00 30.00   2,150.00 

 คาแผน CD    1 แผน 50.00 50.00   2,100.00 

 คาเขาเลม    1 เลม 200.00 200.00   1,900.00 

รวม 3,080.00 รวม 1,180.00 รวม 1,900.00 
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ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  “ตะกราสานจากหลอดพลาสติก” 

วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

  ทุนทั้งสิ้น     1,500.00 บาท 

 ซื้อวัสดุอุปกรณ    1,180.00 บาท 

 ทุกหักจากซื้อ        320.00 บาท 

 รายไดขายสินคา                 1,580.00 บาท 

 เหลือคืนทุนใหกับสมาชิกคนละ   1,900.00 บาท 

 

 รายชื่อ     จํานวนเงิน 

 1.นายธรรณธร  สายบุตร      634.00 บาท 

 2.นางสาวทิพรัตน ไชยกาญจณ      633.00 บาท 

 3.นางสาวอุมาภรณ วิเศษภักดี      633.00 บาท 

  

   รวม     1,900.00 บาท 
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บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

  

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

จากการดําเนินโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ สิ่งประดิษฐจากเศษผาสามารถบรรลุ

เปาหมายวัตถุประสงคของวิชาโครงการ และไดเก็บเงินสมาชิกภายในกลุมคนละ 500 บาท 

จํานวน 3 คน เปนเงิน 1,500 บาท สถานที่ 448 ถนนทางรถไฟสายเกาปากนํ้า เขตคลองเตย แขวง

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  ปฏิบัติงานในชวงเดือน มิถุนายน 2562 โดยเสียคาใชจายดานวัสดุ

อุปกรณและเอกสารเปนจํานวนเงิน 1,500 บาท  

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1 12 มิ.ย. 62 - เร่ิมประชุมกลุมทําโครงการ 

2 

 

17 – 27 มิ.ย. 62 - เสนอเอกสารอนุมัติโครงการ 

- เร่ิมทําเอกสารอนุมัติโครงการ 

- สงใบอนุมัติโครงการ 

3 29 ม.ิย. – 7 ก.ค. 62 - สงเน้ือหาบทที่ 1 

4 9 - 16 ก.ค. 62 - สงเน้ือหาบทที่ 2 

5 25 - 30 ก.ค. 62 - สงเน้ือหาบทที ่3 

6 28 ส.ค. - 4 ก.ย. 62 - สง PowerPoint 

7 21 ก.ย.62 - นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1 

8 23 ก.ย. 62 – 22 ต.ค. 62 - เร่ิมทําสิ่งประดิษฐคร้ังที่ 1, 2, 3 

- ตรวจสอบสิ่งประดิษฐ ซื้ออุปกรณ จัดเตรียม

วัสดุในการประดิษฐ นําผามาตัดใหเปนสาม

เสนมาถักเปย ทําการตัดเศษผาใหเปนวงกลม

หลายสี เย็บผาที่ตัดเปนวงกลมใหเปนดอกไม 

นําเศษผาที่เปนดอกไมมาเย็บตอกัน นํา

กระดุมดอกไมมาเย็บติด ทําการตกแตงผาให

เกิดความสมดุลในการวางโครงสราง  

9 2 พ.ย.  62 - ออกแบบปายไวนิล,ติดตอรานทําปาย 

10 29 ต.ค. - 8 พ.ย. 62 - สง PowerPoint คร้ังที่ 2 
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11 16 พ.ย. 62 - นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

ลําดับ วัน/เดือน/ป                กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

12 13 ธ.ค. 62 - งาน ATC นิทรรศน 

13 14 - 20 ธ.ค. 62 - สงเน้ือหาบทที ่4 

14 13 - 20 ม.ค. 63 - สงเน้ือหาบทที ่5 

15 22 - 27 ม.ค. 63 - สงบรรณนานุกรม 

16 30 ม.ค. - 5 ก.พ. 63 - สงภาคผนวก ก, ข, ค, ง 

17 7 - 14 ก.พ. 63 - สงกิตติกรรมประกาศ 

- สงบทคัดยอ 

- สงสารบัญ 

18 19 – 26 ก.พ. 63 - สงรูปเลมโครงการ 

- สงเงินคารูปเลม 

- สงแผนซีดี 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

1. มีปญหาในการใชอุปกรณกรในการประดิษฐ 

2. สมาชิกในกลุมมีเวลาวางและวันหยุดในการทํางานไมเหมือนกัน 

3. มีการแบงหนาท่ีท่ีไมชัดเจนในการปฏิบัติหนาท่ี ขาดความรับผิดชอบของคนในกลุม 

4. ไมมีการเตรียมความพรอมตอการทํางานในแตละคร้ัง ทําใหการทํางานไมสําเร็จลุลวง 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาและแกไขปญหา 

1. ประธานและสมาชิกในกลุมศึกษาการใชอุปกรณในการประดิษฐ เพื่อทําใหเกิดความคลอง

ตัวในการใชอุปกรณ 

2. ประธานจัดทําตารางวันหยุดใหสอดคลองกับสมาชิกในกลุม 

3. ประธานแบงหนาท่ีในการทํางานใหสมาชิกในกลุมใหชัดเจน และเร่ิมปรับความเขาใจใน

การทํางาน 

4. เตรียมอุปกรณใหพรอมตอการทํางาน 
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

 ลําดับท่ี 1 วันท่ี 20 มิ.ย. 2562 

 กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. คิดริเร่ิมโครงการสิ่งประดิษฐ 

2. รางแบบโครงสราง 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. สมาชิกในกลุมยังไมรวบรวมแบบชิ้นงานจึงทําใหลาชา 

2. สมาชิกในกลุมยังทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไมเปนระบบ 

 ลําดับท่ี 2 ระหวางวันท่ี 17-27 มิ.ย. 2562 

 กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. เสนอเอกสารอนุมัติโครงการ 

2. เร่ิมทําเอกสารอนุมัติโครงการ 

3. สงใบอนุมัติโครงการ 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. จัดเรียงเอกสารไมเขาใจ 

2. มีการแกเอกสารอยูบอยคร้ัง 

 ลําดับท่ี 3 ระหวางวันท่ี 29 มิ.ย –7 ก.ค. 2562 

 กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สงเน้ือหาบทที่ 1 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. เน้ือหาไมตรงกันทําใหขอมูลผิดพลาด 

 ลําดับท่ี 4 ระหวางวันท่ี 9 - 16 ก.ค. 2562 

1. สงเน้ือหาบทที่ 2 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. เน้ือหาไมตรงกันกับงานประดิษฐ 
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 ลําดับท่ี 5 ระหวางวันท่ี 25 - 30 ก.ค. 62 

1. สงเน้ือหาบทที่ 3 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. แผนการดําเนินงานไมตรงกัน 

 ลําดับท่ี 6 ระหวางวันท่ี 28 ส.ค. - 4 ก.ย. 62 

1. สง PowerPoint 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. พื้นหลัง PowerPoint ไมตรงกับงานประดิษฐ 

2. แผนการจัดหนา Present ไมเรียบรอย 

 ลําดับท่ี 7 ระหวางวันท่ี 21 ก.ย.62 

1. นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. ขาดความพรอมในการนําเสนอโครงการ 

2. ไมตรงตอเวลา  

 ลําดับท่ี 8 ระหวางวันท่ี 23 ก.ย. 62 – 22 ต.ค. 62 

1. เร่ิมทําสิ่งประดิษฐคร้ังที่ 1, 2, 3 

2. ตรวจสอบสิ่งประดิษฐ ซื้ออุปกรณ จัดเตรียมวัสดุในการประดิษฐ นําผามาตัด

ใหเปนสามเสนมาถักเปย ทําการตัดเศษผาใหเปนวงกลมหลายสี เย็บผาที่ตัด

เปนวงกลมใหเปนดอกไม นําเศษผาที่เปนดอกไมมาเย็บตอกัน นํากระดุม

ดอกไมมาเย็บติด ทําการตกแตงผาใหเกิดความสมดุลในการวางโครงสราง 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. ไมชํานาญในการใชอุปกรณในการประดิษฐ 

2. อุปกรณไมพรอมในการทํางาน 

3. การนัดหมายสมาชิกในกลุมไมตรงกัน 

ลําดับท่ี 9 ระหวางวันท่ี 2 พ.ย.  62 

1. ออกแบบปายไวนิล,ติดตอรานทําปาย 
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 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. การออกแบบลาชา 

2. สั่งทําวันที่ประฉันชิดกับวันนําเสนอ 

ลําดับท่ี 10 ระหวางวันท่ี 29 ต.ค. - 8 พ.ย. 62 

1. สง PowerPoint คร้ังที่ 2 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. รูปแบบ Powerpoint  ธรรมดา 

2. การจัดเรียงหนาไมเทากัน 

ลําดับท่ี 11 ระหวางวันท่ี 16 พ.ย. 62 

1. นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. ขาดความพรอมในการนําเสนอ 

2. ไมตรงตอเวลามานําเสนอ 

ลําดับท่ี 12 ระหวางวันท่ี 13 ธ.ค. 62 

1. งาน ATC นิทรรศน 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. มาไมตรงเวลา 

ลําดับท่ี 13 ระหวางวันท่ี 14 - 20 ธ.ค. 62 

1. สงเน้ือหาบทที่ 4 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. ตัวอักษรไมเทากัน 

2. กั้นหนาไมได 

  

 ลําดับท่ี 14 ระหวางวันท่ี 13 - 20 ม.ค. 63  

1. สงเน้ือหาบทที่ 5 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 
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1. ขนาดตัวอักษรไมเทากัน 

2. ระยะหางระหวางบรรทัด 

 ลําดับท่ี 15 ระหวางวันท่ี 22 - 27 ม.ค. 63 

1. สงบรรณนานุกรม 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. เว็บไซนมีปญหา 

 ลําดับท่ี 16 ระหวางวันท่ี 30 ม.ค. - 5 ก.พ. 63 

1. สงภาคผนวก ก, ข, ค, ง 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. ผิดพลาดทางดานการหาขอมูล 

 ลําดับท่ี 17 ระหวางวันท่ี 7 - 14 ก.พ. 63 

1. สงกิตติกรรมประกาศ 

2. สงบทคัดยอ 

3. สงสารบัญ 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมปฏิบัติ 

1. การจัดเลขหนาไมตรงบท 

 ลําดับท่ี 18 ระหวางวันท่ี 19 – 26 ก.พ. 63 

1. สงรูปเลมโครงการ 

2. สงเงินคารูปเลม 

3. สงแผนซีดี 

   

 

 

 

  



บรรณานุกรม 

 นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากประดิษฐกรรมเกา แตใชประโยชนไดดีกวาเดิม  และเปนที่

ยอมรับของทองตลาด  การหยิบยืมเอาความคิดหรือผลงานออกแบบในอดีตมาขัดเกลาใหม  พัฒนา

ตอเติมเสริมแตงใหขยายออกไปเปนฐานของการสรางนวัตกรรมที่ไมมีที่สิ้นสุด 

(อางอิงจาก http://netra.lpru.ac.th/~weta/ch-3/0) 

ความเปนมาของงานประดิษฐสิ่งประดิษฐเกิดขึ้นเพราะมนุษยเปนผูสรางผูพัฒนาปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลงแบบผลงานดวนความคิดสรางสรรคที่มีอยูในแตละบุคคลมีวัตถุประสงคในการ

สรางสิ่งประดิษฐเพื่อตอบสนองความตองการดานประโยชนใชสอยงานประดิษฐมีความสัมพันธ

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนไทยต้ังแตสมัยโบราณเกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมและประเพณี

ทางศาสนา (อางอิงจาก http://netra.lpru.a.th) 

 การนํากลับมาใชใหม หมายถึง การนําเศษวัสดุเหลือใชมาทําการผานกระบวนการ หลังการ

คัดแยกแลว กอนนําไปทําลายเพื่อใหกลับมาใชเปนผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชไดใหม ซึ่งเปน

งานที่เปนที่นิยมทําในตางประเทศที่กําลังพัฒนา และพัฒนาแลว 

(อางอิงจาก https://sites.google.com) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 124 – 125)  (1999). Marketing Management ไดใหความหมาย

ของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาแลวซึ่งการใชสินคาและบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง 

กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคากลาวโดยสรุปวา

พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลตอ

การแสดงออกของแตละบุคคล ซึ่งมีความแตกตางกันออกไป (อางอิงจาก http://library.nmc.ac.th) 

 

 

http://netra.lpru.ac.th/~weta/ch-3/
http://netra.lpru.a.th/
https://sites.google.com/
http://library.nmc.ac.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ก โครงการ 

- แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

- บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยประจําวิชาโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ    สิ่งประดิษฐจากเศษผา (Artifacts from Rags) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน   มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน  448 ถนนทางรถไฟสายเกาปากนํ้า เขตคลองเตย 

ประมาณคาใชจาย  1,500 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นายธรรณธร สายบุตร  รหัสประจําตัว 39712 ปวช.3/4 

2. นางสาวธิพรัตน ไชยกาญจน             รหัสประจําตัว 39752 ปวช.3/4 

3. นางสาวอุมาภรณ วิเศษภักดี  รหัสประจําตัว    39786    ปวช.3/4 

 

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

                   (นายธรรณธร สายบุตร) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

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

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

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

 

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

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

 



ชื่อโครงการ   สิ่งประดิษฐจากเศษผา (artifacts from Rags) 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม สิ่งประดิษฐ 

อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยภัสฉัฐ   ภาคีฉาย 

อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยวงคเดือน ประไพวัชรพันธ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางธรรณธร สายบุตร                 ประธานโครงการ 

2. นางสาวธิพรัตน ไชยกาญจน             รองประธานโครงการ 

3. นางสาวอุมาภรณ วิเศษภักดี  สมาชิก 
 

หลักการและเหตุผล 

 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ มีการคิดอยางเปนระบบและโครงการ

สิ่งประดิษฐจากเศษผาไดจัดขึ้นมาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดมาประยุกตสรางสิ่งประดิษฐ

ใหมๆ โดยใชกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรตามศักยภาพผูเรียน 

 เศษผาเปนสิงที่ทุกๆคนมองขามและไมคํานึงถึงประโยชนในการใชงานประดิษฐ คณะผูจัดทํา

โครงการจึงมองเห็นแนวทางในการนําเศษผามาทําสิ่งประดิษฐเพื่อเพิ่มมูลคาของผาเหลือใชใหดูมีความ

แปลกใหมทันสมัยมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

 



กลุมเปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 

2. สรุปลงความเห็นงานประดิษฐ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการประดิษฐ 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการประดิษฐ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมจากการวางโครงสราง 

3. นําเศษผามายําผสมกันหรือถักกันเปนเชือกหรือเปยเสนหลาย ๆ เสน 

4. ทดลองปฏิบัติงานประดิษฐและประเมินผล 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 

 

 

 

 

 

 



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.ลงความเห็นในการประดิษฐ          

2.สรุปความเห็นการประดิษฐ 

เศษผาเหลือใช 

         

3.รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4.จัดเตรียมอุปกรณในการ

ประดิษฐ 

         

5.จัดเตรียมสถานที่ในการ

ประดิษฐ 

         

6.หาแหลงวัตถุดิบ          

7.ลงสถานที่ในการประดิษฐ        

8.สรุปผลการปฏิบัติงาน          

9.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน          

  

วัน เวลา สถานที ่

เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ 448 ถนนทางรถไฟสายเกาปากนํ้า เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 1,500 บาท 

คาวัตถุดิบ 

1. ผาทุกสี         150 บาท 

2. ดาย           30 บาท 

3. กรรไกร           20 บาท 

4. เข็ม           20 บาท  

5. กระดุมดอกไม          80 บาท 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

1. ปายไวนิล        600 บาท 

2. แผนซีดี           50 บาท 

3. กลองใส ซีดี          30 บาท 

 

รวม                              1,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา 
 

ปญหาและอุปสรรค 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลคาใหกับวัตถุธรรมชาติและเพิ่มรายได 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือในการทํางานเปนทีม 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสรางผลิตภัณฑที่แปลกใหม 
 

ขอเสนอแนะ 

1. วัสดุที่นํามาใชควรหาแหลงสํารองไว 

2. ควรเก็บวัตถุไวในที่แหง เพื่อปองกันความอับชื้นของผา 

 

 

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

(อาจารยอาจารยภัสฉัฐ   ภาคีฉาย)           (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

  อาจารยที่ปรึกษาโครงการ           อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

 

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

 



สถานที่ดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

  



บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ สิ่งประดิษฐจากเศษผา (artifacts from Rags) 

ท่ีปรึกษาโครงการ          อาจารย ธนน ลาภธนวิรุฬห 

            ท่ีปรึกษารวมโครงการ      อาจารย อาจารยอุดมพร เปตานนท 
 

ลําดับท่ี รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

1 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 

กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 1 

3-11 ก.ค. 60   

2 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 31 ก.ค. 60   

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3 18 ส.ค. 60   

4 สง PowerPoint (โครงการ+ แผนการ

ดําเนินงาน  เพื่อนําเสนอ) 

25 ส.ค. 60   

5 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present  งาน 31 ส.ค.60   

6 Present โครงการ คร้ังที่ 1 9 ก.ย. 60   

7 ปฏิบัติการภาคสนามและอ่ืน ๆ (ระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน) 

1 ต.ค.-  

21 ธ.ค 60 

  

8 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present  งาน 7 พ.ย. 60   

10 Present โครงการ คร้ังที่ 2 11 พ.ย. 60   

11 งานนิทรรศการ AT.C.นิทรรศน 15 ธ.ค.60   

12 บทที่ 4-5 )เน้ือหารูปเลมโครงการ(  19 ม.ค. 61   

13 ตรวจรูปเลมโครงการ 9 ก.พ. 61   

14 สงรูปเลม (200 บาท) 

รูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 2 แผน 

19 ก.พ. 61   

 



 
แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ    สิ่งประดิษฐจากเศษผา (Artifacts from Rags) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน   มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน  448 ถนนทางรถไฟสายเกาปากนํ้า เขตคลองเตย 

ประมาณคาใชจาย  1,500 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นายธรรณธร สายบุตร  รหัสประจําตัว 39712 ปวช.3/4 

2. นางสาวธิพรัตน ไชยกาญจน             รหัสประจําตัว 39752 ปวช.3/4 

3. นางสาวอุมาภรณ วิเศษภักดี  รหัสประจําตัว    39786    ปวช.3/4 

 

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

                   (นายธรรณธร สายบุตร) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

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

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

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

 

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

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

 



ชื่อโครงการ   สิ่งประดิษฐจากเศษผา (artifacts from Rags) 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม สิ่งประดิษฐ 

อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยภัสฉัฐ   ภาคีฉาย 

อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยวงคเดือน ประไพวัชรพันธ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางธรรณธร สายบุตร                 ประธานโครงการ 

2. นางสาวธิพรัตน ไชยกาญจน             รองประธานโครงการ 

3. นางสาวอุมาภรณ วิเศษภักดี  สมาชิก 
 

หลักการและเหตุผล 

 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ มีการคิดอยางเปนระบบและโครงการ

สิ่งประดิษฐจากเศษผาไดจัดขึ้นมาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดมาประยุกตสรางสิ่งประดิษฐ

ใหมๆ โดยใชกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรตามศักยภาพผูเรียน 

 เศษผาเปนสิงที่ทุกๆคนมองขามและไมคํานึงถึงประโยชนในการใชงานประดิษฐ คณะผูจัดทํา

โครงการจึงมองเห็นแนวทางในการนําเศษผามาทําสิ่งประดิษฐเพื่อเพิ่มมูลคาของผาเหลือใชใหดูมีความ

แปลกใหมทันสมัยมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

 

 



กลุมเปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการขายสินคา 

2. สรุปลงความเห็นงานประดิษฐ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการประดิษฐ 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการประดิษฐ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมจากการวางโครงสราง 

3. นําเศษผามายําผสมกันหรือถักกันเปนเชือกหรือเปยเสนหลาย ๆ เสน 

4. ทดลองปฏิบัติงานประดิษฐและประเมินผล 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 

 

 

 

 

 

 

 



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.ลงความเห็นในการประดิษฐ          

2.สรุปความเห็นการประดิษฐ 

เศษผาเหลือใช 

         

3.รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4.จัดเตรียมอุปกรณในการ

ประดิษฐ 

         

5.จัดเตรียมสถานที่ในการ

ประดิษฐ 

         

6.หาแหลงวัตถุดิบ          

7.ลงสถานที่ในการประดิษฐ        

8.สรุปผลการปฏิบัติงาน          

9.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน          

  

วัน เวลา สถานที ่

เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ 448 ถนนทางรถไฟสายเกาปากนํ้า เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 1,500 บาท 

คาวัตถุดิบ 

1. ผาทุกสี         150 บาท 

2. ดาย           30 บาท 

3. กรรไกร           20 บาท 

4. เข็ม           20 บาท  

5. กระดุมดอกไม          80 บาท 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

1. ปายไวนิล        600 บาท 

2. กลองใสแผน CD         30 บาท 

3. แผน CD          50 บาท 

4. คาเขาเลม        200 บาท 

 

รวม                              1,180 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา 
 

ปญหาและอุปสรรค 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลคาใหกับวัตถุธรรมชาติและเพิ่มรายได 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือในการทํางานเปนทีม 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสรางผลิตภัณฑที่แปลกใหม 
 

ขอเสนอแนะ 

1. วัสดุที่นํามาใชควรหาแหลงสํารองไว 

2. ควรเก็บวัตถุไวในที่แหง เพื่อปองกันความอับชื้นของผา 

 

 

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

(อาจารยอาจารยภัสฉัฐ   ภาคีฉาย)           (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

  อาจารยที่ปรึกษาโครงการ           อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

 

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 



อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

 

สถานที่ดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                    ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

- รายงานการประเมินจากแบบสอบถาม 

- ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามชุดน้ีเปนการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอสิ่งประดิษฐ “สิ่งประดิษฐจากเศษผา” เปน

สวนหน่ึงของวิชาโครงการจึงขอความรวมมือจากทานในการทําแบบสอบถามเพื่อความสมบูรณของ

วิชาดังกลาว 

 แบบสอบถามมี 2 ตอน 

 ตอนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล 

 ตอนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ “สิ่งประดิษฐจากเศษผา” 

ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ      จํานวน (คน)   รอยละ 

1. เพศ 

ชาย            22      44.0 

หญิง            28      56.0 

รวม            50    100.0 

2. อายุ 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 18 ป          40      80.0 

อายุ 19-20 ป           10      20.0 

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.       13      26.0  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.        29      58.0 

ระดับอนุปริญญา/ปวส.           8      16.0 

ปริญญาตรี            0        0.0 

ปริญญาโท/สูงกวา           0        0.0 

รวม            50    100.0



 

สถานภาพ      จํานวน (คน)   รอยละ 

4. อาชีพของทานในปจจุบัน 

นักเรียน/นักศึกษา           50    100.0 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ            0        0.0 

พนักงานบริษัทเอกชน             0        0.0 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย             0        2.0 

อ่ืนๆ ระบุ…….              0        0.0 

รวม             50    100.0  

5. รายไดตอเดือนของทาน 

ตํ่ากวา 5,000 บาท            37      74.0

รายได 5,001-10,000 บาท          13      26.0 

รายได 10,001-15,000 บาท            0        0.0 

สูงกวา 15,001 บาทขึ้นไป            0        0.0 

รวม             50    100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จากผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ัง

น้ีจํานวน 100 คน จําแนกตามตัวแปร ดังน้ี 

 เพศ ผูที่ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 56.00 และเพศหญิง จํานวน 

22 คน คิดเปนรอยละ 44.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายตามลําดับ 

 อายุ ผูที่ตอบแบบสอบถามมีอายุตํ่ากวา 18 ปหรือเทียมเทาจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ  80.00 

อายุ 19-20 ปจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20.00 อายุ 21-25 ปจํานวน 0 คน  คิดเปนรอยละ 0.00 

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 ผูที่ตอบแบบสอบถามมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 29 คน คิดเปนรอย

ละ 58.00 ระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 26.00 ระดับ

อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16.00 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 50คน คิดเปนรอยละ 

100.00 อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายตัวจํานวน 0 คน คิดเปนรอย

ละ 0.00 อ่ืนๆจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแลวผูตอบ

แบบสอบถามเปนนักเรียนนักศึกษา รองลงมา อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย ตามลําดับ 

 รายได ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 

74.00 รายได 5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 13 คน คิดเปนรอย 26.00 รายได 10,001-15,000 บาท 

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

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 “เกาอ้ีเพนทแฟนซ”ี 

 

        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 

“สิ่งประดิษฐจากเศษผา” โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( =3.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาดานราคาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( =3.76) รองลงมาคือดานชองทางการจัดจําหนายอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( =3.69) รองลงมาดานผลิตภัณฑ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( =3.30) และ

ดานดานการสงเสริมการขายอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ( =3.16) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 
 



 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ความคิดเห็นที่มีตอสิ่งประดิษฐจากเศษผา 

 

 

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 

โครงการสิ่งประดิษฐจากเศษผาเปนสวนหน่ึงของการศึกษาวิชาโครงการจึงใครขอความรวมมือจากทานในการทํา

แบบสอบถามเพื่อความสมบูรณของวิชาดังกลาว 



สวนท่ี 2 ความคิดเห็นที่มีตอสิ่งประดิษฐจากเศษผา 

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 

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

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

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

ขอบคุณท่ีใหความรวมมือครับ/คะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัณฑ 

- สินคา และรูปแบบผลิตภัณฑ 

- แผนผับประชาสัมพันธโครงการ 

- รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑ 

- รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สินคา และรูปแบบผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัสดุและอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สนในติดตอไดทางเพจเฟ    

T. 09683  

ผาทุกสี ดาย 

เข็ม กรรไกร 

ลูกปดดอกไม 



ข้ันตอนการทํา 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดเตรียมอุปกรณ 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2 ลงมือปฏิบัติในการวางโครงสราง 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนท่ี 3 นําผามาเย็บใหไดหลายสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 4 นําผาท่ีเย็บเปนดอกไมมาเย็บติดกัน 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนท่ี 5 นําเศษผามาเย็บติดกันใหยาวพอสําหรับการนํามาเปย 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 6 เปยใหไดยาวขนาดพอเหมาะแลวเย็บเปนวงกลม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาคผนวก ง ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อนางสาวธิพรัตน ไชยกาญจน 

ชื่อเลน โฟน 

ท่ีอยู 29/10 หมู 2 ตําบล บางเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ 10270 

ชื่อ นางสาวอุมาภรณ    วิเศษภักด ี
ชื่อเลน แทน 
ท่ีอยู 122/4 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

10250 

ชื่อ นายธรรณธร สายบุตร 
ชื่อเลน จัง 
ที่อยู 448 คลองเตย พระราม 4 ทาง
รถไฟสายเกาปากนํ้า กรุงเทพฯ 10110 
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