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โครงการการประดิษฐ ตะกราสานจากหนังสือพิมพไดรับความชวยเหลือเปนอยางดีจาก

อาจารยภัสฉัฐ ภาคีฉายอาจารยวงคเดือน ประไพวัชรพันธ และอาจารยวิไลวรรณ ศรีจันทรอโนทัย 

ที่ใหคําปรึกษา แนะนําตลอดการดําเนินงาน ในการใหความรูในการสรางสรรคผลงานคณะผูจัดทํา

ขอขอบพระคุณผูมีอุปการคุณทุกทานที่ใหความชวยเหลือในเร่ืองตาง ๆ ที่ทําใหโครงงานการ

ประดิษฐตะกราสานจากหนังสือพิมพประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 

 โครงการน้ีสําเร็จขึ้นไดดวยสมาชิกในกลุมโครงการที่ชวยคิดวางแผนและแกไขปญหาใน

การทําโครงงานใหดําเนินไปตาขั้นตอนและสําเร็จอยางสมบูรณ 

  ทายสุดน้ีผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา โครงการน้ีจะเปนประโยชนตอการศึกษาของผูสนใจ

ตอไป 
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บทคัดยอ 

โครงการน้ีเปนโครงการประเภท สิ่งประดิษฐ   มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช 3. เพื่อให

นักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม  4. เพื่อฝกสมาธิและความคิด

สรางสรรค 

มีวิธีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน 1.ขั้นตอนการเตรียมงาน 2.ขั้นการดําเนินการ และ3.ขั้น

ประเมินผล  สรุปไดดังน้ี  

วันเวลาและสถานที่ดําเนินงานโครงการคือเร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน 

2562 ถึง 28 กุมภาพันธ 2563 สถานที่ดําเนินงานโครงการ คือ 231 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย14 แยก

28 แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

 ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ มีเงินลงทุน 1,000 บาท ไดเงินจากการขายสินคาทั้งสิ้น 

1,260 บาท หักทุนจากการดําเนินงาน 1,000  บาท รวมไดกําไรสุทธิ 260 บาท แบงกําไรใหสมาชิก

ในกลุมคนละ 130 บาท 

 

 

 



ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงงาน  

1. สมาชินในกลุมเวลาวางไมตรงกัน  

2. มีปญหาในการแบงหนาที่การทํางาน 

3. ปญหาในดานเคร่ืองมือและอุปกรณที่สมาชิกภายในกลุมที่ไมมีความชํานาญในการใช 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. ประธานไดมีการแบงเวลาใหสมาชิกกลุม 

2. ประธานพิจารณาตามความเหมาะสมของสมาชิกกลุมในการแบงหนาที่การทํางาน 

3. หาขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณและลองฝกฝนการทําใหเกิดความชํานาญ 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาและแกไขปญหา 

1. ตองมีการทํางานทีม มีความรับผิดชอบในหนาที่ ตองมีความสนใจในงาน 

2. หาขอมูลและแนวทางการแกไขปญหาเฉพาะหนา และปรับใชใหเกิดประโยชนในการ

ดําเนินงานในอนาคต 

3. พยายามเรียนรูและฝกฝนการใชอุปกรณตางๆ 
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บทท่ี 1 

                                                                         บทนํา 

 

ความสําคัญของเน้ือหา 

หนังสือพิมพคือนิตยสารทางสื่อสิ่งพิมพ จัดเปนสินคาที่ใชซ้ําไมไดเมื่อผูบริโภคอานขาว

จบ หนังสือพิมพก็จะไมมีประโยชนอีกเน่ืองจากหนังสือพิมพจะมีการอัปเดตขาวทุกวัน   กลุม

ผูจัดทําโครงการไดมีนโยบายความคิดเห็นที่จะนําหนังสือพิมพกลับมาใชประโยชนในดานอ่ืนได

อีกซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑโดยใชหนังสือพิมพเปนวัสดุหลักภายใตกรอบแนวคิดใหมๆ  เพื่อให

เปนวัสดุใหม เพื่อประดิษฐเปนผลิตภัณฑใหม  ที่ใชไดในชีวิตประจําวันและนํามาซึ่งการลดโลก

รอน เพราะทางกลุมผูจัดทําจะนําหนังสือพิมพที่ใชแลวมารียูสทําเปนสิ่งประดิษฐใหม 

ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จากการ

นําวัสดุที่เหลือใชจากชีวิตประจําวัน อยางหนังสือพิมพ มาแปลงสภาพเพื่อเพิ่มมูลคาใหเปนสวน

ผลิตภัณฑในการสรางตัวสินคา ใหออกมาเปนตะกราสานที่ทําจากหนังสือพิมพตามที่ออกแบบและ

วางแผนไว เพื่อดําเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ด่ังพระราชดําริของพระเจาอยูหัวที่วาดวยการใช

อยางพอเพียง เชนเดียวกับกลุมของขาพเจาที่นําหนังสือพิมพที่ใชแลวถูกทิ้งอยางไรคามาทําใหมีคา

มากยิ่งขึ้น  แตทางกลุมของเราน้ันไดคิดคนที่จะพัฒนาใหหนังสือพิมพกลายเปนสินคา หรือ

นวัตกรรมที่มีคุณคาและสามารถสรางรายไดใหกับผูที่มีเวลาวางมากขึ้นนอกจากน้ียังสามารถ

ประดิษฐไวใชเองภายในบานก็ได   

กลุมผูจัดทําของเราจึงขอเสนอสิ่งประดิษฐรียูสจากหนังสือพิมพเหลือใช เพราะทางกลุม

ผูจัดทําของเรามีความตองการที่จะใชเวลาวางใหเปนประโยชนและชวยลดภาวะโลกรอน เน่ืองจาก

ในแตละปมีการตัดตนไมไปทํากระดาษมากมาย และเปนการตอยอดอาชีพเกี่ยวกับตะกราสานไว

สอนลูกสอนหลานตอไปอีกดวย ทางคณะผูจัดทําของเราจึงไดทําการเพิ่มลวดลายหรือเพิ่มรูปแบบ

ของตะกราสานขึ้นมาอีกอาทิเชน มีฝาปด หรือทําเปนตะกราใสผาเช็ดหนา เปนตน เพื่อเพิ่มมูลคา

ของกระดาษหนังสือพิพมมากกวาเดิมและสรางมูลคาการประดิษฐในการสรางสรรคใหออกมาเปน

ชิ้นงาน การวางแผนชิ้นงานนน้ีวางแผนไวใหดูมีลวดลาย ด่ังพระราชดําริของพระเจาอยูหัวที่วาดวย

การใชอยางพอเพียง มีความประหยัด เพื่อดําเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 

เปาหมายของโครงการ 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา 
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  

การศึกษาคร้ังน้ีไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางใน

การศึกษาดังตอไปน้ี 

 1.แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ  

 2.แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ 

 3.ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษย 

4.งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ  

 

1.แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ 

 ประวัติการใชกระดาษในสยามไมปรากฏหลักฐานชัดเจน แตวัสดุที่มีลักษณะอยางกระดาษ

น้ัน เรามีกระดาษที่เรียกวา สมุดไทย ผลิตจากเยื่อไมทุบละเอียด ตมจนเปอย ใสแปงเพื่อใหเน้ือ

กระดาษเหนียว แลวนําไปกรองในกระบะเล็กๆ ทิ้งไวจนแหง แลวลอกออกมาเปนแผน พับทบไป

มาจนตลอดความยาว จึงไดเปนเลมสมุด เรียกวา สมุดไทยขาว หากตองการ สมุดไทยดํา ก็จะผสม

ผงถานในขั้นตอนการผลิตในทางภาคเหนือของไทย มีการผลิตกระดาษดวยวิธีการคลายคลึงกัน 

เรียกวา กระดาษสา เมื่อนํามาทําเปนสมุดใชเขียน เรียกวา ปบสา (วิมลรัตน ศรีจรัสสิน , 2536 : 154) 

การใชกระดาษในปจจุบันมีความสิ้นเปลืองมาก จึงมีการนํากระดาษกลับมาใชอีก เชน การ

ใชกระดาษทั้งสองหนา กระดาษหนังสือพิมพนํามาพับถุงกระดาษหลายชนิดเมื่อหมดสภาพแลว 

สามารถนําไปแปรรูปเปนสินคาประเภทลังกระดาษได 

การนํากระกระดาษมีประดิษฐเปนตะกราโดยโดยการสานเปนมารนํากระดาษกลับมาใช

ใหมอีกวิธีหน่ึงที่ทําใหไดของใชที่มีประโยชนได 

งานสานกระดาษ  คือ  การนํากระดาษที่ไมไดใชแลว เชน กระดาษหนังสือพิมพ  กระดาษ

โฆษณาสินคา  กระดาษนิตยสาร กระดาษสมุดโทรศัพท   ฯลฯ  มาทําใหเกิดประโยชนอีกคร้ัง โดย

การมวนแลวสานเปนของเลน  ของใช  ของตกแตง  ทําใหเกิดประโยชนและมีคามากขึ้น ทั้งยัง

สามารถนําไปขายเปนรายไดเสริมใหกับตนเอง  ครอบครัว  และยังเปนการชวยกันรักษา

สิ่งแวดลอม  ลดภาวะโลกรอนไดอีกดวย 
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2.แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ  

ดังที่ไดเกร่ินไวในตอนตน กระดาษเหลือใช ทุกคนยอมไดสัมผัสกับชีวิตประจําวันมา

ตลอดชีวิตอยูอยางแนนอน กระแสสังคมปจจุบันไดเปลี่ยนไปมาก การปรับตัวเพื่ออยูรอดตาม

กระแสเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเปนสิ่งจําเปนอยางมาก ในทุกครัวเรือน ทุกๆบานยอมมีกระดาษที่

ไมไดใช กระดาษเหลือทิ้ง โดยในหลายทานคงลืมสิ่งที่เคยไดเรียนรูในวัยเด็ก วาจะสามารถเพิ่ม

มูลคาเศษกระดาษเหลือทิ้งไดในทันใด มีประโยชน มากมายเหลือคณา ในหลายทานจะนําไปใชแตง

บาน ใชในชีวิตประจําวัน หรือจะนําไปประกอบอาชีพ  

การนํากระดาษเหลือใชในชีวิตประจําวันมาทําเปนสิ่งของที่ใชแตงบาน แตงสวน แตงโตะ

ทํางานใหเกไก เปลี่ยนเวลาวางใหเปนประโยชน สามารถทําไดทุกเมื่อที่เกิดไอเดีย ทําไดทั้งของใช 

และของประดับมากมาย การนําวัสดุเหลือใชในชีวิตประจําวันมาใสไอเดียในการทํา DIY  ใส

ความคิดสรางสรรค เปนของแตงบานสวยๆ นําวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมไดใชงานแลว มาเพิ่มมูลคา 

จํากัดวัสดุที่จะตองทิ้งเปนขยะปญหาขยะนับเปนปญหาใหญอยางหน่ึงที่เราตองเผชิญในยุคปจจุบัน 

ความมหัศจรรยของกระดาษมีคุณคาที่เรียกไดวาไมมีจางหายไปจากโลกน้ีอยางแนนอน 

กระดาษน้ันสามารถรีไซเคิลไดงาย สามารถตัด พับ ขึ้นรูป แปะ ยังไงก็ได  แถมยังคงอยูได

นาน ถาประดิษฐอยางถูกวิธี 

การรีไซเคิลกระดาษมีมากมาย แตที่จะนํามาเปนตัวอยางไมกี่อยางสามารถทําไดเองที่บาน 

เพื่อจุดประกายความคิดของใครหลายคน ในหลายคนมองการหารายไดเสริมในยุคสังคมปจจุบัน

เปนเร่ืองยาก แตกระดาษน่ีแหละที่จะสรางรายไดใหคุณ 

 

3.ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย  

 จิตวิทยาการศึกษา : ทฤษฎีความตองการของมาสโลวเพื่อใหเขาใจทฤษฎีการจูงใจไดดี

ยิ่งขึ้น ควรทราบถึงแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุมตางๆ เกี่ยวกับการจูงใจ ทฤษฎีความตองการ

ของมาสโลว ดังตอไปน้ี 

            1.นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุมน้ีใหทัศนะเกี่ยวกับการจูงใจวา เคร่ืองลอ

หรือสิ่งลอใจ (Incentive) โดยเฉพาะรางวัลมีความสําคัญในการจูงใจบุคคลใหมีพฤติกรรมเกิดขึ้น 

รางวัลที่ดีจะตองสามารถดึงดูดใจบุคคลใหอยากกระทํา และมีความพึงพอใจในรางวัลที่ไดรับ

หลังจากการกระทําเสร็จสิ้นลง นักจิตวิทยากลุมน้ีจึงใหความสําคัญของกาสรจูงใจภายนอกมาก 

            2.นักจิตวิทยากลุมปญญานิยม นักจิตวิทยากลุมน้ีคัดคานทัศนะของกลุมพฤติกรรมนิยม โดย

อธิบายวาพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลถูกกําหนดขึ้นมาจากความคิดของบุคคลเอง ไมใชเกิดจาก

อิทธิพลของรางวัล การลงโทษ หรือผลกรรมในอดีตที่ผานมา โดยบุคคลไดวางแผนเอาไวลวงหนา

กอนการกระทําหรือกอนการมีพฤติกรรม พรอมทั้งย้ําวาบุคคลจะถูกจูงใจใหเกิดพฤติกรรมไม

เฉพาะการถูกกระตุนจากสถานการณที่มาจากภายนอกหรือเงื่อนไขทางรางกาย เชน ความหิวหรือ
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ความกระหาย แตยังรวมไปถึงการตีความของบุคคลที่มีตอสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นดวย อีกทั้ง

มนุษยยังมีความกระตือรือรน ความอยากรูอยากเห็น ฉะน้ันการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงทุมเทในการ

ทํางานอยางเต็มที่ อาจเปนเพราะความสนุกสนานในงานที่ทํา ตองการความรูความเขาใจและ

ความสําเร็จในงานที่ทําไดดี นักจิตวิทยากลุมน้ีจึงใหความสําคัญของการจูงใจภายในมาก 

            3.นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม นักจิตวิทยากลุมน้ีใหทัศนะในการจูงใจไววา การจูงใจเกิดจาก

พลังผลักดันภายใน หรือ ความตองการจากภายในตัวบุคคล เชน ความตองการขั้นสูงสุดของมาส

โลว และอธิบายวา ความตองกการของบุคคลจะถูกกระตุนอยางตอเน่ืองเพื่อไปสูเปาหมายที่สูงสุด 

เพื่อใหผูเรียนไดทุมเทความพยายามและกําลังความสามารถที่มีอยูทั้งหมด เพื่อสนองความตองการ

ขั้นสูง เชน ความภูมิใจ เปนตน 

            4.นักจิตวิทยากลุมการเรียนรูทางสังคม นักจิตวิทยากลุมน้ีใหทัศนะเกี่ยวกับการจูงใจวา การ

จูงใจมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการคือ ความคาดหวังของบุคคลใน

การทํากิจกรรมใหประสบผลสําเร็จ กับคุณคาของสิ่งตอบแทนหรือผลกรรมที่ไดรับหลังจากการ

กระทําเสร็จสิ้นลง (คุณคาของเคร่ืองลอใจหรือสิ่งลอใจ) ทัศนะเกี่ยวกับการจูงใจของนักจิตวิทยา

กลุมน้ี เปนการบูรณาการระหวางทัศฯของกลุมพฤติกรรมนิยมกับกลุมปญญานิยม และย้ําวาจะตอง

มีทั้ง 2 องคประกอบ จะขาดองคปรกอบใดองคประกอบหน่ึงไมได 

        จากทัศนะเกี่ยวกับการจูงใจของนักจิตวิทยาทั้ง 4 กลุม แสดงใหเห็นชัดวาการจูงใจใหบุคคลกา

ระทําสิ่งใดๆก็ตาม บุคคลอาจจูงใจของตนเอง (การจูงใจภายใน) หรืออาจจูงใจโดยใชสิ่งแวดลอม

ภายนอกกระตุน (การจูงใจภายนอก) หรืออาจใชสองอยางควบคูกันไป 

        ทฤษฎีการจูงใจที่นักจิตวิทยาใชอธิบายพฤติกรรม และนําไปประยุกตใชในการกระทํา มีทั้ง

ทฤษฎี ทางพฤติกรรมนิยม มนุษยนิยม ปญญานิยม และทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ซึ่งทฤษฎีทั้ง 4 

กลุมตางก็มีบทบาทสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล แตเน่ืองจากพฤติกรรมของอบุคคลเปน

เร่ืองที่ซับซอน ยากตอการเขาใจ จึงไมมีทฤษฎีใดสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลไดทุกอยาง 

จึงจําเปนตอเรียนรูและทําความเขาใจรวมกันหลายๆทฤษฎี 

ในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะทฤษฎีการจูงใจที่สําคัญ ๆ ซึ่งเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการเรียนการ

สอน ดังตอไปน้ี 

 

ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว(Hierarchy of Needs) 

 1.ความตองการทางสรีระ(Physiological Needs) หมายถึง ความตองการพื้นฐานของ

รางกายซึ่งจําเปนในการดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร นํ้า อากาศ เสื้อผา ฯลฯ ความตองการ

น้ีเร่ิมต้ังแตวัยทารกกระทั่งถึงวัยชรา มนุษยทุกคนมีความตองการทางสรีระอยูเสมอจะขาดไมได ถา

อยูในสภาพที่ขาดรางกายจะกระตุนใหบุคคลทํากิจกรรมขวนขวาย เพื่อตอบสนองความตองการ 

เหลาน้ี ถาตองการในขั้นแรกน้ีไมไดรับการบําบัด ความตองการขั้นตอไปก็จะไมเกิดขึ้น 
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        2.ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความตองการความมั่นคง

ปลอดภัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ เพราะบุคคลไมตองเผชิญกับความไมแนนอนในการ

ดํารงชีวิต เชน การสูญเสียตําแหนง การขาดแคลนทรัพยสิน การถูกขูเข็ญบังคับจากผูอ่ืน มนุษยจึง

เกิดความตองการความมั่นคงปลอดภัย และหลักประกันชีวิต เชน มีอาชีพที่มั่นคง มีการอมทรัพย

หรือสะสมทรัพย มีการประกันชีวิต ฯลฯ 

        3.ความตองการความรักและเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ (Love and belonging Needs) หมายถึง 

ความตองการที่จะเปนที่รักของผูอ่ืน และตองการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน และเปนสวนหน่ึง

ของหมูคณะ เพราะมนุษยทุกคนยอมตองการเพื่อนไมตองการรูสึกเหงา และอยูคนเดียว ดังน้ันจึง

ตองการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เปนสมาชิกกลุมใดกลุมหน่ึง เชน กลุมครอบครัว กลุมที่ทํางาน 

กลุมเพื่อนบาน กลุมสันทนาการ เปนตน ความรูสึกผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่ออยูในกลุม และสมาชิกของ

กลุมยอมเกิดความรัก ความเอาใจใส และยอมรับซึ่งกันและกัน 

        4.ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา (Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาที่จะมอง

ตนเองวามีคุณคาสูง เปนที่นาเคารพยกยองจากทั้งตนเองและผูอ่ืน ตองการที่จะใหผูอ่ืนเห็นวาตนมี

ความสามารถ มีคุณคา มีเกียรติ มีตําแหนงฐานะ บุคคลที่มีความตองการประเภทน้ีจะเปนผูทีมีความ

มั่นใจในตนเอง และรูสึกวาตนเองมีคุณคามีประโยชน หากความรูสึกหรือความตองการดังกลาวถูก

ทําลายและไมไดรับการนตอบสนองก็จะรูสึกมีปมดอย สิ้นหวัง มองโลกในแงราย ตองการสิ่ง

ชดเชย ถาเกิดความรูสึกรุนแรงจะทําใหบุคคลน้ันเกิดความทอถอยในชีวิต เปนโรคประสาท โรคจิต 

และอาจฆาตัวตายได 

        5.ความตองการที่จะรูจักตนเองตามสภาพที่แทจริง และพัฒนาศักยภาพของตน (Self-

Actualization Needs) หมายถึง ความตองการที่จะรูจักและเขาใจตนเองตามสภาพที่แทจริง เพื่อ

พัฒนาชีวิตของตนเองใหสมบูรณ (Self-fulfillment) รูจักคานิยม ความสามารถและมีความจริงใจตอ

ตนเอง ปรารถนาที่จะเปนคนที่ดีที่สุดของตนเอง มีสติในการปรับตัว เปดโอกาสใหตนเองเผชิญกับ

ความจริงของชีวิต และเผชิญกับสิ่งแวดลอมใหมๆ โดยคิดวาเปนสิ่งที่ทาทายและนาต่ืนเตน 

กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตนเองเปนกระบวนการที่ไมมีจุดจบ 

ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยูมนุษยทุกคนตองการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ 

        มาสโลว กลาวถึง ลําดับของความตองการตางๆ ของมนุษยวา ตองเปนไปตามลําดับขั้นตาม

ความสําคัญและสามารถยืดหยุนได เมื่อความตองการเบื้องตนไดรับบําบัดแลวมนุษยจะใหความ

สนใจกับความตองการขั้นสูงขึ้นเปนลําดับ ความตองการเหลาน้ีเกิดเหตุผลที่วา มนุษยเปนสัตวโลก

ที่ตองการเติบโตและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

มาสโลว ต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับความตองการของมนุษย ไวดังน้ี 

        1. มนุษยมีความตองการอยูเสมอ และไมมีที่สิ้นสุด ขณะที่ความตองการไดรับการตอบสนอง

แลว ความตองการอยางอ่ืนจะเกิดขึ้น ซึ่งเปนกระบวนการที่เร่ิมตนต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย 
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        2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมน้ันๆอีกตอไป 

ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง จึงจะเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมของบุคคล 

        3. ความตองการของมนุษยจะเรียงกันเปนลําดับขั้น ตามความสําคัญ เมื่อความตองการใน

ระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว มนุษยจะใหความสนใจกับความตองการระดับสูงขึ้นไปเร่ือยๆ 

ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค 

 การบริโภคเปนกิจกรรมสุดทายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ กลาวคือ เปน

กิจกรรมที่กอใหเกิดการตอบสนองหรือบําบัดความตองการใหกับหนวย เศรษฐกิจตางๆของระบบ

เศรษฐกิจ ทั้งครัวเรือน ธุรกิจ และรัฐบาล เน่ืองจากทุกๆ หนวยจําเปนตองไดรับสินคาและบริการมา

อุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการดวยกันทั้งสิ้น 

ความหมายของการบริโภค 

การบริโภคในทางเศรษฐศาสตร หมายถึงการใชประโยชนจากสินคาและบริการเพื่อสนองความ

ตองการของมนุษย รวมถึงการนําสินคาและบริการมาใชประโยชนเพื่อการผลิตเปนสินคาและ

บริการอ่ืนๆ การบริโภคไมไดหมายความถึงการรับประทานอาหารอยางที่คนทั่วไปเขาใจแตเพียง

อยางเดียว การใชสินคาอ่ืนๆ และการใชบริการอยางใดอยางหน่ึงก็คือการบริโภคดวยเชนกัน เชน 

การไปพบแพทยเมื่อยามเจ็บปวย การพักโรงแรม การทองเที่ยว การขนสง การประกันภัย ฯลฯ จึง

สรุปไดวาการกระทําทั้งหลายอันทําใหสินคาหรือบริการอยางใดอยางหน่ึงสิ้นเปลืองไปเพื่อเปน

ประโยชนแกมนุษย ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม ถือเปนการบริโภคทั้งสิ้น 

ประเภทของการบริโภค 

การแบงประเภทของการบริโภคตามลักษณะของสินคาสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. การบริโภคสินคาไมคงทน (nondurable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของชนิด

ใดชนิดหน่ึงแลวสิ่งของชนิดน้ันจะสิ้นเปลืองหรือใชหมดไป การบริโภคลักษณะน้ีเรียกวา 

destruction เชน การบริโภคนํ้า อาหาร ยารักษาโรค นํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

2. การบริโภคสินคาคงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของอยางใด 

อยางหน่ึงโดยสิ่งของน้ันยังคงใชไดอีก การบริโภคลักษณะน้ีเรียกวา diminution เชน การอาศัย

บานเรือน การใชรถยนต พัดลม โทรทัศน ฯลฯ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาสินคาคงทนเหลาน้ีจะใชแลว

ไมหมดไปในทีเดียว แตก็จะคอยๆสึกหรอไป จนในที่สุดจะไมสามารถนํามาใชไดอีก  

ปจจัยท่ีใชกําหนดการบริโภค 

ถึงแมวาความตองการบริโภคสินคาหรือบริการของผูบริโภคแตละรายจะมีความแตกตาง

กัน แตก็พอจะสรุปไดวาตัวกําหนดการบริโภคหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา

และบริการโดยรวมมีดังน้ี 
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1. รายไดของผูบริโภค ระดับรายไดเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคา

หรือบริการของผูบริโภค  โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ผูบริโภคที่มีรายไดมากจะ

บริโภคมาก  ถามีรายไดนอยก็จะบริโภคนอย เชน สมมติวาเดิมนายขจรมีรายไดเดือนละ 5,000 บาท 

และนายขจรจะใชรายไดไปในการบริโภครอยละ 70 เก็บออมรอยละ 30 เพราะฉะน้ันนายขจรจะใช

จายเพื่อการบริโภคเปนเงินเทากับ 3,500 บาท ตอมาถานายขจรมีรายไดเพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 8,000 

บาท และนายขจรยังคงรักษาระดับการบริโภคในอัตราเดิม  คือบริโภคในอัตรารอยละ 70  ของ

รายไดที่ไดรับ นายขจรจะใชจายในการบริโภคเพิ่มขึ้นเป 5,600 บาท ในทางกลับกัน ถานายขจรมี

รายไดลดลงเหลือเพียงเดือนละ 3,000 บาท นายขจรจะใชจายในการบริโภคเปนเงิน 2,100  บาท 

(รอยละ 70 ของรายได) จะเห็นไดวาระดับรายไดเปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอระดับของการบริโภค 

2. ราคาของสินคาและบริการ เน่ืองจากระดับราคาของสินคาและบริการเปนตัวกําหนด

อํานาจซื้อของเงินที่มีอยูในมือของผูบริโภค น่ันคือ ถาราคาของสินคาหรือบริการสูงขึ้นจะทําให

อํานาจซื้อของเงินลดลง สงผลใหผูบริโภคบริโภคสินคาหรือบริการไดนอยลง  เน่ืองจากเงินจํานวน

เทาเดิมซื้อหาสินคาหรือบริการไดนอยลง ในทางกลับกนั  ถาราคาของสินคาหรือบริการลดลง

อํานาจซื้อของเงินจะเพิ่มขึ้น สงผลใหผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาหรือบริการไดมากขึ้นดวย

เหตุผลทํานองเดียวกันกับขางตน 

3.  ปริมาณเงินหมุนเวียนที่อยูในมือ  กลาวคือ ถาผูบริโภคมีเงินหมุนเวียนอยูในมือมากจะ

จูงใจใหผูบริโภคบริโภคมากขึ้น  และถามีเงินหมุนเวียนอยูในมือนอยก็จะบริโภคไดนอยลง 

4.  ปริมาณของสินคาในตลาด ถาสินคาหรือบริการในทองตลาดมีปริมาณมาก  ผูบริโภคจะ

มีโอกาสในการจับจายใชสอยหรือบริโภคไดมาก ในทางกลับกัน ถามีนอยก็จะบริโภคไดนอยตาม 

5. การคาดคะเนราคาของสินคาหรือบริการในอนาคต จะมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

กลาวคือ ถาผูบริโภคคาดวาในอนาคตราคาของสินคาหรือบริการจะสูงขึ้น ผูบริโภคจะเพิ่มการ

บริโภคในปจจุบัน (ลดการบริโภคในอนาคต) ตรงกันขาม ถาคาดวาราคาของสินคาหรือบริการจะ

ลดลงผูบริโภคจะลดการบริโภคในปจจุบันลง (เพิ่มการบริโภคในอนาคต) จะเห็นไดวาการ

คาดคะเนราคาของสินคาหรือบริการในอนาคตจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการ

ตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการบริโภคในปจจุบัน และจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

การตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการบริโภคในอนาคต 

6. ระบบการคาและการชําระเงิน เปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงที่กําหนดการตัดสินใจในการ

เลือกบริโภคของผูบริโภค กลาวคือ ถาเปนระบบการซื้อขายดวยเงินผอน ดาวนตํ่า ผอนระยะยาว จะ

เปนการเพิ่มโอกาสในการบริโภคใหกับผูบริโภคมากขึ้น น่ันคือ ผูบริโภคสามารถบริโภคโดยไม

ตองชําระเงินในงวดเดียว มีเงินเพียงสวนหน่ึงในการดาวนก็สามารถซื้อหาสินคาและบริการมา

บริโภคได โดยเฉพาะสินคาหรือบริการที่มีราคาสูง เชน บาน รถยนต ฯลฯ ตรงกันขาม ถาไมมี
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ระบบการซื้อขายแบบเงินผอน คือผูบริโภคจะตองชําระเงินคาสินคาตามราคาในงวดเดียว ผูบริโภค

อาจไมสามารถซื้อหาหรือบริโภคสินคาหรือบริการน้ันๆได 

นอกจากที่กลาวขางตน ยังมีปจจัยอ่ืนๆอีกมากที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคของ

ผูบริโภค ไมวาจะเปนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ฤดูกาล เทศกาล รสนิยมหรือความชอบสวนตัวของ

ผูบริโภค ตัวอยางเชน ในเทศกาลกินเจถาผูบริโภครับประทานอาหารเจ ผูบริโภคจะไมบริโภค

เน้ือสัตว โดยจะหันมาบริโภคพืชผักผลไมแทน หรือในวัยเด็ก สวนใหญเด็กๆมักจะชอบบริโภคลูก

อม ลูกกวาด ขนม มากกวาเมื่อโตเปนผูใหญ (อายุ) เปนตน 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 การตัดสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่ง

หน่ึงจากทางเลือกตางๆที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆของสินคาและ

บริการอยูเสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ การ

ตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของ

ผูบริโภคโดยมีลําดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process)แมผูบริโภคจะมีความแตกตางกัน มี

ความตองการแตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คลายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or Need Recognition) 

ปญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพที่เปนอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพที่เขา

รูสึกวาดีตอตนเอง และเปนสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เปนอยูจริง (Reality) ของสิ่งตางๆ ที่เกิด

ขึ้นกับตนเอง จึงกอใหเกิดความตองการที่จะเติมเต็มสวนตางระหวางสภาพอุดมคติกับสภาพที่เปน

จริง โดยปญหาของแตละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถสรุปไดวา ปญหาของ

ผูบริโภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ตอไปน้ี 

1.1สิ่งของที่ใชอยูเดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมที่ใชในการแกปญหาเร่ิมหมดลง จึงเกิดความ

ตองการใหมจากการขาดหายของสิ่งของเดิมที่มีอยู ผูบริโภคจึงจําเปนตองการหาสิ่งใหมมาทดแทน 

1.2ผลของการแกปญหาในอดีตนําไปสูปญหาใหม เกิดจากการที่การใชผลิตภัณฑอยางหน่ึง

ในอดีตอาจกอใหเกิดปญหาตามมา เชน เมื่อสายพานรถยนตขาดแตไมสามารถหาสายพานเดิมได 

จึงตองใชสายพานอ่ืนทดแทนที่ไมไดมาตรฐาน ทําใหรถยนตเกิดเสียงดัง จึงตองไปหาสเปรยมาฉีด

สายพานเพื่อลดการเสียดทาน 

1.3การเปลี่ยนแปลงสวนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งดานวุฒิภาวะและคุณวุฒิหรือ

แมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เชน การเจ็บปวย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การ

เจริญเติบโตหรือแมกระทั่งสภาพทางจิตใจที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและความตองการใหมๆ 

1.4การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เชน 

การแตงงาน การมีบุตร ทําใหมีความตองการสินคาหรือบริการเกิดขึ้น 

1.5การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสถานะทาง

การเงินทั้งทางดานบวกหรือดานลบ ยอมสงผลใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 

1.6ผลจากการเปลี่ยนกลุมอางอิง บุคคลจะมีกลุมอางอิงในแตละวัย แตละชวงชีวิต และแต

ละกลุมสังคมที่แตกตางกัน ดังน้ันกลุมอางอิงจึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจ

ของผูบริโภค 

1.7ประสิทธิภาพของการสงเสริมทางการตลาด เมื่อการสงเสริมการตลาดตางๆ ไมวาจะ

เปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใชพนักงานหรือการตลาด

ทางตรงที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุนใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหาและเกิดความตองการ

ขึ้นได 

เมื่อผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแกไขปญหาน้ันหรือไมก็ได หาก

ปญหาไมมีความสําคัญมากนัก คือจะแกไขหรือไมก็ได แตถาหากปญหาที่เกิดขึ้นยังไมหายไป ไม
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ลดลงหรือกลับเพิ่มขึ้นแลว ปญหาน้ันก็จะกลายเปนความเครียดที่กลายเปนแรงผลักดันใหพยายาม

แกไขปญหา ซึ่งเขาจะเร่ิมหาทางแกไขปญหาโดยการเสาะหาขอมูลกอน 

การเสาะแสวงหาขอมูล (Search for Information) 

เมื่อเกิดปญหา ผูบริโภคก็ตองแสวงหาหนทางแกไข โดยหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยในการตัดสินใจ 

จากแหลงขอมูลตอไปน้ี 

2.1แหลงบุคคล ( Personal Search)เปนแหลงขาวสารที่เปนบุคคล เชน ครอบครัว มิตร

สหาย กลุมอางอิง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือผูที่เคยใชสินคาน้ันแลว 

2.2แหลงธุรกิจ ( Commercial Search)เปนแหลงขาวสารที่ได ณ.จุดขายสินคา บริษัทหรือ

รานคาที่เปนผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย หรือจากพนักงานขาย 

2.3แหลงขาวทั่วไป ( Public Search)เปนแหลงขาวสารที่ไดจากสื่อมวลชนตางๆ เชน 

โทรทัศน วิทยุ รวมถึงการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

2.4จากประสบการณของผูบริโภคเอง (Experimental Search)เปนแหลงขาวสารที่ไดรับจาก

การลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช 

ผูบริโภคบางคนก็ใชความพยายามในการเสาะแสวงหาขอมูลในการใชประกอบการ

ตัดสินใจซื้อมากแตบางคนก็นอย ทั้งน้ี อาจขึ้นอยูกับปริมาณของขอมูลที่เขามีอยูเดิม ความรุนแรง

ของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 

เมื่อผูบริโภค ไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด 

วิธีการที่ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของแตละสินคาและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่หอใหเหลือ

เพียงตรายี่หอเดียว อาจขึ้นอยูกับความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินคาน้ันๆ หรืออาจขึ้นอยูกับ

ประสบการณของผูบริโภคที่ผานมาในอดีตและสถานการณของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู

ดวยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อชวยประเมินแตละทางเลือก เพื่อใหตัดสินใจไดงายขึ้น 

ดังตอไปน้ี 

3.1คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชนของสินคาที่ไดรับ (Benefit) คือ การพิจารณาถึง

ผลประโยชนที่จะไดรับ และคุณสมบัติของสินคาวา สามารถทําอะไรไดบางหรือมีความสามารถแค

ไหนผูแตละรายจะมองผลิตภัณฑวาเปนมวลรวมของลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑ ซึ่งผูบริโภคจะ

มองลักษณะแตกตางของลักษณะเหลาน้ีวาเกี่ยวของกับตนเองเพียงใด และเขาจะใหความสนใจมาก

ที่สุดกับลักษณะที่เกี่ยวของกับความตองการของเขา 

3.2ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความสําคัญของคุณสมบัติ 

( Attribute Importance) ของสินคาเปนหลักมากกวาพิจารณาถึงความโดดเดนของสินคา ( Salient 
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Attributes) ที่เราไดพบเห็น ผูบริโภคใหความสําคัญกับลักษณะตางๆของผลิตภัณฑในระดับ

แตกตางกันตามความสอดคลองกับความตองการของเขา 

3.3ความเชื่อถือตอตรายี่หอ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือตอยี่หอของ

สินคาหรือภาพลักษณของสินคา (Brand Image) ที่ผูบริโภคไดเคยพบเห็น รับรูจากประสบการณใน

อดีต ผูบริโภคจะสรางความเชื่อในตรายี่หอขึ้นชุดหน่ึงเกี่ยวกับลักษณะแตละอยางของตรายี่หอ ซึ่ง

ความเชื่อเกี่ยวกับตรายี่หอมีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกของผูบริโภค 

3.4ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา มีความพอใจตอสินคาแตละยี่หอแค

ไหน ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยผูบริโภคจะกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑที่เขาตองการ

แลวผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ตองการกับคุณสมบัติของตราตางๆ  

3.5กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ีเปนอีกวิธีหน่ึงที่นําเอาปจจัยสําหรับ

การตัดสินใจหลายตัว เชน ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่หอ คุณสมบัติของสินคามาพิจารณา

เปรียบเทียบใหคะแนน แลวหาผลสรุปวายี่หอใดไดรับคะแนนจากการประเมินมากที่สุด กอน

ตัดสินใจซื้อตอไป  

การตัดสินใจซื้อ ( Decision Marking) 

โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑแต

ละชนิดแตกตางกัน คือ ผลิตภัณฑบางอยางตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการเปรียบเทียบ

นาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการระยะเวลาการตัดสินใจนาน 

พฤติกรรมหลังการซื้อ ( Post purchase Behavior) 

หลังจากมีการซื้อแลว ผูบริโภคจะไดรับประสบการณในการบริโภค ซึ่งอาจจะไดรับความพอใจ

หรือไมพอใจก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับทราบถึงขอดีตางๆของสินคาทําใหเกิดการซื้อซ้ําไดหรือ

อาจมีการแนะนําใหเกิดลูกคารายใหม แตถาไมพอใจ ผูบริโภคก็อาจเลิกซื้อสินคาน้ันๆในคร้ังตอไป

และอาจสงผลเสียตอเน่ืองจากการบอกตอ ทําใหลูกคาซื้อสินคานอยลงตามไปดวย 

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process)แมผูบริโภคจะมีความแตกตางกัน มี

ความตองการแตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คลายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or Need Recognition) 

ปญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพที่เปนอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพที่เขา

รูสึกวาดีตอตนเอง และเปนสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เปนอยูจริง (Reality) ของสิ่งตางๆ ที่เกิด

ขึ้นกับตนเอง จึงกอใหเกิดความตองการที่จะเติมเต็มสวนตางระหวางสภาพอุดมคติกับสภาพที่เปน

จริง โดยปญหาของแตละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถสรุปไดวา ปญหาของ

ผูบริโภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ตอไปน้ี 
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1.1สิ่งของที่ใชอยูเดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมที่ใชในการแกปญหาเร่ิมหมดลง จึงเกิดความ

ตองการใหมจากการขาดหายของสิ่งของเดิมที่มีอยู ผูบริโภคจึงจําเปนตองการหาสิ่งใหมมาทดแทน 

1.2ผลของการแกปญหาในอดีตนําไปสูปญหาใหม เกิดจากการที่การใชผลิตภัณฑอยางหน่ึง

ในอดีตอาจกอใหเกิดปญหาตามมา เชน เมื่อสายพานรถยนตขาดแตไมสามารถหาสายพานเดิมได 

จึงตองใชสายพานอ่ืนทดแทนที่ไมไดมาตรฐาน ทําใหรถยนตเกิดเสียงดัง จึงตองไปหาสเปรยมาฉีด

สายพานเพื่อลดการเสียดทาน 

1.3การเปลี่ยนแปลงสวนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งดานวุฒิภาวะและคุณวุฒิหรือ

แมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เชน การเจ็บปวย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การ

เจริญเติบโตหรือแมกระทั่งสภาพทางจิตใจที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและความตองการใหมๆ 

1.4การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เชน 

การแตงงาน การมีบุตร ทําใหมีความตองการสินคาหรือบริการเกิดขึ้น 

1.5การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสถานะทาง

การเงินทั้งทางดานบวกหรือดานลบ ยอมสงผลใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 

1.6ผลจากการเปลี่ยนกลุมอางอิง บุคคลจะมีกลุมอางอิงในแตละวัย แตละชวงชีวิต และแต

ละกลุมสังคมที่แตกตางกัน ดังน้ันกลุมอางอิงจึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจ

ของผูบริโภค 

1.7ประสิทธิภาพของการสงเสริมทางการตลาด เมื่อการสงเสริมการตลาดตางๆ ไมวาจะ

เปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใชพนักงานหรือการตลาด

ทางตรงที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุนใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหาและเกิดความตองการ

ขึ้นได 

เมื่อผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแกไขปญหาน้ันหรือไมก็ได 

หากปญหาไมมีความสําคัญมากนัก คือจะแกไขหรือไมก็ได แตถาหากปญหาที่เกิดขึ้นยังไมหายไป 

ไมลดลงหรือกลับเพิ่มขึ้นแลว ปญหาน้ันก็จะกลายเปนความเครียดที่กลายเปนแรงผลักดันให

พยายามแกไขปญหา ซึ่งเขาจะเร่ิมหาทางแกไขปญหาโดยการเสาะหาขอมูลกอน 

การเสาะแสวงหาขอมูล (Search for Information) 

เมื่อเกิดปญหา ผูบริโภคก็ตองแสวงหาหนทางแกไข โดยหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยในการ

ตัดสินใจ จากแหลงขอมูลตอไปน้ี 

2.1แหลงบุคคล ( Personal Search)เปนแหลงขาวสารที่เปนบุคคล เชน ครอบครัว มิตร

สหาย กลุมอางอิง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือผูที่เคยใชสินคาน้ันแลว 

2.2แหลงธุรกิจ ( Commercial Search)เปนแหลงขาวสารที่ได ณ.จุดขายสินคา บริษัทหรือ

รานคาที่เปนผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย หรือจากพนักงานขาย 
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2.3แหลงขาวทั่วไป (Public Search)เปนแหลงขาวสารที่ไดจากสื่อมวลชนตางๆ เชน 

โทรทัศน วิทยุ รวมถึงการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

2.4จากประสบการณของผูบริโภคเอง (Experimental Search)เปนแหลงขาวสารที่ไดรับจาก

การลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช 

ผูบริโภคบางคนก็ใชความพยายามในการเสาะแสวงหาขอมูลในการใชประกอบการตัดสินใจซื้อ

มากแตบางคนก็นอย ทั้งน้ี อาจขึ้นอยูกับปริมาณของขอมูลที่เขามีอยูเดิม ความรุนแรงของความ

ปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 

เมื่อผูบริโภค ไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด 

วิธีการที่ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของแตละสินคาและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่หอใหเหลือ

เพียงตรายี่หอเดียว อาจขึ้นอยูกับความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินคาน้ันๆ หรืออาจขึ้นอยูกับ

ประสบการณของผูบริโภคที่ผานมาในอดีตและสถานการณของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู

ดวยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อชวยประเมินแตละทางเลือก เพื่อใหตัดสินใจไดงายขึ้น 

ดังตอไปน้ี 

3.1คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชนของสินคาที่ไดรับ (Benefit) คือ การพิจารณาถึง

ผลประโยชนที่จะไดรับ และคุณสมบัติของสินคาวา สามารถทําอะไรไดบางหรือมีความสามารถแค

ไหนผูแตละรายจะมองผลิตภัณฑวาเปนมวลรวมของลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑ ซึ่งผูบริโภคจะ

มองลักษณะแตกตางของลักษณะเหลาน้ีวาเกี่ยวของกับตนเองเพียงใด และเขาจะใหความสนใจมาก

ที่สุดกับลักษณะที่เกี่ยวของกับความตองการของเขา 

3.2ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความสําคัญของคุณสมบัติ 

( Attribute Importance) ของสินคาเปนหลักมากกวาพิจารณาถึงความโดดเดนของสินคา ( Salient 

Attributes) ที่เราไดพบเห็น ผูบริโภคใหความสําคัญกับลักษณะตางๆของผลิตภัณฑในระดับ

แตกตางกันตามความสอดคลองกับความตองการของเขา 

3.3ความเชื่อถือตอตรายี่หอ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือตอยี่หอของ

สินคาหรือภาพลักษณของสินคา (Brand Image) ที่ผูบริโภคไดเคยพบเห็น รับรูจากประสบการณใน

อดีต ผูบริโภคจะสรางความเชื่อในตรายี่หอขึ้นชุดหน่ึงเกี่ยวกับลักษณะแตละอยางของตรายี่หอ ซึ่ง

ความเชื่อเกี่ยวกับตรายี่หอมีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกของผูบริโภค 

3.4ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา มีความพอใจตอสินคาแตละยี่หอแค

ไหน ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยผูบริโภคจะกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑที่เขาตองการ

แลวผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ตองการกับคุณสมบัติของตราตางๆ 
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3.5กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ีเปนอีกวิธีหน่ึงที่นําเอาปจจัยสําหรับ

การตัดสินใจหลายตัว เชน ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่หอ คุณสมบัติของสินคามาพิจารณา

เปรียบเทียบใหคะแนน แลวหาผลสรุปวายี่หอใดไดรับคะแนนจากการประเมินมากที่สุด กอน

ตัดสินใจซื้อตอไป 

การตัดสินใจซื้อ ( Decision Marking) 

โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑแต

ละชนิดแตกตางกัน คือ ผลิตภัณฑบางอยางตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการเปรียบเทียบ

นาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการระยะเวลาการตัดสินใจนาน 

พฤติกรรมหลังการซื้อ ( Post purchase Behavior) 

หลังจากมีการซื้อแลว ผูบริโภคจะไดรับประสบการณในการบริโภค ซึ่งอาจจะไดรับความพอใจ

หรือไมพอใจก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับทราบถึงขอดีตางๆของสินคาทําใหเกิดการซื้อซ้ําไดหรือ

อาจมีการแนะนําใหเกิดลูกคารายใหม แตถาไมพอใจ ผูบริโภคก็อาจเลิกซื้อสินคาน้ันๆในคร้ังตอไป

และอาจสงผลเสียตอเน่ืองจากการบอกตอ ทําใหลูกคาซื้อสินคานอยลงตามไปดวย 

สรุป จากทฤษฎีที่กลาวมาอธิบายไดวา พฤติกรรมผูบริโภค จะเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 5 ขั้นตอน ดังที่แสดงในภาพประกอบที่ 5 ในกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ( Stage of the buying decision process) ซึ่งจะมีความสัมพันธกับความนึก

คิด ( Thought) ความรูสึก ( Feeling) การแสดงออก ( Action) ในการดํารงชีวิตของมนุษยแตละคน

ซึ่งไมจําเปนตองเหมือนกัน ทั้งน้ีเพราะแตละคนมีทัศนคติ (Attitude) สิ่งจูงใจ ( Motive) 

ประสบการณ การรับรูหรือสิ่งกระตุน ( Stimuli) ทั้งภายในและภายนอกตางกัน ปจจัยดังกลาวจะมี

ผลตอความรูสึกนึกคิดที่นําไปสูกระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ การ

ตัดสินใจของผูซื้อ เกี่ยวของกับการตัดสินใจยอย 9 ประการ ไดแก 

ระดับความตองการ ซึ่งผูบริโภคตองรูวา ตนเองตองการอะไร 

ประเภทผลิตภัณฑ ที่สามารถตอบสนองความตองการ 

ชนิดผลิตภัณฑ ตองคํานึงถึงรายได อาชีพ สถานภาพและบทบาททางสังคม 

รูปแบบของผลิตภัณฑ ขึ้นอยูกับราคา ความชอบ และคุณภาพของผลิตภัณฑ 

ตราผลิตภัณฑ ขึ้นอยูกับความเชื่อและทัศนคติที่มีตอตราสินคา ความมีชื่อเสียงของสินคาและการ

ใหบริการ 

ผูขาย ถามีผูขายหรือตัวแทนจําหนายหลายราย ผูบริโภคจะเลือกรายใดขึ้นอยูกับบริการที่ผูขายเสนอ

หรือความรูจักคุนเคย 

ปริมาณที่จะซื้อ ผูบริโภคตองตัดสินใจวา จะซื้อผลิตภัณฑเปนจํานวนเทาใด การตัดสินใจซื้อ

เกี่ยวกับปริมาณ ขึ้นอยูกับความจําเปนและอัตราการใช 
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เวลา เมื่อตัดสินใจไดแลววาจะซื้อจํานวนเทาไร ก็มาตัดสินใจเร่ืองเวลาที่จะซื้อ โอกาสในการซื้อ

ขึ้นอยูกับฤดูกาลและภาวะทางเศรษฐกิจ 

วิธีการชําระเงิน วิธีการชําระเงินของผูบริโภควาจะจายเปนเงินสดหรือเงินผอน 

 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 นางสาวมัลลิกา เซี่ยงฝุง(2558)  เร่ืองการประดิษฐกระถางจากขวดพลาสติก ใน

ปจจุบันความนิยมในการใชขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมมีเปนจํานวนมาก

เน่ืองจากสะดวกในการใชงาน หางายและมีราคาถูกผลิตภัณฑเหลาน้ันจะทําใหเกิดขยะมูลฝอย

พลาสติก ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดมลพิษแกสภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกรอนคือการนํา

ขยะไปฝงแตตองเปนขยะที่สามารถยอยสลายไดและตองใชเวลานานพอสมควรจากการสํารวจขยะ

ในบานและบริเวณโรงเรียน พบวาขยะสวนใหญเปนขวดพลาสติกจึงนําขยะเหลาน้ันมาประดิษฐ 

 

ปยาภรณ คําย่ิงยง(2559)งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มมูลคา

ใหกับวัสดุเหลือใชที่มีอยูอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มี

ตอผลิตภัณฑตกแตงบานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่มีผลตอปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตกแตงบานที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ทําการสุมกลุม

ตัวอยางโดยใชวิธีการคํานวณตามสูตรของคอแครน )W.G. Cochran) จากกลุมตัวอยางประชากรใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการใชงานอินเทอรเน็ตและมีความสนใจในผลิตภัณฑตกแตงบานที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในป พ .ศ .2558 ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 250 คน และใชการ

สัมภาษณเชิงลึกจากผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจผลิตภัณฑตกแตงบานและผลิตภัณฑที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม เปน เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

แบงเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใชวิเคราะหและประมวลผลจากการเก็บรวบรวม

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และนํามาแสดงผลการวิเคราะหขอมูลสถิติซึ่งจะวิเคราะหผลเปน

ความถี่ คารอยละ และส ถิติเชิงอางอิง เพื่อวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบตางๆผลจาก

การศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 31-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10 , 001-20 , 000 บาท ทั้งน้ีโดยสวนใหญมี

ลักษณะของที่อยู อาศัยเปนบานเด่ียว มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาตกแตงบานและสินคาที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยเหตุผลจากของตกแตงบานชิ้นเดิมเสียหายหรือชํารุด จึงใหวัสดุเหลือใชมา
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ทําเปนวัสดุหลัก และกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑมากที่สุดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑตกแตงบานและผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รองลงมาคือ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ 

 

โกสินทร   จํานงไทย   )2556   (  วัสดุเหลือใชสามารถนํามาประดิษฐของใชของประดับ และ

ของใชในบานไดอยางเหมาะสมกับสภาพการใชงานและมีความสวยงามมีความนาใชจากขาว

ดังกลาวทําใหทราบวาปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาดานขยะ เน่ืองจากวิทยาการกาวหนา

ประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อัตราความตองการเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นมากขึ้นดังน้ันเพื่อ

เปนการตอบสนองตอความตองการในทั้งภาครัฐและทั้งภาคเอกชนจึงตองเพิ่มการผลิตเคร่ือง

อุปโภค บริโภคอาหารที่อยูอาศัยใหเพียงพอตอความตองการของประชากร จึงเปนเหตุผลใหมีวัสดุ

เหลือใชมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและจึงกอใหเกิดปญหาของขยะมูลฝอยในปจจุบันปญหาขยะเปน

ปญหาที่สําคัญและเปนปญหาที่หาหนทางแกไขมายาวนานเน่ืองจากมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแตละ

วันมีจํานวนมากจนทําใหเกิดปญหาขยะลนเมืองและมีแนวโนมจะสูงขึ้นเร่ือยๆ ในการแกไขจึงตอง

เร่ิมทําการปลูกฝงแนวความคิดของเยาวชนไทยดานความรู ทัศนคติและคานิยมแกเด็กที่เกี่ยวกับการ

รักษาสภาพแวดลอม ในเร่ืองของการทิ้งขยะโดยการที่แยกขยะเปนการปลูกฝงนิสัยในการรักษา

ความสะอาดเปนระบบและถูกวิธีเพื่อจะไดสามารถนําขยะกลับมารีไซเคิลเพื่อใชประโยชนไดอีก

และชวยลดปญหามลพิษที่จะกําจัดใหไดอีกดวย 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

วิธีการดําเนินการ 

 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม 

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1.   จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน 

2.   ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสราง 

3.   ทากาวที่กระดาษหนังสือพิมพและมวนกระดาษใหเล็กที่สุด 

4.  ตัดกระดาษปกสําหรับทํากนกระดาษ 2 แผน 

5.  นํากระดาษที่มวนจากขอสองมาขึ้นตัวตะกรา 

6.  ตัดกระดาษแกนติดกาวหนีบดวยไมหนีบผาใหเรียบรอย 

7.  ตัดกระดาษแกนที่เหลือพับออกดานนอกโดยการสอดเขาไปใหตะกรา 

 ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

2. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
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ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม  

 

        

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

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 

สถานที่   231  เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ซอย  14  แยก  28  แขวง  หนองบอน 

                เขต  ประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250 
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ผลิตภัฑณตะกราสานจากหนังสือพิมพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําหนังสือพิมพที่เหลือใชมาสานเปนรูปทรงสวยงามน้ัน ประดิษฐเปนตะกราทรงสูงดวย

การสาน เมื่อตกแตงสวยงามแลวสามารถนําเอาของใชตางๆวางใสลงไปในตะกรา เพื่อใหเกิดความ

สวยงามนามอง และสามารถเกิดประโยชนไดมากขึ้นเพราะไมตองไปหาซื้อตะกราแพงๆมาใส แต

สามารถเอาหนังสือพิมพที่สานน้ันเอามาใชใหเกิดประโยชนไดมากทีเดียว ดังภาพจุดประสงคหลักๆคือ

การสานตะกรา 
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ชองทางการจัดจําหนาย 

- facebook : The newspaper Baketry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงเสริมการขาย 

- จัดสงฟรีทั่วประเทศ 

- ซื้อครบ3ใบจัดสงฟรีทั่วประเทศ 
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สถานท่ีดําเนินการ 
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แผนผังองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอารียา  พรมประโคน 

ฝายผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนัยนา  พิมพลทอง 

ประธานโครงการ 
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ขอบเขตดานงบประมาณ 

งบประมาณในการลงทุน คนละ 500 บาท 

 

ความเปนมาธุรกิจ 

สมาชิกในกลุมเราคิดคนสิ่งประดิษฐตะกราสาน โดยนําวัสดุที่ใชแลวนํามาดัดแปลงใหเปน

ตะกราที่มีความสวยงามและชวยเพิ่มมูลคาใหกับตะกราสานโดยการเพนทสีและลวดลายลงไป 

 

สินคาหรือบริการ 

สิ่งประดิษฐตะกราสานจากหนังสือพิมพ 

 

แผนบริหารจัดการ 

1. นางสาวนัยนา              พิมพลทอง ประธานโครงการ 

2. นางสาวอารียา  พรมประโคน รองประธานโครงการ  

 

แผนการตลาด 

 ทางคณะผูจัดทําสิ่งประดิษฐจากหนังสือพิมพ และคิดวาจะทําการโพสตขายและจัดทําเพิ่มเพื่อ

จําหนายตอในอนาคตเพื่อใหทุกคนไดรูจักตะกราสาน 

 

ชองทางการจัดจําหนาย 

             แฟนเพจFACEBOOK : The newspaper Baketry 

แผนการเงิน 

 สมาชิก 2 คน คนละ 500 บาท เปนเงิน 1,000 บาท  

 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมนความเสี่ยง 

รายการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกไข 

1. สีไมแหง สีเลอะมือ ใสถุงมือปองกันสีที่ยังไมแหง 

2. สานลายยาก สานไมขึ้นรูป หาแบบการสานใหม 

3. ลวดลายเยอะเกินไป เลือกลายไมถูก ใหเพื่อนชวยตัดสินใจในการเลือก 

4. สมาชิกมีเวลาไมตรงกัน งานไมสําเร็จ จัดตารางเวลาในการทํางาน 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินโครงการ 

 

 การดําเนินโครงการ สิ่งประดิษฐตะกราสานจากหนังสือพิมพเหลือใช (The News 

Paper Basket) มีวัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ สราง

มูลคาเพิ่มใหกับหนังสือพิมพที่ไมใชแลวและเพื่อใหไดรับประสบการณในการลงมือ

ปฏิบัติงานจริง 

รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาว นัยนา พิมพลทอง 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

15 ม.ิย. 62 เร่ิมประชุมกลุมการทําโครงการ  

17 ม.ิย. 62 เสนอหัวขอกับอาจารยที่ปรึกษา  

20 ม.ิย. 62 ทําเอกสารขออนุมัติโครงการ  

21 ม.ิย. 62 สงเอกสารขออนุมัติโครงการ คร้ังที่ 1  

24 มิ.ย. 62 แกไขเอกสารอนุมัติโครงการ คร้ังที่ 1  

26 ม.ิย. 62 สงเอกสารอนุมัติโครงการ คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

27 มิ.ย. 62 คนควาเอกสารบทที่ 1  

28 ม.ิย. 62 เร่ิมทําบทที่ 1 บทนํา  

2 ก.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 1 คร้ังที่ 1  

5 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 1 คร้ังที่ 1  

7 ก.ค. 62 สงบทที่ 1 คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

9 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

12 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 คร้ังที่ 1  

13 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 2 คร้ังที่ 1  

20 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

25 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3  

26 ก.ค. 62 สงบทที่ 3 คร้ังที่ 1  
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นางสาว นัยนา พิมพลทอง 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

29 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 3 คร้ังที่ 2  

  30 ก.ค. 62 สงบทที่ 3 คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

  31 ก.ค. 62 ตรวจสอบเอกสารบทที่ 1-3 กอนPresent  

15 ส.ค. 62 เร่ิมทํา Powerpoint   

27 ส.ค. 62 สง Powerpoint  คร้ังที่ 1  

30 ส.ค. 62 แกไข Powerpoint  คร้ังที่ 1  

4 ก.ย. 62 สง Powerpoint  คร้ังที่ 2   

21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 1  

3 ต.ค. 62 หาซื้ออุปกรณในการประดิษฐ  

4 ต.ค. 62 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ  

6 ต.ค. 62 ทําการมวนหนังสือพิมพ  

7 ต.ค. 62 นําหนังสือพิมพที่เตรียมไวสานขึ้นกนฐาน  

13 ต.ค. 62 สานขึ้นโครงดานขางของตะกราทั้งสองดาน  

18 ต.ค. 62 ขึ้นทรงจนเสร็จสมบูรณ  

22 ต.ค. 62 ทําการตกแตงตัวตะกราใหเกิดการสมดุลในการ

วาง 

 

27 ต.ค. 62 อาจารยที่ปรึกษาเขานิเทศสิ่งประดิษฐ  

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

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

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

11 พ.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษา นําเสนองานโครงการ

งานประดิษฐ กอนเขาสอบนําเสนอ present  

 

16 พ.ย. 62 สอบนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2  

1 ธ.ค. 62 เร่ิมทําแบบสอบถาม  

2 ธ.ค. 62 สงแบบสอบถาม คร้ังที่ 1  

3 ธ.ค. 62 แกไขแบบสอบถาม คร้ังที่ 1  

5 ธ.ค. 62 สงแบบสอบถาม คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

12 ธ.ค. 62 แจกแบบสอบถาม  
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นางสาว นัยนา พิมพลทอง 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

      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 คร้ังที่ 2  

     20 ธ.ค. 62 สงบทที่ 4 คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

     13 ม.ค. 63 เร่ิมทําบทที่ 5 คร้ังที่ 1  

     15 ม.ค. 63 สงบทที่ 5 คร้ังที่ 1  

     17 ม.ค. 63 แกไขบทที่ 5 คร้ังที่ 1  

     20 ม.ค. 63 สงบททที่ 5 คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

     22 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

     24 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม คร้ังที่ 1  

     26 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

     27 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

     30 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

     31 ม.ค. 63 สงภาคผนวก คร้ังที่ 1  

      1 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก คร้ังที่ 1  

       5 ก.พ. 63 สงภาคผนวก คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

      7 ก.พ. 63 ทํากิตติรรมประกาศ,บทคัดยอ,สารบัญ   

      9 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ , สารบัญ 

คร้ังที่ 1 

 

     10 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ 

คร้ังที่ 1 

 

     14 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ 

 

     19 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ  

     28 ก.พ. 63 สงรูปเลม+ เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน  
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รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาวอารียา  พรมประโคน 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

15 มิ.ย. 62 ประชุมกลุมการทําโครงการ  

17 มิ.ย. 62 เสนอหัวขอกับอาจารยที่ปรึกษา  

20 มิ.ย. 62 ทําเอกสารขออนุมัติโครงการ  

21 มิ.ย. 62 ทําเอกสารขออนุมัติโครงการ คร้ังที่ 1  

24 มิ.ย. 62 แกไขเอกสารอนุมัติโครงการ คร้ังที่ 1  

26 มิ.ย. 62 สงเอกสารอนุมัติโครงการ คร้ังที่ 2  

27 มิ.ย. 62 คนควาเอกสารบทที่ 1  

28 มิ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 1 บทนํา  

2 ก.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 1 คร้ังที่ 1  

5 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 1 คร้ังที่ 1  

7 ก.ค. 62 สงบทที่ 1 คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

9 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

12 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 คร้ังที่ 1  

13 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 2 คร้ังที่ 1  

20 ก.ค. 62 สงบทที่ 2 คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

25 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3  

26 ก.ค. 62 สงบทที่ 3 คร้ังที่ 1  

29 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 3 คร้ังที่ 2  

  30 ก.ค. 62 สงบทที่ 3 คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

  31 ก.ค. 62 ตรวจสอบเอกสารบทที่1-3 กอนPresen  

15 ส.ค. 62 เร่ิมทํา Powerpoint   

27 ส.ค. 62 สง Powerpoint  คร้ังที่ 1  

30 ส.ค. 62 แกไข Powerpoint  คร้ังที่ 1  

4 ก.ย. 62 สง Powerpoint  คร้ังที่ 2   

21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 1  

3 ต.ค. 62 หาซื้ออุปกรณในการประดิษฐ  

4 ต.ค. 62 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ  
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รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาวอารียา  พรมประโคน 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

6 ต.ค. 62 ทําการมวนหนังสือพิมพ  

7 ต.ค. 62 นําหนังสือพิมพที่เตรียมไวสานขึ้นกนฐาน  

13 ต.ค. 62 สานขึ้นโครงดานขางของตะกราทั้งสองดาน  

18 ต.ค. 62 ขึ้นทรงจนเสร็จสมบูรณ  

22 ต.ค. 62 ทําการตกแตงตัวตะกราใหเกิดการสมดุลในการวาง  

27 ต.ค. 62 อาจารยที่ปรึกษามานิเทศดูงาน  

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 นําเสนองานโครงการงาน

ประดิษฐ 

 

16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present 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 คร้ังที่ 1  

17 ม.ค. 63 แกไขบทที่ 5 คร้ังที่ 1  

20 ม.ค. 63 สงบททที่ 5 คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

22 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

24 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม คร้ังที่ 1  

26 ม.ค. 63 แกไขบรรณานุกรม  

27 ม.ค. 63 สงบรรณานุกรม คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  

30 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

31 ม.ค. 63 สงภาคผนวก คร้ังที่ 1  

1 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก คร้ังที่ 1  

5 ก.พ. 63 สงภาคผนวก คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ  
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นางสาวอารียา  พรมประโคน 

7 ก.พ. 63 ทํากิตติกรรมประกาศ,บทคัดยอ,สารบัญ   

9 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ , สารบัญ คร้ังที่ 1  

10 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ คร้ังที่ 

1 

 

14 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

คร้ังที่ 2 เสร็จสมบูรณ 

 

19 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ  

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

โครงการ ตะกราสานจากหนังสือพิมพเหลือใช 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวน

หนวย 

@ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

3/10/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 2  คน  500.00 1,000.00      1,000.00 

 หนังสือพิมพ(มีอยูแลว)    เลม     1,000.00 

 กาวนํ้า    5 ขวด 35.00 175.00   825.00 

 นํ้ายาเคลือบกระดาษ    2 ขวด 87.50 175.00   650.00 

 สีพน     10 กระปอง 40.00 400.00   250.00 

13/11/62 คาแผนซีดี    1 แผน 30.00 30.00   220.00 

 คากลองใสแผนซีดี    1 กลอง 20.00 20.00   200.00 

 คาเขาเลม    1 เลม 200.00 200.00   0.00 

20/11/62 ขายสินคา 5 ชิ้น 360.00 360.00      360.00 

27/11/62 ขายสินคา 3 ชิ้น 900.00 900.00      1,260.00 

รวม 2,260.00 รวม 1,000.00 รวม 1,260.00 
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 ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  “ ตะกราสานจากหนังสือพิมพ ” 

วัตถุประสงคโครงการ 

1.   เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2.   เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับหนังสือพิมพที่ไมใชแลว 

3.   เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4.   เพื่อฝกสมาธิและความคิดสรางสรรค 

ทุนทั้งสิ้น                                                                                                 1,000.00   บาท 

ทุนหักจากการซื้อ                                                                                       1,000.00   บาท 

คงเหลือ                                                                                                          0.00   บาท 

รายไดขายสินคา                                                                                         1,260.00   บาท 

กําไร                                                                                                           260.00   บาท 

กําไรจากการดําเนินงานสมาชิกกลุมคนละ  130.00  บาท 

 

แบงกําไรและคืนทุน  เทา ๆ กัน คนละ  130.00  บาท 

 

       รายชื่อ                                                    จํานวนเงิน 

                 1.   นางสาวนัยนา               พิมพลทอง                                     630.00    บาท 

                 2.   นางสาวอารียา               พรมประโคน                                  630.00    บาท 

                   

                                       รวม                                                                1260.00   บาท 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

  จากการดําเนินโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ตะกราสานจากหนังสือพิมพ สามารถบรรลุ

เปาหมายวัตถุประสงคของวิชาโครงการ และไดเก็บเงินสมาชิกภายในกลุมคนละ 500 บาท รวมทั้งหมด

สองคน เปนเงิน 1,000 บาท สถานที่ดําเนินงาน 231 เฉลิมพระเกียติ ร.9 ซอย 14 แยก28 แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 ปฏิบัติงานในชวงเดือน      มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 โดยเสีย

คาใชจายดานวัสดุอุปกรณและเอกสารเปนจํานวนเงิน 1,0000 บาท และ เหลือคืนสมาชิกคนละ 130 บาท 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

1 15 – 26 มิ.ย. 62 ประชุมกลุมการทําโครงการ 

สงคําอนุมัติโครงการ 

2 27 ม.ิย.- 7 ก.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 1 

3 9  - 20 ก.ค 62 สงเน้ือหาบทที่ 2 

4 25 – 30 ก.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 3 

5 15 ส.ค. – 4 ก.ย 62 สง Powerpoint เตรียม Present คร้ังที่ 1 

6 21 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 1 

7 3 – 27 ต.ค. 62 ปฏิบัติงานประดิษฐ 

หาซื้อวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 

ทําการมวนหนังสือพิมพและสานขึ้นโครง 

นําหนังสือพิมพที่เตรียมไวสานขึ้นกนฐาน 

สานขึ้นโครงดานขางของตะกราทั้ง 2 ดาน  

ขึ้นทรงจนเสร็จสมบูรณ 

พนสีที่ตะกรา 

ทําการตกแตงตัวตะกราใหเกิดการสมดุลในการวาง 

อาจารยที่ปรึกษาเขานิเทศดูงานโครงการ 
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ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

8 29 ต.ค. – 11 พ.ย. 62 สง Powerpoint คร้ังที่ 2  พรอมเขาพบที่ปรึกษากอน

สอบนําเสนอโครงการ คร้ังที่ 2 

9 16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

10 1  - 5 ธ.ค. 62 สงแบบสอบถามโครงการ 

11 13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน 

12 14 – 20 ธ.ค. 62 สงเน้ือหา บทที่ 4 

13 13 – 20 ม.ค. 63 สงเน้ือหา บทที่ 5 

14 22 - 27 ม.ค. 63 กําหนดสง บรรณานุกรม 

15 30 ม.ค. – 5 ก.พ. 63 กําหนดสง ภาคผนวก ก - ง 

16 7 - 14 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ 

สงบทคัดยอ 

สงสารบัญ 

17 19 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ 

18 28 ก.พ. 63 สงรูปเลม+ เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 
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ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

1. สมาชิกในกลุมขาดความสามารถในการใชอุปกรณในการทํางานประดิษฐ 

2. สมาชิกในกลุมเวลาวางไมตรงกัน 

3. มีปญหาในการแบงหนาที่การทํางาน 

  

สัปดาหท่ี 1 ระหวางวันท่ี 15 มิ.ย. 62 – 21 มิ.ย. 62 

 กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

  1.     รางแบบโครงสราง 

  2.     รวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกกลุมเพื่อเสนอโครงการ 

 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สมาสมาชิกนกลุมยังไมไดรวบรวมแบบชิ้นงานจึงทําใหลาชา 

2. สมาชิกในกลุมยังทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไมเปนระบบ 

 

สัปดาหท่ี 2 ระหวางวันท่ี 27 มิ.ย. 62 – 5 ก.ค. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. จัดสถานที่และอุปกรณในการดําเนินโครงการ 

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สมาชิกในกลุมอยูไกลกันจึงทําใหลาชาในการทํา 

 

สัปดาหท่ี 3 ระหวางวันท่ี 10 ก.ค. 62 – 17 ก.ค. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ประชุมสมาชิกเร่ืองงานวิจัยที่เกี่ยวของของโครงการ 

2. ประชุมสมาชิกเร่ืองวัสดุอุปกรณ 

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. งานวิจัยที่เกี่ยวของคนหายาก 

2. วัสดุบางตัวที่ซื้อมาแตใชไมได 
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สัปดาหท่ี 4 ระหวางวันท่ี 24 ก.ค. 62 – 31 ก.ค. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ประชุมเร่ือง 4P  

2. จัดเตรียมอุปกรณทําสิ่งประดิษฐ 

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สมาชิกไมยอมมาประชุม 

2. อุปกรณวัสดุที่นํามา มีจํานวนนอยเกินไป 

 

สัปดาหท่ี 5 ระหวางวันท่ี 3 ส.ค. 62 – 21 ส.ค. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. เร่ิมทําการมวนกระดาษหนังสือพิมพ 

2. เริมขึ้นโครงสาน 

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. กระดาษหนังสือพิมพมีความบางมากจึงหามทากาวเยอะเกินไป 

2. กระดาษที่มวนมากมีความยาวและหนาไมเทากัน 

 

สัปดาหท่ี 6 ระหวางวันท่ี 24 ส.ค. 62 – 18 ก.ย. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. เร่ิมสานขึ้นโครงตะกราเปนรูป 

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ตะกราที่สานมาไมแข็งแรง 

2. ตะกราที่สานมามีรูปรางบิดเบี้ยวไมไดรูปทรง 

 

สัปดาหท่ี 7 ระหวางวันท่ี 21 ส.ค. 62 – 30 ก.ย. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ลงสีตะกราที่ทํา 

2. นําตะกราที่ลงสีมาใหอาจารยตรวจสอบ 

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สีที่ลงแหงแลวแตยังมีกลิ่นสีอยูตองตากแดด 

2. ตะกราไมไดรูปทรงตองกลับมาทําใหม 
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สัปดาหท่ี 8 ระหวางวันท่ี 1 ต.ค. 62 – 23 ต.ค. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ลงมือปฏิบัติสิ่งประดิษฐจริงทุกขั้นตอน 

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ตะกราสานขึ้นโครงยากเน่ืองจากทําขนาดใหญ 

2. สีที่จะเพนทตอนแรกเปลี่ยนเปนสีพื้นฐาน 

3. หนังสือพิมพมีเศษสวนหลุดจากที่มวน 

 

 สัปดาหท่ี 9 ระหวางวันท่ี 26 ต.ค. 62 – 30 ต.ค. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบความเรียบรอยของชิ้นงาน 

2. สรุปผลการปฏิบัติ 

3. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สีพื้นของตะกรายังไมสวยงาม 

2. ขอมูลบางอยางไมครบถวน 

3. แกไขงานหลายคร้ัง 

 

สัปดาหท่ี 10 ระหวางวันท่ี 2 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. ทําโครงการบทที่ 4-5 

2. สงรูปเลมโคงการ 

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1. สมาชิกในกลุมไมใหความรวมมือ 

2. สมาชิกในกลุมไมชวยกันคิดหรือลงความเห็น 

 

              ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. หาขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณและลองฝกฝนการทําใหเกิดความชํานาญกอนลงมือปฏิบัติจริง 

2. ประธานมีการเรียกประชุมกลุมและควรนัดหมายวันที่ปฏิบัติงานกอนลวงหนา 1 สัปดาห 

3. ประธานพิจารณาตามความเหมาะสมของสมาชิกกลุมในการแบงหนาที่การทํางาน 
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ภาคผนวก ก โครงการ 

- แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

- บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



 

 

 

 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปการศึกษา 2562 
 

ชื่อโครงการ     ตะกราสานจากหนังสือพิมพเหลือใช ( The newspaper Baketry) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน     231  เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ซอย  14  แยก  28  แขวง  หนองบอน 

                                                      เขต  ประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250 

ประมาณการคาใชจาย              1,000 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

1.  นางสาวนัยนา           พิมพลทอง   รหัสประจําตัว    39827   ปวช.3/4 

2.  นางสาวอารียา  พรมประโคน   รหัสประจําตัว     39816   ปวช.3/4 

 
 

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

            (นางสาว  นัยนา  พิมพลทอง)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
  

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

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

(อาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย)          (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)  

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

   

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

    (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)  

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

    



ชื่อโครงการ   ตะกราสานจากหนังสือพิมพเหลือใช ( The newspaper Baketry) 
 
แผนงาน                  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
 
อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยภัสฉัฐ         ภาคีฉาย  
 
อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวนัยนา   พิมพลทอง  ประธานโครงการ  

2. นางสาวอารียา   พรมประโคน  รองประธานโครงการ 

 
 
หลักการและเหตุผล 

 

หนังสือพิมพคือนิตยสารทางสื่อสิ่งพิมพ จัดเปนสินคาที่ใชซ้ําไมไดเมื่อผูบริโภคอานขาว

จบ หนังสือพิมพก็จะหมดประโยชน  กลุมผูจัดทําโครงการไดเล็งเห็นความคิดที่จะนําหนังสือพิมพ

กลับมาใชประโยชนในดานอ่ืนไดอีกซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑโดยใชหนังสือพิมพเปนวัสดุหลัก

ภายใตกรอบแนวคิดใหมๆ เพื่อใหเปนวัสดุใหม เพื่อประดิษฐเปนผลิตภัณฑใหม  ที่ใชไดใน

ชีวิตประจําวัน 

 
ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จากการ

นําวัสดุที่เหลือใชจากชีวิตประจําวัน อยางหนังสือพิมพ มาแปลงสภาพเพื่อเพิ่มมูลคาใหเปนสวน

ผลิตในการสรางตัวสินคา ใหออกมาเปนตะกราสานที่ทําจากหนังสือพิมพตามที่ออกแบบและ

วางแผนไว เพื่อดําเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ด่ังพระราชดําริของพระเจาอยูหัวที่วาดวยการใช

อยางพอเพียง เชนเดียวกับกลุมของขาพเจาที่นําหนังสือพิมพที่ใชแลวถูกทิ้งอยางไรคา แตทางกลุม

ของเราน้ันไดคิดคนที่จะพัฒนาใหหนังสือพิมพกลายเปนสินคา หรือนวัตกรรมที่มีคุณคาและ

สามารถสรางรายไดใหกับผูที่มีเวลาวางมากขึ้น 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับหนังสือพิมพที่ไมใช 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 

เปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม 

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน 

2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสราง 

3. ทากาวที่กระดาษหนังสือพิมพและมวนกระดาษใหเล็กที่สุด 
4. ตัดกระดาษปกสําหรับทํากนกระดาษ 2 แผน 
5. นํากระดาษที่มวนจากขอสองมาขึ้นตัวตะกรา 
6. ตัดกระดาษแกนติดกาวหนีบดวยไมหนีบผาใหเรียบรอย 
7. ตัดกระดาษแกนที่เหลือพับออกดานนอกโดยการสอดเขาไปใหตะกรา 

 ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

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 

สถานที่   231  เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ซอย  14  แยก  28  แขวง  หนองบอน 

                เขต  ประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 750 บาท  

1. หนังสือพิมพ(จากที่บาน)             บาท  

2. กาวนํ้า                                     175          บาท 

3. นํ้ายาเคลือบกระดาษ                        175          บาท 

4. สีพน                                     400          บาท 

5. คาซีดี                                                              30          บาท 

6. คากลองใสแผนซีดี                                         20         บาท 

7. คาเขาเลมโครงการ                                       200          บาท 

       รวม                     1,000          บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. ภัยธรรมชาติอาจทําใหวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเกิดการเสียหายได 

2. วัตถุดิบที่ใชอาจมีจํานวนไมเพียงพอตอการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 



ขอเสนอแนะ 

 1.    ควรเก็บวัตถุดิบไวในที่แหง เพื่อปองกันการเปอยยุยของกระดาษ 

 2. วัสดุที่นํามาใชควรหาแหลงวัตถุดิบสํารองไว 

 

 

 

 

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

   (อาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย)                                                     (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)             
     อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                         อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานที่ดําเนินโครงการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ     ตะกราสานจากหนังสือพิมพเหลือใช ( The newspaper Baketry)    

ท่ีปรึกษาโครงการ           อาจารย   ภัสฉัฐ        ภาคีฉาย 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ    อาจารย   วงคเดือน   ประไพวัชรพันธ 

          ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาว   นัยนา    พิมพลทอง       ระดับชั้น  ปวช.3/4     เลขที่   35         

                                                นางสาว   อารียา    พรมประโคน  ระดับชั้น  ปวช.3/4     เลขที่   34 

                                   

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

1 กําหนดสง โครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   

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

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

15-31 ก.ค.62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3   

(วิธีการดําเนินโครงการ)  

1-16 ส.ค.62   

แผนการดําเนินงาน    

- ความเปนมาของธุรกิจ    

- ผลิตภัณฑ    

- แผนการบริหารจัดการ    

- แผนการตลาด    

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

- แผนการเงิน    

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 กําหนดสง PowerPoint (โครงการ + บทที่ 1-3 

แผนการดําเนินงาน กับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 1 

(โครงการ + บทที่ 1-3 แผนการดําเนินงาน 

และบรรณานุกรม ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

1-31 ต.ค.62   

 



 

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

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 ปญหาอุปสรรค 

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   



 

 

 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปการศึกษา 2562 
 

ชื่อโครงการ     ตะกราสานจากหนังสือพิมพเหลือใช ( The newspaper Baketry) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน     231  เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ซอย  14  แยก  28  แขวง  หนองบอน 

                                                      เขต  ประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250 

ประมาณการคาใชจาย              1,000 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

1.  นางสาวนัยนา           พิมพลทอง   รหัสประจําตัว    39827   ปวช.3/4 

2.  นางสาวอารียา  พรมประโคน   รหัสประจําตัว     39816   ปวช.3/4 

 
 

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

            (นางสาว  นัยนา  พิมพลทอง)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
  

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

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

(อาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย)          (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)  

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

   

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

    (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)  

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

 



 
ชื่อโครงการ   ตะกราสานจากหนังสือพิมพเหลือใช ( The newspaper Baketry) 
 
แผนงาน                  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
 
อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยภัสฉัฐ         ภาคีฉาย  
 
อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวนัยนา   พิมพลทอง  ประธานโครงการ  

2. นางสาวอารียา   พรมประโคน  รองประธานโครงการ 

 
 
หลักการและเหตุผล 

 

หนังสือพิมพคือนิตยสารทางสื่อสิ่งพิมพ จัดเปนสินคาที่ใชซ้ําไมไดเมื่อผูบริโภคอานขาว

จบ หนังสือพิมพก็จะหมดประโยชน  กลุมผูจัดทําโครงการไดเล็งเห็นความคิดที่จะนําหนังสือพิมพ

กลับมาใชประโยชนในดานอ่ืนไดอีกซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑโดยใชหนังสือพิมพเปนวัสดุหลัก

ภายใตกรอบแนวคิดใหมๆ เพื่อใหเปนวัสดุใหม เพื่อประดิษฐเปนผลิตภัณฑใหม  ที่ใชไดใน

ชีวิตประจําวัน 

 
ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จากการ

นําวัสดุที่เหลือใชจากชีวิตประจําวัน อยางหนังสือพิมพ มาแปลงสภาพเพื่อเพิ่มมูลคาใหเปนสวน

ผลิตในการสรางตัวสินคา ใหออกมาเปนตะกราสานที่ทําจากหนังสือพิมพตามที่ออกแบบและ

วางแผนไว เพื่อดําเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ด่ังพระราชดําริของพระเจาอยูหัวที่วาดวยการใช

อยางพอเพียง เชนเดียวกับกลุมของขาพเจาที่นําหนังสือพิมพที่ใชแลวถูกทิ้งอยางไรคา แตทางกลุม

ของเราน้ันไดคิดคนที่จะพัฒนาใหหนังสือพิมพกลายเปนสินคา หรือนวัตกรรมที่มีคุณคาและ

สามารถสรางรายไดใหกับผูที่มีเวลาวางมากขึ้น 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับหนังสือพิมพที่ไมใช 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 

เปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม 

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน 

2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสราง 

3. ทากาวที่กระดาษหนังสือพิมพและมวนกระดาษใหเล็กที่สุด 
4. ตัดกระดาษปกสําหรับทํากนกระดาษ 2 แผน 
5. นํากระดาษที่มวนจากขอสองมาขึ้นตัวตะกรา 
6. ตัดกระดาษแกนติดกาวหนีบดวยไมหนีบผาใหเรียบรอย 
7. ตัดกระดาษแกนที่เหลือพับออกดานนอกโดยการสอดเขาไปใหตะกรา 

 ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

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 

สถานที่   231  เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ซอย  14  แยก  28  แขวง  หนองบอน 

                เขต  ประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 750 บาท  

1. หนังสือพิมพ(จากที่บาน)             บาท  

2. กาวนํ้า                                     175          บาท 

3. นํ้ายาเคลือบกระดาษ                        175          บาท 

4. สีพน                                     400          บาท 

5. คาซีดี                                                              30          บาท 

6. คากลองใสแผนซีดี                                         20         บาท 

7. คาเขาเลมโครงการ                                       200          บาท 

       รวม                     1,000          บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. สรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีทักษะการวางกลยุทธการขายสินคา 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. สมาชินในกลุมเวลาวางไมตรงกัน  

2. มีปญหาในการแบงหนาที่การทํางาน 

3. ปญหาในดานเคร่ืองมือและอุปกรณที่สมาชิกภายในกลุมที่ไมมีความชํานาญในการใช 

 

 

 

 

 

 



ขอเสนอแนะ 

1. สมาชกิในกลุมเวลาวางไมตรงกัน  

2. มีปญหาในการแบงหนาที่การทํางาน 

3. ปญหาในดานเคร่ืองมือและอุปกรณที่สมาชิกภายในกลุมที่ไมมีความชํานาญในการใช 

 

 

 

 

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

   (อาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย)                                                     (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)             
     อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                         อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 

สถานที่ดําเนินโครงการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

    

- รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

       - ตัวอยางแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 

 รายงานผลการประเมินโครงการสิ่งประดิษฐ ตะกราสานจากหนังสือพิพม (  The 

newspaper Baketry ) จากการสํารวจกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 50 ตัวอยาง สรุปไดดังน้ี 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (แสดงคาความถี่ และรอยละ) 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 ลักษณะกลุมตัวอยางนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามเพศ 

 

เพศ ความถี ่ รอยละ 

เพศชาย 30 60 

เพศหญิง 20 40 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 60 

และเพศหญิงมีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40 

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามระดับอาชีพ 

อาชีพ ความถี่ รอยละ 

นักศึกษา 50 100 

อาจารย - - 

บุคคลกรทางการศึกษา - - 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 2 พบวาอาชีพนักศึกษามีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3 ลักษณะกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา 

3  .ระดับการศึกษา  ความถี่ รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี  50 100 

ปริญญาตรี - - 

สูงกวาปริญญา - - 

รวม 50 100 

 

ตารางที่ 3 พบวา ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน - คน คิดเปนรอยละ - และสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน - คน 

คิดเปนรอยละ - 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  “ตะกราสานจาก

หนังสือพิมพ”  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  (แสดงคารอยละ คาเฉลี่ย มาตรฐาน)  

มีระดับการประเมินความพึงพอใจดังตอไปน้ี 

 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวของกับความพึงพอใจในการใหบริการ  กลุม สิ่งประดิษฐจากวัสดุ

เหลือใชกระจกวิเศษจากแผงไข  

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการใหบริการ 

ขอพิจารณา (χ ̅)   SD ระดับความคิดเห็น 

1. ความสวยงามและความประณีต 4.16 0.82 เห็นดวยมาก 

2. ราคาเหมาะสมกับตัวสินคา 4.12 0.80 เห็นดวยมาก 

3. ความแข็งแรงของชิ้นงานประดิษฐ 4.18 0.75 เห็นดวยมาก 

4. มีการโฆษณาที่เขาถึงผูใชบริการ 4.14 0.90 เห็นดวยมาก 

5. มีแบบใหเลือกหลากหลาย 4.08 0.92 เห็นดวยมาก 

6. สามารถนําไปใชไดจริง 4.1 0.89 เห็นดวยมาก 
 

 

 

 



จากตารางท่ี 4 

รูปแบบของชิ้นงานความสวยงามและความประนีตคาเฉลี่ย (�̅�) =  4.16 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

ราคาเหมาะสมกับตัวสินคาคาเฉลี่ย    (�̅�)  =  4.12 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

ความแข็งแรงของชิ้นงานประดิษฐคาเฉลี่ย   (�̅�)  =  4.18 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

มีการโฆษณาที่เขาถึงผูใชบริการคาเฉลี่ย  (�̅�) =  4.14 อยูในระดับเห็นดวยมาก  

มีแบบใหเลือกหลากหลายคาเฉลี่ย (�̅�) =  4.08 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

สามารถนําไปใชไดจริงคาเฉลี่ย (�̅�) =  4.1 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

โดยภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามคาเฉลี่ย (�̅�) = 4.18 อยูในระดับเห็นดวยมาก 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ประมวลภาพสิ่งประดิษฐในโครงการ 

- รูปแบบสิ่งประดิษฐในโครงการ 

- รูปภาพวัสดุอุปกรณของสิ่งประดิษฐในโครงการ 

- รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชตะกราสานจากหนังสือพิมพ 

(The newspaper Baketry) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัสดุอุปกรณ 

   

 

                 หนังสือพิมพ                                                                                           กาว                                                                

   

 

                       

 

                           ลวด                                                                                      นํ้ายาเคลือบกระดาษ                                          

 

 

 

 

                              

                           สีพน กรรไกร 

 

 



ข้ันตอนการประดิษฐ 

1.นํากระดาษหนังสือพิมพมาตัดและมวนตามขนาดที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

2.นํามาสานขึ้นฐานเปนรูปทรงวงกลม 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.นําฐานที่สานเสร็จแลวมาวางนแบบที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

4.สานขึ้นแบบความสูงตามที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.จะไดรูปแบบตะกราที่สมูรณ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว นัยนา พิมพลทอง 

ชื่อเลน มิ้นต 

ที่อยู 231 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย14แยก28 เขตประเสศ แขวงหนองบอน  

กรุงเทพฯ 10250  

เบอรโทรศัพท 063-626-5050 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว อารียา พรมประโคน 

ชื่อเลน บีม 

ที่อยู 9/3 หมู  12  ต. บางแกว  อ.  บางพลี  จ.  สมุทรปราการ  10540 

เบอรโทรศัพท 082-128-0120 
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