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โครงการการประดิษฐ โคมไฟ D.I.Y ไดรับความชวยเหลือเปนอยางดีจาก อาจารยกันตชาติ  

เมธาโชติมณีกุล อาจารยอุดมพร เปตานนท และอาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ ที่ใหคําปรึกษา 

แนะนําตลอดการดําเนินงาน ในการใหความรูในการสรางสรรคผลงานคณะผูจัดทําขอขอบพระคุณ

ผูมีอุปการคุณทุกทานที่ใหความชวยเหลือในเร่ืองตาง ๆ ที่ทําใหโครงงานการประดิษฐชุดโคมไฟ

D.I.Y จากวัสดุเหลือใชไดประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 

 โครงการน้ีสําเร็จขึ้นไดดวยสมาชิกในกลุมโครงการที่ชวยคิดวางแผนและแกไขปญหาใน

การทําโครงงานใหดําเนินไปตาขั้นตอนและสําเร็จอยางสมบูรณ 

  ทายสุดน้ีผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา โครงการน้ีจะเปนประโยชนตอการศึกษาของผูสนใจ

ตอไป 
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บทคัดยอ 

โครงการน้ีเปนโครงการประเภท สิ่งประดิษฐโคมไฟ D.I.Y   มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุกระจกและไมที่ไม

ใชแลว 3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม  4. เพื่อฝกสมาธิและ

ความคิดสรางสรรค 

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

ประเมินผล  สรุปไดดังน้ี  

วันเวลาและสถานที่ดําเนินงานโครงการคือเร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 22 

กุมภาพันธ 2563 สถานที่ดําเนินงานโครงการ คือ 10/216 ม.3 ต.ดานสําโรง อ.เมือ จ.สมุทรปราการ 

ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ มีเงินลงทุน560 บาท ไดกําไรทั้งสิ้น 179 บาท หักทุนจากการซื้อ 

120 บาท กําไรจากการดําเนินงานสมาชิกกลุมคนละ 89.50 บาท  

 

 

 



ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงงาน  1.สมาชินในกลุมเวลาวางไมตรงกัน 2. มี

ปญหาในการแบงหนาที่การทํางาน 3. ปญหาในดานเคร่ืองมือและอุปกรณที่สมาชิกภายในกลุมที่ไม

มีความชํานาญในการใช 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 1. ประธานไดมีการแบงเวลาใหสมาชิกกลุม 2. 

ประธานพิจารณาตามความเหมาะสมของสมาชิกกลุมในการแบงหนาที่การทํางาน 3. หาขอมูล

เกี่ยวกับอุปกรณและลองฝกฝนการทําใหเกิดความชํานาญ 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาและแกไขปญหา 1.ตองมีการทํางานทีม มีความรับผิดชอบใน

หนาที ่ตองมีความสนใจในงาน 2.หาขอมูลและแนวทางการแกไขปญหาเฉพาะหนา และปรับใชให

เกิดประโยชนในการดําเนินงานในอนาคต 3.พยายามเรียนรูและฝกฝนการใชอุปกรณตางๆ 

 

ความพึงพอใจในการใหบริการโคมไฟ D.I.Y ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 𝜒 � =  4.12 และคา SD 

= 0.87 อยูในระดับเห็นดวยมาก 

เมื่อพิจารณารายขอขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุดคือขอที่ 3 ราคาของการบริการ ราคา

เหมาะสมกับการบริการ มีคาเฉลี่ย 𝜒 � =  4.14 และคา SD = 0.92 อยูในระดับเห็นดวยมาก รองลงมา

คือขอที่ 1. รูปแบบของการบริการธุรกิจโคมไฟ D.I.Y มีคาเฉลี่ย 𝜒 � =  4.12 และคา SD = 0.81 และ

ขอที่มีคาคะแนนนอยสุด คือ ขอที่ 4. แตงกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะทาทางที่สุภาพ มี

คาเฉลี่ย 𝜒 � =  4.11 และคา SD = 0.87 

 



 

บทท่ี 1  

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

 

โคมไฟ เปนอุปกรณที่ใหแสงสวางชนิดหน่ึงแตปจจุบันนิยมนําโคมไฟมาประดิษฐเปน

เฟอรนิเจอรตกแตงบานซึ่งโคมไฟจะมีรูปรางและรูปทรงแตกตางกันออกไปตามวัสดุที่นํามา

ประดิษฐ การผลิตโคมไฟสามารถใชวัสดุไดหลายอยางหลายชนิด เชน พลาสติก เหล็ก หรือ

อลูมิเนียม ซึ่งมักจะมีราคาแพงแตความเปนจริงแลวโคมไฟสามารถผลิตจากวัสดุอยางอ่ืนไดไมวา

จะเปน กะลามะพราว เศษไมตางๆที่เหลือใช ขวดนํ้า พลาสติกตางๆ เปนตน เมื่อกลาวถึงขวดนํ้าซึ่ง

เปนวัสดุที่เหลือใชแตบางคนอาจคิดวาไมมีประโยชนและอาจจะเปนขยะไดแตความจริงสามารถ

นํามาประดิษฐเปนโคมไฟไดซึ่งมีความสวยงามอยูในตัวและชวยทําใหลดแสงของไฟใหเบาลงมอง

แลวไมแสบตาและยังมีความสวยงามและยังใหประโยชนตามที่ตองการโคมไฟเปนของใชและของ

ตกแตงทั้งภายในบานและนอกบาน ซึ่งโคมไฟเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกใหเรามองเห็นในที่มืด

ได เพราะโคมไฟเปนสิ่งที่ใหแสงสวางในตอนกลางคืนหรือแมแตในที่มืด เปนโคมไฟที่ใชภายใน

บานและวางไวตามจุดตางๆของบาน อาจจะวางไวบนโตะหรือโตะทํางาน จึงถือไดวาเปนของใชที่

จําเปนตอชีวิตประจําวัน โคมไฟใหแสงสวางแลว โคมไฟยังใชเปนของประดับและตกแตงภายใน

บาน ซึ่งทําใหบริเวณน้ันเกิดความสวยงามอีกดวย  

สิ่งที่ทําจากถวยรางวัลคือถวยรางวัลที่ไดมาจากการแขงขันประกวดที่เสื่อมสภาพและขวด

นํ้าพลาสติกที่เหลือใช วัสดุจัดหางายมีอยูทั่วไป ดีไซนอะไรก็สวย บวกกับสีสันของขวดนํ้าอัดลม

พลาสติกที่มีสีสันสวยงาม  สะดุดตา แตทวาอยาลืมวาขวดพลาสติกเหลาน้ี ตอใหรีไซเคิลก็ตองผาน

กระบวนการผลิตซ้ําอยูดีสิ่งที่ประดิษฐน้ันจะชวยสรางความคิดสรางสรรคไดเพื่อนําเอาไปใชใน

ชีวิตประจําวันของเราและเปนการสรางรายไดอีกอยางหน่ึงและใชเวลาวางเกิดประโยชนเอาสิ่งของ

ที่คิดวาไมมีคามาประดิษฐใหเปนงานฝมือของตนเองได 

ดังน้ันทางคณะผูจัดทําจึงคิดที่จะจัดทําโคมไฟจากถวยรางวัลเพราะถวยรางวัลที่เหลือใชก็

ไมไดใชประโยชนอะไร จึงไดนําถวยรางวัลมาใชประโยชนในการประดิษฐเปนโคมไฟเพื่อ

ประหยัดการใชจายและสามารถสรางรายไดจากการขายสิ่งประดิษฐ 
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วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2.  เพื่อนําสิ่งของเหลือใชมาทําใหเกิดมูลคา 

3.  เพื่อใหไดความสามัคคีและความรวมมือกันของหมูคณะ 

 

เปาหมายของโครงการ 

1. ผู เพื่อนําสิ่งของเหลือใชทําใหเกิดมูลคา 

2. นําผลงานเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ 

 

การติดตามผลและการประเมินโครงการ 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. รายงานสรุปผลการดําเนินและการงบประมาณ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ในโครงการประดิษฐจากวัสดุเหลือใชถวยรางวัลเกานํามาประดิษฐโคม D.I.Y การดําเนินการ

คร้ังน้ีคณะผูจัดทําโครงการไดศึกษาแนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจัย และรายงานประดิษฐตาง ๆ ที่

เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดโครงการสรางสิ่งประดิษฐโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  

1 แนวความคิดสิ่งประดิษฐเหลือใช 

      2 แนวคิดการนําถวยรางวัลมาประดิษฐโคมไฟ 

3 แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค 

4 ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมนุษย 

5 แนวความคิดสวนประสมทางการตลาด 4P’s 

6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ 

 

แนวความคิด 

แนวคิดสิ่งประดิษฐเหลือใช 

 สิ่งประดิษฐเปนการสรางรูปลักษณของชิ้นงาน โดยเกิดจากแนวความคิดหรือความคิด

สรางสรรค ความรูและความเขาใจที่มุงสรางผลงานโดยมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหน่ึง ในหลักการ

ออกแบบและนํามาใช โดยการดัดแปลงแบบเดิมที่มีอยูทําใหการออกแบบชิ้นงานน้ันมีคุณคาและ 

นาสนใจมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการสรางสิ่งประดิษฐเพื่อตอบสนองความตองการดวยประโยชน

ใชสอยตาง ๆ 

                ในการประดิษฐจากวัสดุเหลือใช “ถวยรางวัลโคมไฟ” การดําเนินโครงการคร้ังน้ี คณะผูจัดทํา

โครงการไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย และงานประดิษฐตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปน

แนวทางในการกําหนดโครงการสรางสิ่งประดิษฐ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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แนวคิดการนําถวยรางวัลมาประดิษฐโคมไฟ 

           การออกแบบงานประดิษฐ เปนการสรางรูปลักษณของชิ้นงาน โดยอาศัยความคิด 

สรางสรรคความรูความเขาใจ ในหลักการออกแบบและนํามาใช ทําใหการออกแบบชิ้นงานน้ันมีคุณคา

และนาสนใจมากขึ้น 

 1.    การออกแบบ หมายถึง การทําตนแบบ หรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการ

ประดิษฐ เพื่อใหไดผลงานสําเร็จตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม 

 2.    ท่ีมาของการออกแบบงานประดิษฐ 

      2.1)    การศึกษาแบบของงานที่ตนสนใจจากหนังสือ นิตยสารแลวทดลองปฏิบัติ 

      2.2)    การดัดแปลงแบบที่มีอยูเดิม หรือแบบตัวอยางโดยทําการศึกษาแบบ จนเกิดความเขาใจ จึง

ปฏิบัติการสรางแบบ โดยการนําเอาแนวความคิดหรือความคิดสรางสรรคของตนเองไปผสมผสานทํา

ใหไดแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะไมเหมือนใคร 

 

  

คุณสมบัติของ นักออกแบบมีหลายประการ จําแนกออกไดดังน้ี 

  

 1. เปนผูที่มีความคิดสรางสรรค และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 2. เปนผูที่มีทักษะในการออกแบบ 

 3. เปนผูที่รูจักสังเกตและทําความเขาใจกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวซึ่งมีทั้งสภาพทางธรรมชาติ 

และสิ่งตาง ๆ ที่มนุษยสรางสรรคขึ้น เพื่อใหเปนแหลงความคิดสรางสรรค ในการออกแบบ 

 4. เปนผูที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของงานออกแบบสรางสรรคทุกสาขา

อยูเสมอ 

 5. เปนผูที่มีความสนใจศึกษาความเชื่อ และผลงานที่ออกแบบตามความเชื่อในยุคตาง ๆ ที่ผาน

มา 

เพื่อนํามาใชเปนพื้นฐานในการออกแบบสรางสรรคใหกาวหนาตอไปในปจจุบันและอนาคต 

 6. เปนผูที่เขาใจสภาพแวดลอมของสังคม และความตองการของประชาชนเพื่อใหการออกแบบ

สอดคลองกับความตองการ 

 7. เปนผูที่มีความเขาใจงานออกแบบแตละชนิด เพื่อใหการออกแบบตอบสนองไดตรงตาม

จุดประสงคของงานออกแบบน้ัน ๆ เชน การออกแบบโฆษณามีจุดประสงคในการจูงใจ เปนตน

ประโยชนของงานประดิษฐ 
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 1.    งานประดิษฐมีความสัมพันธเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของไทย 

 2.    งานประดิษฐมีความสัมพันธเกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 

 3.    งานประดิษฐชวยใหเกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 

 4.    งานประดิษฐชวยใหการทํางานของสมองและประสาทสัมผัสประสานสัมพันธกัน 

 5.    ใชเปนเคร่ืองประดับตกแตง ของเลน ของขวัญที่ระลึก 

  

  

 

 

 

  

 

 

โครงงานท่ีเปนการสํารวจ รวบรวมขอมูล 

 เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคในการรวบรวมขอมูล เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลวนําขอมูลน้ันมาจําแนก

เปนหมวดหมู ในรูปแบบที่เหมาะสม ขอมูลที่ไดจะนําไปปรับปรุงพัฒนาผลงาน สงเสริมผลผลิตใหมี

คุณภาพดียิ่งขึ้น ขอมูลดังกลาว อาจมีผูจัดทําขึ้นแลว แตมีการเปลี่ยนแปลงจึงตองมีการจัดทําใหม เพื่อใหมี

ความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูศึกษาโครงงาน 

  

 โครงงานท่ีเปนการศึกษาคนควา ทดลอง 

 เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยศึกษาหลักการและออกแบบ

การคนควา ในรูปแบบการทดลองเพื่อยืนยันหลักการ ทฤษฎี เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มคุณคาและการ

ใชประโยชนมากขึ้น 

 

 โครงงานท่ีเปนการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิดใหม ๆ 

 เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอความรู หรือหลักการใหม ๆ เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่

ยังไมมีใครเคยคิด หรือขัดแยง หรือขยายจากของเดิมที่มีอยู จากเน้ือหาวิชาการตางๆ นํามาปรับปรุง 

พัฒนา ใหสอดคลองมีความชัดเจน ซึ่งตางผานการพิสูจนอยางมีหลักการและเชื่อถือได 
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 โครงงานเปนการสรางสิ่งประดิษฐ คิดคน 

 เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงค คือ การนําความรูทฤษฎี หลักการ มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

โดยประดิษฐเปนเคร่ืองมือ เคร่ืองใชตาง ๆ เพื่อประโยชนตาง ๆ หรืออาจเปนการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ

ขึ้นมาใหมหรือปรับปรุงของเดิมใหดีขึ้น 

 

 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Shelly  อางโดย ประกายดาว  (2536) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ วาความพึงพอใจ

เปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปน

ความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขน้ีเปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวก

อ่ืนๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นได

อีก ดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขน้ีจะมีผลตอบุคคลมากกวา

ความรูสึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะที่วิชัย  (2531) กลาววา แนวคิดความพึงพอใจ มีสวนเกี่ยวของกับความ

ตองการของมนุษย กลาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการของมนุษยไดรับการ

ตอบสนอง ซึ่งมนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการขั้นพื้นฐานไมตางกัน 

         พิทักษ  (2538) กลาววา   ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนที่

แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบงบอกทิศทางของผลการ

ประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไมมีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ตอสิ่งเราหรือสิ่งที่มา

กระตุน 

        สุเทพ  (2541) ไดสรุปวา สิ่งจูงใจที่ใชเปนเคร่ืองมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ มีดวยกัน 4 

ประการ คือ 

1. สิ่งจูงใจท่ีเปนวัตถุ (material inducement) ไดแก เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ใหแกผู 

ประกอบกิจกรรมตางๆ 

2. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดลอมในการประ 

กอบกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงอันกอใหเกิดความสุขทางกาย 

3. ผลประโยชนทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งตางๆที่สนองความตองการของ 
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บุคคล 

 

4. ผลประโยชนทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตรกับผู 

รวมกิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการรวมกัน อันเปนความพึงพอใจของ

บุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการ

ประกอบกิจกรรม 

         ขณะท่ี ปรียากร (2535) ไดมีการสรุปวา ปจจัยหรือองคประกอบที่ใชเปนเคร่ืองมือบงชี้ถึงปญหา

ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานน้ันมี 3 ประการ คือ 

1. ปจจัยดานบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลที่เกี่ยวของกับ 

งาน ไดแก ประสบการณในการทํางาน เพศ จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทํางาน 

การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เปนตน 

2. ปจจัยดานงาน (factor in the Job) ไดแก ลักษณะของงาน ทักษะในการทํางาน ฐานะทาง 

วิชาชีพ ขนาดของหนวยงาน ความหางไกลของบานและที่ทํางาน สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน 

3. ปจจัยดานการจัดการ (factors controllable by management) ไดแก ความมั่นคงในงาน 

รายรับ ผลประโยชน โอกาสกาวหนา อํานาจตามตําแหนงหนาที่ สภาพการทํางาน เพื่อนรวมงาน ความรับ

ผิด การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบริหาร การนิเทศงาน เปนตน 

 ทฤษฎีของการจูงใจ  

ความหมายของแรงจูงใจ 

             แรงจูงใจเปนคําที่ใชกันมากแตบางคร้ังก็ใชกันไมคอยถูกตอง ความจริงแลวแรงจูงใจใชเพื่อ

อธิบายวาทําไมอินทรียจึงการกระทําอยางน้ันและทําใหเกิดอะไรขึ้นมาบาง 

             คําวา “แรงจูงใจ” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Movere”(Kidd, 1973:101) ซึ่งมีความหมาย

ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “to move” อันมีความหมายวา “เปนสิ่งที่โนมนาวหรือมักชักนําบุคคลเกิดการ

กระทําหรือปฏิบัติการ (To move a person to a course of action) ดังน้ันแรงจูงใจจึงไดรับความสนใจมาก

ในทุกๆวงการ 
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สําหรับโลเวลล (Lovell, 1980: 109) ใหความหมายของแรงจูงใจวา”เปนกระบวนการที่ชักนํา

โนมนาวใหบุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความตองการบางประการใหบรรลุผล

สําเร็จ”ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายวาการจูงใจเปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการ

กระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมน้ันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

             สรุปไดวาการจูงใจเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทําหรือด้ินรน

เพื่อใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซึ่งจะเห็นไดพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรมที่มิใชเปนเพียง

การตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา ยกตัวอยางลักษณะของการตอบสนองสิ่งเราปกติคือ การขานรับเมื่อได

ยินเสียงเรียก แตการตอบสนองสิ่งเราจัดวาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเชน พนักงานต้ังใจทํางานเพื่อ

หวังความดีความชองเปนกรณีพิเศษ 

  

ลักษณะของแรงจูงใจ แรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังน้ี 

1. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) 

 แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิด ความสนใจ 

ความต้ังใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความตองการฯลฯสิ่งตางๆดังกลาวน้ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

คอนขางถาวรเชนคนงานที่เห็นองคการคือสถานที่ใหชีวิตแกเขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีตอ

องคการ และองคการบางแหงขาดทุนในการดําเนินการก็ไมไดจายคาตอบแทนที่ดีแตดวยความผูกพัน

พนักงานก็รวมกันลดคาใชจายและชวยกันทํางานอยางเต็มที ่

2. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) 

              แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรมอาจจะเปนการ

ไดรับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คําชม หรือยกยอง แรงจูงใจน้ีไมคงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อ

ตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาวเฉพาะกรณีที่ตองการสิ่งตอบแทนเทาน้ัน 

 ท่ีมาของแรงจูงใจ 
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              แรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุดวยกันเชน อาจจะเน่ืองมาจากความตองการหรือแรงขับหรือสิ่ง

เรา หรืออาจเน่ืองมาจากการคาดหวังหรือจากการเก็บกดซึ่งบางทีเจาตัวก็ไมรูตัว จะเห็นไดวาการจูงใจให

เกิดพฤติกรรมที่ไมมีกฎเกณฑแนนอนเน่ืองจากพฤตกรรมมนุษยมีความซับซอน แรงจูงใจอยางเดียวกัน

อาจทําใหเกิดพฤติกรรมที่ตางกัน  แรงจูงใจตางกันอาจเกิดพฤติกรรมที่เหมือนกันก็ไดดังน้ันจะกลาวถึง

ที่มาของแรงจูงใจที่สําคัญพอสังเขปดังน้ี 

 ความตองการ (Need) 

             เปนสภาพที่บุคคลขาดสมดุลทําใหเกิดแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสรางสมดุลให

ตัวเอง  เชน เมื่อรูสึกวาเหน่ือยลาก็จะนอนหรือน่ังพัก ความตองการมีอิทธิพลมากตอพฤติกรรมเปนสิ่ง

กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ นักจิตวิทยาแตละทานอธิบายเร่ืองความ

ตองการในรูปแบบตางๆกันซึ่งสามารถแบงความตองการพื้นฐานของมนุษยไดเปน 2 ประเภททําใหเกิด

แรงจูงใจ 

 1.แรงจูงใจทางดานรางกาย (physical motivation) 

             เปนความตองการเกี่ยวกับอาหาร นํ้า การพักผอน การไดรับความคุมครอง ความปลอดภัย การ

ไดรับความเพลิดเพลิน การลดความเครงเคียด แรงจูงใจน้ีจะมีสูงมากในวัยเด็กตอนตนและวัยผูใหญตอน

ปลายเน่ืองจากเกิดความเสื่อมของรางกาย 

 2.แรงจูงใจทางดานสังคม (social motivation) 

              แรงจูงใจดานน้ีสลับซับซอนมากเปนความตองการที่มีผลมาจากดานชีววิทยาของมนุษยในความ

ตองการอยูรวมกันกับครอบครัว เพื่อนฝูงในโรงเรียน เพื่อนรวมงาน เปนความตองการสวนบุคคลที่ไดรับ

อิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมซึ่งในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพลที่เขมแข็งและ

เหนียวแนนมาก 

              ความแตกตางของแรงจูงใจดานสังคมและแรงจูงใจดานรางกาย  คือแรงจูงใจดานสังคม  เกิดจาก

พฤติกรรมที่เขาแสดงออกดวยความตองการของตนเองมากกวา ผลตอบแทนจากวัตถุและสิ่งของแรงขับ 

(drives) 

        เปนแรงผลักดันที่เกิดจากความตองการทางกายและสิ่งเราจากภายในตัวบุคคล ความตองการและ

แรงขับมักเกิดควบคูกัน เมื่อเกิดความตองการแลวความตองการน้ันไปผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่เรียกวา
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เปนแรงขับ เชนในการประชุมหน่ึงผูเขาประชุมทั้งหิว ทั้งเหน่ือย แทนที่การประชุมจะราบร่ืนก็อาจจะเกิด

การขัดแยงหรือเพราะวาทุกคนหิวก็รีบสรุปการประชุมซึ่งอาจจะทําใหขาดการไตรตรองที่ดีก็ได 

ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย 

แนวความคิดของนักจิตวิทยากลุมตางๆ เกี่ยวกับการจูงใจ ทฤษฎีความตองการของมาสโลว ดังตอไปน้ี 

  

             1. นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุมน้ีใหทัศนะเกี่ยวกับการจูงใจวา เคร่ืองลอหรือ

สิ่งลอใจ (Incentive) โดยเฉพาะรางวัลมีความสําคัญในการจูงใจบุคคลใหมีพฤติกรรมเกิดขึ้น รางวัลที่ดี

จะตองสามารถดึงดูดใจบุคคลใหอยากกระทํา และมีความพึงพอใจในรางวัลที่ไดรับหลังจากการกระทํา

เสร็จสิ้นลง นักจิตวิทยากลุมน้ีจึงใหความสําคัญของกาสรจูงใจภายนอกมาก 

2. นักจิตวิทยากลุมปญญานิยม นักจิตวิทยากลุมน้ีคัดคานทัศนะของกลุมพฤติกรรมนิยม โดย

อธิบายวาพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลถูกกําหนดขึ้นมาจากความคิดของบุคคลเอง ไมใชเกิดจากอิทธิพล

ของรางวัล การลงโทษ หรือผลกรรมในอดีตที่ผานมา โดยบุคคลไดวางแผนเอาไวลวงหนากอนการ

กระทําหรือกอนการมีพฤติกรรม พรอมทั้งย้ําวาบุคคลจะถูกจูงใจใหเกิดพฤติกรรมไมเฉพาะการถูกกระตุน

จากสถานการณที่มาจากภายนอกหรือเงื่อนไขทางรางกาย เชน ความหิวหรือความกระหาย แตยังรวมไป

ถึงการตีความของบุคคลที่มีตอสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นดวย อีกทั้งมนุษยยังมีความกระตือรือรน ความ

อยากรูอยากเห็น ฉะน้ันการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงทุมเทในการทํางานอยางเต็มที่ อาจเปนเพราะความ

สนุกสนานในงานที่ทํา ตองการความรูความเขาใจและความสําเร็จในงานที่ทําไดดี นักจิตวิทยากลุมน้ีจึง

ใหความสําคัญของการจูงใจภายในมาก 

             

  3.นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม นักจิตวิทยากลุมน้ีใหทัศนะในการจูงใจไววา การจูงใจเกิดจากพลัง

ผลักดันภายใน หรือ ความตองการจากภายในตัวบุคคล เชน ความตองการขั้นสูงสุดของมาสโลว และ

อธิบายวา ความตองกการของบุคคลจะถูกกระตุนอยางตอเน่ืองเพื่อไปสูเปาหมายที่สูงสุด เพื่อใหผูเรียนได

ทุมเทความพยายามและกําลังความสามารถที่มีอยูทั้งหมด เพื่อสนองความตองการขั้นสูง เชน ความภูมิใจ 

เปนตน 

             4.นักจิตวิทยากลุมการเรียนรูทางสังคม นักจิตวิทยากลุมน้ีใหทัศนะเกี่ยวกับการจูงใจวา การจูงใจ

มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการคือ ความคาดหวังของบุคคลในการทํา

กิจกรรมใหประสบผลสําเร็จ กับคุณคาของสิ่งตอบแทนหรือผลกรรมที่ไดรับหลังจากการกระทําเสร็จสิ้น

ลง (คุณคาของเคร่ืองลอใจหรือสิ่งลอใจ) ทัศนะเกี่ยวกับการจูงใจของนักจิตวิทยากลุมน้ี เปนการบูรณาการ
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ระหวางทัศฯของกลุมพฤติกรรมนิยมกับกลุมปญญานิยม และย้ําวาจะตองมีทั้ง 2 องคประกอบ จะขาดองค

ปรกอบใดองคประกอบหน่ึงไมได 

         จากทัศนะเกี่ยวกับการจูงใจของนักจิตวิทยาทั้ง 4 กลุม แสดงใหเห็นชัดวาการจูงใจใหบุคคลการะ

ทําสิ่งใดๆก็ตาม บุคคลอาจจูงใจของตนเอง (การจูงใจภายใน) หรืออาจจูงใจโดยใชสิ่งแวดลอมภายนอก

กระตุน (การจูงใจภายนอก) หรืออาจใชสองอยางควบคูกันไป 

         ทฤษฎีการจูงใจที่นักจิตวิทยาใชอธิบายพฤติกรรม และนําไปประยุกตใชในการกระทํา มีทั้ง

ทฤษฎี ทางพฤติกรรมนิยม มนุษยนิยม ปญญานิยม และทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ซึ่งทฤษฎีทั้ง 4 กลุม

ตางก็มีบทบาทสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล แตเน่ืองจากพฤติกรรมของอบุคคลเปนเร่ืองที่

ซับซอน ยากตอการเขาใจ จึงไมมีทฤษฎีใดสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลไดทุกอยาง จึงจําเปนตอ

เรียนรูและทําความเขาใจรวมกันหลายๆทฤษฎีในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะทฤษฎีการจูงใจที่สําคัญ ๆ ซึ่ง

เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการเรียนการสอน ดังตอไปน้ี 

 

ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว 

         แนวคิดของ Maslow จัดอยูในกลุมมนุษยนิยม ซึ่งมีทัศนคติในการมองมนุษยดานที่ดีงาม โดย

อธิบายวามนุษยมีธรรมชาติใฝดี สรางสรรคความดี ปรารถนาความเจริญกาวหนา รูจักคุณคาในตนเอง 

รูจักผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบในชีวิต ทุกสิ่งเกิดจากการเลือกของตนเอง ที่สําคัญคือมนุษยมีความ

ปรารถนาจะประจักษรูจักตนเอง และความสามารถเฉพาะของตนเอง เพื่อใชความรูความสามารถของ

ตนเองอยางเต็มที่ ถามนุษยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการวิวัฒนพัฒนาแลว เขาก็จะพัฒนาไปสูความมุงดี

ความเจริญของบุคลิกภาพและวุฒิภาวะเสมอ Maslow เห็นตางจากทฤษฏีบุคลิกภาพอ่ืนหลายทฤษฏีวา 

ควรจะศึกษาจิตวิทยาจากบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี บุคลิกภาพมั่นคง ประสบความสําเร็จและมีความสุขใน

ชีวิต เพื่อคนหาวาคุณลักษณะของบุคลิกภาพที่ดีน้ันตองมีองคประกอบอะไรบาง มีแนวทางพัฒนามา 

 

   Maslow ระบุวามนุษยจะมีความตองการท่ีเรียงลําดับจากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด

ขอบขายทฤษฏีของ Maslow จะอยูบนพื้นฐานของสมมติฐาน 3 ขอ คือ  

 

  1.มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด  

  2. ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับขั้นความตองการ

พื้นฐาน  
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  3. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมน้ันๆ ตอไป  

 

  พัฒนาการทางบุคลิกภาพ  

  ทฤษฏี Maslow’s Hierarchy of needs Theory แบงลําดับความตองการของมนุษยไวดังน้ี 

• ขั้นที่ 1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) ความตองการในขั้นน้ีเปนความ

ตองการพื้นฐานของมนุษย เปนความตองการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) ซึ่งมีพลังมากที่สุดเพราะ

เปนความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ตัวอยางเชน ความตองการอากาศ อาหาร ยารักษาโรค 

หากความตองการขั้นแรกยังไมไดรับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสูขั้นอ่ืนๆ ได 

• ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) ความตองการในขั้นน้ีจะ

เกิดเมื่อขั้นแรกไดรับการตอบสนอง ความตองการในขั้นน้ีเปนความตองการที่จะรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง หากไมไดรับการตอบสนองหากไมไดรับการ

ตอบสนองจะเกิดความรูสึกหวาดกลัว ผวา รูสึกไมมั่นคง 

• ขั้นที่ 3 ความตองการความรัก และความเปนเจาของ (Belonging and love needs) เมื่อ 2 ขั้นแรก

ไดรับการสนองความตองการแลว มนุษยจะสรางความรักและความผูกพันกับผูอ่ืน 

• ขั้นที่ 4 ความตองการการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem needs) แบงออกเปน 2 ลักษณะไดแก  

- ความตองการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี            

ความสามารถและความสําเร็จ มีความเคารพนับถือตนเอง  

- ความตองการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem from others) คือ ความตองการชื่อเสียงเกียรติยศ 

การยอมรับยกยองจากผูอ่ืน 

• ขั้นที่ 5 ความตองการที่จะเขาใจประจักษตนเองอยางแทจริง (Self-actualization needs) เปนความ

ตองการเพื่อตระหนักรูความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตนตามความสามารถ และสุด

ความสามารถ โดยเพงเล็งประโยชนของคนอ่ืนและของสังคมสวนรวมเปนสําคัญ 

บุคลิกภาพปกติหรือผิดปกติเกิดจากสาเหตุอะไร  

Maslow เชื่อวาผูที่เปนโรคประสาทหรือมีความเจ็บปวยทางจิตเกิดจากความลมเหลวในการบรรลุ

ถึงความสมบูรณหรือความเจริญกาวหนา Maslow เรียกความเจ็บปวยน้ีวา Matapathologies ซึ่ง

เปนสภาพจิตใจที่มีอาการเฉยเมย มีความผิดปกติทางจิต ซึมเศรา และหากจะกลาววาความ
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ลมเหลวในการบรรลุถึงความสมบูรณหรือความเจริญกาวหนาในแตละขั้นเกิดจากอะไร คําตอบก็

คือแรงจูงใจหรือความตองการของแตละคน แรงจูงใจหรือความตองการที่ไมเหมาะสมหรือไม

สมเหตุสมผลเกิดจากหลายปจจัย เชน สภาพสังคม การอบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ ทําให

การรับรูผิดไปจากความจริง ไมสามารถบรรลุความตองการในขั้นที่สูงขึ้นได 

          มาสโลว กลาวถึง ลําดับของความตองการตางๆ ของมนุษยวา ตองเปนไปตามลําดับขั้นตาม

ความสําคัญและสามารถยืดหยุนได เมื่อความตองการเบื้องตนไดรับบําบัดแลวมนุษยจะใหความสนใจกับ

ความตองการขั้นสูงขึ้นเปนลําดับ ความตองการเหลาน้ีเกิดเหตุผลที่วา มนุษยเปนสัตวโลกที่ตองการ

เติบโตและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

  

 มาสโลว ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความตองการของมนุษย ไวดังน้ี 

1.    มนุษยมีความตองการอยูเสมอ และไมมีที่สิ้นสุด ขณะที่ความตองการไดรับการตอบสนองแลว

ความตองการอยางอ่ืนจะเกิดขึ้น ซึ่งเปนกระบวนการที่เร่ิมตนต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย 

2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมน้ันๆอีกตอไป ความ

ตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง จึงจะเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมของบุคคล 

3. ความตองการของมนุษยจะเรียงกันเปนลําดับขั้น ตามความสําคัญ เมื่อความตองการในระดับตํ่า

ไดรับการตอบสนองแลว มนุษยจะใหความสนใจกับความตองการระดับสูงขึ้นไปเร่ือยๆ 

การสรางท้ังแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน โดยวิธีการตอไปน้ี คือ 

         1. การทําใหตื่นตัว (Arousal) เปนวิธีที่กระตุนสมองแลกะกลามเน้ือใหต่ืนตัวอยูเสมอ การต่ืนตัว

ของบุคคลมี 3 ระดับ คือ ต่ืนตัวมาก ต่ืนตัวปานกลาง และต่ืนตัวนอย ถาต่ืนตัวมากเกินไปก็จะต่ืนเตน ถา

ต่ืนตัวนอยเกินไปก็จะเฉื่อยชา แตถาต่ืนตัวระดับปานกลางจะดีที่สุด วิธีสรางแรงจูงใจในการเรียนการ

สอน         

 2. การตั้งจุดมุงหมาย (Objective) เปนวิธีการกําหนดเปาหมายของการเรียนการสอนในแตละ

คร้ังวาจองการเกิดอะไรขึ้นในตัวของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับรูและเขาใจ จะติดตามและประเมินผลการ

เรียนวาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวได แตในกรณีที่ไมอาจบรรลุจุดมุงหมายไวไดก็พยายามหาวิธีการ

เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายใหได 

         3. การใชเคร่ืองลอ (Incentives) เปนวิธีการกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูมากขึ้นแลละบอยคร้ังขึ้น 

เชน นักศึกษาพิจารณาเห็นวา ปริญญาบัตรเปนเคร่ืองลออยางหน่ึงที่นักศึกษาอยากจะได การที่นักศึกษา 

อยากไดปริญญาบัตรดังกลาว ทําใหนักศึกษาตองขยันเรียนยิ่งขึ้น เคร่ืองลออาจเปนวัตถุ สิ่งของสื่อการ
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สอนและสื่อการเรียนอ่ืนๆ เงินตรา เกียรติยศ ศักด์ิศรี ฐานะตําแหนง สิทธิพิเศษ และคําชมเชย เปนตน ครู

อาจใชเคร่ืองลอกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู และมีความมานะพยายามในการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น 

         4. การลงโทษ (Punishment) เปนวิธีกระตุนใหผูเรียนต้ังใจเรียนและมีความมานะพยายามในการ

เรียน โดยใชวิธีการลงโทษ เชน การดู การวากลาวตักเตือน การตําหนิ การเฆ่ียนตี การตัดคะแนน และการ

ตัดสิทธิบางประเภท 

         5. การแขงขัน (Competition) เปนวิธีกระตุนใหผูเรียนมีมานะอดทนและพยายามปรับปรุงตนเอง

หรือพัฒนาตนเองใหกาวหนายิ่งขึ้น 

การแขงขันกระทําไดหลายวิธี เชน ใหนักเรียนแขงขันกับผลการเรียนของตนเองในแตละภาคเรียน เพื่อดู

วาตนเองจะมีผลการเรียนดีขึ้นหรือไม หรือใหแขงกับเพื่อนๆ หรือหมูคณะในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเรียน การ

ปฏิบัติงานเปนกลุมหรือรายบุคคล 

 การวัดความพึงพอใจ 

ภณิดา  (2541) กลาววา การวัดความพึงพอใจน้ัน สามารถทําไดหลายวิธี ดังตอไปน้ี 

1. การใชแบบสอบถาม เพื่อตองการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทําไดในลักษณะ 

กําหนดคําตอบใหเลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาว  อาจถามความพึงพอใจในดานตางๆ 

2. การสัมภาษณ  เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง  ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี  

จึงจะไดขอมูลที่เปนจริง 

3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย ไมวา 

จะเปนการแสดงออกจากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีน้ีจะตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยาง

มีระเบียบแบบแผน 

บุญเรียง (2539) แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจวาความพึงพอใจเปนทัศนคติ 

หรือเจตคติที่เปนนามธรรมที่เปนการแสดงออกคอนขางซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัดทัศนคติได

โดยตรง แตเราสามารถที่จะวัดทัศนะคติไดโดยทางออมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลาน้ันแทน 

ฉะน้ันการวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จํากัดดวย อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นไดถาหากบุคคล

เหลาน้ันแสดงความคิดเห็นไมตรงกับความรูสึกที่แทจริง  ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหลาน้ียอมเกิดขึ้นไดเปน
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ธรรมดาของการวัดโดยทั่ว ๆไป สอดคลองกับรายงานของ ปทุม (2541) กลาววาความพึงพอใจ เปน

ทัศนคติที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจ  

ทฤษฎสีวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถ

ควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหลาน้ีใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึง

พอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมี

อิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม 

ดังที่รูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการ

สงเสริมการขาย (Promotion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของสวนผสมทางการตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบงออกไดดังน้ี 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัทที่อาจกระทบตอ

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาเรารูเร่ืองเหลาน้ีแลวในฐานะ

นักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่งายกวา ผูบริโภคมีความคุนเคยเพื่อใหผูบริโภคที่ไมตองการเสาะ

แสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนในเร่ืองของรูปรางของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอ

และปายฉลาก สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค หีบหอที่สะดุดตาอาจทําใหผูบริโภค

เลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ 
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 2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อก็ตอเมื่อผูบริโภคทําการประเมินทางเลือก

และทําการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคานอย ลดตนทุน

การซื้อหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืนๆ ราคาสูงไมทําใหการซื้อลดนอยลง นอกจากน้ีราคา

ยังเปนเคร่ืองประเมินคุณคาของผูบริโภคซึ่งก็ติดตามดวยการซื้อ 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธของนักการตลาดใน

การทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาที่มี

จําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางที่นําเสนอก็อาจ

กออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริมการตลาด

สามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ขาวสารที่นักตลาดสงไปอาจ

เตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดและมันสามารถสง

มอบใหไดมากกวาสินคาของคูแขง เมื่อไดขาวสารหลักการซื้อเปนการยืนยันวาการตัดสินใจซื้อของลูกคา

ถูกตอง 

 

รวบรวมไวในโครงการเลมน้ี เพื่อใหบุคคลที่สนใจไดศึกษาและเปนแนวทางตอไป 

 

 

 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

  

  กชกร นามเสาร และคณะ(2557)ศึกษาโครงการจากวัสดุเหลือใชโคมไฟจากถวยรางวัล โครงการ

เปนโครงการประเภท นวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟจากขวดนํ้า มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.)เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 2.)เพื่อนําสิ่งของเหลือใชทําใหเกิดมูลคา 

3.)เพื่อใหไดความสามัคคีและความรวมมือของหมูคณะ 

 วิธีการดําเนิน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม 2 ขั้นดําเนินการ ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 

จากผลการดําเนินงานสรุปไดดังน้ี 

 1.วันเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการ คือเร่ิมต้ังแตกรกฎาคม 2557 – กุมภาพันธ 2558 สถานที่

ดําเนินโครงการ คือบานเลขที่ 32 ซ.ทุงเศรษฐีแยก 12 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10270 
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 2.ผลการดําเนินการดานงบประมาณ มีเงินลงทุน 1,620 บาท หักทุนจากการดําเนินโครงการ 

1,487 บาท เหลือเงิน 133 บาท แบงเงินที่เหลือคืนใหสมาชิกในกลุม 6  คนเทาๆกัน จํานวน 22 บาท 

 3.ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินของโครงการ ซึ่งตามวัตถุประสงคของโครงการน้ันดําเนินงาน

บรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสรางผลิตภัณฑที่แปลก

ใหมและมีคุณคา สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุธรรมชาติรวมถึงรูจักการพัฒนาการอยางเปนระบบ 

 4.ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติโครงการ จากกระปองที่เปนทรงกลมเวลาเจาะรู

กระปองกลิ้งงาย ในการเจาะรูจะตองใชเวลาสรางลายที่กระปองเปนเวลานาน และวัสดุบางชิ้นเปนของ

เหลือใชทําใหการทําความสะอาดยากขึ้นคนอาจไมปฏิบัติตามงานที่วางแผนไวทําใหเกิดความลาชาตอน

การประสานงานไมไปตามขั้นตอน 3 ไมมีพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑทําใหเสียเวลาในการราง

รูปแบบสิ่งประดิษฐ  

 5.การแกไขปญหา 1.ไดขอความชวยเหลือจากผูที่มีความเชียวชาญ ใหความรูเกี่ยวกับการใช

เคร่ืองมือตางๆ มาชวยสอนวิธีการใชอยางถูกตอง 2.ประธานโครงการมีการเรียกประชุมสมาชิกภายใน

กลุมใหทําหนาที่ของแตละคนอยางเต็มความสามารถ พรอมทั้งใหความชวยเหลือและคอยอํานวยการ

ประสานและสมาชิกภายในกลุม 3.สมาชิกกลุมไดมีการคนหาขอมูลการออกแบบของตัวผลิตภัณฑที่มี

ความแปลกใหมและทันสมัยทางอินเทอรเน็ต นิตยสารตกแตงบาน สอบถามอาจารยผูสอน เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการออกแบบสิ่งประดิษฐ 

 6.ขอเสนอและแนวทางในการ 1.ตองพยายามเรียนรูในสิ่งตางๆเพราะการใชเคร่ืองมือถาการใช

เคร่ืองมือผิดวิธีสามารถกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย และสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อมาทดแทน

ถาเกิดความเสียหาย 2.สมาชิกทุกคนจะตองคํานึงถึงการทํางานเปนทีม เมื่อสมาชิกภายในกลุมขาดความ

รับผิดชอบทุกคนในกลุมตองบอกกลาวหรือเตือนใหบุคคลน้ันรูตัวและการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย

ไว 3.ตองมีการหาความรูหรือขอมูลตาง ๆ นํามาเปนแนวทางในการปรับใชใหเกิดประโยชนตอการ

ดําเนินโครงการตอไป 

  

  

  
 



บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

 1.  เตรียมคิดและออกแบบสิ่งประดิษฐ 

 2.  ประชุมวางแผน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

 3.  รางโครงการเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

 4.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะประดิษฐ 

 5.  จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

  1.  สัปดาหที่ 1 ออกแบบสิ่งประดิษฐ 

  2.  สัปดาหที่ 2 รวบรวมเงินกลุม 

  3.  สัปดาหที่ 3 แบงหนาที่จัดซื้ออุปกรณ 

  4.  สัปดาหที่ 4 ตรวจดูความพรอมและอุปกรณอีกคร้ังเพื่อความถูกตอง 

  5.  สัปดาหที่ 5 เร่ิมลงมือประดิษฐโคมไฟ D.I.Y 

  6.  สัปดาหที่ 6 ตรวจสอบความเรียบรอยความแข็งแรงของสิ่งประดิษฐ 

  7.  สัปดาหที่ 7 ตกแตงโคมไฟ D.I.Y เพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม 

  8.  สัปดาหที่ 8 ทดลองใชสิ่งที่ประดิษฐ 

  9.  สัปดาหที่ 9 Present โครงการ  

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

  1..สรุปผลการปฏิบัติงาน 

  2..สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนดําเนินงาน 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน 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 วางรูปแบบงาน และ

จัดสรรงบประมาณ 

         

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ          

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ที่จะทํา

สิ่งประดิษฐ 

         

5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ          

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและขั้นตอน

การดําเนินงานที่วางไว 

         

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          

9. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม          

 

 

 

 

 

 



19 
 

สถานท่ีดําเนินโครงการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัย อรรถวิทย 

พาณิชยการ 

แยกบางนา 

ซอยวัดดาน 

10/216 ม.3 ดานสําโรง 

33 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 
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วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน 2562  ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ 10/216 ม.3 ดานสําโรง 33 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน คนละ 280 บาท รวมเปนเงิน 560  บาท 

1. วัตถุดิบ 

หลอดไฟ   55  บาท 

ขั้วหลอดไฟ   20 บาท 

2. อุปกรณ 

คัตเตอร   50  บาท 

กาวรอน   30 บาท 

สีอะคริลิด   55   บาท 

3. เบ็ดเตล็ด 

 ไวนิล                  350 บาท 

 รวม                     560   บาท 

การจัดทําแผนธุรกิจ 

 

ความเปนมาของธุรกิจ 

 ถวยรางวัลคือถวยรางวัลที่ไดมาจากการแขงขันประกวดที่เสื่อมสภาพและไมหวายวัสดุหา

งายที่เหลือใช วัสดุจัดหางายมีอยูทั่วไป ดีไซนอะไรก็สวย บวกกับสีสันของขวดนํ้าอัดลมพลาสติกที่

มีสีสันสวยงาม  สะดุดตา  แตทวาอยาลืมวาขวดพลาสติกเหลาน้ี ตอใหรีไซเคิลก็ตองผาน

กระบวนการผลิตซ้ําอยูดีสิ่งที่ประดิษฐน้ันจะชวยสรางความคิดสรางสรรคไดเพื่อนําเอาไปใชใน

ชีวิตประจําวันของเราและเปนการสรางรายไดอีกอยางหน่ึงและใชเวลาวางเกิดประโยชนอยางมาก

ในหมูวัยรุนที่จะรูจักเอาสิ่งของที่คิดวาไมมีคามาประดิษฐ  ใหเปนงานฝมือของตนเองได 
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             แผนบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานโครงการ 

นาย วัฒนกฤษณ ดิษฐการ 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

         

 

 

                       รองประธานโครงการ 

                                                นาย  ชิราวัฒน  ถาฐาน                                                                       
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แผนการตลาด 

1.  กลยุทธผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ “โคมไฟ D.I.Y. ทําจากวัสดุเหลือใชนํามาประยุกตใชใหมีการสราง

รายไดผลิตภัณฑนี้เหมาะกับการต้ังโตะตกแตงบานภายใตแบรนด “โคมไฟ D.I.Y 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. กลยุทธราคาใชนโยบายขายราคาเดียว 299 บาท  ลูกคาจะสามารถชําระเปนเงินสดหรือการโอน 
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3. กลยุทธการจัดจําหนาย   

ทางรานเรา สามารถติดตอสั่งซื้อไดผานระบบชองทางออนไลนของรานไดโดยติดตอผาน 

Facebook “โคมไฟ  D.I.Y  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.กลยุทธการสงเสริมการขาย 

 โปรโมชั่นซื้อโคมไฟ 1 อันแถมหลอดไฟ Led อีก 1 อันคุมสุดคุมต้ังแตวันที่ 1-16 

พฤศจิกายนเทาน้ัน 

 



 
 

  

บทท่ี 4 

ผลการดําเนินโครงการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย วัฒนกฤษณ ดิษฐการ 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

21 ม.ิย. 62 เร่ิมประชุมกลุมทําโครงการ  

22 ม.ิย. 62 เสนอเอกสารอนุมัติโครงการ  

23 ม.ิย. 62 เร่ิมทําเอกสารอนุมัติโครงการ  

24 ม.ิย. 62 ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณ  

25 ม.ิย. 62 สงใบอนุมัติโครงการ  

26 ม.ิย. 62 ปรึกษาอาจารยเร่ืองใบอนุมัติโครงการ  

27 ม.ิย. 62 คนควาเอกสารบทที่ 1  

28 ม.ิย. 62 แกไขอนุมัติโครงการพรอมสง  

1 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 1 บทนํา  

12 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 1 พรอมสงบทที่ 1  

15 ก.ค. 62 เร่ิมทําเอกสารบทที่ 2 (ทฤษฎีวิจัยที่เกี่ยวของ)  

16 ก.ค. 62 ติดตอหารานทําปายไวนิล  

20 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

31 ก.ค. 62 สงบทที่ 2  

1 ส.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3 (วิธีการดําเนินโครงการ)  

4 ส.ค. 62 คิดวิธีการดําเนินงาน  

8 ส.ค. 62 วางแผนขั้นตอนการดําเนินงาน  

9 ส.ค. 62 เร่ิมทําแผนธุรกิจ  

10 ส.ค. 62 วิเคราะห 4 P’s ในสิ่งประดิษฐ  

13 ส.ค. 62 แกไข บทที่ 3  

14 ส.ค. 62 เร่ิมทํา Powerpoint นําเสนอโครงการ  

 

 

 

 



 
 

  

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

15 ส.ค. 62 สงบทที่ 3  

16 ส.ค. 62 นัดเพื่อนรวมกลุมมาชวยทําแกไขแผนธุรกิจ  

2 ก.ย. 62 
ตรวจสอบเอกสาร บทที่ 1-3 ใหเรียบรอยกอนนําเขา 

Present คร้ังที่ 1 

 

3 ก.ย. 62 แกไข Powerpoint  

6 ก.ย. 62 สง PowerPoint  

21 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1  

1 ต.ค. 62  เร่ิมทําสิ่งประดิษฐคร้ังที่ 1  

15 ต.ค. 62 เร่ิมทําสิ่งประดิษฐคร้ังที่ 2  

17 ต.ค. 62 เร่ิมทําสิ่งประดิษฐคร้ังที่ 3  

19 ต.ค. 62 ตรวจสอบสิ่งประดิษฐ  

27 ต.ค. 62 ออกแบบปายไวนิล,ติดตอรานทําปาย  

1 พ.ย. 62 เร่ิมทํา Powerpoint คร้ังที่ 2  

2 พ.ย. 62 แกไข Powerpoint คร้ังที่ 2  

8 พ.ย. 62 สง Powerpoint คร้ังที่ 2  

16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

14 ธ.ค. 62 เร่ิมทํา บทที่4 (ปฏิบัติงานรายบุคคลและงบประมาณ)  

15 ธ.ค. 62 แกไข บทที่4 (ปฏิบัติงานรายบุคคลและงบประมาณ)  

16 ธ.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 4  

17 ม.ค. 63 เร่ิมทําบทที่ 5 (สรุปผลการนําเนินงานโครงการ)  

18 ม.ค. 63 แกไขบทที่ 5  

20 ม.ค. 63 สงเน้ือหาบทที่ 5  

27 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณนานุกรม  

28 ม.ค. 63 แกไขบรรณนานุกรม  

31 ม.ค. 63 สงบรรณนานุกรม  

1 ก.พ. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

2 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก  

3 ก.พ. 63 สงภาคผนวก ก, ข, ค, ง  

10 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  



 
 

  

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

12 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

14 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

28 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการ, เงินคารูปเลม, แผนซีดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย ชิราวัฒน ถาฐาน 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

21 ม.ิย. 62 เร่ิมประชุมกลุมทําโครงการ  

22 ม.ิย. 62 เสนอเอกสารอนุมัติโครงการ  

23 ม.ิย. 62 เร่ิมทําเอกสารอนุมัติโครงการ  

24 ม.ิย. 62 ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณ  

25 ม.ิย. 62 สงใบอนุมัติโครงการ  

26 ม.ิย. 62 ปรึกษาอาจารยเร่ืองใบอนุมัติโครงการ  

27 ม.ิย. 62 คนควาเอกสารบทที่ 1  

28 ม.ิย. 62 แกไขอนุมัติโครงการพรอมสง  

1 ก.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 1 บทนํา  

12 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 1 พรอมสงบทที่ 1  

15 ก.ค. 62 เร่ิมทําเอกสารบทที่ 2 (ทฤษฎีวิจัยที่เกี่ยวของ)  

16 ก.ค. 62 ติดตอหารานทําปายไวนิล  

20 ก.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

31 ก.ค. 62 สงบทที่ 2  

1 ส.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 3 (วิธีการดําเนินโครงการ)  

4 ส.ค. 62 คิดวิธีการดําเนินงาน  

8 ส.ค. 62 วางแผนขั้นตอนการดําเนินงาน  

9 ส.ค. 62 เร่ิมทําแผนธุรกิจ  

10 ส.ค. 62 วิเคราะห 4 P’s ในสิ่งประดิษฐ  

13 ส.ค. 62 แกไข บทที่ 3  

14 ส.ค. 62 เร่ิมทํา Powerpoint นําเสนอโครงการ  

15 ส.ค. 62 สงบทที่ 3  

16 ส.ค.  62 นัดเพื่อนรวมกลุมมาชวยทําแกไขแผนธุรกิจ  

2 ก.ย. 62 
ตรวจสอบเอกสาร บทที่ 1-3 ใหเรียบรอยกอนนําเขา 

Present คร้ังที่ 1 

 

3 ก.ย. 62 แกไข Powerpoint  

6 ก.ย. 62 สง PowerPoint  

21 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1  



 
 

  

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

1 ต.ค. 62 เร่ิมทําสิ่งประดิษฐคร้ังที่ 1  

15 ต.ค. 62 เร่ิมทําสิ่งประดิษฐคร้ังที่ 2  

17 ต.ค. 62 เร่ิมทําสิ่งประดิษฐคร้ังที่ 3  

19 ต.ค. 62 ตรวจสอบสิ่งประดิษฐ  

21 ต.ค. 62 ออกแบบปายไวนิล,ติดตอรานทําปาย  

1 พ.ย. 62 เร่ิมทํา Powerpoint คร้ังที่ 2  

2 พ.ย. 62 แกไข Powerpoint คร้ังที่ 2  

8 พ.ย. 62 สง Powerpoint คร้ังที่ 2  

16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

14 ธ.ค. 62 เร่ิมทํา บทที่4 (ปฏิบัติงานรายบุคคลและงบประมาณ)  

15 ธ.ค. 62 แกไข บทที่4 (ปฏิบัติงานรายบุคคลและงบประมาณ)  

16 ธ.ค. 62 สงเน้ือหาบทที่ 4  

17 ม.ค. 63 เร่ิมทําบทที่ 5 (สรุปผลการนําเนินงานโครงการ)  

18 ม.ค. 63 แกไขบทที่ 5  

20 ม.ค. 63 สงเน้ือหาบทที่ 5  

27 ม.ค. 63 เร่ิมทําบรรณนานุกรม  

28 ม.ค. 63 แกไขบรรณนานุกรม  

31 ม.ค. 63 สงบรรณนานุกรม  

1 ก.พ. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

2 ก.พ. 63 แกไขภาคผนวก  

3 ก.พ. 63 สงภาคผนวก ก, ข, ค, ง  

10 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

12 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

14 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

28 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการ, เงินคารูปเลม, แผนซีดี  

 

 

 

 



 
 

  

บัญชีรายรับ – รายจาย 

โครงการโคมไฟ D.I.Y. 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 2  คน  280.00 560.00      560.00 

 หลอดไฟ    1 หลอด 55.00 55.00   55.00 

 ขั้วหลอดไฟ    1 ขั้ว 20.00 20.00   20.00 

 คัตเตอร    1 อัน 50.00 50.00   50.00 

 กาวรอน    1 ดาม 30.00 30.00   30.00 

 สีอคิลิด    1 ขวด 55.00 55.00   55.00 

 ไวนิล    1 กลอง 350.00 350.00   0.00 

 ขายสินคา 1 ชิ้น 299.00 299.00      210.00 

รวม 859.00 รวม 560.00 รวม 210.00 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช “โคมไฟ D.I.Y 

วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อใหสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุถวยรางวัลที่ไมใชแลว 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีกันและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหฝกสมาธิและความคิดสรางสรรค 

ทุนทั้งสิ้น       560.00 บาท 

ซื้อวัสดุอุปกรณ       560.00 บาท 

ทุนหักจากการซื้อ      120.00 บาท 

รายไดขายสินคา       299.00 บาท 

กําไร        179.00 บาท 

กําไรจากการดําเนินงานสมาชิกกลุมคนละ      89.50 บาท 

 

แบงกําไรและคืนทุนสมาชิก 2 คน เทา ๆ กัน คนละ 89.50 บาท 

 

รายชื่อ       จํานวนเงิน 

1. นาย วัฒนกฤษณ ดิษฐการ      280 บาท 

2. นาย ชิราวัฒน ถาฐาน      280 บาท 

รวม       560 บาท 

 

กําไรคงเหลือไวสําหรับจัดรูปเลมรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

จากการดําเนินโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ “โครมไฟ D.I.Y” สามารถบรรลุเปาหมาย

วัตถุประสงคของวิชาโครงการ และไดเก็บเงินสมาชิกภายในกลุมคนละ 280 บาท จํานวน 2 คน เปนเงิน 

560 บาท สถานที่ 10/216 ม.3 ดานสําโรง 33 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ปฏิบัติงาน

ในชวงเดือน มิถุนายน 2562 โดยเสียคาใชจายดานวัสดุอุปกรณและเอกสารเปนจํานวนเงิน 560 บาท 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

1 24 มิ.ย. 62 - เร่ิมประชุมกลุมทําโครงการ 

2 26 มิ.ย. 62 – 27 ม.ิย. 62 - เสนอเอกสารอนุมัติโครงการ 

- เร่ิมทําเอกสารอนุมัติโครงการ 

3 28 ม ิย. 62 - สงใบอนุมัติโครงการ 

4 12 กค. 62 - สงเน้ือหาบทที่ 1 

5 31 ก.ค. 62 - สงเน้ือหาบทที่ 2 

6 16 ส.ค. 62 - สงเน้ือหาบทที ่3 

7 6 ก.ย. 62 - สง PowerPoint 

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

9 10 ต.ค. 62 – 29 ต.ค. 62 - เร่ิมทําสิ่งประดิษฐคร้ังที่ 1, 2, 3 

- ตรวจสอบสิ่งประดิษฐ 

10 31 ตค. 62 - ออกแบบปายไวนิล,ติดตอรานทําปาย 

11 8 พ.ย. 62 - สง PowerPoint คร้ังที่ 2 

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

13 13 ธ.ค. 62 - งาน ATC นิทรรศน 

14 20 ธ.ค. 62 - สงเน้ือหาบทที ่4 

15 24 ม.ค. 63 - สงเน้ือหาบทที ่5 



16 31 ม.ค. 63 - สงบรรณนานุกรม 

17 7 ก.พ. 63 - สงภาคผนวก ก, ข, ค, ง 

18 14 ก.พ. 63 - สงกิตติกรรมประกาศ 

- สงบทคัดยอ 

- สงสารบัญ 

19 21 ก.พ. 63 - สงรูปเลมโครงการ 

- สงเงินคารูปเลม 

- สงแผนซีดี 
 

ปญหาและอุปสรรค 

1. ภัยธรรมชาติอาจทําใหวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเกิดการเสียหายได 

2. วัตถุดิบที่ใชอาจมีจํานวนไมเพียงพอตอการผลิต 

ขอเสนอแนะ 

1. วัสดุที่นํามาใชควรหาแหลงวัตถุดิบสํารองไว 

              2.    ควรเก็บวัตถุดิบไวในที่แหง เพื่อปองกันการสีไมสด 

ขอดี 

1. ชวยใหเกิดความสามัคคี 

2. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

ขอเสีย 

1. ผูที่ตองการซื้อมีเฉพาะกลุม 

2. การเคลื่อนยายหรือเก็บไวนานอาจทําใหสีบางสวนหลุดลอก 

ขอแนะนําแนวทางพัฒนา 

 การปฏิบัติงาโครงการน้ีไดรับประโยชน คือ รูจักวางแผนงานรูจักคําวาสามัคคี ถาเราสามัคคีกัน

กลุมของเราก็จะไปรอดเราไดรูจักการนําเศษวัสดุเหลือใชมาประดิษฐเปนสิ่งตาง ๆ รูจักแกไขปญหาได

สามารถนํามาประยุกตใช คือ เรานําความรู ประสบการณการที่ไดนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นแลวเราก็

ไปใชอาชีพเปนรายไดเสริมได 

 
 



 
 
 
 
 
 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ โคมไฟ D.I.Y 
ระยะเวลาการดําเนินงาน มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน    10/216 ม.3 ดานสําโรง 33 ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองจ.สมุทรปราการ 

ประมาณการคาใชจาย 560 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  นายวัฒนกฤษ              ดิษฐกร               รหัสประจําตัว 39560  ปวช.3/5 

2.  นายชิราวัฒน  ถาฐาน               รหัสประจําตัว 40017  ปวช.3/5 

 

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

                   (นายวัฒนกฤษ  ดิษฐการ)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
  

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

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

 (อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล) ....../...../.....              (อาจารยอุดมพร  เปตานนท) ....../...../.....                       

 

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

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

 
 
 
 



ชื่อโครงการ        โคมไฟ D.I.Y 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  โครงการกลุม สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยธัญศญา    ธรรมิสกุล  
อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยอุดมพร    เปตานนท 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  นายวัฒนกฤษ              ดิษฐการ              รหัสประจําตัว 39560  ปวช.3/5 

2.  นายชิราวัฒน  ถาฐาน               รหัสประจําตัว 40017  ปวช.3/5 

 
หลักการและเหตุผล 
 
           ปจจุบันน้ี โคมไฟสวย ๆ ซึ่งวางขายตามทองตลาดขอนขางจะมีราคาแพง คณะผูจัดทํา

มีไอเดียสําหรับการประดิษฐโคมไฟไวใชเองโดยใชวัสดุเหลือใชเปนไอเดียไรการตกแตงภายใน

บานที่ตองการโคมไฟรูปแบบสวยงามในราคาประหยัด 
 
 
            โคมไฟเปนของใชและของตกแตงทั้งภายในบานและนอกบาน ซึ่งโคมไฟเปนสิ่งที่อํานวย

ความสะดวกใหเรามองเห็นในที่มืดได เพราะโคมไฟเปนสิ่งใหแสงสวางในตอนกลางคืนหรือแมแต

ในที่มืด เปนโคมฟใชภายในบานและวางไวตามจุดตางๆ ของบาน อาจจะวางไวบนโตะหรือโตะ

ทํางาน จึงถือไดวาเปนของใชที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน โคมไฟใหแสงสวางแลว โคมไฟยังใชเปน

ของประดับและตกแตงภายในบาน ซึ่งทําใหบริเวณน้ันเกิดความสวยงามอีกดวย ดังน้ันทางคณะ

ผูจัดทําจึงคิดที่จะจัดทําโคมไฟจากถวยรางวัลเพราะถวยรางวัลที่เหลือใชก็ไมไดใชประโยชนอะไร 

จึงไดนําถวยรางวัลมาใชประโยชนในการประดิษฐเปนโคมไฟเพื่อประหยัดการใชจาย 
 
             สิ่งทีทําจากถวยรางวัลคือถวยรางวัลที่ไดมาจากการแขงขันประกวดที่เสื่อมสภาพและขวด 
นํ้าพลาสติกที่เหลือใช วัสดุจัดหางายมีอยูทั่วไป ดีไซนอะไรสวย บวกกับสีสันองขวดนํ้าอัดลม

พลาสติกที่มีสีสันสวยงาม สะดุดตา ก็เฉพี่หอโปรดักรักษโลกเขาไปไดงายๆ แตทวาอยาลืมวาขวด

พลาสติกเหลาน้ี ตอใหรีไซเคิลก็ตองผานกระบวนการผลิตซ้ําอยูดี 
               สิ่งที่ประดิษฐน้ันจะชวยสรางความคิดสรางสรรคไดเพื่อนําเอาไปใชในชีวิตประจําวันของ

เราเปนการสรางรายไดอีกอยางหน่ึงและใชเวลาวางเกิดประโยชนอยางมากในหมูวัยรุนที่จะ 
รูจักเอาสิ่งของที่คิดวาไมมีคามาประดิษฐ ใหเปนงานฝมือของตนเองได  



วัตถุประสงคโครงการ 

1.  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2.   เพื่อนําสิ่งของเหลือใชมาทําใหเกิดมูลคา 

3.   เพื่อใหไดความสามัคคีและความรวมมือกันของหมูคณะ 

เปาหมาย 

1.  ผูเพื่อนําสิ่งของเหลือใชทําใหเกิดมูลคา 

2.  นําผลงานเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ 

วิธีการการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1.  เตรียมรูปแบบขอสินคาที่จะประดิษฐ 

2.  ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรวางงบประมาณ 

3.  รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4.  จัดเตรียมสถานที่จะทําการประดิษฐ 

5.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําการประดิษฐ 

6.  จัดทําแผนการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1.  จัดซื้อวัตถุดิบ และตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

2.  เร่ิมทําการประดิษฐและขั้นตอนการผลิตดูความเรียบรอยและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.  นําถวยรางวัลขัดกระดาษทรายเบอรหยาบใหเนียน 

4.  ทาสีถวยรางวัลใหสวยงาม 

5.  ประกอบถวยรางวัลและนําสายไฟเขาไปในถวยใหเรียบรอย 

6.  นําหลอดไฟใสเขาไปในขั่วหลอดไฟขางบนที่วางตําแหนงไว 

7.  ตอสวิทกับขั่วหลอดไฟเขาไปดวยกันและตอปลั้กเสียบ 

8. เสียบปลั้กดูไฟจากหลอดไฟ 

9. เสียบปลั้กคางไวทิ้งไว 1 คืนวามีอะไรขัดของรึเปลา 

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. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ          

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจัดสรรงบประมาณ 

         

3. รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ

สถานที่ที่จะทําธุรกิจบริการ 

         

5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ

และการสงเสริมการตลาด 
         

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน

และขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 
        

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          

 

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ี 10/216 ม.3 ดานสําโรง 33 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปรากา 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน คนละ 280 บาท รวมเปนเงิน 560  บาท 

1. วัตถุดิบ 

หลอดไฟ   55   บาท 

ขั้วหลอดไฟ   20    บาท 

2. อุปกรณ 

คัตเตอร   50    บาท 

กาวรอน   30   บาท 

สีอคริลิด   55    บาท 

3. เบ็ดเตล็ด 

 ไวนิล                  350 บาท 

 รวม                                                                                          560 บาท  

       

 

การติดตามผลและการประเมิน 

                 1.  นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

                 2.  รายงานสรุปผลการดําเนินการ และงบประมาณ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

                 1.  การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

                 2.  สามารถสรางมูลคาใหกับวัสดุเหลือใช 

                 3.  ทําใหสมาชิกกลุมเกิดความสามัคคีมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

ปญหาและอุปสรรค 

                 1.  การปฏิบัติงานอาจลาชา หรือไมเปนไปตามแผนงาน 

                 2.  วัสดุ อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอาจชํารุด เสียหาย 

ปญหาและอุปสรรค 

1. การปฏิบัติงานอาจลาชา หรือไมเปนไปตามแผนงาน 

2. วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอาจชํารุด เสียหาย 

 

ขอเสนอแนะ 

1. เตรียมความพรอมของทีมงาน ฝกปฏิบัติคนใหเกิดความชํานาญกอนลงปฏิบัติงานจริง 

2. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณทุกคร้ัง กอนปฏิบัติงาน 



 

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

          (อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล)                                                 (อาจารยอุดมพร  เปตานนท)             

           อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                            อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 
 

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

     อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถานที่ดําเนินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

                                           -รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

                                           - ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 

รายงานผลการประเมินโครงการสิ่งประดิษฐ โคมไฟ D.I.Y จากการสํารวจกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 

50 ตัวอยาง สรุปไดดังน้ี 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม(แสดงคาความถี่ และรอยละ) 

 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 ลักษณะกลุมตัวอยางผูตอบแทนสอบถาม เพศ 

 

เพศ ความถี่ รอยละ 

ชาย   47 94 

หญิง   3 6 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง เพศ พบวา กลุมตัวอยางใชบริการ 

เปนเพศชาย มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 94 และเพศหญิงมีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามระดับอาชีพ 

 

อาชีพ ความถี ่ รอยละ 

นักศึกษา 30 60 

พนักงานบริษัทเอกชน 10 20 

อ่ืนๆ 10 20 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางแบบสอบถามที่เปนกลุมอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

อาชีพนักศึกษา จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 60 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 10 คน คิดเปน

รอยละ 20 และอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 3 ลักษณะกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ความถี ่ รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 40 80 

ปริญญาตรี 8 16 

สูงกวาปริญญาตรี 2 4 

รวม 50 100 

 

ตารางที่ 3 พบวา ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 80 ระดับ

ปริญญาตรี มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16 และ สูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการ กระเปาหรรษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ (แสดงคารอยละ คาเฉลี่ย มาตรฐาน) มีระดับการประเมินความพึงพอใจดังตอไปน้ี 

 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ กลุม  โคมไฟ D.I.Y 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการใหบริการ 

ขอพิจารณา (𝑥)���� SD ระดับความคิดเห็น 

1. ความคิดสรางสรรคในสิ่งประดิษฐ 4.12 0.81 เห็นดวยมาก 

2. วัสดุที่ใชในสิ่งประดิษฐ 4.12 0.86 เห็นดวยมาก 

3. ราคาของสิ่งประดิษฐ ราคาเหมาะสม

กับสินคา 
4.14 0.92 เห็นดวยมาก 

4. ประโยชนของที่ไดรับจากสินคา 4.11 0.87 เห็นดวยมาก 

รวม 4.12 0.87 เห็นดวยมาก 

 

 

จากตารางที่ 4 

 พบวาความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 𝜒 � =  4.12 และคา SD = 0.87 อยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 

เมื่อพิจารณารายขอขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุดคือขอที่ 3 ราคาของการบริการ ราคาเหมาะสม

กับการบริการ มีคาเฉลี่ย 𝜒 � =  4.14 และคา SD = 0.92 อยูในระดับเห็นดวยมาก รองลงมาคือขอที่           

1. รูปแบบของการบริการธุรกิจพี.พี คารแคร มีคาเฉลี่ย 𝜒 � =  4.12 และคา SD = 0.81 และขอที่มีคา

คะแนนนอยสุด คือ ขอที่ 4. แตงกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะทาทางที่สุภาพ มีคาเฉลี่ย 𝜒 � =  4.11 

และคา SD = 0.87 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

ใบประเมินโครงการสิ่งประดิษฐ โคมไฟ D.I.Y 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายลงใน (   ) หนาขอที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

1. เพศ 

 (   ) ชาย   (   ) หญิง 

2. อาชีพ 

 (   ) นักศึกษา  (   ) พนักงานบริษัทเอกชน  (   ) อ่ืน ๆ 

3. ระดับการศึกษา 

 (   ) ตํ่ากวาปริญญาตรี (   ) ปริญญาตรี    (  ) สูงกวาปริญญาตรี 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอโครงการ 

 5 = มากท่ีสุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = นอย    1 = นอยท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………......……………

…………………………………………………………………………………...……………...…….…….. 

       ขอบคุณสําหรับความรวมมือ 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 ความคิดสรางสรรคในสิ่งประดิษฐ      

2 วัสดุที่ใชในสิ่งประดิษฐ      

3 ราคาเหมาะสมกับสินคา      

4 ประโยชนไดรับจากสินคา      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ประมวลภาพสิ่งประดิษฐในโครงการ 

- รูปแบบสิ่งประดิษฐในโครงการ 

- รูปภาพวัสดุอุปกรณของสิ่งประดิษฐในโครงการ 

- รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชโคมไฟจากถวยรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วัสดุอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมสาน 

 

สีอะคลริลิด 

 

ขั้วหลอดไฟ 

 

ถวยรางวัลเกา 

 

กาวtoa 

 

คัตเตอร 

 

หลอดไฟ 

 



 

 

 

 

 ข้ันตอนการทํา  

 

1. จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน 

 

               

 

                                            

 

                                     

          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. นําวัสดุของถวยรางวัลเกามาพนสีหรือทาสีอะคิลิค 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.นําชิ้นสวนตาง ๆ มาประกอบกัน

 
 

 

 

 

 



 

 

 

4. นําสายไฟและข้ัวหลอดไฟตอข้ึนมาขางบน

 
 

 



 

5. นําไมสานท่ีเตรียมไววางไวขางบนเพื่อความสวยงาม 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานโครงการ 

นาย วัฒนกฤษณ ดิษฐการ 

ชื่อเลน ดิว อายุ 18 ป 

ท่ีอยู 24/3 หมู 1 ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

เบอรโทร 0642269993 
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รองประธานโครงการ 

นาย  ชิราวัฒน  ถาฐาน 

ชื่อเลน โอต  อายุ 18 

ท่ีอยู 55/267 หมู 6 หมูเฟองฟา 1  ตําบลบางเมือง  

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

เบอรโทร    0950387544 
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