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บทคัดย่อ 
 

 โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้ Hand made – Hand bag 
กระเป๋าท าจากมือ มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของโครงการดังน้ี 1.  เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุธรรมชาติ 3.  เพื่อให้
นักศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฎิบติังานกนัเป็นทีม 4. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

มีวธีิการด าเนินการ 3 ขั้นตอนคือ 1.  ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2.  ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 3. ขั้น
ประเมินผลจากผลการด าเนินงาน สรุปดงัน้ี 

สถานท่ีด าเนินโครงการคือบผา่นระบบออนไลน์ติดต่อผา่น Facebook : Hand made – 
Hand bag 

ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณมีเงินลงทุน 655 บาทรายไดข้ายสินคา้ทั้งส้ิน 1,050 บาท
หกัทุนจากการด าเนินการ 655 บาท คงเหลือ 315 บาท คืนทุนให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คนเท่า ๆ กนั      
คนละ 105 บาท 



ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากาการด าเนินโครงการ 1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ของวชิาโครงการ 2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุธรรมชาติและเพิ่มรายไดใ้ห้กบัผูอ่ื้นท่ี
ตอ้งการรายไดเ้สริม 3. ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานกนั
เป็นทีม 4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานโครงการคือ 1. วสัดุท่ีน ามาใชอ้าจมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 2. ไม่ช านาญในการใช้เคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 3. ถุงกระสอบ
พลาสติกมีความยบัและไม่สามารถน าไปรีดได ้

ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้1. มีการ
วางแผนในการซ้ือวตัถุดิบเหมาะสมและหาแหล่งวตัถุดิบส ารองท่ีมีตน้ทุนถูกกวา่ร้านประจ า 2. ควร
มีการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือ-อุปกรณ์ก่อนการใช้งานและฝึกฝนก่อนลงมือ
ปฎิบติั 3. น าฟิวเจอร์บอร์ดมาใส่ไวใ้นซบัในเพื่อดนัทรงกระเป๋าใหดู้เรียบ 
 



กติติกรรมประกาศ  
  
  โครงการเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซ่ึงเน้ือหาโครงการเล่มน้ีจะเร่ิมตั้งแต่การน าเสนอโครงการ การท าแผน 
ธุรกิจ ตลอดจนผลการด าเนินงาน   

คณะนักศึกษาผูจ้ ัดท าโครงการรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากหากท่านได้รับประโยชน์จาก 
โครงการเล่มน้ีเพราะจะท าให้ผูอ่้านรู้สึกถึงกระบวนการและขั้นตอนในการประกอบธุรกิจและ 
สามารถพฒันาธุรกิจของตนเองไดใ้นอนาคต   

ทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าโครงการ ต้องขอขอบพระคุณอาจารยอุ์ดมพร เปตานนท์ อาจารย์ท่ี 
ปรึกษาโครงการ อาจารยก์นัตชาติ เมธาโชติมณีกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมเป็นอย่างยิ่งท่ีได้แนะน 
าจน โครงการส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และผูจ้ดัท าโครงการหวงัวา่โครงการเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์
แก่ ท่านไม่มากก็นอ้ย หากผดิพลาดประการใดตอ้งการขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย  
  
 

ขอขอบพระคุณ                  
คณะผู้จัดท า 

โครงการ Hand made – Hand bag          
กระเป๋าทา จากมือ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 

(ข) 



 
เร่ือง  หน้า 
บทคัดย่อ  (ก) 
กติติกรรมประกาศ (ข) 
บทที ่1 บทน า 
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 การติดตามผลและการประเมินผล 2 
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บทที ่1 



 
 

บทน า 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ปริมาณขยะในปัจจุบนัมีจ านวนมากซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม อาทิเช่น ถุง
กระสอบพลาสติก จะมีการน ากลบัมาใช่ใหม่ไดแ้ต่ทางผูจ้ดัท าไดน้ าปัญหาน้ีมาวิเคราะห์และไดมี้
แนวความคิดริเร่ิมท่ีจะช่วยลดปัญหาปริมาณขยะท่ีมีอยูม่ากจึงน ามาท าเป็นโครงงานส่ิงประดิษฐ์จาก
เศษวสัดุเหลือใช ้โดยไดช้ิ้นงานจาก ถุงกระสอบพลาสติก มาท าให้เป็นช้ินงาน กระเป๋าพลาสติก ซ่ึง
แนวคิดคือ น าถุงกระสอบพลาสติกท่ีไม่ใช่แลว้มาท าให้เป็นช้ินงาน ท่ีสามารถน าไปใช้งานไดจ้ริง
สามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัขยะเหล่านั้นได ้อีกทั้งยงัช่วยสร้างจิตส านึกรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูข่อง
ตนเองใหย้ ัง่ยนื และยงัช่วยลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบนัและใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ดว้ย  
 ประโยชน์ของกระเป๋าจากกระสอบพลาสติก นั้น สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดโ้ดยซกัท า
ความสะอาดไดง่้ายการผลิตถุงผา้ ลดมลพิษ ต่างๆไดม้ากกวา่การผลิตถุงพลาสติก โดยถุงผา้เลือกใช้
เส้นใหญ่ธรรมชาติ ยอ่ยสลายไดง่้ายและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดน้อ้ยกวา่ถุงพลาสติกมีความ
แขง็แรงฉีกขาดยาก ถุงผา้นั้นมีความหนาท าให้ฉีกขาดยากและรับน ้ าหนกัไดม้ากกวา่ถุงพลาสติก มี
ความนุ่มสบายมือ ถุงผา้นั้นมีความหนาและนุ่มเวลาถือไปไหนมาไหนจะรู้สึกสบายมือ ใส่ของได้
หลากหลาย ทั้งของร้อน ของเยน็ได ้และถุงผา้มีขนาดให้เลือกมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
เป็นส่วนช่วยในเร่ืองของการลดปริมาณขยะไดเ้ป็นอย่างดี เพราะถา้เราเลือกใช้ถุงหรือกระเป๋าผา้
แทนถุงพลาสติกท าใหล้ดปริมาณขยะในแต่ละวนัไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าให้คนในต่างชาติท่ีพบเห็น
เกิดความประทบัใจและเห็นวา่การรักษโ์ลกไม่ใช่เร่ืองเครียด แต่เป็นเร่ืองสนุกเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะ
ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กบัชีวิต เพิ่มคุณค่าให้กบัส่ิงแวดลอ้มและช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ของโลกเพื่อใหมี้อยูต่่อไปไดน้านท่ีสุด  
 ดังนั้ นคณะผูจ้ ัดท าโครงการจึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์โดยน าวสัดุเหลือใช้อย่าง
กระสอบพลาสติกมาเพิ่มมูลราคาให้กลายเป็นสินคา้ให้ออกแบบมาเป็นกระเป๋าท่ีและวางแผนไป
เพื่อตามรอยราชการท่ี9ในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าถุงกระสอบพลาสติกจากวสัดุเหลือใช้
จากการใส่ขา้วสารมาพฒันาให้เป็นกระเป๋า จากการทดสอบกระสอบแลว้มีความคงทนในระดบั
หน่ึงใช้ได้นาน แมว้่าสีหรือสภาพของกระสอบกระดาษจะเปล่ียนแปลงหรือเส่ือมสภาพไปตาม
กาลเวลาบา้ง แต่อยา่งนอ้ยซบัในท่ีเยบ็ติดกบักระเป๋าไวด้า้นในก็ทนทานพอท่ีจะรักษากระเป๋าไวไ้ด้
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกน ามาใชส้ิ้นเปลืองมากเกินไปมีคุณค่าและสามารถ
สร้างรายได ้ไดอี้กดว้ย 



 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 
เป้าหมายของ 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุจากธรรมชาติ 

 
การติดตามผลและการประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. น าเสนอผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหกี้บวสัดุธรรมชาติและเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูท่ี้ตอ้งการมีรายได ้

เสริม 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 



 

 

 

บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

โครงการส่ิงประดิษฐก์ระเป๋าจากถุงกระสอบเป็นวสัดุท่ีเหลือใชท่ี้ท ามาจากถุงกระสอบโดย
ใชช่ื้อผลงานวา่ “กระเป๋าจากถุงกระสอบ”ไดศึ้กษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ ดงัน้ี 

1.  แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
2.  แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

 3.  ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 4 P’s 
4.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
5.  แนวคิดและทฤษฎีการเขียนแผนธุรกิจ 

 6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัโครงการ 
 
1. แนวคิดเกีย่วกบัส่ิงประดิษฐ์ 

งานท่ีเกิดจากการใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องมนุษยส์ร้างหรือประดิษฐ์ข้ึนตามวตัถุประสงค์
ท่ีหลากหลาย หรือเพื่อความสวยงาม หรือประดบัตกแต่งหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย ความเป็นมา
ของงานประดิษฐ์ ส่ิงประดิษฐ์เกิดข้ึนเพราะมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างผูพ้ฒันา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง
แบบ ผลงานดว้ยความคิดสร้างสรรคท่ี์มีอยูใ่นแต่ละบุคคล มีวตัถุประสงคใ์นการสร้างส่ิงประดิษฐ ์

เพื่อตอบสนอง ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย งานประดิษฐ์มีความสัมพนัธ์และ
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของคนไทยตั้งแต่สมยัโบราณ เก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียมและประเพณี
ทางศาสนา การใชง้านให้เหมาะสม ความแข็งแรงของตะเกียงมากนอ้ยเพียงใด สีสันควรใชสี้อะไร
จึงจะสวยงาม และทนทานกบัการใชง้าน เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน สามารถมองเห็น จบัตอ้ง หรือสัมผสัได ้ส่ิงท่ีมีรูปร่างหรือ
คุณสมบติัทางกายภาพคือส่ิงท่ีมนุษยผ์ลิตข้ึนเพื่อให้เกิดความสนใจการซ้ือการใช้หรือการบริโภค 
ซ่ึงสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการ 
 
 
 
 
 



 

 

2. แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์ 
การออกแบบ หมายถึง การรู้จกัวางแผนจดัตั้งขั้นตอน และรู้จกัเลือกใชว้สัดุวิธีการเพื่อท า

ตามท่ีตอ้งการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตาม
ความคิดสร้างสรรค ์และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมา  เช่น เราจะท าตะเกียงซกัอนัจะตอ้งวางแผน
ไวเ้ป็นขั้นตอนโดยตอ้งเร่ิมเลือกวสัดุท่ีจะใชท้  าตะเกียงนั้นจะใชว้สัดุอะไรท่ีเหมาะสม วิธีการต่อยึด
นั้นควรใชก้าว ตะปูหรือใชข้อ้ต่อแบบใด ค านวณสัดส่วน 

การออกแบบมีการใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรค ์4 ลกัษณะ           
1.  ความคิดริเร่ิม            
2.  ความคล่องในการคิด          
3.  ความยดืหยุน่ในการคิด           
4.  ความคิดละเอียดลออ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบผลิตภณัฑ์มี

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ประการคือ 
1. การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์         
2. การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัวสัดุและกระบวนการผลิต            
3. การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค                 
  3.1  ความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นอยู ่                
  3.2   ความสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ  
4.  การออกแบบท่ีมีคุณค่าทางความสวยงาม   
 

3. ทฤษฎส่ีวนผสมทางการตลาด 4 P’s 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P's คือ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช้วิเคราะห์
ประกอบการจดัการและวางแผนในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด มีองคป์ระกอบอยู ่4 ประการ 
ดงัน้ี  
        Product หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
โดยจะตอ้งพิจารณาจากส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจากผลิตภณัฑข์องธุรกิจ  
             - มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน  
             - มีจุดเด่น (มีความแตกต่างจากคู่แข่ง)  
             - รูปลกัษณ์ รูปแบบน่าสนใจ  
        Price หมายถึง ราคาของสินคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงราคาสินคา้จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั
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คุณภาพผลิตภณัฑ์ กลุ่มเป้าหมาย วตัถุดิบ เงินทุนในองค์กร เพื่อใช้ตดัสินใจในการวางต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ ์โดยการตั้งราคาจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ี  
 - ราคาและความหายากของวตัถุดิบ หรือตน้ทุนการด าเนินงาน  
  Place หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ รวมถึงวิธีการท่ีจะน าสินคา้หรือ
บริการนั้นๆไปยงัผูบ้ริโภคให้ทนัต่อความตอ้งการและเกิดค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีหลเักณฑ์ท่ีตอ้ง
พิจารณามีดงัน้ี  
            - กลุ่มเป้าหมายคือใคร ควรกระจายสินค้าหรือบริการสู่ผู ้บริโภคผ่านช่องทางใด 
            - กระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคโดยตรง  
            - จดัจ าหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ส่ง    
            - จดัจ าหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ปลีก  
            - จ าหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก  
            - สร้างช่องทางการจ าหน่ายผา่นตวัแทน และตวัแทนจะกระจายสินคา้ต่อไป  
 Promotion หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เป็นกลยุทธ์ท่ีใชก้ระตุน้ความสนใจของ
ผูบ้ริโภคใหส้นใจสินคา้หรือบริการมากยิง่ข้ึน กิจกรรมการส่งเสริมการขายมีหลายรูปแบบ เช่น การ
โฆษณาผ่านส่ือต่างๆ การจดัแสดงสินคา้หรือบริการ ให้ทดลองใช้สินคา้หรือบริการ ให้ส่วนลด 
บริการก่อนและหลงัการขาย  รับประกนัสินคา้ ฯลฯ ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีวตัถุประสงคแ์ละมีวิธีการท่ี
ต่างกนั ธุรกิจควรมีการวางแผน, วิเคราะห์และจดัสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผลลพัธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดออกมาบรรลุเป้าหมาย 

 
ส่วนประสมทางการตลาด  4P 

Product ผลิตภณัฑ ์

Price ราคา  

Place ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

Promotion การส่งเสริมการตลาด  

 
4. ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)  คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภค การคน้หา การคิดการ
ซ้ือ การใช ้การประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขาหรือ
เป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิดประสบการณ์ การซ้ือ การใช้สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา หรือ หมายถึงการศึกษาพึงการตดัสินใจและการ
กระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บ
และการใช้สินคา้และหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และท่ี
เป็นตวัก าหนดใหเ้กิดการกระท าต่างๆ ข้ึน 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค  มีประโยชน์ทางการตลาด 5 ประการ ดงัน้ี 
 1.  ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
 2.  ช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในสังคม
ไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน 

3.  ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถท าไดดี้ข้ึน 
 4.  เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้
ตรงกบัชนิดของสินคา้ท่ีตอ้งการ 
5. แนวคิดและทฤษฎกีารเขียนแผนธุรกจิ 

แผนธุรกิจ (Business Plan)  คือ คู่มือในการด าเนินธุรกิจโดยน าเสนอการวิเคราะห์
รายละเอียดธุรกิจในตวัแปรท่ีส าคญัๆ คือ สินคา้หรือบริการท่ีขาย กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จุดอ่อน จุด
แขง็ โอกาสและอุปสรรคต่างๆของธุรกิจ 
Business Plan มีความส าคัญอย่างไร?  

1. เพื่อใชใ้นการตรวจสอบและวางแผนธุรกิจ (to improve business planning and control) 
2. เพื่อให้เขา้ใจธุรกิจของตนเองและใชเ้ป็นคู่มือในการด าเนินธุรกิจ (to understand your 

business)  
3. เพื่อหาเงินขยายธุรกิจ (to raise finance for your business) 
 

คุณสมบัติทีด่ีของแผนธุรกจิ 
1. ชดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย  
2. ขอ้มูลถูกตอ้งโดยมีการท าวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูล 
3. เจา้ของกิจการตอ้งใหข้อ้มูลทางธุรกิจท่ีเป็นจริง 
 

แผนธุรกจิควรมีอะไรบ้าง 
1. สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย  
2. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
3. จุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการท่ีจะท า 
4. นโยบายการตลาด 
5. วธีิการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้
6. ตวัเลขทางการเงิน 
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แผนธุรกจิทีด่ ี

1. การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์หรือยงั 
2. มีความน่าลงทุนมากนอ้ยเพียงใด 
3. มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเร็จตั้งแต่เร่ิมแรกมากนอ้ยเพียงใด 
4. มีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
5. สินคา้ท่ีจะผลิตมีวธีิการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด  
6. สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด  
7. วธีิการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้นมีทางเลือกอ่ืนท่ีประหยดัไดม้ากกวา่หรือไม่ 
8. หน้าท่ีต่างๆเช่นการผลิต การจ าหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มีการ
จดัการท่ีดีและเหมาะสมเพียงใด 
9. ธุรกิจท่ีจะด าเนินมีพนกังานท่ีมีคุณภาพและมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 
 

องค์ประกอบของแผนธุรกจิ 
1. บทสรุปผูบ้ริหาร (Executive Summary)  
2. ประวติัโดยยอ่ของกิจการ  
3. การวเิคราะห์สถานการณ์ (Business Analysis)  
4. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ (Vision and Mission)  
5. แผนการตลาด (Marketing Plan)  
6. แผนการจดัการและแผนก าลงัคน (Management and Human Resources Plan)  
7. แผนการผลิตและปฏิบติัการ (Production and Operation Plan)  
8. แผนการเงิน (Financial Plan)  
9. แผนการด าเนินงาน (Management Plan)  
10. แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

5 Forces Model แรงกดดันธุรกจิ 5 ประการ 
1. ลกัษณะของการแข่งขนั และระดบัความรุนแรงในการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจ  
2. สินคา้ทดแทน 
3. แนวโนม้ของคู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเขา้มา 
4. อ านาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต และสถาบนัการเงิน 
5.        อ  านาจการต่อรองของลูกคา้ และผูซ้ื้อรายใหญ่ 
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ (swot Analysis) การวเิคราะห์ปัจจุบันภายใน 
- จุดแขง็ (Strength)   
- จุดอ่อน (Weakness)  

 
การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 -โอกาส (Opportunity)   
- อุปสรรค ์(Threat) 

 
1) บทสรุปผู้บริหาร 
  -  เป็นส่วนท่ีรวบรวมประเด็นหลกัๆของแผนทั้งเล่ม  
  -  เป็นส่วนท่ีสรุปใจความส าคญัๆของแผนทั้งหมด  
  -  เป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตดัสินใจวา่จะอ่านรายละเอียดในตวัแผนต่อ
หรือไม่  
เน้ือหา  
  - อธิบายวา่จะท าธุรกิจอะไรและแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไร  
  - โอกาสและกลยทุธ์  
  - กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
  - ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ  
  - ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถเชิงก าไร 
  - ทีมผูบ้ริหาร  
  - ขอ้เสนอผลตอบแทน  
 
2) ประวตัิย่อของกจิการ 
  - เป็นการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของก่อการ  
  - เป็นการเสนอแนวความคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด 
  - เป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการคิดคน้และพฒันาสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการน าเสนอ 
  - เป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 
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3) การวเิคราะห์สถานการณ์ 
  เป็นการพยายามท าความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และ
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆท่ี ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนัใช ้
เป็นขอ้มูลในการก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของกิจการ วิเคราะห์สถานการณ์
โดยใช ้SWOT Analysis  
 
4) วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกจิ   
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ  หมายถึง ผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการตอ้งการไดรั้บ
ในช่วงระยะเวลาของแผน เช่น เป้าหมายระยะสั้นภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง 3-5 ปี และ
เป้าหมายระยะยาวท่ีนานกวา่ 5 ปี   
 
ลกัษณะเป้าหมายของธุรกจิทีด่ี 

1. มีความเป็นไปได ้
2. สามารถวดัผลได ้
3. เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

 
5) แผนการตลาด 
 แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 
ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหนา้ โดยไดรั้บจากการ
วเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกบัการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ  
 
แผนการตลาด   
เน้ือหาของแผนการตลาดตอ้งตอบค าถามหลกัๆไดด้งัน้ี  

1. เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคืออะไร 
2. ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
3. จะน าเสนอสินคา้หรือบริการอะไร ในราคาเท่าใด ดว้ยวธีิการอะไร 
4. จะสร้างและรักษาความพึงพอใจไดด้ว้ยวธีิการอะไร 
5. ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวจ้ะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 
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องคป์ระกอบท่ีส าคญัของแผนการตลาด 
 1.  เป้าหมายทางการตลาด   
 2. การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
 -กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาด 
 - เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการตลาด  
 - เพื่อการเติบโตทางการตลาด 
 3. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด  
 
6) แผนการจัดการและแผนคน 

  1. เป็นการระบุถึงโครงสร้างขององคก์ร ซ่ึงมีรายละเอียดคือ  
 - โครงสร้างขององคก์ร  
 - ต าแหน่งบริหารหลกั  
 - ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร  
 - ผูร่้วมลงทุน  
 - คณะกรรมการบริษทั 
 
7) แผนการผลติ 

1. แผนการผลิตตอ้งเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัแผนอ่ืนๆ เช่น แผนการตลาด แผนการ
บริหารและจดัการบุคลากรและแผนการเงิน  

2. ในการวางแผนการผลิตตอ้งพิจารณาเร่ืองต่างๆดงัน้ี 
 
8) แผนการเงิน 

1.  เจา้ของกิจการตอ้งทราบวา่การจะด าเนินธุรกิจใหไ้ดต้ามแผนจะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวน
เท่าใด ไดจ้ากแหล่งใด  

2.  กิจกรรมหาเงิน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมด าเนินงานเป็นปัจจยัต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินธุรกิจ 

3.  นักบัญชีจะเป็นผู ้น าเสนอผลของกิจกรรมทั้ งสามและสรุปออกมาเป็นงบการเงิน 
(Financial Statements)  
งบการเงิน 

เป็นรายงานสรุปขั้นสุดทา้ยของกระบวนการท าบญัชี ท่ีแสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทางการเงิน
ของธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เพื่อให้ทราบวา่ธุรกิจมีฐานะทางการเงินอยา่งไร ก าไรหรือ
ขาดทุน เงินสดในกิจการเพิ่มข้ึนหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร  
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งบการเงินประกอบดว้ย  
 งบดุล รายงานแสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง โดยให้ขอ้มูลทางการเงินท่ี

แสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ 
- งบก าไรขาดทุน  
- งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ  
- งบกระแสเงินสด   
- นโยบายบญัชี     

 
9) แผนการด าเนินงาน 
การจดัท ารายละเอียดของกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน โดยน ามาท าแผนการด าเนินงานท่ีมี
รายละเอียดของเป้าหมาย กลยุทธ์  วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ โดยจดัท า
รายละเอียดตามท่ีผูป้ระกอบการเห็นสมควร  
 
10) แผนฉุกเฉิน 
เป็นการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไวล่้วงหนา้ ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือผลลพัธ์จากด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึนจนเป็นผลกระทบในทางลบกบักิจการ  
บทสรุป 
แผนธุรกิจ (Business Plan) 
มีความเป็นไปได ้ (Feasibility) มีความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) มีการบริหารการ
จดัการท่ีดี (Good Governance and Quality of Management)  
 
6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  พุสดี  สิริวชัระเมตตา (2560) โครงการน้ีเป็นประเภท ส่ิงประดิษฐ ์กระเป๋าจากกระสอบ คือ 
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดส้ามารถน ามาผลิตเป็นกระเป๋าได ้ซ่ึง
กระสอบมีความแข็งแรงคงทนใช้ได้นาน แม้ว่าสีหรือสภาพของกระสอบจะเปล่ียนแปลงหรือ
เส่ือมสภาพไปตามกาลเวลาบา้ง แต่อยา่งนอ้ยซบัในท่ีเยบ็ติดกบักระเป๋าไวด้า้นในก็ทนทานพอท่ีจะ
รักษากระเป๋าไวไ้ด้ แม้จะตอ้งลุยฝน เพราะเพียงแค่ตากแห้ง ก็สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกคร้ัง
สามารถน ามาผลิตเป็นกระเป๋าโครงการน้ีเป็นโครงการประเภท ส่ิงประดิษฐ์ กระเป๋าจากกระสอบมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1.บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ  2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
วสัดุของเหลือใช ้ 3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

มีวธีิการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียมการ  2. ขั้นด าเนินการและ 3. ขั้นประเมินผล 
จากผลการด าเนินงาน สรุปดงัน้ี 
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 1.  วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 1 มิ.ย. 60 ถึง 24 
ก.พ. 61 ตลาดนดัจตุจกัร โครงการ 25 ซอย 3/5  
 2.  ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน  975 บาท ไดก้ าไรทั้งส้ิน315 บาท หัก
ทุนจากการด าเนินการ 975 บาท รวมก าไรสุทธิ 315 บาท แบ่งก าไรให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คน เท่า ๆ 
กนั คนละ 105 บาท  

3.  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากาการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั้นการ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ  1. ใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 2. การ
ท างานกนัเป็นทีม 3. มีรายไดเ้สริม 4. สร้างความสามคัคีภายในกลุ่ม 5. ท  าใหเ้กิดความอดทนมีสมาธิ 

4.  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงานโครงการ คือ 1. ปัญหาด้าน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีสมาชิกภายในกลุ่มท่ีไม่มีความช านาญในการใช้  2. สมาชิกในกลุ่มยงั
ท างานไม่เป็นทีมและไม่ไดป้ฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไวท้  าให้ล่าชา้ต่อการประสานงาน ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด   3. สมาชิกในกลุ่มไม่มีพื้นฐานในการออกแบบตวัผลิตภณัฑ์ ท าให้เสียเวลาในการ
วางรูปแบบของส่ิงประดิษฐ ์

5.  ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาโครงการประเภท ส่ิงประดิษฐ์ กระเป๋าจากกระสอบ 
คือ 1. ขอความช่วยเหลือผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ 2. การปฏิบติังาน
การประชุมแจกแจงงาน หนา้ท่ีในการประสานงาน  3. การศึกษาหาความเขา้ความเขา้ใจในงาน เพื่อ
ป้องกนัความเสียหาย 

สันติ เสริมทองหลาง(2560) โครงการ เส้ือชูชีพจากกระสอบและขวดน ้ า กระสอบท่ีเหลือ
จากการใชง้าน และทิ้งไม่เป็นท่ี จึงไดท้  าการศึกษาวา่ น่าจะท าของเหลือใช ้ท่ีกลายเป็นขยะไปแลว้ 
และมีอยู่มากมายในทอ้งถ่ินมาประยุกต์เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์เป็นการลดขยะและลด
มลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัลดค่าใช ้จ่ายในการซ้ือและผลิต เส้ือชูชีพ ชาวบา้นสามารถ ผลิตใชเ้อง
ได ้โดยเฉพาะ ชาวบา้นท่ีอาศยัตามแม่  น ้ าล าคลอง ชายทะเล เม่ือเกิดเหตุภยัธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็น
น ้าท่วม หรือแมก้ระทัง่สึนามิ อุปกรณ์ช้ินน้ีจะสามารถช่วยป้องกนัชีวิตให้เราได ้เพื่อใชช่้วยชีวิตใน
สภาวะท่ีเกิดน ้าท่วมสูงในหมู่บา้น ใชเ้ม่ือตอ้งเดินทางทางเรือในแม่น ้าล าคลอง 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใชป้ระดิษฐ์นั้น ประกอบดว้ย ถุงปุ๋ยเก่า 3-4 ถุง กรรไกร ดา้ยไนลอน เข็ม
เยบ็กระสอบ 1-2 อนั ตวัล็อกกระเป๋าเป้พลาสติก 3-4 อนั ปากกาเมจิก 1 ดา้ม และขวดน ้ าพลาสติก
จ านวน 8 ขวด ส่วนวิธีการท านั้นเร่ิมจากใชป้ากกาเมจิกร่างแบบเส้ือบนกระสอบปุ๋ยท่ีลา้งท าความ
สะอาดแลว้ โดยวาดใหเ้หมือนเส้ือกัก๊ แลว้น ากระสอบทั้ง 2 ใบ มาซ้อนกนัให้หนา และตดักระสอบ
ทั้งสองใบพร้อมกนั จากนั้นน าขวดพลาสติกท่ีเตรียมไวม้าเยบ็ติดกระสอบ แบ่งเป็นดา้นหนา้จ านวน
4ขวดโดยให้หันขวดข้ึนในแนวตั้งแบ่งด้านละ2ขวดแลว้เย็บติดให้แน่น  เสร็จจากนั้นน าขวด
พลาสติกท่ีเตรียมไวม้าเยบ็ใส่กระสอบดา้นหลงัอีก 4 ขวด โดยเยบ็ให้ติดกนัทั้ง 4 ขวด หลงัจากนั้น
ใหเ้ยบ็ริมกระสอบสองดา้นใหเ้รียบร้อย เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม หลงัจากนั้นก็น าล็อกพลาสติก ทั้ง 
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3 ตวัเยบ็ใส่ทางดา้นหนา้ของเส้ือชูชีพ เม่ือท าครบทุกขั้นตอนแลว้ก็จะไดเ้ส้ือชูชีพท่ีพร้อมใช้งาน
และมีประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าเส้ือชูชีพจริง ในขณะท่ีมีต้นทุนการประดิษฐ์ท่ีไม่แพง 
ถือเป็นอีกหน่ึงผลงานท่ีมีแนวความคิดดีท่ีตอ้งการน าวสัดุเหลือใช้อย่างถุงปุ๋ยมาท าเป็นอุปกรณ์
ช่วยชีวติยามฉุกเฉิน  

 
 ชนากาน จินดาโชตสิริ , จิรายุ มหาทองค า (2561)โครงงานประดิษฐ์ถักกระเป๋าจาก
กระสอบพลาสติกน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้และประดิษฐ์โดยนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองกระเป๋าถกัจากกระสอบพลาสติกใชแ้ลว้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์
กระเป๋าท่ีถกัข้ึนจากกระสอบพลาสติกท่ีใช้แล้วและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เขา้กบัหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียงวิธีการด าเนินงานเร่ิมจากระดมความคิดเพื่อศึกษาเรียนรู้เร่ืองการถกักระเป๋าจาก
กระสอบพลาสติกจากอินเตอร์เน็ตและลงมือปฏิบติัประดิษฐ์กระเป๋าสรุปผลและรายงานโครงงาน
ผลการด าเนินการจากผลการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานโดยการน าไปใส่
ส่ิงของผลปรากฏวา่กระเป๋าท่ีถกัจากกระสอบพลาสติกใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

13 

13 



 

 

บทที ่3 
วธิีการด าเนินโครงการ 

 
วธีิการด าเนินงาน 
 ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม 
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์
5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 

 
 ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

1. สัปดาห์ท่ี 1 ไดมี้การจดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. สัปดาห์ท่ี 2 ลงมือปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. สัปดาห์ท่ี 3 ท าการวดักระสอบและตดักระสอบ 
4. สัปดาห์ท่ี 4 ตดัผา้ซบัตามขนาดของกระสอบท่ีตดัแลว้ 
5. สัปดาห์ท่ี 5 เยบ็กระสอบกบัผา้ซบัใหติ้ดกนัแลว้เยบ็ใหเ้ป็นรูปทรงกระเป๋า 
6. สัปดาห์ท่ี 6 น าซิปมาเยบ็เป็นปากกระเป๋าใหเ้รียบร้อย 
7. สัปดาห์ท่ี 7 น าเศษกระสอบมาตดัและเยบ็ใหเ้ป็นสายกระเป๋า 
8. สัปดาห์ท่ี 8 น าสายกระเป๋าท่ีเตรียมไวม้าเยบ็เขา้กบัตวักระเป๋า แลว้ตรวจสอบความ

เรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการท างาน 
 

 ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 



 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการด าเนินการ 
ปี 2562 ปี 2563 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม 
 

        

2.ประชมุวางแผนงาน วาง
รูปแบบงานและจดัสรร
งบประมาณ 

 

        

3.รา่งโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรกึษาโครงการ 

        

4.จดัเตรียมวสัดอุปุกรณแ์ละ
สถานท่ีท่ีจะท าสิ่งประดิษฐ์ 

        

5.จดัท าแผนธุรกิจและ
แผนการตลาด 

 
 

 
     

6.ลงมือปฏิบตังิานตาม
แผนงานและขัน้ตอนการ
ด าเนินงานท่ีวางไว ้

   

 
 

   

7.สรุปผลการปฏิบตังิาน      
 

  

8.สง่รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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ขอบเขตด้านงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์   
งบประมาณในการลงทุน คนละ 219 บาท จ านวน 3 คน เป็นเงิน 655 บาท 

1. ซิป 15 บาท 
2. สายกระเป๋า 100  บาท 
3. ตวัล็อคกระเป๋า 25    บาท 
4. ตวัปรับสายกระเป๋า 15    บาท 
5. ป้ายร้าน 500 บาท 
รวม                                                655 บาท 

 
การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

1.   วางแผนขั้นตอนการท างาน 
2.   จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
3.   ปฏิบติังานตามท่ีวางแผนไว ้

   4.   ตรวจสอบความเรียบร้อยของกระเป๋าจากกระสอบพลาสติก 
   5.   สรุปผลการด าเนินงาน 

 
ความเป็นมาของธุรกจิ 

 ธุรกิจเร่ิมตน้จากสมาชิกในกลุ่มท่ีสนใจอยากจะประดิษฐ์กระเป๋าจากกระสอบพลาสติก 
เพราะก าลงัเป็นท่ีนิยมและน่าสนใจของผูค้น แลว้เป็นกระแสท่ีมาแรงในขณะน้ี ทางสมาชิกของ
กลุ่มจึงเกิดแนวคิดท่ีจะประดิษฐ์ให้มีความสวยงามและแปลกใหม่ เลยเห็นพร้อมกนัว่าน่าจะจดัตั้ง
ธุรกิจ Hand made – Hand bag น่าจะเหมาะสมในยุคปัจจุบนั เพราะมีความเหมาะสมท่ีจะท าให้
กระสอบพลาสติกท่ีเคยใช ้จึงคิดคน้ประดิษฐ์ข้ึนมา ท าให้ดูทนัสมยัเหมาะสมในยุคปัจจุบนั และได้
เร่ิมก่อตั้งในปี พ.ศ. 2560 
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แผนบริหารจัดการ 
1. นางสาว ปิยะพร   ยิง่ยงสันต ์            ประธานโครงการ 
2. นางสาว ธนชัพร  ชูแกว้                    หวัหนา้ฝ่ายจดัซ้ือ 
3. นาย  จรูญ             ทรัพยป์ระสงค ์    หวัหนา้ฝ่ายผลิต 

แผนบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

นางสาว ปิยะพร ยิง่ยงสันต ์

(ประธานโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 นางสาว ธนชัพร ชูแกว้ นาย จรูญ  ทรัพยป์ระสงค ์

 (หวัหนา้ฝ่ายจดัซ้ือ) (หวัหนา้ฝ่ายผลิต) 
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แผนการตลาด 
กลยุทธ์ผลติภัณฑ์  

ผลิตภณัฑ ์“กระเป๋าจากกระสอบพลาสติก” ท าจากถุงกระสอบพลาสติกท่ีเหลือใช ้น าถุง
กระสอบพลาสติกมาออกแบบและตดัแลว้น าไปเยบ็ท าเป็นกระเป๋ารูปทรงต่างๆกระเป๋าสะพายขา้ง 
กระเป๋าช็อปป้ิง กระเป๋าเป้ ใหส้วยงามเหมาะกบัใส่ของสัมภาระภายใตแ้บรนด์Handmade–Handbag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       กระเป๋าช็อปป้ิง กระเป๋าสะพายข้าง 
               ขนาดกว้าง48xสูง37นิว้        กว้าง10xสูง13xหนา3นิว้ 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กระเป๋าเป้ ขนาดกว้าง12xสูง14นิว้ 
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กลยุทธ์ราคา 

 ใชน้โยบายหลายราคา      
 

รูปแบบ ราคา 

กระเป๋าช็อปป้ิง 450  บาท 
กระเป๋าเป ้ 350 บาท 

กระเป๋าสะพายขา้ง 250 บาท 

 
 
ลูกคา้สามารถช าระผา่นระบบ  K-Mobile Banking ของทางร้าน 
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กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 ทางร้านของเรา สามารถติดต่อสั่งซ้ือสินคา้ผา่นระบบช่องทางออนไลน์ของร้านไดโ้ดย

ติดต่อผา่น เพจ Facebook : Handmead-Handbag 

 

 
กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 
 โปรโมชัน่ซ้ือใบแรก(ราคาปกติ) ใบท่ี 2 ลด 20%  ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน – จนถึงวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2562  
 

 

20 



 

 

โลโก้ 

 
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมนิความเส่ียง 

 
รายการ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ แนวทางการแกไ้ข 

1. สินคา้ไมเ่ป็นท่ีนา่สนใจของ
ลกูคา้ 

ยอดขายไมไ่ดต้ามท่ีก าหนด สงัเกตกลุม่ลกูคา้ว่ามีความ
ตอ้งการสิ่งประดิษฐ์รูปแบบใด 
เพ่ือท าสิ่งประดิษฐ์ตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ 

2.วตัถดุบิอาจไมพี่ยงพอ ท าใหผ้ลิตสินคา้ล่าชา้ จดัเตรียมวตัถดุิบส ารอง 

3.โปรโมทเว็บเพจอาจมี
คา่ใชจ้า่ยสงู 

ท าใหมี้คา่ใชจ้า่ยสงูและรายได้
ต  ่ากว่าท่ีตัง้ไว ้

เลือกชอ่งทางการขายให้
เหมาะสมและมีรีวิวจากผูซื้อ้
สินคา้ 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
 การด าเนินโครงการ ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้Hand made – Hand bag กระเป๋าท าจาก
มือ มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุ
กระเป๋าจากกระสอบพลาสติก ท่ีไม่ใชแ้ลว้และเพื่อให้ไดรั้บประสบการณ์ในการลงมือปฏิบติังาน
จริง 
รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

นางสาว ปิยะพร  ยิ่งยงสันต์ 
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
10 มิ.ย. 62 - ประชุมกลุ่มการท าโครงการ  
15 มิ.ย. 62 - เสนองานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
18 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารอนุมติโครงการ  
20 มิ.ย. 62 - ส่งช่ือโครงการเพื่อขออนุมติั  
22  มิ.ย. 62 - แกไ้ขอนุมติัโครงการ  
23 มิ.ย. 62 - ส่งอนุมติัโครงการ  
25 มิ.ย. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 1 (บทน า)  
28 มิ.ย. 62 - ส่งบทท่ี 1  
30 มิ.ย. 62 - แกไ้ข บทท่ี 1  
1 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  
5 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 2  

10 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2  
14 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 2  
20 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  
23 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 3  
27 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3  
29 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 3  



 

 

 

นางสาว ปิยะพร  ยิ่งยงสันต์ 
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

2 ส.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  

20 ส.ค. 62 - ส่ง Powerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ) เตรียม 
Present คร้ังท่ี 1 

 

23 ส.ค. 62 - แกไ้ข Powerpoint   

30 ส.ค. 62 - ส่ง Powerpoint (คร้ังท่ี1)  

20 ก.ย. 62 - เขา้พบอาจารยก่์อน Present  

21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังท่ี 1  
25 ก.ย. 62 - จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์  
28 ก.ย. 62 - ท าการวดัและวาดแบบกระเป๋าใส่กระดาษแขง็ 

- น ากระดาษแขง็มาทาบกบักระสอบพลาสติกท่ี
เตรียมไวแ้ลว้ตดัตามแบบท่ีวาด 

 

5 ต.ค. 62 - น ากระสอบพลาสติกมาเยบ็ตามแบบท่ีเตรียม
ไว ้

- น าเส้ือมือสองมาตดัเป็นซบัในกระเป๋า 

 

9 ต.ค. 62 - น าสายกระเป๋ามาเยบ็ใหต้รงต าแหน่งท่ีวางไว ้  
15 ต.ค. 62 ท ากระเป๋าใหส้มดุลและเช็คความเรียบร้อยของ

กระเป๋า 
 

20 ต.ค. 62 - เร่ิมท า Powerpoint  
25 ต.ค. 62 - แกไ้ข Powerpoint  
27 ต.ค. 62 - ส่ง Powerpoint  
30 ต.ค. 62 - เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนองานโครงการ

งานประดิษฐ์ 
 

16 พ.ย. 62 - น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค. 62 - งาน ATC. นิทรรศน์  
14 ธ.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 4  
16 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4  
17 ธ.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 4  
18 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)  
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นางสาว ปิยะพร  ยิ่งยงสันต์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
16 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบทท่ี 5  
19 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5  
20 ม.ค. 63 - แกไ้ขบทท่ี 5  
22 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 2)  
25 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบรรณานุกรม  
26 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 - แกไ้ขบรรณานุกรม  

29 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 2)   

30 ม.ค. 63 - เร่ิมท าภาคผนวก  

3 ก.พ. 63 - ส่งภาคผนวก  

5 ก.พ. 63 - แกไ้ขภาคผนวก  

7 ก.พ. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 2)  

9 ก.พ. 63 - ท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  

11 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  

13 ก.พ. 63 - แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  

14 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
(คร้ังท่ี 2) 

 

20 ก.พ. 63 - ตรวจรูปเล่มโครงการ  
26 ก.พ. 63 - ส่งรูปเล่ม+ เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  
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นางสาว ธนัชพร  ชูแก้ว 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

10 มิ.ย. 62 - ประชุมกลุ่มการท าโครงการ  

15 มิ.ย. 62 - เสนองานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  

18 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารอนุมติโครงการ  

20 มิ.ย. 62 - ส่งช่ือโครงการเพื่อขออนุมติั  

22  มิ.ย. 62 - แกไ้ขอนุมติัโครงการ  

23 มิ.ย. 62 - ส่งอนุมติัโครงการ  

25 มิ.ย. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 1 (บทน า)  

28 มิ.ย. 62 - ส่งบทท่ี 1  

30 มิ.ย. 62 - แกไ้ข บทท่ี 1  

1 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  

5 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 2  

10 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2  

14 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 2  

20 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  

23 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 3  

 27 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3  

29 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 3  

2 ส.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  

20 ส.ค. 62 - ส่ง Powerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ) เตรียม 
Present คร้ังท่ี 1 

 

23 ส.ค. 62 - แกไ้ข Powerpoint   

30 ส.ค. 62 - ส่ง Powerpoint (คร้ังท่ี1)  

20 ก.ย. 62 - เขา้พบอาจารยก่์อน Present  

21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังท่ี 1  

25 ก.ย. 62 - จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์  
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นางสาว ธนัชพร  ชูแก้ว 
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

28 ก.ย. 62 - ท าการวดัและวาดแบบกระเป๋าใส่กระดาษแขง็ 
- น ากระดาษแขง็มาทาบกบักระสอบพลาสติกท่ี
เตรียมไวแ้ลว้ตดัตามแบบท่ีวาด 

 

5 ต.ค. 62 - น ากระสอบพลาสติกมาเยบ็ตามแบบท่ีเตรียม
ไว ้

- น าเส้ือมือสองมาตดัเป็นซบัในกระเป๋า 

 

9 ต.ค. 62 - น าสายกระเป๋ามาเยบ็ใหต้รงต าแหน่งท่ีวางไว ้  
15 ต.ค. 62 ท ากระเป๋าใหส้มดุลและเช็คความเรียบร้อยของ

กระเป๋า 
 

20 ต.ค. 62 - เร่ิมท า Powerpoint  
25 ต.ค. 62 - แกไ้ข Powerpoint  
27 ต.ค. 62 - ส่ง Powerpoint  
30 ต.ค. 62 - เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนองานโครงการ

งานประดิษฐ์ 
 

16 พ.ย. 62 - น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค. 62 - งาน ATC. นิทรรศน์  
14 ธ.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 4  
16 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4  
17 ธ.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 4  
18 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)  
16 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบทท่ี 5  
19 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5  
20 ม.ค. 63 - แกไ้ขบทท่ี 5  
22 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 2)  
25 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบรรณานุกรม  
26 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 - แกไ้ขบรรณานุกรม  
29 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 2)   
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นางสาว ธนัชพร  ชูแก้ว 
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

30 ม.ค. 63 - เร่ิมท าภาคผนวก  
3 ก.พ. 63 - ส่งภาคผนวก  
5 ก.พ. 63 - แกไ้ขภาคผนวก  
7 ก.พ. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 2)  
9 ก.พ. 63 - ท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  

11 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
13 ก.พ. 63 - แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
14 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  

(คร้ังท่ี 2) 
 

20 ก.พ. 63 - ตรวจรูปเล่มโครงการ  
26 ก.พ. 63 - ส่งรูปเล่ม+ เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  
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นาย จรูญ  ทรัพย์ประสงค์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

10 มิ.ย. 62 - ประชุมกลุ่มการท าโครงการ  

15 มิ.ย. 62 - เสนองานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  

18 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารอนุมติโครงการ  

20 มิ.ย. 62 - ส่งช่ือโครงการเพื่อขออนุมติั  

22  มิ.ย. 62 - แกไ้ขอนุมติัโครงการ  

23 มิ.ย. 62 - ส่งอนุมติัโครงการ  

25 มิ.ย. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 1 (บทน า)  

28 มิ.ย. 62 - ส่งบทท่ี 1  

30 มิ.ย. 62 - แกไ้ข บทท่ี 1  

1 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  

5 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 2  

10 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2  

14 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 2  

20 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  

23 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 3  

 27 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3  

29 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 3  

2 ส.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  

20 ส.ค. 62 - ส่ง Powerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ) เตรียม 
Present คร้ังท่ี 1 

 

23 ส.ค. 62 - แกไ้ข Powerpoint   

30 ส.ค. 62 - ส่ง Powerpoint (คร้ังท่ี1)  

20 ก.ย. 62 - เขา้พบอาจารยก่์อน Present  

21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังท่ี 1  

25 ก.ย. 62 - จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์  
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นาย จรูญ  ทรัพย์ประสงค์ 
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

28 ก.ย. 62 - ท าการวดัและวาดแบบกระเป๋าใส่กระดาษแขง็ 
- น ากระดาษแขง็มาทาบกบักระสอบพลาสติกท่ี
เตรียมไวแ้ลว้ตดัตามแบบท่ีวาด 

 

5 ต.ค. 62 - น ากระสอบพลาสติกมาเยบ็ตามแบบท่ีเตรียม
ไว ้

- น าเส้ือมือสองมาตดัเป็นซบัในกระเป๋า 

 

9 ต.ค. 62 - น าสายกระเป๋ามาเยบ็ใหต้รงต าแหน่งท่ีวางไว ้  

15 ต.ค. 62 ท ากระเป๋าใหส้มดุลและเช็คความเรียบร้อยของ
กระเป๋า 

 

20 ต.ค. 62 - เร่ิมท า Powerpoint  
25 ต.ค. 62 - แกไ้ข Powerpoint  
27 ต.ค. 62 - ส่ง Powerpoint  
30 ต.ค. 62 - เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนองานโครงการ

งานประดิษฐ์ 
 

16 พ.ย. 62 - น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค. 62 - งาน ATC. นิทรรศน์  
14 ธ.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 4  
16 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4  
17 ธ.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 4  
18 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)  
16 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบทท่ี 5  
19 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5  
20 ม.ค. 63 - แกไ้ขบทท่ี 5  
22 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 2)  
25 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบรรณานุกรม  
26 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 - แกไ้ขบรรณานุกรม  
29 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 2)   
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นาย จรูญ  ทรัพย์ประสงค์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
30 ม.ค. 63 - เร่ิมท าภาคผนวก  
3 ก.พ. 63 - ส่งภาคผนวก  
5 ก.พ. 63 - แกไ้ขภาคผนวก  
7 ก.พ. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 2)  
9 ก.พ. 63 - ท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  

11 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  

13 ก.พ. 63 - แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  

14 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
(คร้ังท่ี 2) 

 

20 ก.พ. 63 - ตรวจรูปเล่มโครงการ  

26 ก.พ. 63 - ส่งรูปเล่ม+ เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  
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บญัชีรายรับ – รายจ่าย 

โครงการ ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ กระเป๋าจากกระสอบพลาสติก 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
24/9/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 3 219.00 655.00      655.00 

13/10/62 ซิปกระเป๋า    1 อนั 15.00 15.00   640.00 
 สายกระเป๋า    4 เส้น 25.00 100.00   540.00 
 ตวัล็อคกระเป๋า    1 อนั 25.00 25.00   515.00 
 ตวัปรับสายกระเป๋า    1 คู่ 15.00 15.00   500.00 
 ป้ายร้าน    1 แผน่ 500.00 500.00   0.00 

26/11/62 ขายกระเป๋าช็อปป้ิง 1 ช้ิน 450.00 450.00      450.00 
 ขายกระเป๋าเป้ 1 ช้ิน 350.00 350.00      800.00 

 ขายกระเป๋าสะพายขา้ง 1 ช้ิน 250.00 250.00      1,050.00 
29/11/62 ค่าแผน่ซีดีลบได ้    3 แผน่ 30.00 90.00   960.00 
 กล่องใส่ซีดี    3 กล่อง 15.00 45.00   915.00 
 ค่าเขา้เล่ม    3 เล่ม 200.00 600.00   315.00 

 รวมรายรับ 1,050.00 รวมรายจ่าย 1,390.00 คงเหลือ 315.00 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ “กระเป๋าจากกระสอบพลาสติก” 
วตัถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบ 

ผลิตภณัฑ ์
 ทุนทั้งส้ิน   655.00   บาท 
 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์       655.00    บาท 
 ทุกหกัจากซ้ือ           0.00 บาท 
 รายได ้                                                         1,050.00  บาท 
 คงเหลือ                                       315.00  บาท 
  
 คืนทุนใหส้มาชิก 3 คน เท่า ๆ กนั คนละ 105.00 บาท 
 รายช่ือ     จ านวนเงิน 

1. นางสาวปิยะพร  ยิง่ยงสันต ์    105.00 บาท 
2. นางสาวธนชัพร  ชูแกว้     105.00 บาท 
3. นายจรูญ  ทรัพยป์ระสงค ์    105.00 บาท 

                    รวม  315.00           บาท 
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บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
  จากการด าเนินโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ กระเป๋าจากกระสอบพลาสติก 
สามารถบรรลุเป้าหมายวตัถุประสงคข์องวิชาโครงการ และไดเ้ก็บเงินสมาชิกภายในกลุ่มคนละ 
219 บาท จ านวน 3 คน เป็นเงิน 655 บาทสถานท่ี 86/2 หมู่ 1 ซอย วนัส าโรงใต ้ถนน ปู่เจา้สมิง
พราย ต าบล ส าโรงกลาง อ าเภอ พระประแดง จงัหวดั สมุทรปราการ 10130 ปฏิบติังานในช่วง
เดือน มิถุนายม 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563 โดยเสียค่าใช้จ่ายดา้นวสัดุอุปกรณ์และเอกสารเป็น
จ านวนเงิน 655 บาท  

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 
1 10 มิ.ย. 62 - ประชุมกลุ่มการท าโครงการ 

2 15 มิ.ย. 62 - เสนองานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3 20 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 - ส่งค าขออนุมติัโครงการ 

- ส่งเน้ือหาบทท่ี 1 
4 5 - 20 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 2 

- ส่งบทท่ี 2 
5 23 ก.ค. 62 

2 ส.ค 62 
- เร่ิมท าบทท่ี 3 
- ส่งบทท่ี 3 

6 20 - 30 ส.ค 62 - ส่ง Powerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ) เตรียม 
Present คร้ังท่ี 1 

7 20 ก.ย. 62 - เขา้พบอาจาร์ยก่อน Present 
8 25 ก.ย. 62 - จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 

9 28 ก.ย. 62 - ท าการวดัและวาดแบบกระเป๋าใส่กระดาษแขง็เป็น
โครงสร้าง มาทาบกบักระสอบพลาสติกท่ีเตรียมไว้
และตดัตามแบบท่ีวาด 



 

ล าดับที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 
10 5 ต.ค. 62 - น ากระสอบมาเยบ็พลาสติกตามแบบท่ีเตรียมไว ้
11 9 ต.ค. 62 - น าสายกระเป๋ามาเยบ็ตามต าแหน่งท่ีวางไว ้
12 15 ต.ค. 62 - ท ากระเป๋าใหส้มดุลและเช็คความเรียบร้อยของ

กระเป๋า 
13 20 - 27 ต.ค. 62 - ท า Powerpoint คร้ังท่ี 2 

- ส่ง Powerpoint คร้ังท่ี 2 
14 30 ต.ค. 62 - เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนองานโครงการ

ส่ิงประดิษฐ์ 
15 16 พ.ย. 62 - น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 
16 13 ธ.ค. 62 -  งาน ATC นิทรรศน์ 
17 14 - 18 ธ.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 4  

- ส่งเน้ือหา บทท่ี 4 
18 16 - 22 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบทท่ี 5 

- ส่งเน้ือหาบทท่ี 5 
19 25 - 29 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบรรณาณุกรม 

- ส่งบรรณานุกรม 
20 30 ม.ค. 63 

7 ก.พ. 63 
- เร่ิมท าภาคผนวก 
- ส่งภาคผนวก 

21 9 - 14 ก.พ. 63 - ท ากิตกรรมประกาศ, บทคดัยอ่,สารบญั 
- ส่ง กิตกรรมประกาศ, บทคดัยอ่,สารบญั 

22 20 ก.พ. 63 - ตรวจรูปเล่มโครงการ 
23 26 ก.พ. 63 - ส่งรูปเล่ม+ เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 
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ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1. วสัดุท่ีน ามาใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต  
2. ไม่ช านาญในการใชเ้คร่ืองมือในการปฏิบติังาน 
3. ถุงกระสอบพลาสติกมีความยบัและไม่สามารถน าไปรีดได ้

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

1. มีการวางแผนในการซ้ือวตัถุดิบเหมาะสมและหาแหล่งวตัถุดิบส ารองท่ีมีตน้ทุนถูกกวา่ร้าน
ประจ า 

2. ควรมีการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองอุปกรณ์ก่อนการใชง้านและฝึกฝน ก่อนท่ี
ลงมือปฏิบติั 

3. น าฟิวเจอร์บอร์ดมาใส่ไวใ้นซบัในเพื่อดนัทรงกระเป๋าใหดู้เรียบข้ึน 
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37 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ก โครงการ 

- แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
- บันทกึการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 

  



 

 

 
แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 
ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2562 

 
ช่ือโครงการ   Hand made – Hand bag กระเป๋าท าจากมือ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน    มิถุนายน 2562– กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานทีก่ารด าเนินงาน 86/2 หมู่1 ซอยวดัส าโรงใต ้ถนน ปู่เจา้สมิงพราย ต าบล 

ส าโรงกลาง   อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   655  บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
             1.  นางสาวปิยะพร        ยิง่ยงสันต ์   รหสัประจ าตวั 39283   ปวช.3/11 
             2.  นางสาวธนชัพร       ชูแกว้ รหสัประจ าตวั  39281 ปวช.3/11 
             3.  นายจรูญ                 ทรัพยป์ระสงค ์ รหสัประจ าตวั 40100   ปวช.3/11 

 
 

   ลงช่ือ..........................................................ประธานโครงการ 
               (นางสาวปิยะพร ยิง่ยงสันต์)  ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
 
..........................................................................................               ........................................................................................................ 
 
..........................................................................................               ........................................................................................................ 
 
..........................................................................................               ........................................................................................................ 
 
 
ลงช่ือ..........................................................           ลงช่ือ......................................................................
(อาจารย์อุดมพร  เปตานนท์) ....../...../.......           (อาจารย์กนัตชาติ  เมธาโชติมณกีุล)....../......./....... 
 
 

         ลงช่ือ....................................................หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 
     (อาจารย์วงเดือน  ประไพวชัรพนัธ์) ......./......./....... 
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ช่ือโครงการ   Hand made – Hand bag กระเป๋าท าจากมือ 
 
แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด โครงการกลุ่มส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้
 
อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท ์
 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นางสาวปิยะพร   ยิง่ยงสันต ์  ประธานโครงการ  
2. นางสาวธนชัพร  ชูแกว้   หวัหนา้ฝ่ายจดัซ้ือ 
3. นายจรูญ  ทรัพยป์ระสงค ์  หวัหนา้ฝ่ายผลิต 

 
หลกัการและเหตุผล 
 

เน่ืองจาก ปริมาณขยะในปัจจุบนัเป็นปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม อาทิเช่น ถุงกระสอบ
พลาสติก ท่ีแมจ้ะมีการน ากลบัมาใช้ใหม่ไดท้างผูจ้ดัท าไดน้ าปัญหาน้ีมาวิเคราะห์และมีความคิด
ริเร่ิมท่ีจะช่วยลดปริมาณขยะท่ีมีอยู่ จึงท าให้เกิดเป็นโครงการส่ิงประดิษฐ์จากเศษวสัดุโดยได้
ช้ินงานจากถุงกระสอบพลาสติก มาท าเป็นช้ินงาน กระเป๋าพลาสติก ซ่ึงแนวคิดคือ น าถุงกระสอบ
พลาสติกท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้มาท าเป็นช้ินงาน ท่ีสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงสามารถเพิ่มมูลค่าให้กบัขยะ
เหล่านั้นได ้อีกทั้งยงัช่วยสร้างจิตส านึกรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูข่องตนเองใหย้ ัง่ยนืและยงัช่วยลด
ภาวะโลกร้อนในปัจจุบนัและใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ 

ดังนั้ นคณะผูจ้ ัดท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์โดยน าวสัดุเหลือใช้อย่าง
กระสอบพลาสติกมาเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นสินค้าให้ออกแบบมาเป็นกระเป๋าท่ีออกแบบและ
วางแผนไปเพื่อตามรอยรัชกาลท่ี9ในเร่ืองปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกบัทางคณะผูจ้ดัท า
โครงการท่ีน าถุงกระสอบพลาสติกจากวสัดุเหลือใชจ้ากการใส่ขา้วสารมาพฒันาให้เป็นกระเป๋าหรือ
นวตักรรมท่ีมีคุณค่าและสามารถสร้างรายไดม้ากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
เป้าหมาย 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

 
วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

7. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม 
8. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
9. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
10. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์
11. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
12. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 
9. สัปดาห์ท่ี 1 ไดมี้การจดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
10. สัปดาห์ท่ี 2 ลงมือปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวาดแบบกระเป๋า 
11. สัปดาห์ท่ี 3 ท าการวดักระสอบและตดักระสอบตามแบบท่ีวาดไว ้
12. สัปดาห์ท่ี 4 ตดัผา้ซบัตามขนาดของกระสอบท่ีตดัแลว้ 
13. สัปดาห์ท่ี 5 น ากระสอบกบัผา้ซบัมาเยบ็ใหใ้หติ้ดกนัแลว้เยบ็ใหเ้ป็นรูปทรงกระเป๋า 
14. สัปดาห์ท่ี 6 น าสายกระเป๋าท่ีเตรียมไวม้าเยบ็เขา้กบัตวักระเป๋า 
15. สัปดาห์ท่ี 7 น าซิปมาเยบ็เป็นปากกระเป๋าใหเ้รียบร้อย 
16. สัปดาห์ท่ี 8 ท ากระเป๋าใหส้มดุลและเช็คความเรียบร้อยของสายกระเป๋าและตวักระเป๋า  

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 
3. สรุปผลการปฏิบติังาน 
4. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

2. ประชุมวางแผนงาน วาง
รูปแบบงานและจดัสรร
งบประมาณ 

 
        

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

 
       

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์

 
 

      

5. จดัท าแผนธุรกิจและ
แผนการตลาด 

 
  

      

6. ลงมือปฏิบติังานตาม
แผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีวางไว ้

   
  

    

7. สรุปผลการปฏิบติังาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

       
  

 
วนั เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563  

สถานท่ี   86// หมู่1 ซอยวดัส าโรงใต ้ถนน ปู่เจา้สมิงพราย ต าบล ส าโรงกลาง อ าเภอ       
พระประแดง จงัหวดั สมุทรปราการ 10130 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุน คนละ 219 บาท จ านวน 3 คน เป็นเงิน 655 บาท  
6. ซิป            15 บาท 
7. สายกระเป๋า        100 บาท 
8. ตวัล็อคกระเป๋า             25 บาท 
9. ตวัปรับสายกระเป๋า        15 บาท 
10. ป้ายร้าน        500 บาท 
รวม           655 บาท 

 
การติดตามผลและการประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. น าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติและเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูท่ี้ตอ้งการรายไดเ้สริม 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. วสัดุท่ีน ามาใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 
2. ไม่ช านาญในการใชเ้คร่ืองมือในการปฎิบติังาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. มีการวางแผนในการซ้ือวตัถุดิบเหมาะสมและหาแหล่งวตัถุดิบส ารองท่ีมีตน้ทุนถูกกวา่
ร้านประจ า 
 2.    ควรมีการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือ-อุปกรณ์ก่อนการใชง้านและ
ฝึกฝนก่อนท่ีลงมือปฎิบติั 
  
 
 
ลงช่ือ.............................................     ลงช่ือ......................................................... 
      (อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท)์                      (อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล)             
        อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                              อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       

 
 

   ลงช่ือ................................................... 
     (อาจารยว์งเดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 
          หวัหนา้สาขาวชิาการตลาด 
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สถานท่ีด าเนินโครงการ 

   

 

วทิยาลยัเทคโนโลย ี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ 

แยกสรรพวธุ 

สถานท่ีจดัท า 
ร้าน Handmade –

Hand bag 82/2 หมู่1
ซ.วดัส าโรงใต ้ถนน 

ปู่เจา้ฯ 
ต.ส าโรงกลาง 
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 

วดั

ส าโรง

ใต ้

แยกปู่เจา้ 
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บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
  โครงการ  Hand made – Hand bag กระเป๋าท าจากมือ 
   ทีป่รึกษาโครงการ อาจารยอุ์ดมพร    เปตานนท์ 
 ทีป่รึกษาร่วมโครงการ อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 
  ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวปิยะพร        ยิง่ยงสันต ์          ปวช.3/11 

นางสาวธนชัพร       ชูแกว้ ปวช.3/11 

นายจรูญ                   ทรัพยป์ระสงค ์    ปวช.3/11 

 

ล าดับที ่ รายการ วนัที่ 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 
ลงช่ือที่

ปรึกษาร่วม 

1 ก าหนดส่ง โครงการเพื่อขออนุมติั 24-28 มิ.ย.62   
2 ก าหนดส่งเน้ือหา  บทท่ี 1 (บทน า) 1-12 ก.ค. 62   

3 
ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 2 
( แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 

15-31 ก.ค. 62   

4 
ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3 
(วธีิการด าเนินโครงการ) 

1-16 ส.ค. 62   

 

แผนธุรกิจ    
-ผลิตภณัฑ์    
-แผนการบริหารจดัการ    
-แผนการตลาด    
-แผนการผลิต/การขาย/การบริการ    
-แผนการเงิน    
-แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง    

5 
ก าหนดส่ง powerpoint (โครงการ+แผน
ธุรกิจ)  
กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เตรียม present คร้ังท่ี 1 

2-6 ก.ย. 62   

6 
น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี  1 

 (โครงการ+ บทท่ี1-3 แผนการด าเนินงานและ
บรรณานุกรม) 

21 ก.ย. 62   

 
 

46 



 

ล าดับที ่ รายการ วนัที่ 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 
ลงช่ือที่

ปรึกษาร่วม 

7 
ปฏิบติัติภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง 
(ปฏิบติังานประดิษฐ)์เขา้รับการนิเทศ จาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค. 62 
 

  

8 

ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนการ
ตลาดและแผนการผลิต)กบัอาจารยป์รึกษา
เพื่อเตรียม น าเสนองานโครงการ Present คร้ัง
ท่ี 2  การออกร้านจดัแสดงสินคา้/แสดง
ผลงานประดิษฐ์ 

1-8 พ.ย. 62   

9 
น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังที ่2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการ 
แสดงผลงานประดิษฐ์) 

16 พ.ย. 62   

10 ก าหนดส่งแบบสอบถามโครงการ 2-6 ธ.ค. 62   

11 งาน ATC. นิทรรศน์ 13 ธ.ค. 62   

12 
ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4  
(ปฏิบติังานรายบุคคล) 

16-20 ธ.ค. 62   

 (บญัชี+ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ)    

13 

ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 5 
(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหา
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางการ
พฒันา) 

20-24 ม.ค. 63   

14 ก าหนดส่ง บรรณานุกรม 27-31 ม.ค. 63   

15 
ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก-ง 
(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั
ผูจ้ดัท าโครงการ) 

3-7 ก.พ. 63   

16 
ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ 
บทคดัยอ่ และสารบญั 

10-14 ก.พ. 63   

17 ก าหนดส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ 17-21 ก.พ. 63   
18 ส่งรูปเล่ม+ เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 24-28 ก.พ. 63   

 

47 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 
-รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
- ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง “ความพงึพอใจทีม่ีต่อส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้กระเป๋าจากกระสอบพลาสติก” 

แบบประเมินโครงการส่ิงประดิษฐ์วสัดุเหลือใช้ 
โครงการส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ถือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด  
เพื่อให้นกัศึกษาได้เรียนรู้และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต  ดงันั้นจึงขอความกรุณาท่าน
ผูต้อบแบบประเมิน ตอบแบบประเมินความเป็นจริง 
 

ค าช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง □ แต่ละขอ้เพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัทศันคติของท่านท่ีมีต่อ
ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัว 

1. เพศ   □ ชาย    □ หญิง 
2. อาย ุ   □ ต  ่ากวา่ 18 ปี   □ 18 - 25 ปี 
    □ 26 - 35 ปี   □ 36 - 45 ปี 
    □ 45 ปีข้ึนไป 
3.  ระดบัการศึกษา □ ต  ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
    □ มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
    □ อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    □ ปริญญาตรี 
    □ ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 
4.  อาชีพ  □ นกัเรียน/นกัศึกษา  □ แม่บา้น 
    □ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ □ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
    □ พนกังานบริษทั/รับจา้ง □ อ่ืน ๆโปรดระบุ............................... 
5.  รายได ้/ เดือน  □ ต  ่ากวา่ 10,000 บาท  □ 10,000 - 15,000 บาท 
   □ 15,001 - 20,000 บาท  □ 20,001 บาทข้ึนไป 
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้กระเป๋าจากกระสอบพลาสติก 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพยีงข้อเดียว ทีต่รงกบัความพงึพอใจของท่าน 

5 เห็นดว้ย/พึงพอใจมากท่ีสุด 4 เห็นดว้ย/พึงพอใจมาก  3 เห็นดว้ย/พึงพอใจปานกลาง 
2 เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ย  1 เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

 
ล าดบั 

 
ข้อพจิารณา 

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้
ของวชิาโครงการ 

     

2 เพื่อเอากระสอบพลาสติกท่ีคนส่วน
ใหญ่คิดว่าสร้างประโยชน์ไม่ได้แล้ว
น ามาก่อใหเ้กิดประโยชน์ 

     

3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามคัคีและ
ร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

     

4 เ พื่ อ ให้ นัก ศึ กษ า มี ค ว าม คิ ด ริ เ ร่ิ ม
สร้างสรรค์และ เพิ่ มทักษะในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์

     

5 สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง      
6 ความแขง็แรงของช้ินงาน      
7 น ้ าหนักของส่ิงประดิษฐ์เหมาะสมต่อ

การใชง้าน 
     

8 ราคาเหมาะสม      
9 ประโยชน์ของการใชง้าน      

10 เทคนิคการออกแบบและระบบการ
ท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน สะดวกต่อ
ผูใ้ชง้าน 

     

11 ความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชป้ระดิษฐ์      
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เติม 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของการตอบแบบสอบถาม 
คณะผูจ้ดัท าโครงการ.................. 
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รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
ส่วนที ่1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1. ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อสินคา้ Handmade – Handbag กระเป๋าท าจากมมือ 

เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 46 46 
หญิง 54 54 
รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ Handmade – Handbag กระเป๋าท าจากมมือ ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา
คร้ังน้ีจ  านวน 100 คน จ าแนกตามตวัแปรดงัน้ี 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ  54.00 และเพศชาย
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00  
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ตารางที ่2. อายขุองผูต้อบสอบถาม 
 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี 16 16 

18 - 25  ปี 23 23 

27 - 35  ปี 18 18 

36 - 45 ปี 24 24 

45 ปีข้ึนไป 19 19 

รวม 100 100 

 
จากตารางที ่2. พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ36 - 45 ปีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ24.00 

อายุ 18-25 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 อายุ 45 ปีข้ึนไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.00  อาย ุ27-35 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 อายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั18ปี จ  านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 
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ตารางที ่3 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) 

23 23 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

16 16 

อนุปริญญา/ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

21 21 

ปริญญาตรี 23 23 
ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 17 17 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 3. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษา ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ปริญญาตรีจ านวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.00 อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 
ปริญญาโท หรือสูงกว่าจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
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ตารางที ่4 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 
อาจารย ์ 28 28 

นกัเรียน / นกัศึกษา 28 28 
ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 24 24 
ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 6 6 
พนกังานบริษทั / รับจา้ง 14 14 

อ่ืนๆ - - 
รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 4. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพ อาจารย ์จ  านวน 28 คน ร้อยละ 28.00 

นกัเรียน / นกัศึกษา 28 จ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ 28.00 ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.00 พนักงานบริษทั / รับจา้ง จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ14.00 ธุรกิจส่วนตวั / 
คา้ขาย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
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ตารางที ่5 รายได ้/ เดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

รายได้ / เดือน ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 13 13 
10,001 - 15,000 27 27 
15,001 - 20,000 36 36 
20,001บาทข้ึนไป 24 24 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 5. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีรายได/้ เดือน 15,001 - 20,000จ านวน 36 คน 

ร้อยละ 36.00 10,001 - 15,000 27 จ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ 27.00  20,001บาทข้ึนไป 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.00  ต ่ากวา่ 10,000 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 
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ส่วนที ่2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ Handmade – Handbag กระเป๋า
ท าจากมมือ 

ตารางท่ี 6. ความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ 
 

ความพงึพอใจในการใช้ 
ส่ิงประดิษฐ์ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
x ̅ 
 

 
SD 

ระดับความ 
พงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
ของวชิาโครงการ 

23 
(23%) 

61 
(61%) 

12 
(12%) 

4 
(4%) 

- 
 
 

4.03 

 

0.72 
มาก 

2. เพื่อเอากระสอบ
พลาสติกท่ีคนส่วนใหญ่
คิดวา่สร้างประโยชน์
ไม่ไดแ้ลว้น ามาก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ 

33 
(33%) 

41 
(41%) 

23 
(23%) 

3 
(3%) 

- 
 

4.04 0.83 

มาก 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิด
ความสามคัคีและร่วมมือ
ปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

27 
(27%) 

64 
(64%) 

7 
(7%) 

2 
(2%) 

- 
 

4.16 0.63 
มาก 

4. เพื่อใหน้กัศึกษามี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และเพิ่มทกัษะในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

35 
(35%) 

48 
(48%) 

14 
(14%) 

3 
(3%) 

- 
 

4.15 

 
 

0.77 

มาก 

5. สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 28 
(28%) 

54 
(54%) 

16 
(16%) 

2 
(2%) 

- 
 

4.08 

 
 

0.72 
 

มาก 

6. ความแขง็แรงของ
ช้ินงาน 

29 
(26%) 

66 
(66%) 

5 
(5%) 

- - 
 

4.24 

 
 

0.53 
มาก 

7. น ้าหนกัของ
ส่ิงประดิษฐเ์หมาะสมต่อ
การใชง้าน 

31 
(31%) 

62 
(62%) 

6 
(6%) 

1 
(1%) 

- 
 

4.23 

 
 

0.60 
มาก 

8. ราคาเหมาะสม 36 
(36%) 

61 
(61%) 

3 
(3%) 

- - 4.33 0.53 
มาก 
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ความพงึพอใจในการใช้ 

ส่ิงประดิษฐ์ 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

x ̅ 
 

SD 
ระดับความ 
พงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
9. ประโยชน์ของการใช้
งาน 

33 
(3%) 

62 
(62%) 

5 
(5%) 

- - 4.28 0.55 มาก 

10. เทคนิคการออกแบบ
และระบบการท างานไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น สะดวกต่อ
ผูใ้ชง้าน 

24 
(24%) 

58 
(58%) 

15 
(15%) 

3 
(3%) 

- 4.03 0.72 มาก 

11. ความเหมาะสมของ
วสัดุท่ีใชป้ระดิษฐ์ 

27 
(27%) 

59 
(59%) 

13 
(13%) 

1 
(1%) 

- 4.12 0.66 มาก 

 
จากตารางท่ี 6. พบวา่เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ ราคาเหมาะสม 

ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.33 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ประโยชน์ของการใช้งาน เฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.28 อยูใ่น
ระดบัมาก  ความแขง็แรงของช้ินงานโครงการ ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.24 อยูใ่นระดบัมาก  น ้ าหนกัของ
ส่ิงประดิษฐ์เหมาะสมต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.23 อยูใ่นระดบัมาก  เพื่อให้นกัศึกษาเกิด
ความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.16 อยู่ในระดบัมาก เพื่อให้
นกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.15 
อยูใ่นระดบัมาก  ความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชป้ระดิษฐ์ ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.12  อยูใ่นระดบัมาก   
สามารถน าไปใช้ไดจ้ริง ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.08 อยูใ่นระดบัมาก  เพื่อเอากระสอบพลาสติกท่ีคน
ส่วนใหญ่คิดวา่สร้างประโยชน์ไม่ไดแ้ลว้น ามาก่อให้เกิดประโยชน์ ค่าเฉล่ีย x ̅  ร้อยละ 4.04 อยูใ่น
ระดบัมาก  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ  ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.03  เทคนิค
การออกแบบและระบบการท างานไม่ยุง่ยากซบัซ้อน สะดวกต่อผูใ้ชง้าน ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.03 อยู่
ในระดบัมาก 
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพส่ิงประดิษฐ์ในโครงการ 
- รูปแบบส่ิงประดิษฐ์ในโครงการ 
- รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของส่ิงประดิษฐ์ในโครงการ 
- รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติโครงการ 

  



 

โครงการส่ิงประดิษฐ์ Hand made-Hand bag 
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วสัดุอุปกรณ์ 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระสอบพลาสติก ซิป สายกระเป๋า 

ตวัปรับสาย

กระเป๋า 

เส้ือยดืท่ีไม่ใส่แลว้ ตวัล็อคกระเป๋า 
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ขั้นตอนการประดิษฐ์ 

1. ท าการจดัเตรียมหากระสอบพลาสติกท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

2. ท าการวาดแบบกระเป๋าท่ีจะท าลงบนกระดาษ 

 

 

  

 
61 



 

3. น ากระดาษและกระสอบมาตดัตามแบบท่ีวาดไว ้

   

 

 

 

 

 

 

 

4. ท าการเยบ็กระสอบพลาสติกใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆ แลว้น าเอาเส้ือท่ีไม่ใชแ้ลว้มาตดัท าเป็นซบัใน 
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5. น าเศษผา้สีด ามาเยบ็ติดเป็นขอบของกระเป๋าเป้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. น าสายกระเป๋ามาเยบ็ติดกบัตวักระเป๋ 
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7. ท ากระเป๋าใหส้มดุลและเช็คความเรียบร้อยของสายกระเป๋าและตวักระเป๋า 
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ประมวลภาพอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมนิเทศ 
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ภาคผนวก ง ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
  



 

 

 
นางสาว ปิยะพร ยิง่ยงสันต ์
ช่ือเล่น แอล 
ท่ีอยู ่63 หมู่4 ซอยวดัส าโรงเหนือ ต าบลส าโรงกลาง  
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
เบอร์โทรศพัท ์084-241-2036 
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   นางสาว ธนชัพร ชูแกว้ 
   ช่ือเล่น ซิน 
   ท่ีอยู ่86/2 ซอยวดัส าโรงใต ้ต าบลส าโรงกลาง  

อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
เบอร์โทรศพัท ์064-697-5502 
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   นาย จรูญ ทรัพยป์ระสงค ์
   ช่ือเล่น โบท๊ 
   ท่ีอยู ่85/15 หมู่ 3 ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง 
   จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
   เบอร์โทรศพัท ์096-941-7273 
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