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บทคัดย่อ 
 

 โครงการน้ีเป็นโครงการประเภท ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ ความสุขของสัตวเ์ล้ียง มี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 4. เพื่อให้
นกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการ และขั้นท่ี 
3. ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2562 ถึง 26 
กุมภาพนัธ์ 2563  สถานท่ีด าเนินโครงการ  200 หมู่ 4 ซอย ด่านส าโรง 18 แยก 2 ถนน สุขมุวทิ ต าบล
ส าโรงเหนือ อ าเภอ เมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 10270  

ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณมีเงินทุน 2,100 บาท หักทุนจากการด าเนินการ 1,850 
บาท  เหลือเงินคืนสมาชิก 250 บาท แบ่งก าไรใหส้มาชิกในกลุ่ม 3 คนเท่า ๆ กนั คนละ 83.33 บาท 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ 1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์การ
เรียนรู้ของวชิาโครงการ 2. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติและเพิ่มรายไดใ้หก้บัช่างไม ้3. 
ท  าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 4. ท  าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

(ก) 



กติติกรรมประกาศ 
  

โครงการความสุขของสัตว์เล้ียงได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากอาจารย์อุดมพร        
เปตานนท์, อาจารยก์นัตชาติ เมธาโชติมณีกุล, อาจารยว์งเดือน ประไพวชัรพนัธ์ ท่ีให้ค  าปรึกษา
แนะน าตลอดการด าเนินงาน ในการใหค้วามรู้ในการสร้างสรรคผ์ลงานคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ
ผูมี้อุปการคุณทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีท าให้โครงการความสุขของสัตว์เล้ียง
ประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี 

โครงการน้ีส าเร็จข้ึนไดด้ว้ยสมาชิกในกลุ่มโครงการท่ีช่วยคิด วางแผน และแกไ้ขปัญหาใน
การท าโครงการใหด้ าเนินไปตาขั้นตอนและส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ 

ทา้ยสุดน้ีผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า โครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผูส้นใจ
ต่อไป 

 
             ขอขอบพระคุณ 
               คณะผู้จัดท า 

โครงการ ความสุขของสัตว์เลีย้ง 
 

 

  

(ข) 
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บทที ่1 

บทน า 

 

หลกัการและเหตุผล 

“พาเลท” เป็นอุปกรณ์ท่ีมีการนามาใช้เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ รวบรวมสินคา้อยา่งเป็นระบบ และประหยดัเวลา พาเลทแบบใชห้มุนเวยีน เป็นอีก
ทางเลือกท่ีนามาใชเ้พื่อช่วยลดตน้ทุน   จนกระทัง่ เราไดเ้กิดแนวคิดวา่อยากน าไมท่ี้เหลือใช ้น ามา  รี
ไซเคิลประดิษฐ์เป็นส่ิงของเหลือใช ้ซ่ึงดูเหมือนวา่จะเป็นทางออกในการลดไมพ้าเลท หรือส่ิงเหลือ
ใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แมจ้ะไม่ลดไปถึงขั้นท่ีท าให้การก าจดัขยะเป็นไปไดอ้ย่างมีเด็ดขาดแต่
แนวคิดน้ีก็ช่วยส่งเสริมให้เกิดขยะใหม่ลดจ านวนลงไดม้ากทีเดียวเร่ืองการน าส่ิงของเหลือใชน้ ามา
ประดิษฐใ์หม่นั้นเป็นส่ิงท่ีเรารู้กนัดีอยูแ่ลว้ 

 จึงไดมี้ความคิดสร้างสรรค ์จากไมพ้าเลทท่ีมีเหลือใช ้จากตามโรงงานต่างๆ ท่ีไม่ตอ้งการ
ใช้งานแลว้ น ามาสร้างเป็นบา้นพกัของสัตวเ์ล้ียงส าหรับภายในบา้นและนอกบา้น เพื่อช่วยจดัการ
เร่ืองความเป็นระเบียบให้กบัสัตวเ์ล้ียงของเรา เวลาเราไม่อยูบ่า้นหรือ ตอ้งการให้สัตวเ์ล้ียงของเรา
อยูเ่ป็นท่ีเป็นทาง และเพิ่มรายไดจ้ากส่ิงของเหลือใช ้อยา่งเช่นไม ้พาเลท 

 การเล้ียงสัตวเ์ล้ียงอยา่ง นอ้งหมา แมว ท่ีเราชอบนั้น หากไม่มีการเล้ียงดู อยา่งถูกสุขอนามยั
และไม่อยูใ่นขอบเขตของการดูแล จะท าใหเ้ดือดร้อนเพื่อนบา้นได ้ดงันั้น บา้นพกัของสัตวเ์ล้ียง นั้น 
มีความตอบโจทย ์ทั้งเร่ืองของการดูแล สุขอนมยั ของสัตว ์ขอบเขตของสัตวเ์ล้ียง ใหอ้ยูใ่นบริเวณท่ี
ตอ้งการไดซ่ึ้งในปัจจุบนัผูค้นส่วนมาดนิยมเล้ียงสัตวก์นัมากข้ึน จึงท าให้สัตวเ์ล้ียงไม่มีท่ีอยู ่การน า
วสัดุเหลือใช้มาท าบา้นสัตวเ์ล้ียงให้น้องๆ อยู่นั้น ถือว่าลดค่า ใช้จ่าย หรือน ามาสร้างรายไดพ้ิ่มข้ึน
นั้นเอง   
  ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการจึงไดมี้แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์น าวสัดุเหลือ
ใชอ้ยา่ง ไม ้มาเพิ่มมูลค่าใหอ้อกมาเป็นบา้นสัตวเ์ล้ียงท่ีมีการออกแบบและวางแผนไวเ้พื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั และยงัสามารถช่วยน าวสัดุหรือของเหลือใช้สามารถน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่สูญเปล่า 



2 

วตัถุประสงค์ 

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

 

เป้าหมาย 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

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

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

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

 

 

 

 

 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 
 โครงการส่ิงประดิษฐ์บา้นสัตวเ์ล้ียงจากไมเ้ป็นวสัดุท่ีเหลือใชท่ี้ท ามาจากไมพ้าเลท โดยใช้
ช่ือผลงานว่า “ความสุขของสัตวเ์ล้ียง” ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
2. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์
3. ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด Marketing 4P’s 
4. แนวคิดและทฤษฎีและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
5. ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

 

1.  แนวคิดเกีย่วกบัส่ิงประดิษฐ์ 
พูดถึงประโยชน์ของการส่ิงประดิษฐ์หรือรีไซเคิล วสัดุเหลือใช้เก่ียวกับการอนุรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเช่น การรีไซเคิล ช่วยลดปริมาณของเสียท่ีเป็นพิษต่อสภาพแวดลอ้มจาก
กระบวนการทางอุตสาหกรรม งานประดิษฐรี์ ไซเคิลยงัช่วยประหยดัพลงังานในการผลิตวสัดุใหม่ๆ 
ท่ีตอ้งใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมากข้ึนเร่ือยๆ  และยงัช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทัว่โลกได ้
แนวคิดเก่ียวกบัการรีไซเคิล (Recycle) หรือรียสู(Reuse) ซ่ึงส าหรับหลายท่ีอาจจะเป็นเพียงของไร้ค่า
ของบุคคลหรือบริษทัพอใชแ้ลว้ก็หมดประโยชน์ตอ้งทิ้งเป็นขยะ  เน่ืองจากไมพ้าเลทเก่า  

พวกน้ีมีรูปลกัษณ์และความแข็งแรงในแบบของตนเองจึงน ามารีไซเคิลและยงัสามารถเอา
ไปสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ  ไดส้ารพดัประโยชน์ 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชท้รัพยากรของตวัเราเองหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเรากินใช้อยู่
ในชีวิตประจ าวนั เราสามารถใชใ้ห้คุมค่ามากกวา่พฤติกรรมเดิม ๆ  การน าไมพ้าเลทเก่าๆมารียสูได้
เป็นการน าของเหลือใชม้าดีไซน์ใหม่ให้กลบัมาสวยงามน่าใชอี้กคร้ัง เป็นการน าของเหลือใชท่ี้ไม่มี
ใครมองแลว้ก าลงัจะกลายเป็นขยะน ามาดีไซน์ใหส้วยงามน ากลบัมาใชไ้ดอี้กคร้ัง 



2.  แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์ 
แนวคิดในเร่ืองวฏัจกัรของผลิตภณัฑ์  ช้ีให้เราเห็นว่าระดับของผลก าไรจะไม่คงท่ีอยู่

ตลอดไปโดยไม่ลดลง  สินคา้ใด ๆ ก็ตามย่อมจะตอ้งถึงจุดอ่ิมตวัและถดถอยเหมือนกนัหมด ดว้ย
เวลาและความเร็วท่ีต่างกันออกไป  ดังนั้ นการพฒันาผลิตภัณฑ์หรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา  จึงเป็นแนวทางให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไปไม่ส้ินสุด การลงทุน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็มีความเส่ียงสูงมาก สภาพการณ์ของตลาดมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
สลบัซับซ้อนและไม่แน่นอน  อตัราการลม้เหลวของผลิตภณัฑ์ใหม่จึงค่อนขา้งสูง  ผลิตภณัฑ์บาง
ชนิดเป็นผลจากความคิดสร้างสรรคท่ี์ดีมากแต่ไม่มีโอกาสพฒันา  

การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ทุกชนิดลว้นเร่ิๆ มต้นมาจากแนวความคิดทั้งส้ิน  และมกัเป็น
การท างานร่วมกนัเป็นทีม  โดยเปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีความรู้และทกัษะต่างกนัช่วยกนัคิด
ช่วยกนัพฒันา  แต่ทั้งน้ีแนวคิดใหม่ท่ีไดม้านั้น  จะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของการด าเนิน
ธุรกิจนั้นดว้ย  จึงจะเกิดประโยชน์แทจ้ริงได ้การออกแบบมีอยูห่ลายประการกล่าว คือ 

1.   การออกแบบมีอิทธิพลต่อการประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์รา เก่ียวขอ้งกบั
ทุกระดบั อาย ุทุกเพศ ทุกอาชีพจะช่วยใหผู้พ้บเห็นมีความเขา้จ่ีชดัเจนข้ึน 

2.   การออกแบบควรมีหลกัการและขอ้ควรค านึงก่อนการเร่ิมงานเพื่อการแกไ้ขปัญหาท่ี
ถูกตอ้งรัดกุมและวางแผนการด าเนินงานใหส้ าเร็จไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

3.   การวางแผนการท างาน งานออกแบบจะช่วยให้การท างานเป็นไปตามขั้นตอนและ
ประหยดัเวลา ดงันั้นการออกแบบคือการวางแผนท างานท่ีดี 

4.   การน าเสนอผลงาน ผลงานการออกแบบจะช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจตรงกนัอยา่ง
ชดัเจน ความส าคญัเป็นส่ือความหมายเพื่อความเขา้ใจระหวา่งกนั 
 ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน สามารถมองเห็น  จบัตอ้ง หรือสัมผสัได ้ส่ิงท่ีมี
รูปร่าง หรือคุณสมบติัทางกายภาพคือส่ิงท่ีมนุษยผ์ลิตข้ึนเพื่อให้เกิดความสนใจการซ้ือการใช้หรือ
การบริโภค   ซ่ึงสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการ 
 

3.  ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด (Marketing  4P’s) 

คือ องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้

กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) การจดัจ าหน่าย (Place) การก าหนดราคา 

(Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดไดอี้กอยา่ง
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หน่ึงวา่ 4’Ps  ส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียม
กัน แต่ข้ึนอยู่กับผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน ้ าหนักท่ี P ใดมากกว่ากนั 
เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค 

ผลิตภณัฑ์ (Product) ในการท าธุรกิจมีองค์ประกอบส าคญัก็คือ สินคา้หรือบริการ ซ่ึงถือ
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท าให้เกิดรายไดห้รือผลตอบแทนให้กบัองค์กร หลกัการวางแผนจึงตอ้งค านึงถึง
ปัจจยัต่างๆเช่น ความตอ้งการของลูกคา้ คุณภาพของสินคา้ รูปแบบผลิตภณัฑท่ี์มีความทนัสมยั และ
สามารถเปรียบเทียบเทียบกบัคู่แข่งขนัไดห้รือไม่ 

ราคา (Price) การตั้งราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญั ซ่ึงนอกจากราคาจะสามารถดึงดูด
ความสนใจของลูกคา้ไดแ้ลว้ การตั้งราคาขายยงัเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีท าให้ต่อสู้กบัคู่แข่งขนัไดใ้น
ธุรกิจประเภทเดียวกนัได ้เช่น ก าหนดให้มีส่วนลดเม่ือซ้ือตามจ านวน ก าหนดราคาตามขนาดและ
ปริมาณของสินคา้ 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ก็คือการน าสินคา้ไปใหถึ้งมือของลูกคา้ โดยยดึหลกัความมี
ประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั และความรวดเร็ว วธีิขายหรือกระจายสินคา้ท่ีสามารถท า
ใหเ้กิดผลก าไรมากท่ีสุด ตอ้งกระจายสินคา้ใหต้รงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หวัใจส าคญัของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท าอยา่งไร
ให้สามารถขายสินคา้หรือบริการให้ไดม้ากท่ีสุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคญัและมีอยู่
หลายวิธี เช่น การโฆษณาผา่นส่ือในรูปแบบต่าง ๆ การท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย การบริการ 
หรือขายตรงโดยการน าเสนอของพนกังาน 

การวเิคราะห์ลูกค้า (CUSTOMER ANALYSIS) 
 ลูกคา้เป็นใคร (Who) เป็นการก าหนดหากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หรือเราตอ้งการน าเสนอขาย
สินคา้ และบริการใหลู้กคา้กลุ่มไหน ซ่ึงการวเิคราะห์ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ( Occupants ) 
ช่วยใหท้ราบถึงพฤติกรรมในการซ้ือและการใชข้องกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแทจ้ริง นกัขายตรงจะตอ้ง
ก าหนด

ส่วนประสมทางการตลาด  4P 

Product ผลิตภณัฑ์ 

Price ราคา 

Place ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

Promotion การส่งเสริมการตลาด 
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กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีชดัเจนและตอ้งวิเคราะห์ถึงลกัษณะความเป็นไปไดข้องกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ดังกล่าว ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในธุรกิจขายตรง โดยในการวิเคราะห์และก าหนดกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายนกัขายตรงจะตอ้งมีการแบ่งส่วนตลาดอยา่งชดัเจน ท่ีสามารถวดัเชิงปริมาณได ้และง่ายต่อ
การเขา้ถึง เพราะผูบ้ริโภคทั้ง หมดอาจจะไม่ใช่ลูกคา้เป้าหมายเสมอไป และถา้หากไม่มีการแบ่งส่วน
ตลาดจะท าใหย้ากต่อการวเิคราะห์ถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแทจ้ริง จนท าใหไ้ม่สามารถน าเสนอ
ในรูปแบบท่ีสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้

ลูกคา้ตอ้งการอะไร (What)  เป็นการวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีลูกคา้ซ้ือ (Objects) เพื่อให้ทราบถึง
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงซ่ึงลูกคา้ตอ้งการจากผลิตภณัฑห์รือธุรกิจขายตรง เม่ือมีการแบ่งส่วนตลาดท่ี
ดีและเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม ชดัเจน ก็จะท าใหง่้ายต่อการศึกษาถึงความตอ้งการ
ของลูกคา้จากส่ิงท่ีเขาซ้ือ เช่น ลูกคา้บางคนซ้ือสินคา้ของธุรกิจเพราะคุณภาพของสินคา้และบริการ
หรือบางคนซ้ือสินคา้เพราะความเกรงใจเน่ืองจากเป็นญาติกบันักขายตรง หรือบางคนซ้ือเพราะ
ความสะดวกในดา้นช่องทางการจ าหน่าย หรือบางคนซ้ือเพราะตอ้งการรายไดจ้ากการส่งเสริมการ
ขาย ซ่ึงการวเิคราะห์ถึงส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะท าใหน้กัขายตรงเขา้ใจลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

ท าไมลูกค้าถึงตัดสินใจซ้ือ (Why) เป็น การวิเคราะห์ถึงว ัตถุประสงค์ของการซ้ือ
(Objectives) จะช่วยใหท้ราบวา่ท าไมลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพื่อสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
วางแผนน าเสนอและจูงใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ให้สามารถ ตอบสนองเหตุผลท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจ
ซ้ือหรือสมคัรสมาชิกธุรกิจขายตรงได้ ซ่ึงวตัถุประสงค์การซ้ือของลูกคา้ส าหรับธุรกิจขายตรง 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเด็นหลกัๆ คือ ประเด็นแรก ซ้ือสินคา้ เพื่อใช้เองหรือใช้ในครอบครัว 
และประเด็น ท่ี 2 คือ ซ้ือสินคา้เพื่อท าธุรกิจขายตรงเป็น อาชีพหลกัหรืออาชีพเสริม  
ดงันั้นนกัขายตรงจะตอ้งน าเสนอในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัและจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญั
กบัลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อเป็นการบริหารทีมงานและยอดขายของเครือข่ายขายตรงท่ีมีประสิทธิภาพ 

ลูกคา้ซ้ือผลิตภณัฑเ์ม่ือไหร่ (When) เป็นการวเิคราะห์โอกาสท่ีจะซ้ือของลูกคา้ (Occasions) 
ซ่ึงลูกคา้จะมีพฤติกรรมในการบริโภคหรือตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการในแต่ละประเภทแตกต่าง
กนัตามโอกาสท่ีจะใชห้รือซ้ือ และปัจจยัเร่ืองช่วงเวลาก็มีผลให้ความตอ้งการของลูกคา้ ต่างออกไป 
ดงันั้น การวิเคราะห์โอกาสในการซ้ือของลูกคา้จะช่วยให้นกัขายตรงสามารถ วางแผนการน าเสนอ
ในรูปแบบและในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงบางคร้ังการก าหนดช่วงเวลาในกาน าเสนอรูปแบบ และ
ผลิตภณัฑ์ขายตรงส าหรับลูกคา้ท่ีท างานประจ าก็จะตอ้งเป็นช่วงของเวลา หลงัเลิกงานหรือวนัหยุด 
โดยจะข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้ดงักล่าวเป็นหลกั 
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ลูกคา้ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ไหน (Where) เป็นการท าความเขา้ใจกบัพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้วา่
นิยมซ้ือสินคา้ชนิดนั้น ๆ ท่ีไหน (Outlets) หรือสะดวกในการรับรู้ถึงการ น าเสนอรูปแบบขายตรงท่ี
ไหน อาจจะเป็น ท่ีบา้น ท่ีท างาน ร้านอาหาร หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งเป็นการบริหารช่องทางการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม นอกจากน้ีความเจริญกา้วหน้าทางดา้น
เทคโนโลยีและการรับรู้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีรวดเร็ว ก็อาจท าให้นกัขายตรงตอ้งอาศยัเคร่ืองมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อหรือเสนอขายผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถาน การณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสามารถอ านวยความสะดวก จนสร้างความ พึงพอใจให้แก่ลูกคา้
ไดม้ากยิง่ข้ึน  

ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who) เป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัผูมี้บทบาท ในการซ้ือ 
(Organizations) ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือหรือสมคัรสมาชิกของธุรกิจขายตรงอาจมีบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วม
หรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพราะผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีซ้ืออาจไม่ใช่ผูใ้ชสิ้นคา้โดยตรง หรือบางคร้ัง
คนตดัสินใจซ้ือไม่ไดมี้แค่คนเดียว อาจใช้ร่วมกนัหลายคน ผูซ้ื้ออาจไม่มีความรู้หรือความเช่ือมัน่
เก่ียวกบัสินคา้มากนัก จ าเป็นตอ้งใช้ผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญ หรือใช้กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยมีประสบการณ์
เก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การศึกษาและวิเคราะห์ถึงผูมี้ส่วนร่วมก็เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าโปรแกรมการน าเสนอขาย ใหส้ามารถช่วยกระตุน้การตดัสินใจของลูกคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายข้ึน ดงันั้น นกัขายตรงตอ้งพิจารณา วา่จะใชก้ลุ่มอา้งอิงใดในการเขา้ถึงกลุ่ม
ผูใ้ช ้แต่ละประเภทหรือสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งไร 

ลูกคา้ซ้ืออยา่งไร(How) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการซ้ือ (Operations) ซ่ึงลูกคา้แต่
ละคนอาจจะมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกันออกไป โดยนักขายตรงจะต้องทราบถึง
ขั้นตอนการซ้ือของลูกคา้ วา่มีการรับรู้ปัญหาอยา่ง ไรเก่ียวกบัการตอบสนองของสินคา้หรือบริการ 
แลว้ลูกคา้ท าการคน้หาขอ้มูลเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร เพื่อท่ีจะประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใน
การแกปั้ญหา และน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือไดอ้ย่างไร ขอ้มูลทั้งหมดเหล่าน้ีจะช่วยให้นกัขายตรง
สามารถ วางแผนในการน าเสนอและจูงใจให้ลูกคา้รับรู้ไดใ้นทุกขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจ 
ซ่ึงตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด นอกจากน้ีถา้หากทราบ
ความรู้สึกของลูกคา้หลงัจากซ้ือสินคา้หรือบริการก็จะช่วยให้สามารถปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ
และพฒันาสินคา้หรือบริการใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน  
ความหมายของการขาย 
             การขาย เป็นศิลปะของการชกัจูงใจให้คนอ่ืนคิดหรือกระท าตามความคิดของนกัขาย หรือ 
การขาย หมายถึงกระขวนวิเคราะห์ความจ าเป็นและความตอ้งการของผูมุ้่งหวงั และช่วยให้คน้พบ
ความจ าเป็น ความตอ้งการ ท่ีจะไดรั้บการตอบสนองดว้ยความพึงพอใจจากการซ้ือสินคา้และบริการ
ท่ีนกัขายน าเสนอ 
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บทบาทของการขาย  

เป็นการใหบ้ริการชกัจูงใจ การติดต่อส่ือสาร การแกไ้ขปัญหาหรือตอบสนองความตอ้งการ
ใหเ้กิดความพึงพอใจและการใหก้ารศึกษาแก่ผูบ้ริโภค 

ลกัษณะของการขาย 

           งานขายมีลกัษณะเก่ียวกบัความสามารถในการชกัจูงใจและโนม้น้าว หรือใชศิ้ลปะการขาย
เป็นส าคญั การขายเกิดจากพฤติกรรมภายใน ไดแ้ก่ ความรู้สึกนึกคิด ความนิยมความชอบ ความพึง
พอใจ ความเต็มใจของผูซ้ื้อฯลฯ ดงันั้นนักขายจึงมีคุณสมบติัและความรอบรู้หลายประการ เช่น 
ดา้นพื้นฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายโดยตรง ตา้นจิตวิทยาในการปรับตวัเขา้หาลูกคา้ 
การเตรียมตวัก่อนปฏิบติังานขาย และการปฏิบติัภายหลงัส้ินสุดการขาย ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้ง
ให้ความส าคญัของการขายเป็นหลกั นอกจากกิจการจะมีสินคา้พร้อมเพื่อขาย มีลูกคา้มุ่งหวงัเป็น
เป้าหมายส าคญัในการขาย มีบุคลากรปฏิบติังานขายยงัไม่เพียงพอส าหรับการสร้างเสริมการขายให้
มีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัศิลปะการขายท่ีนกัขายเหล่านั้นน ามาใชใ้นระหวา่งการปฏิบติังานขายดว้ย 
จึงจะบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้

การขายสินค้าและบริการ 

           กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายย่อมเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ซ่ึงมีอยู ่2 ประเภท 
คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสินคา้ และ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นบริการ ผลิตภณัฑ์ 2 ประเภทน้ีมีความแตกต่างกนั
อยา่งชดัเจน คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสินคา้สามารถมองเห็นได ้จบัตอ้งหรือสัมผสัได ้ ส่วนผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นบริการไม่สามารถมองเห็นได ้จบัตอ้งสัมผสัไม่ได ้การน าเสนอสินคา้และการบริการจึงแตกต่าง
กนั 

ความหมายของสินค้าและบริการ 

สินคา้ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน สามารถมองเห็นได ้จบัตอ้งหรือสัมผสัได ้เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ สบู่ ตูเ้ยน็ เส้ือผา้ กระเป๋า บา้น รถยนต ์ฯลฯ 

บริการ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถมองเห็นได้จบัตอ้งหรือสัมผสัไม่ได้ 
หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนเก่ียวกบัความอ านวย
ความสะดวก ไม่สามารถมองเห็นได ้แต่สามารถสร้างความพอใจใหก้บัผูรั้บบริการได ้

ประเภทของการบริโภค  สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะของสินคา้เป็น 2 ประเภท คือ 
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1.  การบริโภคสินคา้ไม่คงทน (nondurable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของชนิด
ท่ีส้ินเปลืองหรือใช้หมดไป เรียกว่า destruction เช่น การบริโภคน ้ า อาหาร ยารักษาโรค น ้ ามนั
เช้ือเพลิง ฯลฯ  

2. การบริโภคสินค้าคงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของท่ียงัคง
ใช้ได้อีก ลักษณะน้ีเรียกว่า diminution เช่น การอาศยับ้านเรือน การใช้รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม สินคา้ประเภทน้ีก็จะค่อย ๆ สึกหรอไป จนในท่ีสุดจะไม่สามารถ
น ามาใชไ้ดอี้ก 
 
มุมมองเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ของ4 Ps กบั Cs 
Consumer wants and needs (Product -> Consumer) 

ในมุมมองของ 4Cs นั้น แทนท่ีจะให้ความส าคญักบัสินคา้แบบแต่ก่อนก็กลบัมาสนใจท่ีตวั
ผูบ้ริโภคมากข้ึน เพราะมนัคือการมองวา่ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะเป็นลูกคา้ นกัธุรกิจตอ้งศึกษาและท าความ
เขา้ใจลูกคา้จริงๆ ของตวัเองอยา่งลึกซ้ึงว่ามีความตอ้งการอะไร เพราะสินคา้และบริการของธุรกิจ
นั้นก็ตอ้งเกิดข้ึนมาเพื่อรองรับความตอ้งการเหล่าน้ี 

 
 
Cost (Price -> Cost) 

“ราคา” ท่ีถูกพูดถึงไม่ใช่แค่เร่ืองของเงิน แต่พูดถึงทุกอย่างท่ีลูกคา้จ าเป็นตอ้งแลกเปล่ียน
เพื่อท่ีจะสามารถไดใ้ชบ้ริการหรือสินคา้นั้นได ้ราคาท่ีวา่สามารถรวมไปถึงเร่ืองของเวลา ความรู้สึก
ต่างๆ ไดด้ว้ย 
Communication (Promotion -> Communication) 

แมว้า่ความหมายอาจจะคลา้ยๆ กบั Promotion ของ 4Ps แต่ในมุมมองของ 4Cs นั้นจะไม่ใช่
เร่ืองการพยายาม “กล่อม” หรือ “ช้ีน า” ลูกคา้แบบ Promotion หากแต่ Communication น้ีจะเนน้เร่ือง
การส่ือสาร “ร่วม” ไปกบัผูบ้ริโภค กล่าวคือการส่ือสารท่ีลอ้ไปกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไลฟ์
สไตลต่์างๆ ของพวกเขา 
Convenience (Place -> Convenience)  

ส าหรับ 4Cs ท่ีเกิดข้ึนมาในยคุหลงัๆ ท่ีเร่ิมมี Internet แลว้ ท าใหส้ถานท่ีจดัจ าหน่ายหรือ
ช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้และบริการไม่ไดอ้ยูใ่นรูปแบบ Physical อีกต่อไป นกัการตลาดเลยตอ้ง
มองถึงการอ านวยความสะดวกท่ีท าใหลู้กคา้สะดวกในการใชบ้ริการและสินคา้ของเราใหดี้ท่ีสุด 

4 C’s มุมมองของลูกคา้ 4 P’s มุมมองของผูข้าย / ผูใ้หบ้ริการ 
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การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพเป็นเคร่ืองมือในการ

ประเมินสถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจ ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจน
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท 
 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 

การวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในบริษทัทุก ๆ ดา้นเพื่อท่ีจะ
ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ แหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ภายใน คือระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารท่ีครอบคลุมทุกดา้นทั้งในดา้นโครงสร้างระบบระเบียบวิธี
ปฏิบติังาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร ( คน เงิน วสัดุ การจดัการ ) รวมถึง
การพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษทัเพื่อท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อน
หนา้น้ีดว้ย 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

ภายใตก้ารประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษทั ท าให้สามารถคน้หาโอกาสและ
อุปสรรค การด าเนินงานของบริษทัท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้ งใน
ประเทศและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท เช่น อตัราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น ระดบัการศึกษา การตั้ง
ถ่ินฐานและการอพยพของประชาชน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ
และวฒันธรรม สภาพแวดลอ้มทางการเมือง เช่น บทบญัญติักฎหมายต่าง ๆ มติคณะรัฐมนตรี และ

Customer Solution 
-ตอบสนองความตอ้งการไดม้ากท่ีสุด 

Product - ผลิตภณัฑต์อบสนองความตอ้งการ 

Customer Cost 
-ราคาเหมาะสม / ยอ่มเยา 

Price – การตั้งราคาท่ีเหมาะสม 

Convenience 
-ซ้ือหาสะดวก 

Place - ระบบการจดัจ าหน่ายท่ีกระจายทัว่ถึง 

Communication 
-รายละเอียดคุณสมบติั 
ครบถว้นถูกตอ้งชดัเจน 

Promotion – โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
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สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ ๆ และพฒันาการทางดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการ 

Strengths (จุดแข็ง) เป็นการพิจารณาข้อดีหรือจุดเด่นท่ีเก่ียวกับบริษทั ผลิตภณัฑ์ ส่วน
ประสมทางการตลาด (4 P’s) และปัจจยัภายในท่ีบริษทัสามารถควบคุมได้ และน ามาใช้ในการ
วางแผนกลยทุธ์การตลาด ตวัอยา่งของจุดแขง็ ไดแ้ก่ 

–  สินคา้มีคุณภาพดี     ความช านาญของบุคลากร 
– บรรจุภณัฑท์นัสมยั     ความแขง็แกร่งของตราสินคา้ 
– เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ    ท าเลท่ีตั้งของกิจการท่ีเหมาะสม 
– มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี    ระบบตรวจสอบคุณภาพท่ีทนัสมยั 
– ส่วนแบ่งทางการตลาดสูง    ภาพพจน์ของสินคา้และบริษทัดี 
– ตน้ทุนการผลิตสินคา้ต ่า    มีการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
– มีความสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
Weaknesses (จุดอ่อน) เป็นการพิจารณาขอ้เสียหรือจุดด้อยหรือข้อบกพร่องท่ีอยู่ภายใน

บริษทัและผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีบริษทัสามารถควบคุมไดแ้ละบริษทัจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
ตวัอยา่งของจุดอ่อน ไดแ้ก่ 

– สินคา้มีใหเ้ลือกนอ้ย     ราคาสินคา้แพงกวา่คู่แข่งขนั 
– รูปแบบสินคา้ไม่ทนัสมยั    เงินทุนไม่เพียงพอ 
– ก าลงัการผลิตต ่า     สายผลิตภณัฑส์ั้น 
– ตน้ทุนการผลิตสูง     จ  านวนแรงงานไม่เพียงพอ 
– ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่เพียงพอ   ไม่มีงบประการการโฆษณา 
Opportunities (โอกาส)    เป็นการพิจารณาถึงขอ้ไดเ้ปรียบของกิจการหรือของผลิตภณัฑท่ี์

มีเหนือกวา่คู่แข่งขนั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีอยูภ่ายนอกท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อบริษทั ให้น าไปใชใ้นการ
วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ตวัอยา่งของโอกาส ไดแ้ก่ 

– การแข่งขนัยงัมีนอ้ย     คู่แข่งขนัเลิกกิจการ 
– จ านวนผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึน    การเติบโตของตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
– ไดรั้บการส่งเสริมจากรัฐบาล    ทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ของผูบ้ริโภค 
– เศรษฐกิจมีอตัราเจริญเติบโตสูงข้ึน   มีคนกลางท่ีช่วยจดัจ าหน่ายมาก  
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Threats (อุปสรรค) เป็นการพิจารณาขอ้เสียเปรียบ ขอ้จ ากดั หรือปัญหาท่ีอยูภ่ายนอกกิจการ
และเป็นอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดต้วัอย่างของ
ขอ้จ ากดั ไดแ้ก่ 

– ราคาของตน้ทุนวตัถุดิบสูงข้ึน   คู่แข่งขนัรายใหม่เขา้มาในตลาด 
– มีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัใหม่   คู่แข่งขนัทุ่มการโฆษณาสูง 
– มีสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัได ้   สินคา้ถูกกดราคาจากคนกลาง 
– เศรษฐกิจอยูใ่นขั้นตกต ่า    ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงรสนิยม 
– จ านวนผูบ้ริโภคลดนอ้ยลง 

 

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 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้รับ
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.  ช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
ประเภทของการบริโภค  สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะของสินคา้เป็น 2 ประเภท คือ 
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 1.  การบริโภคสินคา้ไม่คงทน (nondurable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของชนิด
ท่ีส้ินเปลืองหรือใช้หมดไป เรียกว่า destruction เช่น การบริโภคน ้ า อาหาร ยารักษาโรค น ้ ามนั
เช้ือเพลิง   ฯลฯ  
 2. การบริโภคสินค้าคงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของท่ียงัคง
ใช้ได้อีก ลักษณะน้ีเรียกว่า diminution เช่น การอาศยับ้านเรือน การใช้รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม สินคา้ประเภทน้ีก็จะค่อย ๆ สึกหรอไป จนในท่ีสุดจะไม่สามารถ
น ามาใชไ้ดอี้ก 
 
5.  ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะต้องตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและ
บริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การ
ตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process)แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั มี
ความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ หลักการตัดสินใจการตัดสินใจจะเกิดผลสัมฤทธ์ิได้นั้ นมีความจ าเป็นต้องอาศยั
หลกัการท่ีดีในการตดัสินใจ 
การตดัสินใจท่ีดีควรยดึหลกัการดงัน้ี 

1. การตดัสินใจตอ้งใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด 
2.  การตดัสินใจควรใหมี้ลกัษณะเป็นไปในทางกระจายอ านาจการบริหารใหส่้วนงานต่างๆ 
3.  การตดัสินใจตอ้งให้สามารถปฏิบติัไดเ้ป็นไปตามนโยบายจุดมุ่งหมายระเบียบแผนของ

องคก์าร 
4.  ควรวางแผนการด าเนินการไวล่้วงหนา้  เพราะการตดัสินใจมกัเก่ียวขอ้งขอ้งกบับุคคล 

หลายฝ่าย 
- ผูริ้เร่ิม (Initiator) คือ บุคคลผูริ้เร่ิมคิดถึงการซ้ือสินคา้อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
- ผูท่ี้มีอิทธิพล (Influence) คือ บุคคลผูท่ี้มีความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
- ผูต้ดัสินใจซ้ือ (Decider) คือ บุคคลผูมี้อ  านาจและหนา้ท่ีในการตดัสินใจซ้ือวา่จะ ซ้ือ

สินคา้อะไร ซ้ือท่ีไหนและซ้ืออยา่งไร 
- ผูซ้ื้อ (Buyer) คือ บุคคลผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการซ้ือสินคา้ 
- ใช ้(User) คือ บุคคลผูท่ี้ท าหนา้ท่ีบริโภคหรือใชสิ้นคา้และบริการ 
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6.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ภคิณ  สุวรรณศรี ( 2560 ) ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จากเศษวสัดุ
บรรจุภณัฑ์ไมท่ี้ไดจ้ากการขนส่ง โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ วิจยัดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะทาง
กายภาพและทดสอบคุณสมบัติของเศษวสัดุบรรจุภัณฑ์ไม้ท่ีได้จากการขนส่ง 2) เพื่อพฒันา 
ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ จากเศษวสัดุบรรจุภณัฑ์ไมท่ี้ไดจ้ากการขนส่ง 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ ท่ีมีต่อ ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษวสัดุบรรจุภณัฑ์ไมท่ี้ไดจ้ากการขนส่ง โดย
ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาลกัษณะ ความเป็นมาและลกัษณะทางกายภาพของเศษ
วสัดุบรรจุภัณฑ์ไม้ท่ีได้จากการขนส่ง ซ่ึงเก็บข้อมูลจากผู ้เ ก่ียวข้องกับธุรกิจการ ขนส่งโดย
รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ กบัผูป้ระกอบการซ้ือขายเศษวสัดุจากเศษวสัดุบรรจุภณัฑ์ไมท่ี้ไดจ้ากการ
ขนส่ง ผูท้รงคุณวุฒิ ด้านการออกแบบ จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในการ
ออกแบบ โดยเร่ิมจากการออกแบบแนวคิดริเร่ิม การ พฒันาแนวคิด และการกลัน่กรองแบบ โดย
ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงออกแบบผลิตภณัฑ์ การคดัเลือกตนั แบบโดย
ผูท้รงคุณวุฒิด้านการออกแบบ การผลิตต้นแบบ และการประเมินความพึงพอใจโดยผูบ้ริโภค 

ผลการวิจยัพบว่า เกณฑ์ ความพึงใจในภาพรวมทั้งหมดของผูบ้ริโภค อยู่ในเกณฑ์มาก (x̄=4.28) 
ดา้นรูปแบบโดยรวมความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์มาก  (x̄=4.12) ดา้นประโยชน์ใช้สอยโดยรวมมี
ความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑม์าก (x̄=4.35) ดา้นกายวิภาคเชิงกลโดยรวมมีเกณฑค์วามพึง พอใจอยูใ่น
เกณฑม์าก (x̄ =4.29) และดา้นแนวโนม้โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก (=4.47) และ
ผลประเมินใน ขอ้ยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความแข็งแรง (x̄=4.51,S.D.=0.66)และมี

คุณค่าทางดา้นวสัดุ (x̄=4.51,S.D.=0.75) ค าส าคญั : บรรจุภณัฑ์ไมจ้ากการขนส่ง  เฟอร์นิเจอร์จาก
เศษไม ้

 ธนกร นิรันดร์นุต และ รัฐไท พรเจริญ (2559) งานวิจยัน้ีเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีน า
เศษไมเ้หลือใชจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมม้าใชใ้ห้เกิดคุณค่าทาง ทรัพยากรธรรมชาติมาก
ยิ่งข้ึน โดยมีจุดประสงค ์1.ศึกษาเศษไมเ้หลือใช้จากการผลิตเพื่อน ากลบัมาใชท้  าผลิตภณัฑ์ในงาน 
สถาปัตยกรรม 2. ออกแบบวสัดุจากเศษไมเ้หลือใช้จากโรงงานแปรรูปไมส้ร้างเป็นตน้แบบและ
ทดสอบวสัดุ 3.ประเมินผลความพึ่ง พอใจจากผลิต ภณัฑ์ตน้แบบ ซ่ึงแนวทางการออกแบบจะใช้
กระบวนน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse) เพื่อให้ใชพ้ลงังานในการผลิตนอ้ย ท่ีสุดและเพื่อให้การบริหาร
จดัการเศษไมใ้นโรงงานเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์จึงตอ้งศึกษาระบบการจดัการภายในองค์กรนั้น
โดยตรง จึงได้เลือกกรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมข้นาดกลางประเภท วงกบ ประตู
หน้าต่าง บริษทัสยามวูด้เท็ค จ  ากัด (Siam Woodtech Co., Ltd) เพื่อส ารวจกระบวนการผลิตใน
องคก์ร ทั้งขั้นตอนการผลิต อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นโรงงาน การบริหารจดัการเศษไม้
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เหลือใชเ้ป็นตน้ น ามาวิเคราะห์หาขอ้จ ากดัในการออกแบบและแนวคิดท่ีสามารถเป็นไปไดใ้นการ 
ออกแบบในบริบทของกรณีศึกษาท่ีตั้ งไวโ้ดยท าแบบร่างจากแนวคิดเบ้ืองต้นเพื่อน าเสนอต่อ
ผูท้รงคุณวุฒิด้านออกแบบ 3 ท่าน แสดงข้อเสนอแนะอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ในการพฒันา
ผลิตภณัฑต์น้แบบต่อไป จากการพฒันาผลิตภณัฑซ่ึ์งผา่นความคิดเห็น จากท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์จน
เป็นผลิตภณัฑ์ตน้แบบ หลงัจากนั้นจึงท าแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้น การออกแบบและกลุ่มผูบ้ริโภคงานออกแบบตกแต่งมาเป็นผูป้ระเมิน 20 ท่านในงานทั้ง 3 แบบ 
ซ่ึงไดแ้ก่ ม่านไมท่ี้พบัปรับไดโ้คม ไฟไมท่ี้ติดผนงัท่ีพบัปรับไดแ้ละโคมไฟไมต้ั้งพื้นพบัปรับไดโ้ดย
ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของผลิตภณัฑ์พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบใหค้วามพึงพอใจในระดบัมาก ( x ̄= 2.63, SD.=051)และกลุ่มผูบ้ริโภคงานออกแบบตกแต่ง
มี ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ( x ̄= 2.49, SD.=0.55)  

 สุรพนัธ์ จันทนะสุต การวจิยัการสร้างผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจากเศษไมเ้ก่าเพื่อเพิ่มมูลค่าตาม
แนวพระราชด ารัสปรัชญาเศรษกิจพิเพียง มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองแนวพระราชด ารัสปรัชญา
เศรษกิจพอเพียงโดยใช้วสัดุท่ีเหลือใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์โดยการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์จาก
เศษไมเ้ก่าเพื่อเป็นประโชยน์ต่อผูท่ี้สนใจ การสร้างผลิตภณัฑ์ตน้แบบเพื่อการส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชุนหรือหลุ่มผูป้ระกอบการ ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์จาก
เศษไมเ้ก่าเพื่อลดปริมาณการใชไ้ม ้โดยมีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษษคน้ควา้ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการเพื่อ
น ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจากเศษไมเ้ก่าในรูปแบบของผูว้ิจยั จากการท่ีไดท้  าการทดลอง
วิธีการสร้างผลิตภณัฑ์หัตถกรรมจากเศษไมเ้ก่า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียว
ชานและแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลคิดเป้นร้อยละค่าเฉล่ีย 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ระดบัความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์หัตถกรรมจากเศษไมเ้ก่าผลิตภณัฑ์กรอบรูป มีความ
ตอ้งการซ้ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อนละ 28 

 2. ระดบัความพึงพอจต่อผลิตภณัฑ์กรอบรูปทางดา้นการออกแบบอยูใ่นระดบัมาท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 26 

 3. ระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์นาฬิกาแขวนผนงัทางดา้นการออกแบบอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10 

 4. ระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ชั้นวางของแบบแขวนดา้นการออกแบบอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30 
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 5. ระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัพโ์คมไฟตั้งโต๊ะทางดา้นการออกแบบอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74 

 6. ระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์เรือใบจ าลองทางด้างการออกแบบอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 

 7. ระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์กล่องใส่เคร่ืองประดบัทางด้านการออกแบบอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10 
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บทที ่3 

วธีิการด 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. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. ท าการวดัและตอกไมห้นา้สามเป็นโครงสร้าง 
4. ตอกไมอ้ดัเขา้กบัโครงสร้างท่ีวางไว ้
5. น าแล็กเกอร์มาพน่แผน่ไมใ้หเ้งางาม 
6. ตกแต่งลวดลายของบา้นสัตวเ์ล้ียงใหส้วยงาม 

 ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 



แผนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนด 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

รูปแบบงาน และจดัสรร

งบประมาณ 
         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงการ         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ

สถานท่ีท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์         

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกล

ยทุธ ์

 
        

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงาน

และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวาง

ไว ้
        

7. สรุปผลการปฏิบติังาน 

         

8. ส่งรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

 
         

 

วนั เวลา สถานที่ 

 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
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 สถานท่ี   200 หมู่ 4 ซอยด่านส าโรง 18 แยก2  ถนน สุขุมวิท ต าบล ส าโรงเหนือ อ าเภอ 
เมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 10270 

 

 



 

 
สถานที่ด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 

 ส าโรง 

ซอย 
ด่านส าโรง 18 

สถานที่จดัท า 200 หมู่ 4 ซอย
ด่านส าโรง 18 แยก2  ถนน 
สุขมุวิท ต าบล ส าโรงเหนือ  
อ าเภอ เมืองฯ จงัหวดั 
สมุทรปราการ 10270 

 

ถนนศรีนครินทร์ 

วิทยาลยัเทคโนโลย ี
อรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 
 

อรรอรรถวิทย ์
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ขอบเขตด้านงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์   
     งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน  700 บาท  รวมเป็นเงิน 2,100 บาท  

1. ไมจ้อ๊ย 370  บาท 
2. สีทาไม ้  300 บาท 
3. แล็กเกอร์  270 บาท 
4. ตะปู    10  บาท 
5. ป้ายร้าน   500 บาท 

รวม   1,450 บาท 
 

การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1.  วางแผนขั้นตอนการท างาน 
 2.    จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
 3.    ปฏิบติังานตามท่ีวางแผนไว ้

  4.    การตรวจสอบความเรียบร้อยของชั้นวางรองเทา้ 
    5.    สรุปผลการด าเนินงาน 

 
ความเป็นมาของธุรกจิ 
 สมาชิกในกลุ่มเราสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใชท่ี้มีความสวยงาม ทนทาน และ
ยงัสามารถน าไปตกแต่งสวน หรือ สร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบา้นไดอี้กดว้ย ส่ิงท่ีเราจดัท าข้ึนมานั้น
ไดท้  ามาจากวสัดุท่ีเป็นแผน่ไมพ้าเลท ตระปู บานพบั แผน่ไมอ้ดั ซ่ึงในปัจจุบนัมีการใช้แผ่นไมพ้า
เลทอยา่งไม่เห็นคุณค่า เม่ือพอเวลาผา่นไปวสัดุเหล่าน้ีก็จะกลายเป็นขยะสูญเสียไปอย่างไร้ค่า ทาง
เราจึงคิดวธีิท่ีจะน าไมเ้พลเหล่าน้ีมา Recycle ใหมี้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัส่ิงประดิษฐม์ากข้ึน 
 
แผนบริหารจัดการ 

1. นายชยัพล พงษท์อง         ประธานโครงการ  
2. นายจกัรกริช หอมจรรยา      รองประธานโครงการ 
3. นางสาวกฤตยา          กระแสสังข ์   หวัหนา้ฝ่ายผลิต 
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แผนบริหารจัดการ 

นายชัยพล  พงษ์ทอง 
( ประธานโครงการ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          นายจักรกริช  หอมจรรยา                                                  นางสาวกฤตยา  กระแสังข์ 
             ( หัวหน้าฝ่ายจัดซ้ือ )                                                           ( หัวหน้าฝ่ายผลติ ) 
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 แผนการตลาด 
 

กลยุทธ์ผลติภัณฑ์  
 ผลิตภัณฑ์ “บ้านสัตว์เ ล้ียง จากไม้พาเลท” ท าจากไม้พาเลทเก่าท่ีเหลือใช้ เป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาด 100x120x15.7cm และน าแผ่นไมม้าท าเป็นผนงัของบา้น ตกแต่งดว้ยสีสดใส 
สามารถน าไปวางไวท่ี้สวนได ้เพื่อเพิ่มความสวยงาม  

 
 
กลยุทธ์ราคา 
 ใชน้โยบายราคาเดียว  ราคา  1,090 บาท ลูกคา้สามารถช าระเป็นเงินสด และสามารถช าระ
ผา่นระบบ พร้อมเพย ์ของทางร้าน 
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กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 ทางร้านของเรา สามารถติดต่อสั่งซ้ือสินคา้ผ่านระบบช่องทางออนไลน์ของร้านได้โดย
ติดต่อผา่น Facebook : ความสุขของสัตวเ์ล้ียง หรือเบอร์โทรศพัท ์085-998-0411 และร้านสัตวเ์ล้ียง
ในวดัด่านส าโรง 

 

 
 
กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 
 ด่วน!!โปรโมชัน่ สั่งสินคา้ตั้งแต่วนัน้ีถึงวนัท่ี 30 ก.พ. 63  แถมอาหารสุนขัหรืออาหารแมว
ขนาด 1 กิโลกรัม 
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โลโก ้
 

 
 
 
 
 
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

 
รายการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกไ้ข 

1. วตัถุดิบอาจไม่พียงพอ ท าใหผ้ลิตสินคา้ล่าชา้ จดัเตรียมวตัถุดิบส ารอง 

2. สินคา้ไม่เป็นท่ีน่าสนใจของ
ลูกคา้ 

ยอดขายไม่ไดต้ามท่ีก าหนด พฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ือง
สังเกตความตอ้งการของลูกคา้ 

3. มีคู่แข่งจ านวนมาก มีส่ิงประดิษฐส่์งเขา้ประกวด
จ านวนมาก 

ควรท าส่ิงประดิษฐท่ี์แปลก
ใหม่ไม่มีร้านไหนเคยท าและ
สร้างสรรคส่ิงประดิษฐใ์หโ้ดด
เด่น 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
 การด าเนินโครงการ ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้จากไม้มาเป็นบ้านสัตว์เล้ียง  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุอยา่ง
ไมพ้าเลท ท่ีไม่ใชแ้ลว้และเพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์ในการลงมือปฏิบติังานจริง 
รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย ชัยพล พงษ์ทอง 

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  



นาย ชัยพล พงษ์ทอง 

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 าการวาดแบบและเคา้โครงใส่กระดาษ 
- น าไมพ้าเลทมาตดัและวางให้เป็นโครงตามแบบท่ีวาด
ไว ้

 

5 ต.ค. 62 - น าไมท่ี้ตดัมาเจาะเป็นรูเพื่อใส่แท่งเหล็กเกลียวตามแบบ
ท่ีวาดไว ้

- น าไมท่ี้เจาะรูมาประกอบใส่กบัแท่งเหล็กเกลียว 

 

9 ต.ค. 62 - น าน๊อตมาล็อกไมท่ี้ใส่เป็นชั้นๆ 
- ท าประตูใหส้ัตวเ์ล้ียงเขา้ออกได ้

 

15 ต.ค. 62 - น าสีมาทาไมพ้าเลทใหมี้สีสนัสวยงามและเช็คความ
เรียบร้อย 

 

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 
ส่ิงประดิษฐ์ 

 

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  
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นาย ชัยพล พงษ์ทอง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

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)   

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 - ส่งกิตติกรรมประกาศบทคดัยอ่, , 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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นายจักรกริช  หอมจรรยา 

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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นายจักรกริช  หอมจรรยา 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

28 ก.ย. 62 - ท าการวาดแบบและเคา้โครงใส่กระดาษ 
- น าไมพ้าเลทมาตดัและวางให้เป็นโครงตามแบบท่ีวาด
ไว ้

 

5 ต.ค. 62 - น าไมท่ี้ตดัมาเจาะเป็นรูเพื่อใส่แท่งเหล็กเกลียวตามแบบ
ท่ีวาดไว ้

- น าไมท่ี้เจาะรูมาประกอบใส่กบัแท่งเหล็กเกลียว 

 

9 ต.ค. 62 - น าน๊อตมาล็อกไมท่ี้ใส่เป็นชั้นๆ 
- ท าประตูใหส้ัตวเ์ล้ียงเขา้ออกได ้

 

15 ต.ค. 62 - น าสีมาทาไมพ้าเลทใหมี้สีสนัสวยงามและเช็คความ
เรียบร้อย 

 

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 
ส่ิงประดิษฐ์ 

 

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  
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นายจักรกริช  หอมจรรยา 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

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 - ส่งกิตติกรรมประกาศบทคดัยอ่, , 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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นางสาวกฤตยา  กระแสสังข์ 

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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นางสาวกฤตยา  กระแสสังข์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

28 ก.ย. 62 - ท าการวาดแบบและเคา้โครงใส่กระดาษ 
- น าไมพ้าเลทมาตดัและวางให้เป็นโครงตามแบบท่ีวาด
ไว ้

 

5 ต.ค. 62 - น าไมท่ี้ตดัมาเจาะเป็นรูเพื่อใส่แท่งเหล็กเกลียวตามแบบ
ท่ีวาดไว ้

- น าไมท่ี้เจาะรูมาประกอบใส่กบัแท่งเหล็กเกลียว 

 

9 ต.ค. 62 - น าน๊อตมาล็อกไมท่ี้ใส่เป็นชั้นๆ 
- ท าประตูใหส้ัตวเ์ล้ียงเขา้ออกได ้

 

15 ต.ค. 62 - น าสีมาทาไมพ้าเลทใหมี้สีสนัสวยงามและเช็คความ
เรียบร้อย 

 

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 
ส่ิงประดิษฐ์ 

 

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  
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นางสาวกฤตยา  กระแสสังข์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

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 - ส่งกิตติกรรมประกาศบทคดัยอ่, , 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  

32 



บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

โครงการ ความสุขของสัตว์เลีย้ง 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
30/06/62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 3  คน  700.00 2,100.00      2,100.00 
15/09/62 ค่าไม ้    1  มดั 370.00 370.00   1,730.00 

 ค่าสี    1 กระป๋อง 300.00 300.00   1,430.00 
 ค่าแปรงทาสี    2 แปรง 20.00 40.00   1,390.00 
 ค่าน๊อต+ตะปู    1 ถุง 20.00 20.00   1,370.00 
 ค่าแผน่CD    1 แผน่ 70.00 70.00   1,300.00 
 ค่าปร้ิน    1 เล่ม 300.00 300.00   1,000.00 
 ค่าป้ายร้าน    1 แผน่ 500.00 500.00   500.00 
 ค่าเขา้เล่ม    1 ชุด 200.00 200.00   300.00 
 กล่องใส่ CD    1 กล่อง 50.00 50.00   250.00 
           
           
           

รวม 2,100.00 รวม 1,850.00 รวม 250.00 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้ “ความสุขของสัตวเ์ล้ียง” 
วตัถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 

3. เพือ่ใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ทุนทั้งส้ิน  2,100.00 บาท 
หกัซ้ือวสัดุอุปกรณ์   1,850.00 บาท 
เหลือคืนสมาชิก     250.00 บาท 
คืนเงินจากการด าเนินงานสมาชิกกลุ่มคนละ     83.00  บาท 
 
     แบ่งก าไรและคืนทุนให้สมาชิก 3 คน เท่า ๆ กนั คนละ 83.00 บาท 
 
             รายช่ือ                                                จ านวนเงิน 
1.  นายชยัพล  พงษท์อง  84.00 บาท 
2.  นายจกัรกริช  หอมจรรยา   83.00 บาท 
3.  นางสาวกฤตยา   กระแสสังข ์  83.00 บาท 
               รวม             250.00 บาท
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บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

จากการด าเนินโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ บา้นสัตวเ์ล้ียงจากไมพ้าเลท สามารถบรรลุ
เป้าหมายวตัถุประสงคข์องวิชาโครงการ และไดเ้ก็บเงินสมาชิกภายในกลุ่มคนละ 700 บาท จ านวน 
3 คน เป็นเงิน 2,100 บาท สถานท่ี 200 ม.4 ซอย ด่านส าโรง 18 แยก 2 ถนน สุขุมวิท ต.ส าโรงเหนือ 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ปฏิบติังานในช่วงเดือน มิถุนายม 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563 โดยเสีย
ค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์และเอกสารเป็นจ านวนเงิน 1,850 บาท  

 
สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

 

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

2 15 มิ.ย. 62 - เสนองานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3 18 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารอนุมติโครงการ 
4 20 - 23 มิ.ย. 62 - ส่งช่ือโครงการเพื่อขออนุมติั และ ส่งเอกสาร 
5 25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 1 (บทน า) และ ส่งบทท่ี 1 
6 23 ก.ค. – 2 ส.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 2 และ ส่งบทท่ี 2 
7 23 ก.ค.  - 2 ส.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 3 แล ส่งบทท่ี 3 
8 20 - 30 ส.ค. 62 - เร่ิมท า Powerpoint และส่ง Powerpoint 

(โครงการ+แผนธุรกิจ) เตรียม Present คร้ังท่ี 1 
9 20 ก.ย. 62 - เขา้พบอาจารยก่์อน Present 

10 21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังท่ี 1 



ล าดับที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 
11 25 ก.ย. - 15 ต.ค.  62 - จัดเตรียมอุปกรณ์และประดิษฐ์ช้ินงาน 

- น าไมท่ี้ตดัมาเรียงเป็นโครงสร้างตามท่ีวางแผน
เอาไว ้

- เจาะรูไมพ้าเลทใหต้รงกนัเพื่อจะไดใ้ส่น็อตล็อก 
- ตกแต่งทาสีใหส้วยงาม 

12 20 - 27 ต.ค. 62 - เร่ิมท า Powerpoint และส่ง Powerpoint 
(โครงการ+แผนธุรกิจ) เตรียม Present คร้ังท่ี 2 

13 30 ต.ค. 62 - เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนองานโครงการงาน
ประดิษฐ์ 

14 16 พ.ย. 62 - น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 
15 13 ธ.ค. 62 - งาน ATC. นิทรรศน์ 
16 14 - 18 ธ.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 4 และ ส่งบทท่ี 4 
17 16 - 22 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบทท่ี 5 และ ส่งบทท่ี 5 
18 25 - 29 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบรรณานุกรม และ ส่งบรรณานุกรม 
19 30 ม.ค. – 7 ก.พ. 63 - เร่ิมท าภาคผนวก และ ส่งภาคผนวก 

20 9 - 14 ก.พ. 63 - เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั และ 
ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั 

21 20 ก.พ. 63 - ตรวจรูปเล่มโครงการ 
22 26 ก.พ. 63 - ส่งรูปเล่ม+ เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 
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ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1. ภยัธรรมชาติอาจท าใหว้ตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเกิดการเสียหายได ้
2. วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่พอต่อการผลิต 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

1. ควรเก็บวสัดุไวใ้นท่ีแหง้ เพื่อป้องกนัการข้ึนรา 
2. วสัดุท่ีน ามาใชค้วรหาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้
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ภาคผนวก ก โครงการ 

- แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

- บันทกึการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 

  



 

 

แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2561 
 

ช่ือโครงการ    ความสุขของสัตวเ์ล้ียง  (The Pets'  Happiness) 
ระยะเวลาการด าเนินงาน   มิถุนายน 2562– กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานทีก่ารด าเนินงาน 200 หมู่ 4 ซอย ด่านส าโรง 18 แยก 2 ถนน สุขมุวทิ ต าบลส าโรงเหนือ 

อ าเภอ เมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 10270 
ประมาณการค่าใช้จ่าย   1,500  บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1.  นายชยัพล พงษท์อง รหสัประจ าตวั  40064 ปวช.3/11 
2.  นายจกัรกริช หอมจรรยา รหสัประจ าตวั 38222 ปวช.3/11 
3.  นางสาวกฤตยา   กระแสสังข ์        รหสัประจ าตวั    39988   ปวช.3/11 
 
 

   ลงช่ือ..........................................................ประธานโครงการ 
                (นายชัยพล  พงษ์ทอง)     ........./........./........ 
     

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

         ลงช่ือ....................................................หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 
     (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์) ......./......./....... 



ช่ือโครงการ   ความสุขของสัตวเ์ล้ียง  (The Pets'  Happiness) 
 

แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด โครงการกลุ่มส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 

อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท ์

 

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นายชยัพล      พงษท์อง        ประธานโครงการ  
2. นายจกัรกริช      หอมจรรยา     รองประธานโครงการ 
3. นางสาวกฤตยา              กระแสสังข ์   หวัหนา้ฝ่ายผลิต 

 

หลกัการและเหตุผล 

ในยุคปัจจุบนัผูค้นบางส่วน รักและช่ืนชอบการเล้ียงสัตวเ์พื่อไวเ้ป็นเพื่อนกนัมากข้ึน โดยการน า
สัตวเ์ล้ียงมาไวท้ั้งในบา้นและนอกบา้น เพื่อใหเ้กิดความเป็นสัดส่วนของทั้งคนและสัตวเ์ล้ียงท่ีอาศยั
อยูร่่วมกนั จึงเกิดธุรกิจบา้นของสัตวเ์ล้ียงข้ึนเพื่อฝึกนิสัยของสัตวเ์ล้ียง ใหอ้ยูใ่นขอบเขตบริเวณของ
ตนเองและท าให้ผูเ้ป็นเจา้ของมัน่ใจวา่สัตวเ์ล้ียงของตนเองจะปลอดภยัจากช่วงเวลาท่ีเจา้ของไม่อยู่
ในบา้น  

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการจึงไดมี้แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์น าวสัดุเหลือใชอ้ยา่ง 
ไม ้มาเพิ่มมูลค่าใหอ้อกมาเป็นบา้นสัตวเ์ล้ียงท่ีมีการออกแบบและวางแผนไวเ้พื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั และยงัสามารถช่วยน าวสัดุหรือของเหลือใชส้ามารถน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งไม่สูญเปล่า  
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วตัถุประสงค์ 
5. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
6. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
7. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
8. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
เป้าหมาย 

3. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
4. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 
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 
1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. ท าการวดัและตอกไมห้นา้สามเป็นโครงสร้าง 
4. ตอกไมอ้ดัเขา้กบัโครงสร้างท่ีวางไว ้
5. น าแล็กเกอร์มาพน่แผน่ไมใ้หเ้งางาม 
6. ตกแต่งลวดลายของบา้นสัตวเ์ล้ียงใหส้วยงาม 

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

 

ขั้นตอนการด าเนินการ ปี 2561 ปี 2562 

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   200 หมู่ 4 ซอยด่านส าโรง 18 แยก2  ถนน สุขุมวิท ต าบล ส าโรงเหนือ อ าเภอ 
เมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 10270 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
      งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน      500 บาท  รวมเป็นเงิน 1,500 บาท  

1. ไมจ้อ๊ย  370  บาท 
2. สีทาไม ้   300 บาท 
3. แล็กเกอร์  270 บาท 
4. ตะปู    10  บาท 
5. ป้ายร้าน   500 บาท 

รวม   1,450 บาท 
 
การติดตามผลและการประเมิน 

4. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
5. น าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
6. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

5. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
6. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติและเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูท่ี้มีอาชีพท าฟาร์มไก่ 
7. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
8. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ภยัธรรมชาติอาจท าใหว้ตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเกิดการเสียหายได ้
2. วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. วสัดุท่ีน ามาใชค้วรหาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้
 2.    ควรเก็บวตัถุดิบไวใ้นท่ีแหง้ เพื่อป้องกนัการข้ึนรา 
  

 
 
ลงช่ือ.............................................     ลงช่ือ......................................................... 
      (อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท)์                      (อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล)             
        อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                              อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       

 
   ลงช่ือ................................................... 
     (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 
          หวัหนา้สาขาวชิาการตลาด 
 

 

  

18 
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สถานที่ด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 

 ส าโรง 

ซอย 
ด่านส าโรง 18 

สถานที่จดัท า 200 หมู่ 4 ซอย
ด่านส าโรง 18 แยก2  ถนน 
สุขมุวิท ต าบล ส าโรงเหนือ  
อ าเภอ เมืองฯ จงัหวดั 
สมุทรปราการ 10270 

 

ถนนศรีนครินทร์ 

วิทยาลยัเทคโนโลย ี
อรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 
 

อรรอรรถวิทย ์



บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
โครงการ   ความสุขของสัตวเ์ล้ียง  (The Pets'  Happiness)  
ทีป่รึกษาโครงการ       อาจารยอุ์ดมพร    เปตานนท ์
ทีป่รึกษาร่วมโครงการ  อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 
 

ล าดับ

ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 

ทีป่รึกษาร่วม 

1 ก าหนดส่งโครงการเพื่อขออนุมติั 24-28 มิ.ย.62   

2 ก าหนดส่ง เน้ือหา 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   

แผนการด าเนินงาน    

- ความเป็นมาของธุรกิจ    

- ผลิตภณัฑ์    

- แผนการบริหารจดัการ    

- แผนการตลาด    

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

- แผนการเงิน    

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง    

5 ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ +บทท่ี1-3 

แผนการด าเนินงาน กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Presentคร้ังท่ี 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่1 

(โครงการ +บทท่ี1-3 แผนการด าเนินงาน และ

บรรณานุกรม ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง  1-31 ต.ค.62   
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ล าดับ
ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

8 ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Presentคร้ังท่ี 2
รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/ บริการ/ 
แสดงผลงานประดิษฐ์) 

1-8 พ.ย.62   

9 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออ
กร้าน 
จดัแสดงสินคา้/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

16 พ.ย. 62   

10 ก าหนดส่ง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   
11 งาน ATCนิทรรศน์ 

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
13 ธ.ค.62   

12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 
(ปฏิบติังานรายบุคคล) 

16-20 ธ.ค.62   

(บญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ) 13-17 ม.ค.63   
13 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี  5 

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหา
อุปรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 

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  
บทคดัยอ่และสารบญั 

10-14 ก.พ.63   

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

46 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

-รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
- ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 
  



รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
ส่วนที ่1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1. ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อสินคา้ ความสุขของสัตวเ์ล้ียง (The Pets'  Happiness)  

เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 45 45 
หญิง 55 55 
รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ

ผู ้บริโภคท่ีมีต่อสินค้า ความสุขของสัตว์เล้ียง (The Pets'  Happiness) ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 100 คน จ าแนกตามตวัแปรดงัน้ี 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ  45.00 และเพศชาย
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 



ตารางที ่2. อายขุองผูต้อบสอบถาม 
 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี 19 19 

18 - 25  ปี 32 32 

27 - 35  ปี 26 26 

36 - 45 ปี 8 8 

45 ปีข้ึนไป 15 15 

รวม 100 100 

 
จากตารางที ่2. พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ18-25 ปี จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 

อายุ 27-35 ปี จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 อายุต  ่ากวา่ 18  ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.00  อาย ุ45 ปี ข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 อาย ุ36-45 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 8.00 
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ตารางที ่3 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

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

(ปวช.) 

31 31 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

42 42 

อนุปริญญา/ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวช.) 

27 27 

ปริญญาตรี - - 
ปริญญาโท หรือสูงกวา่ - - 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 3. พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 42 คน ร้อยละ 42.00 ต ่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 อนุปริญญา/ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวช.) จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 
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ตารางที ่4 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 
อาจารย ์ 1 1 

นกัเรียน / นกัศึกษา 26 26 
ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 9 9 
ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 36 36 
พนกังานบริษทั / รับจา้ง 28 28 

อ่ืนๆ - - 
รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 4. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย จ านวน 36 คน 

ร้อยละ 36.00 พนกังานบริษทั / รับจา้ง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 นกัเรียน / นกัศึกษา 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 
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ตารางที ่5 รายได ้/ เดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

รายได้ / เดือน ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 8 8 
10,001 - 15,000 41 41 
15,001 - 20,000 32 32 
20,001บาทข้ึนไป 19 19 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 5. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีรายได/้ เดือน 10,001 - 15,000จ านวน 41 คน 

ร้อยละ 41.00 15,001 - 20,000 จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00  20,001บาทข้ึนไป 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.00  ต ่ากวา่ 10,000 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  
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ส่วนที่ 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการประดิษฐ์สินคา้ร้าน ความสุขของสัตว์
เล้ียง  (The Pets'  Happiness) 

ตารางที ่6. ความพึงพอใจในการประดิษฐสิ์นคา้ 
 

ความพงึพอใจในการใช้
บริการเซเว่น อีเลฟเว่น 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
x ̅ 
 

 
SD 

ระดับ
ความ 

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

1. เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
ของวชิาโครงการ 

41 
(41%) 

26 
(26%) 

29 
(29%) 

4 
(4.0%) 

- 4.04 0.93 มาก 

2. เพื่อเอาไมพ้าเลท ท่ี
คนส่วนใหญ่คิดวา่สร้าง
ประโยชน์ไม่ไดแ้ลว้
น ามาก่อนใหเ้กิด
ประโยชน์ 

37 
(37%) 

37 
(37%) 

18 
(18%) 

8 
(8%) 

- 4.03 0.94 มาก 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิด
ความสามคัคีและ
ร่วมมือปฏิบติังานกนั
เป็นทีม 

32 
(32%) 

40 
(40%) 

27 
(27%) 

1 
(1.0%) 

- 4.07 0.74 มาก 

4. เพื่อใหน้กัศึกษามี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละเพิ่ม
ทกัษะในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ 

36 
(36%) 

35 
(35%) 

29 
(29%) 

- - 4.11 0.76 มาก 

5. สามารถน าไปใชไ้ด้
จริง 

37 
(37%) 

44 
(44%) 

12 
(12%) 

7 
(7.0%) 

 
- 

4.11 0.87 มาก 

6. ความแขง็แรงของ
ช้ินงาน 

42 
(42%) 

36 
(36%) 

18 
(18%) 

3 
(3%) 

- 4.20 0.94 มาก 
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ความพงึพอใจในการใช้
บริการเซเว่น อีเลฟเว่น 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
x ̅ 
 

 
SD 

ระดับ
ความ 

พงึพอใจ 5 4 3 2 1 
7. น ้าหนกัของ
ส่ิงประดิษฐเ์หมาะสม
ต่อการใชง้าน 

47 
(47%) 

36 
(36%) 

5 
(5%) 

11 
(11%) 

2 
(2.0%) 

4.17 1.13 มาก 

8. ราคาเหมาะสม 37 
(37%) 

37 
(37%) 

18 
(18%) 

8 
(8.0%.) 

- 4.03 0.94 มาก 

9. ประโยชน์ของการใช้
งาน 

37 
(3%) 

37 
(37%) 

18 
(18%) 

8 
(8.0%) 

- 
 

4.03 
 

0.94 
 

มาก 

10. เทคนิคการออกแบบ
และระบบการท างานไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น สะดวก
ต่อผูใ้ชง้าน 

44 
(44%) 

43 
(43%) 

3 
(3%) 

9 
(9.0%) 

1 
(1.0%) 

4.20 
 

1.01 
 

มาก 

11. ความเหมาะสมของ
วสัดุท่ีใชป้ระดิษฐ์ 

34 
(34%) 

43 
(43%) 

21 
(21%) 

2 
(2%) 

- 4.09 
 

0.92 
 

มาก 

 
จากตารางที ่6. พบวา่ความแขง็แรงของช้ินงาน ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.20 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

มาก เทคนิคการออกแบบและระบบการท างานไม่ยุง่ยากซบัซ้อน สะดวกต่อผูใ้ชง้าน าเฉล่ีย x ̅ ร้อย
ละ 4.20 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก น ้าหนกัของส่ิงประดิษฐเ์หมาะสมต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 
4.17 อยู่ในระดบัเห็นด้วยมากเพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทกัษะในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.11 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก สามารถน าไปใช้ได้จริง 
ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.11 อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชป้ระดิษฐ์ ค่าเฉล่ีย x ̅ 
ร้อยละ 4.09 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากเพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็น
ทีม ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.07 อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชา
โครงการ ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.04 อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เพื่อเอาไมพ้าเลท ท่ีคนส่วนใหญ่คิดว่า
สร้างประโยชน์ไม่ไดแ้ลว้น ามาก่อนให้เกิดประโยชน์ ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.03 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก  ราคาเหมาะสม ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.03 อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ประโยชน์ของการใช้งาน 
ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.03 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง “ความพึงพอใจที่มีต่อส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ความสุขของสัตว์เลี้ยง  (The Pets'  
Happiness) 
 

ค าช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง □ แต่ละขอ้เพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัทศันคติของท่านท่ีมีต่อ
ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 ส่วนที ่ 1ข้อมูลส่วนตัว 
1.  เพศ   □□ ชาย    □ หญิง 
2.  อาย ุ   □ ต  ่ากวา่ 18 ปี   □ 25 – 28 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  □ อาจารย ์   □ นกัเรียน/นกัศึกษา 
    □ 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 

แบบประเมินโครงการส่ิงประดิษฐ์วสัดุเหลือใช้ 
     โครงการส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ถือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิชาชีพสาขาวิชา
การตลาด  เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในอนาคต  ดงันั้นจึงขอความ
กรุณาท่านผูต้อบแบบประเมิน ตอบแบบประเมินความเป็นจริง 



ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ความสุขของสัตว์เลีย้ง 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพยีงข้อเดียว ทีต่รงกบัความพงึพอใจของท่าน 
5 เห็นดว้ย/พึงพอใจมากท่ีสุด 4  เห็นดว้ย/พึงพอใจมาก        3 เห็นดว้ยดว้ย/พึงพอใจปานกลาง 

2 เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ย  1 เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เติม 
................................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของการตอบแบบสอบถาม 
คณะผูจ้ดัท าโครงการความสุขของสัตวเ์ล้ียง 

 
ล าดับ 

 
ข้อพจิารณา 

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของ
วชิาโครงการ 

     

2  เพื่อเอาไมพ้าเลท ท่ีคนส่วนใหญ่คิดวา่
สร้างประโยชน์ไม่ไดแ้ลว้น ามาก่อนให้
เกิดประโยชน์ 

     

3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและ
ร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

     

4 เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

     

5 สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง      
6 ความแขง็แรงของช้ินงาน      

7 น ้ าหนกัของส่ิงประดิษฐ์เหมาะสมต่อการ
ใชง้าน 

     

8 ราคาเหมาะสม      

9 ประโยชน์ของการใชง้าน      
10 เทคนิคการออกแบบและระบบการท างาน

ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น สะดวกต่อผูใ้ชง้าน 
     

11 ความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชป้ระดิษฐ์      
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพส่ิงประดิษฐ์ในโครงการ 
- รูปแบบส่ิงประดิษฐ์ในโครงการ 
- รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของส่ิงประดิษฐ์ในโครงการ 
- รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติโครงการ 

  



โครงการ ความสุขของสัตว์เลีย้ง  (The Pets'  Happiness) 
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โลโก ้



วสัดุอุปกรณ์ 
 
       
 

 

              ไมพ้าเลท                                                   คอ้น                                                  สวา่น 

 

 

  

เล่ือยจ๊ิกซอ                                                        ฉากวดังาน                                         เล่ือยวง

เดือน 

         ตะปู                                                        สีน ้าทาไม ้
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ขั้นตอนการประดิษฐ์ 

1.  จัดเตรียมอุปกรณ์ 

 

2.  น าไมท่ี้ตดัมาเรียงเป็นโครงสร้างตามท่ีวางแผนเอาไว  ้
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3. เจาะรูไมพ้าเลทใหต้รงกนัเพื่อจะไดใ้ส่น็อตล็อก 

   

   

4 . ตกแต่งทาสีใหส้วยงาม   
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ประมวลภาพอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมนิเทศ 
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ภาคผนวก ง ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
  



 

 
 นายชยัพล  พงษท์อง 

ช่ือเล่น จูเนียร์ 
ท่ีอยู ่200 หมู่ 4 ซอย ด่านส าโรง 18 แยก 2 ถนน สุขมุวทิ ต าบลส าโรง
เหนือ อ าเภอ เมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 10270 
เบอร์โทรศพัท ์085-998-0411 
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   นางสาว ศศิวมิล ช่ืนชม 
   ช่ือเล่น ต่าย 
   ท่ีอยู ่333/66 หมู่บา้นรัชธานี 8 ต าบลบางโฉลง  

อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
เบอร์โทรศพัท ์098-987-1023 

 
 
 

   นาย นนัทวฒัน์ จุย้สีแกว้ 
   ช่ือเล่น โซ่ 
   ท่ีอยู ่85/15 หมู่ 3 ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง 
   จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
   เบอร์โทรศพัท ์096-031-7055 

 
 
 

 นางสาวกฤตยา  กระแสสังข ์
ช่ือเล่น เฟิร์น 
ท่ีอยู ่248 หมู่ 4 ซอย ด่านส าโรง 14 ถนน สุขมุวทิ ต าบลส าโรงเหนือ 
อ าเภอ เมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 10270 
เบอร์โทรศพัท ์098-925-6024 
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 นายจกัรกริช  หอมจรรยา 
ช่ือเล่น ออ้น 
ท่ีอยู ่31/25 ม.9 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
เบอร์โทรศพัท ์085-998-0411 
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