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บทคัดย่อ 
 

 โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทประดิษฐต์ะกร้าสานฝันมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของโครงการดงัน้ี  1.  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฎิบติังานกนัเป็นทีม 4. เพื่อให้
นกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

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

วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการคือเร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี  มิถุนายน 2562 ถึง  
กุมภาพนัธ์ 2563 สถานท่ีด าเนินโครงการคือ 265 หมู่ 8 ซอยมงักร ซอย 4 ถนนเทพารักษ์ อ  าเภอ 
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ         

ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณมีเงินลงทุน 1,500 บาทไดก้ าไรทั้งส้ิน 750 บาทหักทุน
จากการด าเนินการ 175 บาทรวมก าไรสุทธิ 925  บาทแบ่งก าไรให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คนเท่าๆกนัคน
ละ 308.33 บาทสมาชิก 

ก 



ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากาการด าเนินโครงการ 1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ของวิชาโครงการ 2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุเหลือใชเ้พื่อไม่ให้สูญเปล่า 3. ท าให้
สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 4. ท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานโครงการคือ 1. สมาชิกในกลุ่มขาด
ความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ในการท างานส่ิงประดิษฐ์ 2. สมาชิกในกลุ่มเวลาไม่ตรงกนั 3. มี
ปัญหาในการแบ่งหนา้ท่ีในการท างาน 

ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาโครงการประดิษฐ์ตะกร้าสานฝัน 1. หาขอ้มูลเก่ียวกบั
อุปกรณ์และลองฝึกฝนการท าให้เกิดความช านาญ 2. ประธานไดมี้การแบ่งเวลาให้สมาชิกกลุ่ม 3. 
ประธานพิจารณาตามความเหมาะสมของสมาชิกกลุ่มในการแบ่งหนา้ท่ีการท างาน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



กติติกรรมประกาศ 
 
 โครงการเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซ่ึงเน้ือหาโครงการเล่มน้ีจะเร่ิมตั้งแต่การน าเสนอโครงการ การวางแผน
เตรียมการส่ิงประดิษฐ ์ตลอดจนผลการด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วง 
 ท้ายน้ีคณะผูจ้ ัดท าโครงการ ต้องขอขอบพระคุณอาจารยอ์ุดมพร เปตานนท์ อาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ อาจารยก์นัตชาติ เมธาโชติมณีกลุ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดแ้นะน าจน
โครงการส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และผูจ้ดัท าโครงการหวงัว่าโครงการเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่
ท่านไม่มากกน็อ้ย หากผดิพลาดประการใดตอ้งการขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
                   ขอขอบพระคุณ 
          คณะผู้จัดท า 

                     โครงการตะกร้าสานฝัน  
                                                                                                                        (A Dream Basket) 
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  สารบัญ 
เร่ือง  หน้า 
บทคัดย่อ  (ก) 
กติติกรรมประกาศ (ข) 
บทที่ 1 บทน า 
 หลกัการและเหตุผล 1 
 วตัถุประสงค ์ 2 
 เป้าหมายของโครงการ 2 
 การติดตามผลและการประเมิน 2 
บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกบันวตัรกรรมส่ิงประดิษฐ ์ 3 
 แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 5 
 ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 5 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 6 
 แนวคิดและทฤษฎีการเขียนแผนธุรกิจ 12 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 15 
บทที่ 3 วธีิการด าเนินโครงการ 
 วิธีการด าเนินการ 18 
 ขั้นตอนด าเนินงาน 19 
 วนัเวลาและสถานท่ี 19 
 แผนบริหารจดัการ 20  
 แผนการตลาด 21 
 กลยทุธ์ิราคา 22 
 กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 23 
 กลยทุธ์ิการส่งเสริมการตลาด 24 
 แผนฉุกเฉิน หรือ แผนประเมินความเส่ียง 25 
บทที่ 4  ผลการด าเนินโครงการ 
 รายงานผลปฏิบติังานรายบุคคล 27 
 บญัชีรายรับ – รายจ่าย 35 
 



  สารบัญ (ต่อ) 
เร่ือง  หน้า 
 ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 36 
บทที่ 5  สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการด าเนินโครงการ 37 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 38 
 ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 38 
บรรณานุกรม 39 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก โครงการ 40 
 ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 49 
 ภาคผนวก ค ตราสินคา้ 59 
 ภาคผนวก ง ประวติัผูด้  าเนินโครงการ 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บทที่ 1 
บทน า 

 
หลกัการและเหตุผล 
หลอดเป็นส่ิงท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัเพราะเอาใชดู้ดน ้ าและหลอดนั้นมีมากมายหลายสีหลายขนาด

และหลอดไม่สามารถน ามาใชซ้ ้ าไดห้มดประโยชน์ จึงท าใหท้างคณะของเราคิดท่ีจะน าวสัดุเหลือใช้

นั้นก็คือ หลอดน ามาประดิษฐ์ตะกร้าสารจากหลอดซ่ึงตะกร้าจากหลอดเป็นการจกัสานของไทย

ชนิดหน่ึงท่ี เป็นสูตรประยตุโ์ดยยืนพื้นฐานเดิมมีการท าสืบต่อกนัมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์

นกัโบราณคดีไดพ้บความส าคญัเก่ียวกบัการท าเคร่ืองจกัสานในยคุหินใหม่ท่ีบริเวณถ ้าแห่งหน่ึงใน

เขตอ าเภอศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี ซ่ึงท าดว้ยไมไ้ผเ่ป็นลายขดัสองเส้นประมาณวา่มีอาย ุ4,000 ปีแลว้ 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดมี้แนวความคิดในการรังสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์น าวสัดุเหลือใช้

อย่างหลอด วัสดุท่ีเรามาท าเป็นตะกร้าสานมาเพิ่มมูลค่าให้ออกมาเป็นตะกร้าสานโดยน า

แนวความคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจา้อยูห่วัร.9  เสนอกบัทางคณะผูจ้ดัท่ีน า

หลอดไม่ใชแ้ลว้น ากลบัมาสร้างสรรคแ์ละสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่สูญเปล่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
เป้าหมายของโครงการ 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

 
การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. น าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชเ้พื่อไม่ใหสู้ญเปล่า 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
 โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ตะกร้าสานดว้ยหลอดพลาสติก (A dream basket) ทางคณะ
ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ
ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
2. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์
3. ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
5. แนวคิดและทฤษฎีการเขียนแผนธุรกิจ 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

 
1. แนวคดิเกีย่วกบันวตัรกรรมส่ิงประดิษฐ์ 

นวัตกรรม (Innovation) มีรากศพัทม์าจาก Innovare ในภาษาลาตินแปลวา่ ท าส่ิงใหม่ข้ึนมา 
ตามความหมายของนวตักรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การน าแนวคิดใหม่หรือใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ี
มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือการท าในส่ิงท่ี
แตกต่างจากคนอ่ืน ๆ โดยอาศยัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ (Change) ท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเราใหก้ลายมาเป็น
โอกาส และถ่ายทอดไปสู่แนวคิดใหม่ท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14) ไดใ้ห้ความหมายของ “นวตักรรม” ไวว้่าหมายถึงวิธีการ
ปฏิบัติใหม่ๆท่ีแปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ข้ึนมาหรับ
ปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีไดรั้บการทดลอง พฒันาจนเช่ือถือไดแ้ลว้ว่า
ไดผ้ลดีในทางปฏิบติั ท าใหร้ะบบกา้วไปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542 : 12) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมว่า หมายถึง การน าส่ิง 
ใหม่ๆ เขา้มาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมวิธีการท่ีท าอยูเ่ดิม เพื่อใหใ้ชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

กมล และนิตยา เวียงสุวรรณ (2540 : 77) ให้ความหมายของนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกับ     
บุญเก้ือ ควรหาเวชว่า นวตักรรม หมายถึง การน าส่ิงใหม่ๆ เขา้มาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมวิธีการท่ีท 
าอยู ่เดิม เพื่อให้ใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน ฉะนั้นไม่ว่าวงการหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม เม่ือมีการน าเอาความ 
เปล่ียนแปลงใหม่ๆ เขา้มาใชเ้พื่อปรับปรุงงานใหดี้ข้ึนกวา่เดิม หรือมุ่งท่ีจะใหง้านนั้นมีประสิทธิภาพ 
สูงข้ึน กเ็รียกวา่เป็นนวตักรรมของวงการนั้น 



กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 : 48) ไดใ้ห้ความหมาย 
ของนวตักรรมไวว้่า นวตักรรม หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ เคร่ืองมือ ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ทั้งท่ี มีรูปแบบใหม่ๆ หรือของเก่าท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพดีข้ึน 

ความเป็นมาของงานประดิษฐ์ ส่ิงประดิษฐเ์กิดข้ึนเพราะมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างผูพ้ฒันา ปรับปรุง 
และเปล่ียนแปลงแบบ ผลงานดว้ยความคิดสร้างสรรคท่ี์มีอยูใ่นแต่ละบุคคล มีวตัถุประสงคใ์นการ
สร้างส่ิงประดิษฐ์เพื่อตอบสนอง ความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อย งานประดิษฐ์มีความสัมพนัธ์
และเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของคนไทยตั้งแต่สมยัโบราณ เก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีทางศาสนาหลกัการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้ประดิษฐ์ให้
ประสบผลส าเร็จนัน้ ผู้ เรียนต้องมีความพงึพอใจ ในการท างาน โดยยดึหลกัการดงันี ้

1. หมัน่ศึกษาหาความรู้ในงานท่ีตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญการในชุมชนการ
โรงเรียน จากตวัอยา่งส่ิงประดิษฐท่ี์สนใจ 

2. ศึกษาหลกัการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบติังาน ในการประดิษฐ์ช้ินงานโดยการ
วิเคราะห์ ดว้ยตนเองหรือศึกษาจากผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ หรือจากส่ือต่าง ๆ เช่น วารสาร หนงัสือ เป็นตน้ 

3. ทดลองการปฏิบติัการประดิษฐ์ ผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้และทดลองปฏิบติัตามแนวคิด
ท่ีไดส้ร้างสรรคไ์ว ้และมีการปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องจนส าเร็จเป็นช้ินงานประดิษฐท่ี์พึงพอใจ 
ดังนั้นสรุปได้ว่า นวัตกรรม หมายถึง  ส่ิงใหม่ท่ีกระท าซ่ึงเกิดจากการใช้ความรู้ ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ส่ิงใหม่ในท่ีน้ีอาจจะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการ ท่ีสามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใรการพฒันา   

ส่ิงประดิษฐ์ดงักล่าวสามารถจดสิทธิบตัรได ้สิทธิบตัรเป็นการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของนกัประดิษฐ์ตามกฎหมาย และรับรองวา่ส่ิงประดิษฐต์ามอา้งนั้นเป็นส่ิงประดิษฐ์จริง
ตามกฎหมาย กฎและขอ้ก าหนดส าหรับการจดสิทธิบตัรส่ิงประดิษฐ์แตกต่างกนัไดต้ามประเทศ 
และกระบวนการไดม้าซ่ึงสิทธิบตัรนั้นมกัมีค่าใชจ่้ายสูง 

อีกความหมายหน่ึงของส่ิงประดิษฐ์ คือ ส่ิงประดิษฐ์ทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นชุดพฤติกรรม
ทางสังคมท่ีเป็นประโยชน์อย่างนวตักรรมท่ีบุคคลรับมาและส่งต่อให้ผูอ่ื้นส่ิงประดิษฐ์มกัเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของความคิดสร้างสรรคท์างศิลปะและการออกแบบ 

ความหมายของงานประดิษฐ์ หมายถึง งานท่ีเกิดจากการใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องมนุษย์
สร้างหรือประดิษฐ์ข้ึนตามวตัถุประสงคท่ี์หลากหลาย หรือเพื่อความสวยงาม หรือประดบัตกแต่ง
หรือเพื่อประโยชน์ใชส้อย 2. แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบผลติภัณฑ์ 

ปัจจุบนั โลกแห่งการแข่งขนัภายใตส้ภาวะตลาดท่ีเปิดกวา้ง การท าธุรกิจยอ่มตอ้ง “คิด” ให้  
เหนือขั้นกว่าท่ีเคยเป็น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑห์รือบริการ เร่ิมมีบทบาทส าคญัในการ
ช่วย เรียกความสนใจของกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ๆ และยงัสามารถรักษากลุ่มผูบ้ริโภครายเดิมให้อยู่
ต่อไปนาน ๆ โดยในอดีตท่ีผ่านมานั้นหากผลิตภณัฑ ์หรือบริการหน่ึงจะประสบความส าเร็จไดใ้น
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ทอ้งตลอด ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คงจะเป็นตวัผลิตภณัฑ ์หรือบริการหลกันัน่เอง ท่ีตอ้งมีคุณภาพท่ีเยีย่ม
ยอดกว่า คู่แข่ง และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้กว่า ถึงแมว้่าปัจจุบนัคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ หรือบริการหลกัอาจจะยงัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก แต่มีอีกส่ิงหน่ึงท่ีกา้วข้ึนมามีส่วน
ส าคญัมากข้ึนเร่ือย ๆ ควบคู่ไปเช่นกนั ก็คือ เร่ืองของ “มูลค่าเพิ่ม” ที ่่ติดมากบัตวัผลิตภณัฑ ์หรือ
บริการหลกันั้น ๆ ในบาง กรณีส่วนของมูลค่าเพิ่มจะเป็นตวัดึงดูดผูบ้ริโภคให้สนใจ หรือ ตดัสินใจ
ท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์หรือบริการ หลกั ดงันั้นธุรกิจในปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่ ไม่ใช่เป็นเพียงการขายตวั
ผลิตภณัฑ ์หรือบริการหลกัเพียง อย่างเดียว แต่จะตอ้งมีส่วนของการเพิ่มมูลค่าท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภค
รู้สึกไดป้ระโยชน์มากข้ึนดว้ย ผลิตภณัฑ์หรือบริการเหล่านั้น จึงจะประสบความส าเร็จไดอ้ย่างท่ี
ควรเป็น (พนูลาภ ทิพชาติโยธิน, 2553) 
 
3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ )2546, หน้า 53-55) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mixหรือ4Ps) เป็นเคร่ืองมือท่ีประกอบดวย้ส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ผลติภัณฑ์ )Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือ 
ความตอง้การของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัไดและสัมผสัไม่ได ้เช่น 
บรรจุภณัฑ์สีราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็ นสินคา้ 
บริการ สถานท่ี บุคคลหรือความคิด )เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ ; และ สแตนตัน .2001, p. 9) ผลิตภณัฑท่ี์ 
เสนอขาย อาจจะมีตวคันหรือไม่มีตวตันก็ไดผ้ลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด 
สถานท่ีองคก์ร หรือบุคคลผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ )Utility) มีคุณค่า )Value) ในสายตาของ 
ลูกคา้ จึงจะมีผลท า ให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายไดก้ารก า หนดกลยุทธดา้นผลิตภณั ฑ์ตอง้พยายาม 
ค านึงถึงปัจจยต่ัอไปน้ี  
   2.  ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจดว้ยลกัษณะอ่ืน ๆ ส าหรับการตดัสินใจอย่าง
กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง
ส าหรับสินคา้ฟุ่ มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซ้ือลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมิน
คุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงกติ็ดตามดว้ยการซ้ือ 
   3.   ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการ
ตลาดในการท าใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนวา่
สินคา้ท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าใหผู้บ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทาง
ท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์เช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริม
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สวยชั้นดีในห้างสรรพสินคา้ท าให้สินคา้มีช่ือเสียงมากกว่าน าไปใชบ้นชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์
เกต็ 
 4.   การส่ง เส ริมการตลาด  (Promotion-Marketing Communication) การส่ง เส ริม
การตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกั
ตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาได้
และมนัสามารถส่งมอบให้ไดม้ากกว่าสินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข่้าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยนืยนัวา่
การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 

 1.1  ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product Differentition) และ ความแตกต่าง ทางการ
แข่งขนั  ) Competitive Differentiation) 
  1.2  องค์ประกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ ) Product Component) เช่น ประโยชน์ 
พื้นฐาน รูปลกัษณ์คุณภาพ การบรรจุภณัฑต์ราสินคา้ ฯลฯ  
 1.3  การก าหนดต าแหน่งผลิตภณฑั ์)Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์
ของบริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
 1.4  การพฒันาผลิตภณัฑ์ )Product Development) เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่และ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน )New and Improved) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ ตอง้
การของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน  

1.5   กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และ สายผลิตภณัฑ(์Produc Line) 
 

5.   แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบั พฤติกรรมของผู้บริโภค 
  การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะท าให้สามารถสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ข พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก
ยิ่งข้ึน ท่ีส าคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึน ในตลาดปัจจุบันถือว่า
ผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ และมีความส าคญัท่ีสุดของนักธุรกิจ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหารการตลาด 
จะตอ้งศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคให้ละเอียด ถึงสาเหตุของการซ้ือ การเปล่ียนแปลงการซ้ือ การตดัสินใจ
ซ้ือ ฯลฯ จะช่วยให้ผูบ้ริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของกิจการไดถู้กตอ้งว่ากลุ่มผูบ้ริโภค
เหล่านั้นตอ้งการอะไร มีพฤติกรรมการซ้ืออยา่งไร แรงจูงใจในการซ้ือเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ี
ผูบ้ริโภคน ามาตัดสินใจซ้ือคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซ้ือข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด  
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ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรม

การตัดสินใจ การซ้ือ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมี
ความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

สุปัญญา ไชยชาญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ี
แสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 

ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ(Dispose) 
ของสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 

ปณิศา มีจินดา (2553:10) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบับุคคลหรือกลุ่มในการจดัหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช ้และการจดัการภายหลงัการบริโภค
ผลิตภณัฑ/์บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาหน่ึง ๆ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูล การซ้ือ การใชก้ารประเมินผลใน
สินคา้หรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ี สามารถแยก ไดด้งัน้ี 

 1.  มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ดว้ยการเดินทางไปจบัจ่ายหาซ้ือและใชสิ้นคา้หรือ
บริการตามความตอ้งการของบุคคล 

2.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ การพิสูจน์ความตอ้งการ 
การตรวจสอบ การแสวงหาข่าวสาร การจบัจ่าย และการพูดคุยเพื่อคน้หาค ายนืยนั 

3.  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยท่ีเป็นครอบครัวแม่บา้น หรือซ้ือไว้
เป็นของขวญัใหบุ้คคลอ่ืน 

กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2553 : 90) ไดอ้ธิบายถึง พฤติกรรม
ผูบ้ริโภควา่ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดและความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมี 3 รูปแบบ 

1.  พฤติกรรมผู ้บริโภคแปรเปล่ียนได้ (Dynamic) เน่ืองจากความเปล่ียนแปลง ของ
สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น การส่ือสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ท าให้มีผลกระทบต่อปัจจยัดา้น
ความคิด ความรู้สึกของผูบ้ริโภคดว้ย และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดรั้บผลกระทบมาจากปัจจยัภายใน 
และภายนอก จึงท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคไม่หยุดน่ิงอยู่เหมือนเดิม แต่อาจมีการเปล่ียนแปลง
เคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา 

2.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่างความคิดความรู้สึก
และการกระท า กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น ความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงตอ้งศึกษาทั้งปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกวา่ ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้/บริการอะไร อยา่งไร และท าไม 
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3.  พฤติกรรมบริโภคเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียน (Exchanges) หมายความว่า ผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมเพื่อแลกเปล่ียนคุณค่าบางอย่างกบับางคน ในกรณีน้ีคือการแลกเปล่ียนระหว่างผูซ้ื้อ
(ผูบ้ริโภค) กบัผูข้าย(เจา้ของสินคา้) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

สุปัญญา ไชยชาญ (2550 : 51-57) ให้กล่าวเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า อาการท่ี
แสดงออกในการซ้ือของผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 1.  พฤติกรรมการซ้ือแบบเป็นปกติกิจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคท าการซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์จะตอ้งซ้ือถ่ี เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะทัว่ไป มีราคาต่อหน่วยต ่า มีวางจ าหน่ายทัว่ไป ผู ้
ซ้ือจะตดัสินใจซ้ือโดยไม่ยุง่ยากแต่อยา่งใด 

2.พฤติกรรมการซ้ือแลว้ลดความกงัวลใจ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ ผูบ้ริโภค รู้จกัดี และรู้ว่ามีความ
แตกต่างระหวา่งตรายีห่อ้ นอ้ยมาก แต่ผูบ้ริโภคกย็งัคงตดัสินใจไดย้ากในการซ้ือ เพราะเป็นประเภท
ท่ีมีราคาและความเส่ียงสูง มีการซ้ือเป็นคร้ังคราว 

3.พฤติกรรมการซ้ือแบบซับซ้อน (complex buying behavior) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ ผูบ้ริโภคมี
ความคุน้เคย มีราคาสูง มีความเส่ียงสูง แต่มีความถ่ีในการซ้ือต ่ามาก บางคร้ังมีการซ้ือเพียงคร้ังเดียว
ตลอดอายขุองผูบ้ริโภค ก่อนการลงมือซ้ือ ผูบ้ริโภคตอ้งเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพิ่มเติมอีกจ านวน
มากเก่ียวกับประเภทและตราผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ทราบถึงคุณลกัษณะของ ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ เช่น 
บริโภคท่ีจะลงมือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช ้เป็นตน้ 

4.พฤติกรรมการซ้ือแบบแสวงหาความหลากหลาย ผูบ้ริโภคบางกลุ่มเม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑท่ี์
มีความยุง่ยากนอ้ย ก็ยงัถือว่าตราผลิตภณัฑมี์ความส าคญัอยู ่ไม่อยากซ้ือตราเดิม พฤติกรรมการซ้ือ
จึงมีการเปล่ียนเป็นตราใหม่เสมอ ๆ เพราะอยากหลุดพน้จากความจ าเจ ซ ้ าซากอยากลองของใหม่ 
จากความหมายดังกล่าวขา้งตน้ พอสรุปได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ “การแสดงอาการท่ีเป็น
กระบวนการเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การประเมินผลสินคา้หรือบริการ จากการไดม้าตาม
ความตอ้งการและคาดหวงัของผูบ้ริโภค”   โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ประเภทของผู้บริโภค สามารถจ าแนกได ้4 กลุ่มดงัน้ี 

1  ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลและองคก์ร 
2  ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลมกัจะซ้ือสินคา้ไปใชใ้นครัวเรือนของเขา เช่น ซ้ือแป้ง สบู่ ยาสีฟัน 

ผงซกัฟอก หรือซ้ือไปเป็นของขวญัให้กบัคนรัก การซ้ือและใชน้ี้ตอ้งเป็นบุคคลสุดทา้ย มิไดน้ าไป
ผลิตหรือขายต่อ 

    2.1 องค์กรในท่ีน้ีคือนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งโดยมีวตัถุประสงค์มุ่งแสวงหาก าไรหรือไม่
แสวงหาก าไร จดัซ้ือสินคา้หรือบริการไวใ้ชใ้นกิจการของตนเอง 

2.2   ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลท่ีแทจ้ริง ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพและผูบ้ริโภคท่ีไม่แทจ้ริง 
2.2.1   ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลท่ีแทจ้ริง หมายถึง บุคคลท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการจาก

ร้านคา้ใดร้านคา้หน่ึงเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
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  2.2.2 ผูบ้ริโภคมีศักยภาพในการซ้ือ หมายถึง บุคคลท่ีพร้อมจะซ้ือสินค้าหรือ
บริการแต่ยงัไดรั้บการจูงใจหรือขอ้มูลในสินคา้หรือบริการยงัไม่เพียงพอ 

2.2.3 ผูบ้ริโภคไม่แทจ้ริง หมายถึง บุคคลท่ีไม่มีความตอ้งการในสินคา้หรือบริการ 
ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

2.3   ผู้บริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรมและเป็นครัวเรือน 
2.3.1 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรม หมายถึง ธุรกิจท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการไปขายต่อ

หรือผลิตต่ออีกทอดหน่ึงประกอบดว้ยพ่อคา้ส่ง พ่อคา้ปลีก ตวัแทนจดัจ าหน่ายหรือเป็นหน่วยงาน
รัฐบาล ธุรกิจท่ีผลิตต่อประกอบดว้ย โรงงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม ซ้ือวตัถุดิบน าไปผลิต
เป็นสินคา้ส าเร็จรูปอีกทอด 

2.3.2 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นครัวเรือน หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจซ้ือสินคา้หรือบริการไว้
ใหส้มาชิกในครอบครัวใช ้เช่น แม่บา้น 

2.4   ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้คาดหวัง ในท่ีน้ีคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีนักการตลาดตอ้ง การจะ
เขา้ถึง ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยัหลายประการท่ีสอดคลอ้งกบัสินคา้ของเขา 

ลกัษณะการประเมินการซ้ือ การแลกเปลีย่นทรัพยากรของผู้บริโภค 
ลกัษณะการประเมินการซ้ือของผู้บริโภค ผูบ้ริโภคท่ีนกัการตลาดตอ้งประเมินในท่ีน้ีคือ พฤติกรรม
ในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมีพื้นฐานอยู ่5 ขอ้ดงัน้ี 
 1.1   ผูบ้ริโภคจะซ้ือหรือไม่ซ้ือ ก่อนท าการผลิตและจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ นักธุรกิจ
ตอ้งส ารวจตลาดก่อนว่าผูบ้ริโภคตอ้งการมากนอ้ยเพียงใดก่อนผลิต การจดัจ าหน่ายตอ้งสร้างแรง
กระตุน้ในการซ้ือ ทั้งน้ีอาจใช้การโฆษณาถึงเหตุผลของความจ าเป็นตอ้งใช้ คุณภาพและราคา
เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด สินคา้ท่ีเสนอควรเป็นสินคา้หรือบริการท่ีเฉพาะตวัของลูกคา้เท่านั้นจะ
ช่วยกระตุน้ได ้
 1.2   ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการอะไร นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคแต่
ละกลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงปัญหา ความตอ้งการให้แน่ชดัว่ามนัคืออะไร พร้อมกบัผลิตหรือสรรหา
สินคา้หรือบริการมาเสนอขายให้ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความตอ้งการนั้น ๆ ส่ิงท่ี
นกัการตลาดตอ้งการท าคือ สร้างความพึงพอใจและผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บใหม้ากท่ีสุด 

1.3   ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการจากท่ีไหน นกัการตลาดตอ้งทราบพฤติกรรมของลูกคา้
แต่ละประเภท มีพฤติกรรมการเลือกหาซ้ือสินค้าอย่างไร โดยทั่วไปผูบ้ริโภคจะหาซ้ือสินค้า 
Convenience Goods ในบริเวณใกลท่ี้พกัอาศยั สินคา้ Shopping Goods ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบใน
คุณภาพ ราคา ก่อนตัดสินใจซ้ือ นักการตลาดควรตั้งร้านค้าอยู่ใกล้ ๆ กันเป็นกลุ่ม ส่วนสินคา้ 
Special Goods นกัการตลาดควรเนน้ท่ีความหายากหรือมีลกัษณะท่ีพิเศษไปจากสินคา้อ่ืน ๆ โดยทัว่ 
ๆ ไป จนผูบ้ริโภคยอมเสียเวลาแสวงหาสถานท่ีซ้ือ 
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1.4   ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ือไร ส่ิงท่ีนกัการตลาดจะตอ้งตดัสินใจใหไ้ดว้า่ สินคา้
ท่ีขายอยูผู่บ้ริโภคซ้ือและใชเ้ม่ือไร ทั้งน้ีอาจเป็นเทศกาล ฤดูกาล และตามโอกาสซ้ือ 

1.5   ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการโดยวิธีใด การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคมกัข้ึนอยูก่บัสภาพ
เศรษฐกิจ ความสะดวกสบาย ความใหม่สดในสินคา้ เช่น สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ผูบ้ริโภคมกัซ้ือดว้ย
เงินผอ่นมากกวา่เงินสด ส่วนความสะดวกสบายผูบ้ริโภคมกัซ้ือสินคา้ดว้ยเงินสด และซ้ือในปริมาณ
มาก ๆ เพื่อให้ไดส่้วนลดและประหยดัค่าขนส่ง อีกทั้งไม่ตอ้งท าสัญญาใหยุ้ง่ยาก การซ้ือเพื่อ ให้ได้
ของใหม่สดมกัซ้ือจากแหล่งผลิตโดยตรง อีกทั้งราคามกัจะถูกกวา่ผา่นพอ่คา้คนกลางอีกดว้ย 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์าร และกระบวนการ
ท่ีพวกเขาเหล่านั้นใชเ้ลือกสรร รักษา และก าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ ประสบการณ์ หรือ
แนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคม
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการสมผสานจิตวิทยา 

พฤติกรรมผู ้บริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผู ้บริโภคปัจเจกชน อาทิ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม  เพื่อพยายามท าความเขา้ใจความตอ้งการของประชาชน 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่น
ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วยพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริกร
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือ
การบริโภคผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา 
และก าลงัเพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร 
อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 

แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดใ้ห้ความหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาให้ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่
ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อา้งอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 
Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ 
ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้
สินคา้ 
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ประเภทของการบริโภค  สามารถแบ่งได้ตามลกัษณะของสินค้าเป็น 2 ประเภท คือ 
1. การบริโภคสินคา้ไม่คงทน (nondurable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของชนิดท่ี

ส้ินเปลืองหรือใช้หมดไป เรียกว่า destruction เช่น การบริโภคน ้ า อาหาร ยารักษาโรค น ้ ามัน
เช้ือเพลิง   ฯลฯ  

2. การบริโภคสินคา้คงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของท่ียงัคงใชไ้ด้
อีก ลักษณะน้ีเรียกว่า diminution เ ช่น การอาศัยบ้านเรือน การใช้รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สินคา้ประเภทน้ีก็จะค่อย ๆ สึกหรือไปจนในท่ีสุดจะไม่สามารถ
น ามาใชไ้ดอี้ก 

3. สามารถอธิบายไดด้ว้ยโมเดลพฤติกรรมผู ้บริโภค เป็นระบบท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงเร้าหรือส่ิง
กระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความตอ้งการ (Need) ในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ มีอิทธิพลอิทธิพล ท า
ใหเ้กิดการตอบสนอง (Buyer’s  response) หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s   purchase decision) 
โดยสามารถเรียกว่าโมเดลท่ีใชอ้ธิบายระบบน้ีไดอี้กลกัษณะว่า  S-R Theory ประกอบดว้ย 3 ส่วน
ส าคญั ไดแ้ก่ 

4. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก นักการตลาดจะสนใจ เน้นการสร้างส่ิง
กระตุน้ทางการตลาดซ่ึงควบคุมได ้และ ส่ิงกระตุน้อ่ืนท่ีควบคุมไม่ได ้
            5. ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซ่ึง
ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ท่ีไดรั้บอิทธิพล
จากลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

6.การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อหรือ
ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเดน็ต่าง ๆ 

7. ปัจจยัท่ีมผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐาน
ท่ีสุดในการก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของ มนุษย ์เช่น การศึกษาความเช่ือ ยงัรวมถึง
พฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับภายในสงัคมใดสงัคมหน่ึงโดยเฉพาะลกัษณะชั้นทาง 
สังคม ประกอบดว้ย 6 ระดบั 
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กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขั้นท่ี 1 Upper-Upper Class ประกอบดว้ยผูท่ี้มีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง 
            ชั้นท่ี 2 Lower –Upper Class เป็นชั้นของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูย้ิ่งใหญ่ใน
วงการบริหาร เป็นผูท่ี้มีรายไดสู้งสุดในจ านวนชั้นทั้งหมด จดัอยูใ่นระดบัมหาเศรษฐี 
            ชั้ นท่ี 3 Upper-Middle Class ประกอบด้วยชายหญิงท่ีประสบความส าเร็จในวิชาอ่ืน ๆ 
สมาชิกชั้นส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลยั กลุ่มน้ีเรียกกนัวา่เป็นตาเป็นสมองของสังคม 
            ชั้นท่ี 4 Lower-Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกว่าคนโดยเฉล่ีย ประกอบดว้ยพวกท่ีไม่ใช่ฝ่าย
บริหาร เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ พวกท างานนัง่โต๊ะระดบัต ่า   
            ชั้นท่ี 5 Upper-Lower Class เป็นพวก จนแต่ซ่ือสัตย ์ไดแ้ก่ชนชั้นท างานเป็นชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในชั้นทางสงัคม 
            ชั้นท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบดว้ยคนงานท่ีไม่มีความช านาญกลุ่มชาวนาท่ีไม่มท่ีดิน 
เป็นของตนเองชนกลุ่มนอ้ย 

ปัจจยัทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ซ่ึง ประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 

กลุ่มอา้งอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ท่ีมีการเก่ียวขอ้งกนั ระหวา่งคนในกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ระดบั 
- กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มกัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองอาชีพ ระดบัชั้นทางสังคม 

และช่วงอาย ุ
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- กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย มีความเหนียว
แน่นนอ้ยกวา่กลุ่มปฐมภูมิ 

2.2 ครอบครัว เป็นสถาบันท่ีท าการซ้ือเพื่อการบริโภคท่ีส าคัญท่ีสุด นักการตลาดจะ
พิจารณา ครอบครัวมากกวา่พิจารณาเป็นรายบุคคล 

2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ท าให ้
บุคคลมีบทบาทและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

2.4 ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่าง 
ๆ เช่น อาย ุอาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการด าเนินชีวิต วฏัจกัรชีวิตครอบครัว 

   2.5 ปัจจยัทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงจดั
ปัจจยัในตวั ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้ ปัจจยัทางจิตวิทยาประกอบดว้ย
การจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

แผนธุรกจิส าคญัอย่างไร  
ส าหรับผูป้ระกอบการแลว้ แผนธุรกิจเป็นเอกสารท่ีมีความส าคญัยิ่งกว่าเอกสารใด ๆ ท่ีเคยมีการ
รวบรวมมาความส าคญัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

1.  แผนธุรกิจส าคัญในฐานะท่ีจะให้ละเอียดของการเร่ิมต้นธุรกิจ แผนธุรกิจท าให้
ผูป้ระกอบการมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ก าหนดแนวทางของความคิดและช่วยให้ผูป้ระกอบการแน่วแน่
ต่อการใชท้รัพยากรและก าลงัความพยายามเพื่อไปสู่เป้าหมาย  

2.   แผนธุรกิจส าคญัในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะแสวงหาเงินทุนจากผูร่้วมลงทุน จากกองทุน
ร่วมลงทุนและจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ  

3.   แผนธุรกิจส าคญัในฐานะท่ีเป็นเสมือนพิมพเ์ขียวท่ีใหร้ายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
กิจกรรมในการจดัหาเงินทุน กิจกรรมในการพฒันาผลิตภณัฑ ์กิจกรรมการตลาด และอ่ืน ๆ ในการ
บริหารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยงัใชเ้พื่อก าหนดการปฏิบติังานท่ีต่อเน่ืองในอนาคตของกิจการอีก
ดว้ย 

แผนธุรกจิควรมีอะไรบ้าง 
เน่ืองจากแผนธุรกิจท่ีดีย่อมช่วยในการวดัถึงความเป็นไปไดข้องกิจการท่ีจะลงทุน แผนจึง

ควรประกอบดว้ยการวิเคราะห์อยา่งละเอียดในตวัแปรหรือปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
1. สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย 
2. กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั 
3. จุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการท่ีจะท า 
4. นโยบายการตลาด เช่น นโยบายดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินคา้ 
5. วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้
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6. ตวัเลขทางการเงินนับตั้งแต่รายได้ท่ีคาดว่าจะได ้ค่าใช้จ่าย ก าไรขาดทุนจ านวนเงิน
ลงทุนท่ีตอ้งการ และ กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดม้าหรือใชไ้ป 
แผนธุรกจิท่ีดเีม่ืออ่านแล้วควรจะต้องตอบค าถามเหล่านีไ้ด้ 

1. การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหนเสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั 
2. ธุรกิจน้ีน่าลงทุนไหม  
3. ธุรกิจมีแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จตั้งแต่เม่ือแรกตั้งมากนอ้ยขนาดไหน 
4. ธุรกิจน้ีมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
5. สินคา้ท่ีจะผลิตมีวิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด 
6. สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
7. วิธีการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้น มีทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกวา่หรือไม่ 
8.  หนา้ท่ีต่าง ๆ เช่น การผลิต การจ าหน่าย การจดัการทางเงิน การจดัการคน มีการจดัการท่ี 

ดีและเหมาะสมเพียงใด 
  โดยสรุปแลว้แผนธุรกิจท่ีมีการรวบรวมและเขียนข้ึนอย่างดีนั้น ไม่เพียงแต่ให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงเท่านั้น ตวัแผนตอ้งสามารถเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีดี ท่ีจะส่งผา่นความคิด ผลการวิจยัและ
แผนท่ีจะน าเสนอใหก้บัผูอ่้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้ของเงิน ตอ้งเป็นพื้นฐานส าคญัของการบริหาร
และด าเนินกิจการท่ีจะจดัตั้งข้ึนนอกจากน้ี ยงัตอ้งเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลความกา้วหน้าของ
กิจการรวมถึงการประเมินถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็น ดงันั้น นบัไดว้า่การวางแผนธุรกิจเป็นเร่ือง
ท่ีตอ้งพิถีพิถนัใช้เวลาใช้ความพยายามเสียค่าใช้จ่าย แต่ผลลพัธ์ท่ีได้กลบัมา คือ ความแตกต่าง
ระหวา่งความส าเร็จและความลม้เหลวของกิจการทีเดียว 
  องค์ประกอบของแผนธุรกจิ 
  แมว้่าองคป์ระกอบของแผนธุรกิจจะไม่ไดมี้ก าหนดไวต้ายตวัหากแต่องคป์ระกอบหลกัซ่ึง
นกัลงทุนพิจารณาวา่เป็นส่ิงส าคญัและตอ้งการรู้จะประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ีคือ 

1. บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
2. ประวติัโดยยอ่ของกิจการ 
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
4. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 
5. แผนการตลาด 
6. แผนการจดัการและแผนก าลงัคน 
7. แผนการผลิต / ปฏิบติัการ 
8. แผนการเงิน 
9. แผนการด าเนินงาน 
10.  แผนฉุกเฉิน 
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6. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง   
 นางสาวธีราพร รุ่งถาวร และ คณะ (2560) โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ์ตะกร้าจากฝาขวดน ้ าพลาสติกมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้  1)เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ของวิชาโครงการ 2)เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัเศษวสัดุเหลือใช ้3) เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความ
สามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 4) เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่ม
ทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีวิธีการด าเนินการ3ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2. 
ขั้นด าเนินการ และขั้นท่ี 3. ขั้นประเมินผล จากการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 1.  วนัเวลาและสถานท่ี
ด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตัง่แต่วนัท่ี กรกฎาคม 2560 ถึง กุมภาพนัธ์ 2561 สถานท่ี

แขวง.บางนา กรุงเทพมหานคร  แบร่ิง 33 ถนน. สุขวิท 107 เขต.บางนาด าเนินโครงการคือ 88 ซอย 
10260 2 .  ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 1800 บาท เสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดอุปรกรณ์ 

เป็นจ านวนเงิน 1, 645 บาท 3 .  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาการด าเนินโครงการ การด าเนินงสนบรรลุตาม
วสัดุอุประกรณ์ การเรียนรู้ของวิชาโครงการ สามารถแสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุท่ีไม่สามาถใชไ้ดแ้ลว้ 
ท าให้สมาชิก ในการกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากากรท างานเป็นทีม และท าใหเ้กิด
ความคิดสร้างสรรค ์สร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่ และมีคุณค่า  4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างการด าเนินโครงการ 1)ปัญหาในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีสมาชิกภายในกลุ่มไม่มีความ
ช านาญในการใช ้2)สมาชิกในกลุ่มยงัท างานไม่เป็นทีมและบางคนอาจไม่ปฎิบติัตามแผนงานท่ีวาง
ไวท้ าให้เกิดความล่าชา้ต่อการประสานงานไม่ไปตามขั้นตอน 5. การแกไ้ขปัญหา 1)ไดข้อความ
ช่วยเหลือจากผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ิองมือต่างๆมาช่วยสอนวิธ๊การ
ใชอ้ยา่ถูกตอ้ง  2)ประธานโครงการมีการเรียกประชุมสมาชิกภายในกลุ่มใหท้ าหนา้ท่ีของแต่ละคน
อยา่งเต็มความสามารถ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและคอยอ านวยการประสานให้สมาชิกภายใน
กลุ่ม 3)สมาชิกในกลุ่ม ไดมี้การคน้หาขอ้มูลการออกแบบของตวัผลิตภณัฑท่ี์มีความแปลกใหม่และ
ทนัสมยัทางอินเตอร์เน็ต นิตยสารตกแต่งบา้น สอบถามอาจารยผ์ูส้อน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบตวัสิงประดิษฐ์  6. ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 1) ตอ้งพยายามท่ีจะเรียนรู้ใน
ส่ิงต่างๆเพราะการใช้เคร่ืองมือถ้าใช้ผิดวิธีสามารถก่อให้เกิดอันตรายร่างกาย และส้ินเปลือง
งบประมาณในการจดัซ้ือมาทดแทนถา้เกิดความเสียหาย  2 )สมาชิกทุกคนจะตอ้งค านึงถึงการท างาน
เป็นทีม เม่ือสมาชิกภายในกลุ่มขาดความรับผิดชอบทุกคนในกลุ่มตอ้งบอกกล่าวหรือเตือนให้
บุคคลนั้นรู้ตวัและการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายไว ้3) ตอ้งมีการหาความรู้หรือหาขอ้มูลต่าง ๆ 
น ามาเป็นแนวทางการปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่อไปจากความพึงพอใจของ
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อโครงการ TEE&FEAN MY IDEA โดยภาพ รวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( �̃�= 
4.38)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (�̌� =4.41) 
รองลงมาคือ ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̃� = 4.30) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย,ดา้น
การส่งเสริมกายขายอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย(�̃�=4.35) ตามล าดบั 
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นางสาว ขนิษฐา บุตรเงิน และ คณะ (2553) การศึกษา การท าตะกร้าจากฟางข้าว  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตตะกร้าจากฟางขา้วท่ีเหลือใชแ้ละเพื่อศึกษาความคงทนแขง็แรงของตะกร้า
จากฟางขา้ว มีวิธีการดงัน้ี คือน าไมไ้ผ่ขนาดกวา้ง 3 มิลลิเมตร ยาว 70 เซนติเมตร มาสานเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้ง 25 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร น าฟางขา้วท่ีมีขนาดยาว 55 เซนติเมตร 
จ านวน50เส้น มาพนัเป็นเกลียวรูปเชือก น าเชือกฟางมาพนัฟางท่ีเป็นเกลียวอีกรอบใหเ้รียบร้อย น า
ฟางท่ีพนัเป็นเกลียวเรียบร้อยแลว้มาพนัรอบฐานไมไ้ผ่ให้รอบ ท าการมดัเพื่อความคงทนดว้ยลวด
เส้นเล็ก พนัให้เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสจนเรียบร้อย ก็จะไดต้ะกร้าท่ีท าจากฟางขา้ว ผลการศึกษาท า
การสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมจ านวน 20 คน มีความพึงพอใจในประโยชน์ของ
ตะกร้าท่ีท าจากฟางขา้วมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 3.85 รองลงมามีความพึงพอใจในเร่ืองการน าวสัดุเหลือ
ใชม้าท าการสานตะกร้าท่ีมีความแตกต่างจากการสานตะกร้าดว้ยวสัดุอ่ืนท่ีค่าเฉล่ีย 3.65 สามารถรับ
น ้าหนกัส่ิงของได ้และมีความเหมาะสมในเร่ืองของขนาดเท่ากนั ท่ีค่าเฉล่ีย 3.5 ดา้นความสวยงามท่ี
ค่าเฉล่ีย 3.15  
 นางสาว ศตนันท์ จันชารา และคณะ (2560) โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ์ตะกร้าจากฝาขวดน ้ า มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1.)เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของ
วิชาโครงการ  2.)เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามคัคี และร่วมมือปฎิบติังานกนัเป็นทีม 3.) เพื่อให้
นกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑจ์ากฝาน ้ าท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์แลว้ และเพื่อเป็นการ
ลดปริมาณการใชท้รัพยากร  4.)  เพื่อตอบสนองนวทางพระราชด ารัสปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ของ
รัชการท่ี 9 โดยใชว้สัดุเหลือใชม้าสร้างให้เกิดประโยชน์มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือขั้นท่ี 1 . 
ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี2. ขั้นด าเนินการและ ข้ึนท่ี 3. ประเมินผล  จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี  
1.  วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือเร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560ถึงเดือน
กุมภาพนัธ์ 2561 รวมปฎิบติังาน 34 สัปดาห์ สถานท่ีด าเนินโครงการคือ 90 / 9 หมู่ท่ี 6 ต าบลบาง

ภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540พลีใหญ่ อ าเ  2.  ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงิน
ลงทุน 1, 500 เสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์เป็นจ านวนเงิน 1, 000 บาท  3.  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การด าเนินโครงการ การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์าร เรียนรู้ของวิชาโครงการ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุท่ีไม่สามารถใชไ้ดแ้ลว้ ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความ
ร่วมมือจากการท างานเป็นทีม และท าให้เกิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมี
คุณค่า 4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการการด าเนินโครงการ 1.) ปัญหาในด้าน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีสมาชิกภายในกลุ่มไม่มีความช านาญในการใช ้2.) สมาชิกในกลุ่มยงัท างาน
ไม่เป็นทีมและบางคนอาจไม่ปฎิบติัตามแผนท่ีวางไวท้ าใหเ้กิดความล่าชเต่อการประสานงานไม่ไป
ตามขั้นตอน 3.) ไม่มีพื้นฐานในการออกแบบตวัผลิตภณัฑ์ท าให้เสียเวลาในการร่วมรูปแบบขอ
ส่ิงประดิษฐ์ 5. การแกไ้ขปัญหา 1.) ไดข้อความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ ให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้
เคร่ืองมือต่างๆมาช่วยสอนวิธีการใชอ้ย่างถูกตอ้ง  2.)ประธานโครงการมีการเรียนประชุมสมาชิก
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ภายในกลุ่มให้ท าหนา้ท่ีของแต่ละคนอยา่งเต็มความสามารถ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและคอย
อ านวยการประสานใหส้มาชิกภายในกลุ่ม  3.) สมาชิกในกลุ่มไดมี้การคน้หาขอ้มูลการอกแบบของ
ตัวผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่และทันสมยัทางอินเตอร์เน๊ต นิตยสารตกแต่งบ้านสอบถาม
อาจารยผ์ูส้อน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบตวัส่ิงประดิษฐ์ 6.  ขอ้เสนอแนะและแนวทาง
ในการพฒันา 1.) ตอ้งพยายามท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงต่างๆเพราะการใชเ้คร่ืองมือถา้ใชผ้ิดวิธีก็สามารถ
ก่อให้เกิดอตัรายร่ายกาย ล้ินเปลืองงบประมาณในการจดัซ้ือมาทดแทนถา้เกิดความเสียหาย 2.)
สมาชิกทุกคนจะตอ้งค านึงถึงการท างานเป็นทีม เม่ือสมาชิกภายในกลุ่มขาดความรับผิดชอบทุกคน
ในกลุ่มตอ้งออกกล่าวหรือเตือนให้บุคคลนั้นรู้ตวัและการท างานตามท่ีไดรั้บหมอบหมายไว ้3.) 
ตอ้งมีการหาความรู้หรือหาความรู้หาขอ้มูลต่างๆ น ามาเป็นแนวทางในการปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ต่อการด าเนินโครงการต่อไปจากผลการส ารวจทศันคติท่ีของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 

100 คนโดยถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด  4P’s ส่วนประสมทางการตลาด 4P’  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุfมีค่าเฉล่ีย (�̃� =4.57) เม่ือพิจารณาเป้นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (�̃� =4.44) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย (�̃�= 4.53) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นรดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̃� = 4.48)ตามล าดบั 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินโครงการ 

วธีิการด าเนินการ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

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

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. ท าการวดัและตดัหลอด 
4. น าหลอดพลาสติกมาเตรียมเพื่อสานข้ึนโครง 
5. น าหลอดพลาสติกท่ีเตรียมมาแลว้มาสานตามท่ีออกแบบไว ้
6. น าดอกไมแ้ละเชือกมาสานตกแต่งใหส้วยงามเพื่อสร้างความสมดุล 
7. เช็คความเรียบร้อยของผลงาน 

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนด าเนินงาน 

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                                 
วางรูปแบบงาน และจดัสรร
งบประมาณ 

         

3.  ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

        

4.  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์         

5.  

 

จดัท าแผนธุรกิจและแผนกล      
ยทุธ ์         

6.  ลงมือปฏิบติังานตาม
แผนงาน       และขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีวางไว ้

        

7. 

 

สรุปผลการปฏิบติังาน 
        

8. 

 

ส่งรายงานสรุปผลการ    
ด าเนินงาน         

 
วนั เวลา สถานที ่
       เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กมุภาพนัธ ์2563 
      สถานท่ี  บา้นเลขท่ี :  265  หมู่ : 8  ซอยมงักร ซอย 4  ถนน  เทพารักษ ์อ าเภอ เมือง จ.

สมุทรปราการ  รหสัไปรษณีย.์ 10270 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุนคนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 บาท 

1. หลอด    500 บาท 
2. กาว    100 บาท 
3. สี    300 บาท 
4. ของตกแต่งเพื่อความสวยงาม  200 บาท 
5. ป้ายร้าน    500 บาท 

รวม              1,500       บาท 

 

การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 1.  วางแผนขั้นตอนการท างาน 
 2.    จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
 3.    ปฏิบติังานตามท่ีวางแผนไว ้

  4.    การตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภณัฑ ์
    5.    สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ความเป็นมาของธุรกจิ 

  สมาชิกในกลุ่มเรามีความคิดท่ีอยากจะสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใชเ้พื่อให้เกิด
ประโยชน์ มีความสวยงามและทนทาน ทั้งยงัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้พิ่มเติม ไม่วา่งจะน ามา
ใส่ของหรือวางไวเ้พื่อตกแต่งห้องให้สวยงาม โดยส่ิงประดิษฐ์ของเรานั้นประกอบไปดว้ย หลอด
พลาสติกคือหัวใจหลกัของงานประดิษฐ์คร้ังน้ี และตามดว้ย กาว สี และของตกแต่งอย่างอ่ืน ซ่ึง
ปัจจุบนัเราจะเห็นหลอดพลาสติกเหลือใชแ้ละท้ิงเกล่ือนเยอะมาก และพลาสติกเป็นส่ิงท่ียอ่ยสลาย
ยาก ทางเราจึงมีความคิดท่ีอยากจะสร้างสรรค์ของเหลือใช้ส่ิงน้ีให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ใหก้บัส่ิงประดิษฐ ์

 

 

 



แผนบริหารจดัการ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

           นางสาว กมลชนก  แก้วคณุ 

     ประธานโครงการ 

นางสาว สิเนนาท มงคลประเสริฐ 

         ฝ่ายจดัซือ้ 

       นางสางธนนนัท์ แจ้งสวา่ง 

                รองประธาน 
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แผนการตลาด 

 

 

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์ “ ตะกร้าสานจากหลอดพลาสติก ” ท าจากหลอดพลาสติกเหลือใช้ 

น ามาพฒันาในรูปแบบตะกร้าทรงกลมและมีลวดลายต่าง ๆ มีความคงทนและสวยงาม ส าหรับใส่

ของภายในบ้านเพื่อจดัระเบียบสิ่งของต่าง ๆ ให้ดเูป็นระเบียบและสบายตามากขึน้ โดยใช้ช่ือว่า A 

basket dream (ตะกร้าสานฝัน) 
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กลยุทธ์ราคา 

ใช้กลยุทธ์ราคาเลขคี่ และลกูค้าสามารถช าระเป็นเงินสด หรือโอนผ่านธนาคารโดยการ

สแกนคิวอาร์โค้ดของทางร้านตะกร้าสานหลอดขนาดเล็ก159 บาทตะกร้าสานหลอดขนาดใหญ่189 

บาท 
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กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ทางร้านของเรา สามารถติดต่อสัง่ซือ้สินค้าผ่านระบบชอ่งทางออนไลน์ของร้านได้โดย

ติดตอ่ผ่าน เพจ Facebook : A Dreambasket – ตะกร้าสานฝัน 
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กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 

ทางร้านของเรา สามารถติดต่อสัง่ซือ้สินค้าผ่านระบบช่องทางออนไลน์ของร้าน

ได้โดยติดต่อผ่าน เพจ Facebook : A dream  basket – ตะกร้าสาน 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

      โลโก้ 
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แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

รายการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกไ้ข 

1. สินคา้ไม่เป็นท่ีน่าสนใจของ
ลูกคา้ 

ยอดขายไม่ไดต้ามท่ีก าหนด สงัเกตกลุ่มลูกคา้วา่มีความ
ตอ้งการส่ิงประดิษฐรู์ปแบบใด 
เพื่อท าส่ิงประดิษฐต์อบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ 

2.วตัถุดิบอาจไม่พียงพอ ท าใหผ้ลิตสินคา้ล่าชา้ จดัเตรียมวตัถุดิบส ารอง 

3.โปรโมทเวบ็เพจอาจมี
ค่าใชจ่้ายสูง 

ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงและรายได้
ต ่ากวา่ท่ีตั้งไว ้

เลือกช่องทางการขายให้
เหมาะสมและสร้างยอดขายให้
มากกวา่เดิม 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินโครงการ 
 
 การด าเนินโครงการ ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใชต้ะกร้าสานฝัน (a dream basket) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
หลอดพลาสติกท่ีไม่ใชแ้ลว้และเพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์ในการลงมือปฏิบติังานจริง 

รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาว กมลชนก แก้วคุณ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

12 มิ.ย. 62 - ประชุมกลุ่มการท าโครงการ  

17 มิ.ย. 62 - เสนองานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  

19 มิ.ย. 62 - ส่งช่ือโครงการเพื่อขออนุมติั  

22 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารขออนุมติัโครงการ  

24 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารขออนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 1)  

26 มิ.ย. 62 - แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  

27 มิ.ย. 62 - ส่งเอกสานอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 2)  

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

3 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 1)  

5 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 1   

7 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  

9 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 2  

12 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 1)  

14 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 2  

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

25 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 3  

26 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 1)  
  



นางสาว กมลชนก แก้วคุณ 
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

29 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 3  

30 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  
1 ก.ย. 62 - เร่ิมท า Powerpoint   
2 ก.ย. 62 - ส่ง Powerpoint (คร้ังท่ี 1)   
3 ก.ย. 62 - แกไ้ข Powerpoint (คร้ังท่ี 1)   
4 ก.ย. 62 - ส่ง Powerpoint  (คร้ังท่ี 2)  

- เตรียม Present โครงการคร้ังท่ี1 
 

21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังท่ี 1  
4 ต.ค. 62 - จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์  
6 ต.ค. 62 - ท าการตดัหลอด 

- และสานหลอดข้ึนโครง 
 

7 ต.ค. 62 - น าหลอดพลาสติกท่ีเตรียมไวส้านข้ึนกน้ฐาน  
13 ต.ค. 62 - สานข้ึนโครงดา้นขา้งของตะกร้าทั้งสองดา้น  
18 ต.ค. 62 - ข้ึนทรงจนเสร็จสมบูรณ์  
22 ต.ค. 62 - ท าการตกแต่งตวัตะกร้าใหเ้กิดการสมดุลใน

การวาง 
 

29 ต.ค. 62 - เร่ิมท า Powerpoint present คร้ังท่ี 2  
3 พ.ย. 62 - แกไ้ข Powerpoint present คร้ังท่ี 2  
8 พ.ย. 62 - ส่ง Powerpoint present คร้ังท่ี 2  
11 พ.ย. 62 - เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนองานโครงการ

งานประดิษฐ ์
 

16 พ.ย. 62 - น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  
18 พ.ย. 62 - เร่ิมท าแบบสอบถาม  
20 พ.ย. 62 - ส่งแบบสอบถาม (คร้ังท่ี 1)  
25 พ.ย. 62 - แกไ้ขแบบสอบถาม  
2 ธ.ค. 62 - ส่งแบบสอบถาม (คร้ังท่ี 2)  
13 ธ.ค. 62 - งาน ATC. นิทรรศน ์  
14 ธ.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 4   
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นางสาว กมลชนก แก้วคุณ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

15 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 1)  

18 ธ.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 4  

20 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)  

13 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบทท่ี 5  

17 ม.ค. 63 - แกไ้ขบทท่ี 5  

20 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 2)  

22 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบรรณานุกรม  

24 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 1)  

26 ม.ค. 63 - แกไ้ขบรรณานุกรม  

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

30 ม.ค. 63 - เร่ิมท าภาคผนวก  

31 ม.ค. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 1)  

1 ก.พ. 63 - แกไ้ขภาคผนวก  

5 ก.พ. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 2)  

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

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

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

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

 

19 ก.พ. 63 - ตรวจรูปเล่มโครงการ  
26 ก.พ. 63 - ส่งรูปเล่ม+ เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  
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นางสาว ธนนันท์ แจ้งสว่าง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

12 มิ.ย. 62 - ประชุมกลุ่มการท าโครงการ  

17 มิ.ย. 62 - เสนองานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  

19 มิ.ย. 62 - ส่งช่ือโครงการเพื่อขออนุมติั  

22 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารขออนุมติัโครงการ  

24 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารขออนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 1)  

26 มิ.ย. 62 - แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  

27 มิ.ย. 62 - ส่งเอกสานอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 2)  

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

3 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 1)  

5 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 1   

7 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  

9 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 2  

12 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 1)  

14 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 2  

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

25 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 3  

26 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 1)  
29 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 3  
30 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  
1 ก.ย. 62 - เร่ิมท า Powerpoint   
2 ก.ย. 62 - ส่ง Powerpoint (คร้ังท่ี 1)   
3 ก.ย. 62 - แกไ้ข Powerpoint (คร้ังท่ี 1)   
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นางสาว ธนนันท์ แจ้งสว่าง 
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

4 ก.ย. 62 - ส่ง Powerpoint  (คร้ังท่ี 2)  
- เตรียม Present โครงการคร้ังท่ี1 

 

21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังท่ี 1  
4 ต.ค. 62 - จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์  
6 ต.ค. 62 - ท าการตดัหลอด 

- และสานหลอดข้ึนโครง 
 

7 ต.ค. 62 - น าหลอดพลาสติกท่ีเตรียมไวส้านข้ึนกน้ฐาน  
13 ต.ค. 62 - สานข้ึนโครงดา้นขา้งของตะกร้าทั้งสองดา้น  
18 ต.ค. 62 - ข้ึนทรงจนเสร็จสมบูรณ์  
22 ต.ค. 62 - ท าการตกแต่งตวัตะกร้าใหเ้กิดการสมดุลใน

การวาง 
 

29 ต.ค. 62 - เร่ิมท า Powerpoint present คร้ังท่ี 2  
3 พ.ย. 62 - แกไ้ข Powerpoint present คร้ังท่ี 2  
8 พ.ย. 62 - ส่ง Powerpoint present คร้ังท่ี 2  
11 พ.ย. 62 - เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนองานโครงการ

งานประดิษฐ ์
 

16 พ.ย. 62 - น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  
18 พ.ย. 62 - เร่ิมท าแบบสอบถาม  
20 พ.ย. 62 - ส่งแบบสอบถาม (คร้ังท่ี 1)  
25 พ.ย. 62 - แกไ้ขแบบสอบถาม  
2 ธ.ค. 62 - ส่งแบบสอบถาม (คร้ังท่ี 2)  
13 ธ.ค. 62 - งาน ATC. นิทรรศน ์  
14 ธ.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 4   

15 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 1)  

18 ธ.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 4  

20 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)  

13 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบทท่ี 5  

17 ม.ค. 63 - แกไ้ขบทท่ี 5  

20 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 2)  
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 นางสาว ธนนันท์ แจ้งสว่าง  

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัตงิาน หมายเหตุ 
22 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบรรณานุกรม  

24 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 1)  

26 ม.ค. 63 - แกไ้ขบรรณานุกรม  

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

30 ม.ค. 63 - เร่ิมท าภาคผนวก  

31 ม.ค. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 1)  

1 ก.พ. 63 - แกไ้ขภาคผนวก  

5 ก.พ. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 2)  

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

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

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

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

 

19 ก.พ. 63 - ตรวจรูปเล่มโครงการ  
26 ก.พ. 63 - ส่งรูปเล่ม+ เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  
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นางสาว สิเนนาท มงคลประเสริฐ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

12 มิ.ย. 62 - ประชุมกลุ่มการท าโครงการ  

17 มิ.ย. 62 - เสนองานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  

19 มิ.ย. 62 - ส่งช่ือโครงการเพื่อขออนุมติั  

22 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารขออนุมติัโครงการ  

24 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารขออนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 1)  

26 มิ.ย. 62 - แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  

27 มิ.ย. 62 - ส่งเอกสานอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 2)  

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

3 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 1)  

5 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 1   

7 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  

9 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 2  

12 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 1)  

14 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 2  

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

25 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 3  

26 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 1)  
29 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 3  
30 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  
1 ก.ย. 62 - เร่ิมท า Powerpoint   
2 ก.ย. 62 - ส่ง Powerpoint (คร้ังท่ี 1)   
3 ก.ย. 62 - แกไ้ข Powerpoint (คร้ังท่ี 1)   
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นางสาว สิเนนาท มงคลประเสริฐ  
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

4 ก.ย. 62 - ส่ง Powerpoint  (คร้ังท่ี 2)  
- เตรียม Present โครงการคร้ังท่ี1 

 

21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังท่ี 1  
4 ต.ค. 62 - จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์  
6 ต.ค. 62 - ท าการตดัหลอด 

- และสานหลอดข้ึนโครง 
 

7 ต.ค. 62 - น าหลอดพลาสติกท่ีเตรียมไวส้านข้ึนกน้ฐาน  
13 ต.ค. 62 - สานข้ึนโครงดา้นขา้งของตะกร้าทั้งสองดา้น  
18 ต.ค. 62 - ข้ึนทรงจนเสร็จสมบูรณ์  
22 ต.ค. 62 - ท าการตกแต่งตวัตะกร้าใหเ้กิดการสมดุลใน

การวาง 
 

29 ต.ค. 62 - เร่ิมท า Powerpoint present คร้ังท่ี 2  
3 พ.ย. 62 - แกไ้ข Powerpoint present คร้ังท่ี 2  
8 พ.ย. 62 - ส่ง Powerpoint present คร้ังท่ี 2  
11 พ.ย. 62 - เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนองานโครงการ

งานประดิษฐ ์
 

16 พ.ย. 62 - น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  
18 พ.ย. 62 - เร่ิมท าแบบสอบถาม  
20 พ.ย. 62 - ส่งแบบสอบถาม (คร้ังท่ี 1)  
25 พ.ย. 62 - แกไ้ขแบบสอบถาม  
2 ธ.ค. 62 - ส่งแบบสอบถาม (คร้ังท่ี 2)  
13 ธ.ค. 62 - งาน ATC. นิทรรศน ์  
14 ธ.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 4   

15 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 1)  

18 ธ.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 4  

20 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)  

13 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบทท่ี 5  

17 ม.ค. 63 - แกไ้ขบทท่ี 5  

20 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 2)  
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 นางสาว สิเนนาท มงคลประเสริฐ  

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
22 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบรรณานุกรม  

24 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 1)  

26 ม.ค. 63 - แกไ้ขบรรณานุกรม  

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

30 ม.ค. 63 - เร่ิมท าภาคผนวก  

31 ม.ค. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 1)  

1 ก.พ. 63 - แกไ้ขภาคผนวก  

5 ก.พ. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 2)  

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

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

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

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

 

19 ก.พ. 63 - ตรวจรูปเล่มโครงการ  
26 ก.พ. 63 - ส่งรูปเล่ม+ เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

โครงการ ส่ิงประดษิฐ์จากวสัดุเหลือใช้ตะกร้าสานฝัน ( A dream basket ) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
30/8/62 เกบ็เงินสมาชิกในกลุ่ม 3 500.00 1,500.00          1,500.00 

7/10/62 หลอด    2 โหล 50.00 100.00   1,400.00 
 ปืนกาว    1  อนั 25.00 25.00   1,375.00 
 กาวร้อน    2  แท่ง     40.00 40.00   1,335.00 
 แมค็    1 อนั 40.00 40.00   1,295.00 
 ดอกไมต้กแต่ง    10 อนั 70.00 70.00   1,225.00 
 เชือก    1 ห่อ 70.00 70.00   1,155.00 
 ป้ายไวนิล    1 อนั 500.00 500.00   655.00 
 ค่าปร้ินเอกสาร    1 รีม 200.00 200.00   455.00 
 ค่าแผน่ซีดี     1 แผน่ 50.00 50.00   405.00 

 กล่องใส่แผน่ซีดี       1 กล่อง 30.00 30.00   375.00 
 ค่าเขา้เล่ม    1 เล่ม 200.00 200.00   175.00 
20/10/62 ขายสินคา้ 1ช้ิน 250.00 250.00      425.00 
25/10/62 ขายสินคา้ 1ช้ิน 250.00 250.00      675.00 
28/10/62 ขายสินคา้ 1ช้ิน 250.00 250.00      925.00 

รวมรายรับ 2,250.00 รวมรายจ่าย 1,325.00 รวมคงเหลือ 925.00 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้ “ตะกร้าสานจากหลอดพลาสติก” 
วตัถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
  ทุนทั้งส้ิน     1,500.00    บาท 
 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์    1,325.00    บาท 
 ทุกหกัจากซ้ือ        175.00    บาท 
 รายไดข้ายสินคา้                    750.00    บาท 
 เหลือคืนทุนให้กบัสมาชิกคนละ      925.00    บาท 
 

 รายช่ือ      จ านวนเงิน 
1. นางสาวกมลชนก แกว้คุณ                    308.34    บาท 
2. นางสาวธนนนัท ์ แจง้สวา่ง      308.33    บาท 
3. นางสาวสิเนนาท มงคลประเสริฐ      308.33    บาท 

  รวม                                 925.00    บาท 
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บทที่ 5 

สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
  จากการด าเนินโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ ตะกร้าสานจากหลอดพลาสติก 
สามารถบรรลุเป้าหมายวตัถุประสงคข์องวิชาโครงการ และไดเ้ก็บเงินสมาชิกภายในกลุ่มคนละ 440 
บาท รวมทั้งหมดสามคน เป็นเงิน 1,500 บาท สถานท่ีด าเนินงาน 265 หมู่ 8 ซอยมงักร แยกซอย 4 
ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 10270 ปฏิบติังานในช่วงเดือน มิถุนายน 2562 – 
กุมภาพนัธ์ 2563 โดยเสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์และเอกสารเป็นจ านวนเงิน 1,325 บาท และ เหลือ
คืนสมาชิกคนละ 308.33 บาท 

สรุปตารางการปฏิบัตงิาน 

ล าดบัที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

1 12 – 27 มิ.ย. 62 - ประชุมกลุ่มการท าโครงการ 
- ส่งค าอนุมติัโครงการ 

2 29 มิ.ย.- 7 ก.ค. 62 - ส่งเน้ือหาบทท่ี 1 

3 9 ก.ค. - 16 ก.ค 62 - ส่งเน้ือหาบทท่ี 2 

4 25 ก.ค. – 12 ส.ค. 62 - ส่งเน้ือหาบทท่ี 3 

5 1 – 4 ก.ย 62 - ส่ง Powerpoint เตรียม Present คร้ังท่ี 1 

6 21 ก.ย. 62 - น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1 

7 4 ต.ค. – 22 ต.ค. 62 - ปฏิบติังานประดิษฐ์ 
- จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 
- ท าการตดัหลอดพลาสติก 
- และสานหลอดข้ึนโครง 
- น าหลอดพลาสติกท่ีเตรียมไวส้านข้ึนกน้ฐาน 
- สานข้ึนโครงดา้นขา้งของตะกร้าทั้ง 2 ดา้น  
- ข้ึนทรงจนเสร็จสมบูรณ์ 
- ท าการตกแต่งตวัตะกร้าใหเ้กิดการสมดุลในการวาง 



ล าดบัที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

8 29 ต.ค. – 11 พ.ย. 62 - ส่ง Powerpoint คร้ังท่ี 2  พร้อมเขา้พบท่ีปรึกก่อน
สอบน าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 2 

9 16 พ.ย. 62 - น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 

10 18 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 - ก าหนดส่ง แบบสอบถามโครงการ 

11 13 ธ.ค. 62 - งาน ATC นิทรรศน ์

12 14 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 62 - ส่งเน้ือหา บทท่ี 4 

13 13 ม.ค. – 20 ม.ค. 63 - ส่งเน้ือหา บทท่ี 5 

14 22 - 27 ม.ค. 63 - ก าหนดส่ง บรรณานุกรม 

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

16 7 - 14 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ 
- ส่งบทคดัยอ่ 
- ส่งสารบญั 

17 19 ก.พ. 63 - ตรวจรูปเล่มโครงการ 

18 26 ก.พ. 63 - ส่งรูปเล่ม+ เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 

 
ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

1. สมาชิกในกลุ่มขาดความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ในการท างานส่ิงประดิษฐ ์ 
2. สมาชิกในกลุ่มเวลาวา่งไม่ตรงกนั  
3. มีปัญหาในการแบ่งหนา้ท่ีการท างาน 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
1. หาขอ้มูลเก่ียวกบัอุปกรณ์และลองฝึกฝนการท าใหเ้กิดความช านาญ 
2. ประธานไดมี้การแบ่งเวลาใหส้มาชิกกลุ่ม 
3. ประธานพิจารณาตามความเหมาะสมของสมาชิกกลุ่มในการแบ่งหนา้ท่ีการท างาน 
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ภาคผนวก ก โครงการ 

- แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

- บันทึกการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
ภาคเรียนที่ 1-2  ปีการศึกษา 2562 

 
ช่ือโครงการ     ตะกร้าสานฝัน(A dream basket) 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  มิถุนายน 2562  ถึง กมุภาพนัธ์ 2563 
สถานที่การด าเนินงาน     265  หมู่ : 8  ซอยมงักร ซอย 4  ถนน  เทพารักษ ์อ าเภอ เมือง  

จ.สมุทรปราการ  รหสัไปรษณีย.์10270 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  1,500 บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1.  นางสาวธนนนัท ์             แจง้สวา่ง           รหสัประจ าตวั  39745 ปวช.3/11 
2.  นางสาวกมชนก          แกว้คุณ  รหสัประจ าตวั 41065 ปวช.3/11 
3.  นางสาวสิเนนาท              มงคลประเสริฐ รหสัประจ าตวั     36891 ปวช.3/11 
 

   ลงช่ือ..........................................................ประธานโครงการ 
            (นางสาวกมลชนก  แก้วคุณ)   ........./........./........ 
     
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
 
ลงช่ือ....................................................................    ลงช่ือ.............................................................. 
(อาจารย์อุดมพร  เปตานนท์ ) ......./......./.......              (อาจารย์กนัตชาติ  เมธาโชติมณกีลุ) ....../....../......  
 
  ลงช่ือ.............................................................หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 
   (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์)......./......./....... 
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ช่ือโครงการ   ตะกร้าสานฝัน (A dream basket) 

แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุ่มส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารยอ์ุดมพร  เปตานนท ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกลุ    

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นางสาวกมชนก  แกว้คุณ   ประธานโครงการ  
2. นาสาวธนนนัท ์  แจง้สวา่ง   รองประธานโครงการ 
3. นางสาวสิเนนาท  มงคลประเสริฐ   ฝ่ายจดัซ้ือ 

หลกัการและเหตุผล 

 หลอดเป็นส่ิงท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัเพราะเอาใชดู้ดน ้าและหลอดนั้นมีมากมายหลายสีหลาย
ขนาดและหลอดไม่สามารถน ามาใชซ้ ้ าไดห้มดประโยชน์ จึงท าให้ทางคณะของเราคิดท่ีจะน าวสัดุ
เหลือใชน้ั้นกคื็อ หลอดน ามาประดิษฐต์ะกร้าสานจากหลอดซ่ึงตะกร้าจากหลอดเป็นการจกัสานของ
ไทยชนิดหน่ึงท่ี เป็นสูตรประยุกต์โดยยืนพื้นฐานเดิมมีการท าสืบต่อกันมาตั้ งแต่สมัยก่อน
ประวติัศาสตร์นกัโบราณคดีไดพ้บความส าคญัเก่ียวกบัการท าเคร่ืองจกัสานในยคุหินใหม่ท่ีบริเวณ
ถ ้าแห่งหน่ึงในเขตอ าเภอศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี ซ่ึงท าดว้ยไมไ้ผ่เป็นลายขดัสองเส้นประมาณว่ามี
อาย ุ4,000 ปีแลว้ 

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการจึงไดมี้แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์น าวสัดุเหลือ
ใช้อย่างหลอด วสัดุท่ีเรามาท าเป็นตะกร้าสานมาเพิ่มมูลค่าให้ออกมาเป็นตะกร้าสานโดยน า
แนวความคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจา้อยูห่วั ร.9 เช่นเดียวกบัทางคณะผูจ้ดัท า
โครงการท่ีน าหลอดไม่ใชแ้ลว้น ากลบัมาสร้างสรรคแ์ละสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่สูญเปล่า 

วตัถุประสงค์ 

5. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
6. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
7. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
8. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
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เป้าหมาย 

3. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
4. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

 

วธีิการด าเนินการ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

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

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ 

8. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
9. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
10. ท าการวดัและตดักระดาษแขง็เป็นโครงสร้าง 
11. มว้นกระดาษหนงัสือพิมพเ์พื่อสานข้ึนโครง 
12. น ากระดาษท่ีมว้นแลว้มาสานตามท่ีออกแบบไว ้
13. น ากระดาษมว้นท่ีเหลือมาท าเป็นฝาปิดตามท่ีออกแบบไว ้
14. น าตวัถงัและฝาประกอบกนัดูใหส้มดุลและเช็คความเรียบร้อยของผลงาน 

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 

3. สรุปผลการปฏิบติังาน 
4. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 

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                                 
วางรูปแบบงาน และจดัสรร
งบประมาณ 

         

3.  ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

        

4.  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์         

5.  

 

จดัท าแผนธุรกิจและแผนกล      
ยทุธ ์         

6.  ลงมือปฏิบติังานตาม
แผนงาน       และขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีวางไว ้

        

7. 

 

สรุปผลการปฏิบติังาน 
        

8. 

 

ส่งรายงานสรุปผลการ    
ด าเนินงาน         

วนั เวลา สถานที่ 
      เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กมุภาพนัธ์ 2563 
      สถานท่ี  บา้นเลขท่ี :  265  หมู่ : 8  ซอยมงักร ซอย 4  ถนน  เทพารักษ ์อ าเภอ เมือง  
จ.สมุทรปราการ  รหสัไปรษณีย.์10270 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 

งบประมาณในการลงทุนคนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 บาท 

6. หลอด    500 บาท 
7. กาว    100 บาท 
8. สี    300 บาท 
9. ของตกแต่งเพื่อความสวยงาม  200 บาท 
10. ป้ายร้าน    500 บาท 

รวม    1,500     บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

4. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
5. น าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
6. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
6. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชเ้พื่อไม่ใหสู้ญเปล่า 
7. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
8. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การใชเ้คร่ืองมือ – อุปกรณ์ตอ้งมีความช านาญ 
2. วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ท าการฝึกฝนใชเ้คร่ืองมือ – อุปกรณ์จนเกิดความช านาญ 
 2.    วสัดุท่ีน ามาใชค้วรหาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้
  
 

 

 

 

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

ลงช่ือ............................................. 
(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 
อาจารยห์วัหนา้สาขาวิชาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
โครงการ     ตะกร้าสานฝัน (A dream basket)  
ที่ปรึกษาโครงการ         อาจารยอ์ุดมพร    เปตานนท ์
ที่ปรึกษาร่วมโครงการ  อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกลุ 

     ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวกมลชนก   แกว้คุณ              ระดบัชั้นปวช.3/11 เลขท่ี 25 
                                                       นางสาวธนนนัท ์   แจง้สวา่ง            ระดบัชั้นปวช.3/11 เลขท่ี 13 
                                                       นาสาวสิเนนาท    มงคลประเสริฐ   ระดบัชั้นปวช.3/11 เลขท่ี 22 
 
ล าดับ
ที ่

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ที่ปรึกษา 

ลงช่ือ 
ที่ปรึกษาร่วม 

1 ก าหนดส่ง โครงการเพื่อขออนุมติั 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 และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
15-31 ก.ค.62   

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3   
(วิธีการด าเนินโครงการ)  

1-16 ส.ค.62   

แผนการด าเนินงาน    
- ความเป็นมาของธุรกิจ    
- ผลิตภณัฑ ์    
- แผนการบริหารจดัการ    
- แผนการตลาด    
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    
- แผนการเงิน    
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง    

5 ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ + บทท่ี 1-3 
แผนการด าเนินงาน กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที่ 1 
(โครงการ + บทท่ี 1-3 แผนการด าเนินงาน 
และบรรณานุกรม ) 

21 ก.ย.62   
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ล าดับ
ที ่

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ที่ปรึกษา 

ลงช่ือ 
ที่ปรึกษาร่วม 

7 ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 8 คร้ัง 
(ปฏิบติัการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)์  
เขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

8 ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 
รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/ บริการ/ 
แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

1-8 พ.ย.62   

9 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที่ 2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
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 า เนินงานโครงการ  ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการ
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   
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ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

-รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
- ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 
  



รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1. ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อสินคา้ ตะกร้าสานฝัน (A dream basket) 

เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ ความถี ่ ร้อยละ 

ชาย 47 47 

หญิง 53 53 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ ตะกร้าสานฝัน (A dream basket) ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี
จ านวน 100 คน จ าแนกตามตวัแปรดงัน้ี 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ  53.00 และเพศชาย
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00  
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ตารางที่ 2. อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อายุ ความถี ่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี 11 11 

18 - 25  ปี 15 15 

27 - 35  ปี 24 24 

36 - 45 ปี 26 26 

45 ปีข้ึนไป 24 24 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 2. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 36 - 45 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.00 อายุ 27-35 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 อายุ 45 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.00  อาย ุ18 – 25 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 อายุต ่ากว่าหรือเท่ากบั  18 ปี จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 
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ตารางที่ 3 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

ระดับการศึกษา ความถี ่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) 

14 14 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

26 26 

อนุปริญญา/ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) 

24 24 

ปริญญาตรี 24 24 

ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 12 12 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 3. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) จ านวน 24 
คน ร้อยละ 24.00 ปริญญาตรี จ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 24.00 ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.
6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ปริญญาโท หรือสูงกว่า
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
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ตารางที่ 4 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

อาชีพ ความถี ่ ร้อยละ 

อาจารย ์ 10 10 

นกัเรียน / นกัศึกษา 13 13 

ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 16 16 

ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 19 19 

พนกังานบริษทั / รับจา้ง 15 15 

อ่ืนๆ 27 27 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 4. พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพ อ่ืน ๆ จ านวน 27 คน ร้อยละ 27.00 ธุรกิจ

ส่วนตวั / คา้ขาย จ านวน 19 จ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ 19.00 ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 พนักงานบริษทั / รับจา้ง จ านวน 15 จ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ 15.00 
นกัเรียน / นกัศึกษา จ านวน 13 คน คนคิดเป็นร้อยละ 13.00 อาจารย ์จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 
10.00 
  

  20 
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ตารางที่ 5 รายได ้/ เดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

รายได้ / เดือน ความถี ่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 18 18 

10,001 - 15,000 31 31 

15,001 - 20,000 23 23 

20,001บาทข้ึนไป 28 28 

รวม 100 100 

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

ร้อยละ 41.00 15,001 - 20,000 32 จ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ 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. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ร้าน ตะกร้าสานฝัน (A dream 
basket) ตารางท่ี 6. ความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ 

 
ความพงึพอใจในการ
ใช้บริการเซเว่น อเีลฟ

เว่น 

ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  
x̅ 
 

 
SD 

ระดับความ 
พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

1. เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ของวิชา
โครงการ 

31 
(31%) 

45 
(45%) 

24 
(24%) 

- - 

4.07 0.74 มาก 

2. เพื่อเอาหลอด
พลาสติก ท่ีคนส่วน
ใหญ่คิดวา่สร้าง
ประโยชน์ไม่ไดแ้ลว้
น ามาก่อนใหเ้กิด
ประโยชน ์

30 
(30%) 

46 
(46%) 

24 
(24%) 

- - 

4.06 0.74 มาก 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิด
ความสามคัคีและ
ร่วมมือปฏิบติังานกนั
เป็นทีม 

45 
(45%) 

42 
(42%) 

13 
(13%) 

- - 

4.32 0.69 มาก 

4. เพื่อใหน้กัศึกษามี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละเพิ่ม
ทกัษะในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

37 
(27%) 

46 
(46%) 

17 
(17%) 

- - 

4.20 0.71 มาก 

5. สามารถน าไปใชไ้ด้
จริง 

31 
(31%) 

50 
(50%) 

19 
(19%) 

- - 
4.12 0.70 มาก 

6. ความแขง็แรงของ
ช้ินงาน 

28 
(28%) 

48 
(48%) 

24 
(24%) 

- - 
4.04 0.72 มาก 

7. น ้าหนกัของ
ส่ิงประดิษฐเ์หมาะสม
ต่อการใชง้าน 

42 
(42%) 

43 
(43%) 

15 
(15%) 

- - 
4.27 0.71 มาก 
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ความพงึพอใจในการ
ใช้บริการเซเว่น อเีลฟ

เว่น 

ระดับความพงึพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  

x̅ 
 

 
SD 

ระดับความ 
พงึพอใจ 5 4 3 2 1 

8. ราคาเหมาะสม 39 
(39%) 

40 
(39%) 

21 
(21%) 

- - 
4.18 0.76 มาก 

9. ประโยชน์ของการ
ใชง้าน 

32 
(32%) 

46 
(46%) 

22 
(22%) 

- - 
4.1 0.73 มาก 

10. เทคนิคการ
ออกแบบและระบบ
การท างานไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น สะดวกต่อ
ผูใ้ชง้าน 

32 
(32%) 

45 
(45%) 

23 
(23%) 

- - 

4.09 0.74 มาก 

11. ความเหมาะสมของ
วสัดุท่ีใชป้ระดิษฐ์ 

35 
(35%) 

47 
(47%) 

18 
(18%) 

- - 
4.17 0.71 มาก 

 
จากตารางที่ 6. พบว่าเพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีมค่าเฉล่ีย x̅ 
ร้อยละ 4.32 อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก น ้ าหนักของส่ิงประดิษฐ์เหมาะสมต่อการใช้งานค่าเฉล่ีย x̅ 
ร้อยละ 4.27 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เพื่อให้นกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะใน
การออกแบบผลิตภณัฑ์ค่าเฉล่ีย x̅ ร้อยละ 4.20 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก . ราคาเหมาะสมค่าเฉล่ีย x̅ 
ร้อยละ 4.18 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชป้ระดิษฐ์ค่าเฉล่ีย x̅ ร้อยละ 4.17 
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ค่าเฉล่ีย x̅ ร้อยละ 4.12 อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก
มาก ประโยชน์ของการใชง้านค่าเฉล่ีย x̅ ร้อยละ 4.10 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เทคนิคการออกแบบ
และระบบการท างานไม่ยุง่ยากซบัซอ้น สะดวกต่อผูใ้ชง้าน ค่าเฉล่ีย x̅ ร้อยละ 4.09  อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ ค่าเฉล่ีย x̅ ร้อยละ 4.07 อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก เพื่อเอาหลอดพลาสติก ท่ีคนส่วนใหญ่คิดว่าสร้างประโยชน์ไม่ไดแ้ลว้น ามาก่อนให้
เกิดประโยชน์ค่าเฉล่ีย x̅ ร้อยละ 4.06 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  ความแขง็แรงของช้ินงาน ค่าเฉล่ีย x̅ 
ร้อยละ 4.04 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง “ความพงึพอใจที่มีต่อส่ิงประดษิฐ์จากวสัดุเหลือใช้ตะกร้าสานฝัน (A dream basket) 

” 

 

ค าช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง □ แต่ละขอ้เพยีงขอ้เดียวท่ีตรงกบัทศันคติของท่านท่ีมีต่อ
ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 ส่วนที่ ข้อมูลส่วนตัว 1 
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/(ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  

    □ อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    □ ปริญญาตรี 
    □ ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 
4.  อาชีพ  □ อาจารย ์   □ นกัเรียน/นกัศึกษา 
    □ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ □ 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 

แบบประเมินโครงการส่ิงประดษิฐ์วสัดุเหลือใช้ 

โครงการส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ถือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด  

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต  ดังน้ันจึงขอความกรุณาท่าน

ผู้ตอบแบบประเมิน ตอบแบบประเมินความเป็นจริง 
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    ความพงึพอใจที่มีต่อ ส่ิงประดษิฐ์จากวสัดุเหลือใช้ตะกร้าสานจากหลอดพลาสติก 
    ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องว่างเพยีงข้อเดียว ที่ตรงกบัความพงึพอใจของท่าน 

5 เห็นดว้ย/พึงพอใจมากท่ีสุด 4 เห็นดว้ย/พึงพอใจมาก  3 งเห็นดว้ย/พึงพอใจปานกลา  
2 เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ย   1 เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

 

    ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิม่เติม 
    ............................................................................................................................................................ 
                                                                           ขอขอบคุณในความร่วมมือของการตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                       คณะผูจ้ดัท าโครงการตะกร้าสานฝัน 

 

ล าดบั 

 

ข้อพจิารณา 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของ

วิชาโครงการ 

     

2  เพื่อเอาหลอดพลาสติก ท่ีคนส่วนใหญ่คิด

ว่าสร้างประโยชน์ไม่ไดแ้ลว้น ามาก่อนให้

เกิดประโยชน์ 

     

3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและ

ร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

     

4 เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

และเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

     

5 สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง      

6 ความแขง็แรงของช้ินงาน      

7 น ้ าหนักของส่ิงประดิษฐ์เหมาะสมต่อการ

ใชง้าน 

     

8 ราคาเหมาะสม      

9 ประโยชน์ของการใชง้าน      

10 เทคนิคการออกแบบและระบบการท างาน

ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น สะดวกต่อผูใ้ชง้าน 

     

11 ความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชป้ระดิษฐ์      
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 ภาคผนวก ค ประมวลภาพส่ิงประดิษฐใ์นโครงการ 

- รูปแบบส่ิงประดิษฐใ์นโครงการ 
- รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของส่ิงประดิษฐใ์นโครงการ 
- รูปภาพขั้นตอนการปฎิบติัโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 โครงการ ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใชต้ะกร้าสานจากหลอดพลาสติก 
    ( A dream basket ) 
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วสัดุอุปกรณ์ 
 
 

             
1.หลอด        2.แมค็ 
 
 
 
 
 
 
 
3.ดอกไมต้กแต่ง       4.กาวร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
5.ปืนกาว 
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ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
 
1.ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ท าการวัดและตัดหลอดเป็นโครงสร้าง 
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3.น าหลอดพลาสติกมาเตรียมเพ่ือสานขึน้โครง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.น าตะกร้าที่สานแล้วมาเตรียมเพ่ือรอตกแต่งตามที่ออกแบบไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.น าอุปกรณ์ท่ีเหลือมาสานตกแต่งให้สวยงามเพ่ือสร้างความสมดุล 
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6.รูปผลงาน 
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   ภาคผนวก ง  ประวติัผูด้  าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            นางสาว กมลชนก   แกว้คุณ 
   ช่ือเล่น หงส์หยก 

 144 เพชรไพลินอพาร์ทเมน้ท ์หอ้ง 205    
 ซอยนวลจิต1 ถนนเอกมยั 30  
 แขวน คลองตนัเหนือ เขต วฒันา กทม.  10110 
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                                     นางสาว ธนนนัท ์แจง้สวา่ง  
                                      ช่ือเล่น ตูน 
                                      ท่ีอยู ่265 หมู่ 8 ซอย.มงักร ซอย.4  
                                      ต าบล.เทพารักษ ์อ าเภอ.เมือง จงัหวดั.สมุทรปราการ  
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              นางสาว สิเนนาท มงคลประเสริฐ 
  ช่ือเล่น  แตงกวา 

ท่ีอยู ่177/20  ซอย กศุลส่ง15หมู 4 ต าบลส าโรง  
อ าเภ พระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 
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