
 

โครงการ ถงัขยะสุดหรู 

(Luxury trash) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จดัท าโดย 
นางสาวกนกพร   นวลฟอง 
นางสาววิสสุตา    รังสิโย 
นายกอ้งภพ          โลห์ทอง 
 
 
 
 

 
 
 

 
โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

สาขาวิชาการตลาด 
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา  2562 
  



 
 

 
 
ช่ือโครงการภาษาไทย  ถงัขยะสุดหรู 
ช่ือโครงการภาษาองักฤษ  (Luxury trash) 
 

โดย   1. นางสาวกนกพร นวลฟอง 
2. นางสาววิสสุตา รังสิโย 
3. นายกอ้งภพ  โลห์ทอง 
 

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

คณะกรรมการอนุมติให้เอกสารโครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชาโครงการ
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ (ATC.) 
 
 
 
………................................................           .................................................................. 
      (อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท)์                         (อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกลุ)             
        อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                                 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ      
  
 

 
   .................................................................... 
         (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ)์ 
               หวัหนา้สาขาวิชาการตลาด 

 



บทคัดย่อ 
 

หัวข้อโครงการ  ถงัขยะสุดหรู (Luxury trash )  
ผู้จัดท าโครงการ  1. นางสาวกนกพร นวลฟอง 
   2. นางสาววิสสุตา รังสิโย 
   3. นายกอ้งภพ  โลห์ทอง 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารยอุ์ดมพร   เปตานนท ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกลุ 
สาขาวชิา  สาขาวิชาการตลาด 
สถาบัน   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  
ปีการศึกษา   2562 
………………………………………………………………………………………………………. 

บทคัดย่อ 
 

 โครงการน้ีเป็นโครงการประเภท ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใชถ้งัขยะสุดหรู มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือ
ใช้ 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกันเป็นทีม 4. เพื่อให้นักศึกษามี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการ และขั้นท่ี 
3. ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 28 
กุมภาพนัธ์ 2563 สถานท่ีด าเนินโครงการ คือ 80/2 ซอยรุ่งเรือง 4 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขต
บางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 
 ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณมีเงินทุน 1,240 บาท ไดก้ าไรทั้งส้ิน 1,180 บาท หักทุน
จากการด าเนินการ 1,240 บาท รวมก าไรสุทธิ 260 บาท แบ่งก าไรใหส้มาชิกในกลุ่ม 3 คนเท่า ๆ กนั 
คนละ 393.33 บาท 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ 1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ของวิชาโครงการ 2. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ  3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิด

(ก) 



ความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 4. ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้าง
ผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 1. สมาชิกในกลุ่มเวลาวา่งไม่ตรงกนั  2. สมาชิก
ในกลุ่มขาดความสามารถในการท างานประดิษฐ ์ 3. มีปัญหาในการแบ่งหนา้ท่ีการท างาน 

ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 1. ประธานเรียกประชุม เพื่อนดัหมายเวลาในการ
ท างานล่วงหนา้  2. สอบถามผูท่ี้มีความรู้ในการท าส่ิงประดิษฐแ์ละศึกษาวิธีการท า ก่อนลงมือปฏิบติั
จริง  3. ประธานกลุ่มมีการแบ่งหน้าท่ีกนัอย่างชดัเจน เพื่อความรวดเร็วและการท างานอย่างเป็น
ระบบ



 
กติติกรรมประกาศ 

 
 โครงการส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใชถ้งัขยะสุดหรูจากหนงัสือพิมพ ์ไดรั้บความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดีจากอาจารยอุ์ดมพร เปตานนท์, อาจารยก์นัตชาติ เมธาโชติมณีกุล, อาจารยว์งค์เดือน 
ประไพรวชัรพนัธ์ ท่ีให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าตลอดการด าเนินงาน ในการให้ความรู้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูมี้อุปการคุณทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในเร่ือง  
ต่าง ๆ ท่ีท าใหโ้ครงการส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใชถ้งัขยะสุดหรูจากหนงัสือพิมพป์ระสบผลส าเร็จ
เป็นอยา่งดี 

โครงการน้ีส าเร็จข้ึนไดด้ว้ยสมาชิกในกลุ่มโครงการท่ีช่วยคิด วางแผน และแกไ้ขปัญหาใน
การท าโครงการใหด้ าเนินไปตาขั้นตอนและส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ 

ทา้ยสุดน้ีผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผูส้นใจ
ต่อไป 

 
             ขอขอบพระคุณ 
               คณะผู้จัดท า 

โครงการ ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ 
              ถังขยะสุดหรูจากหนังสือพมิพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
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บทที ่1  
บทน า 

 
หลกัการและเหตุผล 
 หนังสือพิมพ์เป็นส่ิงท่ีทุกคนลว้นเคยสัมผสัเพราะหนังสือพิมพ์เป็นส่ิงท่ีผูค้นในสังคม
ทัว่ไปรู้จกัและน ามาใชป้ระโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารบา้นเมืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง ข่าว
กีฬา ข่าววงการบนัเทิง ข่าวคดีความต่าง ๆ ซ่ึงหนงัสือพิมพน์ั้นมีราคาถูกและสามารถหาซ้ือไดง่้าย
และมีมาจากหลายส านกัพิมพถึ์งแมจ้ะเป็นข่าวเดียวกนัแต่มีสีสัน มุมมองต่างออกไปเพราะความคิด
แต่ละคนไม่เหมือนกนัและเม่ืออ่านหนงัสือพิมพท่ี์เราอ่านจบแลว้นั้นก็จะหมดประโยชน์ไปเพราะ
หนังสือพิมพ์ฉบับนั้ นอัพเดทแค่วนัต่อวนั และกระดาษหนังสือพิมพ์นั้ นถูกออกแบบมาให้มี
ความสามารถดูดซึมสูงเพราะมนัตอ้งดูดซึมหมึกพิมพท์ าให้กระดาษหนังสือพิมพน์ั้นมีการดูดซับ
ของเหลวได้ดี และเพื่อไม่ให้หนังสือพิมพ์นั้ นย่อยสลายไปแบบสูญเปล่าเราสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดม้ากมาย ทางคณะผูจ้ดัท าจึงมองเห็นประโยชน์จากการน าหนงัสือพิมพท่ี์อ่านแลว้มา
สร้างเป็นช้ินงานใหม่ และเป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ จึงท าใหมี้ผลงานประดิษฐไ์วต้กแต่ง
หอ้งท างานหรือส่วนต่าง ๆ ภายในบา้น ใหเ้กิดความภาคภูมิใจในฝีมือของผูป้ระดิษฐน์อกจากจะท า
ไม่ยากแลว้ ยงัประหยดัเงินรวมถึงตน้ทุนในการท าอีกดว้ย เป็นการ RECYCLE น ากลบัมาใชใ้หม่ 
ทั้งยงัแปรรูปใหว้สัดุเหลือใชเ้กิดมูลค่าเพิ่มมากข้ึนดว้ย 
 ประโยชน์ของหนังสือพิมพท่ี์ประดิษฐ์เป็นถงัขยะ คือหน่ึงของใชภ้ายในบา้นโดยเฉพาะ
แม่บ้านทุกคนย่อมต้องใช้เพราะต้องน ามาใส่เศษขยะ เศษอาหาร ถังขยะทั่วไปก็จะมีแค่สีด า
เพื่อท่ีจะให้ไม่ดูสกปรก เป็นสีเรียบ ๆ ตอ้งอยู่ในมุมท่ีจดัไวเ้พื่อไม่ให้ดูสกปรก ในการประดิษฐ์ถงั
ขยะจากหนงัสือพิมพท่ี์ไม่ใชแ้ลว้น้ี ก็จะช่วยใหพ้ื้นท่ีบริเวณนั้นดูสะอาดตามากข้ึนเพราะเราสามารถ
ออกแบบเองได ้และไดใ้ชเ้วลาให้เกิดประโยชน์ ไดส้ร้างงานท่ีมีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าของวสัดุ 
สร้างความแปลกใหม่จากท่ีมีอยู่เดิม ท าให้ไม่ซ ้ าแบบเดิม มีการปรับปรุงและดัดแปลงให้เกิด
ประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน 
 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการจึงมีแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ จากการน า
วสัดุเหลือใชอ้ย่างหนังสือพิมพท่ี์มีอยู่ทัว่ไป มาเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตวัสินคา้ท่ี
ออกแบบและวางแผนไว ้ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรณรงคล์ดภาวะโลกร้อนแลว้ ยงัท าตามรอยเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9  ท าใหท้รัพยากรในทอ้งถ่ินมีประโยชน์และมี
คุณค่ามากข้ึน รวมถึงการใชซ้ ้ าน ากลบัมาใชใ้หม่ และสร้างสินคา้ท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายไดใ้น
อนาคต 



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

 
เป้าหมายของโครงการ 

11 การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
12 เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 
13 นกัศึกษามีประสบการณ์ในการลงมือปฏิบติังานจริง 

 
การติดตามผลและการประเมิน 

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

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชเ้พื่อไม่ใหสู้ญเปล่า 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในโครงการส่ิงประดิษฐท่ี์เหลือใชท้  าจากหนงัสือพิมพ ์“ถงัขยะสุดหรู” ทางคณะผูจ้ดัท า
ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้
2. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
4. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
5. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.  แนวคดิเกีย่วกบัการสร้างส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ 
   ความหมายของงานประดิษฐ์ หมายถึง งานท่ีเกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษยส์ร้างหรือประดิษฐ์ข้ึนตามวตัถุประสงคท่ี์หลากหลาย หรือเพื่อความสวยงาม หรือประดบั
ตกแต่งหรือเพื่อประโยชน์ใชส้อย 

 ความเป็นมาของงานประดิษฐ์ ส่ิงประดิษฐ์เกิดข้ึนเพราะมนุษย์เป็นผูส้ร้างผูพ้ฒันา 
ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงแบบ ผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ท่ี มีอยู่ในแต่ละบุคคล                         
มีวตัถุประสงคใ์นการสร้างส่ิงประดิษฐ์เพื่อตอบสนอง ความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อยงาน
ประดิษฐมี์ความสมัพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของคนไทยตั้งแต่สมยัโบราณ เก่ียวขอ้งกบั
ขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 

 หลกัการสร้างสรรคง์านประดิษฐ์ การสร้างสรรคง์านประดิษฐ์ให้ประดิษฐ์ให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้นผูเ้รียนตอ้งมีความพึงพอใจ ในการท างาน โดยยดึหลกัการดงัน้ี 

 1.  หมัน่ศึกษาหาความรู้ในงานท่ีตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญการในชุมชน
การโรงเรียน จากตวัอยา่งส่ิงประดิษฐท่ี์สนใจ 

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

 3.  ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ์ ผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้และทดลองปฏิบติัตาม
แนวคิดท่ีไดส้ร้างสรรค์ไว ้และมีการปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องจนส าเร็จเป็นช้ินงานประดิษฐ์       
ท่ีพึงพอใจ



 กระดาษ หมายถึง วตัถุแผ่นบาง ๆ โดยท ามาจากใยเปลือกไม ้ฟาง เศษผา้และอาจมี
ส่วนผสมอย่างอ่ืนเพื่อช่วยให้คุณสมบติัของกระดาษดีข้ึน กระดาษเป็นแผ่นวสัดุซ่ึงไดจ้ากการน า
วสัดุหลาย ๆ ชนิดมาผสมให้เขา้กนัดีแลว้น าไปท าเป็นแผน่ วสัดุท่ีไม่ใชเ้ป็นส่วนผสมเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
เส้นใยสั้น เส้นใยยาว และสารเคมีวสัดุท่ีใชผ้สมเหล่าน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีเป็น
องคป์ระกอบหลกัของกระดาษ ไดแ้ก่ส่วนท่ีเป็นเส้นใย (Fibrous material) ซ่ึงเป็นโครงสร้างของ
แผ่นกระดาษ และส่วนท่ีไม่ใช่เส้นใย ซ่ึงเป็นสารเติมแต่งใช้เติมผสมลงไปในส่วนเส้นใย                
เพื่อปรับปรุงสมบติักระดาษใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคก์ารใชง้านในกระดาษโดยทัว่ไปจะมีส่วนเสน้ใย
ผสมอยูใ่นปริมาณร้อยละ 70-95 ของน ้ าหนกักระดาษประมาณส่วนเส้นใยจะมีมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่
กับนิดของกระดาษท่ีต้องการผลิต ส่วนเส้นใยน้ีจะได้จากพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้เน้ืออ่อน                 
ไมเ้น้ือแขง็ และพืชลม้ลุก ส่วนเส้นใยหรือท่ีเรียกทัว่ไปว่า เยื่อ เยื่อท่ีใชท้  ากระดาษส่วนมากจะเป็น
เยือ่ผสมของเยือ่ใยยาวและเยือ่ใยสั้นเยือ่ใยยาวไดจ้ากไมเ้น้ืออ่อน (softwood) ซ่ึงเป็นไมท่ี้ข้ึนบริเวณ
ท่ีสูง อากาศเยน็ โตชา้ ใบมีลกัษณะแคบเรียวยาว (needle) เส้นใยมีลกัษณะหยาบ มีความแขง็แรงสูง          
มีความยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร กวา้งประมาณ 20-40 ไมครอน (1 ไมครอนเท่ากบั 0.001 มิลลิเมตร) 
ไมใ้นกลุ่มน้ีไดแ้ก่สน (Pine) และสปรู๊ซ (Spruce) เป็นตน้เยื่อใยสั้นไดจ้ากไมเ้น้ือแขง็ (Hardwood)    
ซ่ึงเป็นไมท่ี้ข้ึนในบริเวณเขตร้อน โตเร็ว ใบมีลกัษณะกวา้ง (Leaf) เส้นใยมีลกัษณะเล็ก ละเอียด 
ความแขง็แรงต ่ามีความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร กวา้งประมาณ 10-20 ไมครอน ไมใ้นกลุ่มน้ีไดแ้ก่           
ยคูาลิปตสั (Eucalyptus) กระถินเทพา (Acacia) เบิร์ข (Birch) และแอสเพน (Aspen) (องคป์ระกอบ
ของกระดาษ.2555 : เวบ็ไซด ์http://www.supremepringk,) 

 หนังสือพิมพ์ หมายถึง ส่ิงพิมพ์ท่ีเสนอข่าว การเคล่ือนไหวใหม่ ๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีก าหนดการออกท่ีแน่นอนตายตวั โดยส่วนใหญ่จะออกเป็นรายวนั นอกจากน้ี
แลว้ยงัมีหนงัสือพิมพร์ายสามวนั รายสัปดาห์ รายปักษ ์และรายเดือน หนงัสือพิมพม์กัจะพิมพล์งใน
กระดาษส าหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์โดยเฉพาะ ซ่ึงมีราคาถูก (หนังสือพิมพ์. 2555 : เว็บไซด์  
http://thwikipedia.org/wiki ) 

 กระดาษท่ีใชแ้ลว้หรือกระดาษรีไซเคิล หมายถึง กระดาษท่ีผลิตมาจากกระดาษท่ีใชแ้ลว้
น ากลบัมาใชใ้หม่ (กระดาษรีไซเคิล. 2555: เวบ็ไซด์ http://thwikipedia.org/wiki) ปัญหาใหญ่ของ
ขยะประเภทหน่ึงคือ ผลิตภณัฑใ์นรูปกระดาษท่ีผลิต ออกมาเป็นจ านวนมากและในจ านวน ท่ีผลิต
ออกมาอย่างมหาศาลน้ีมีเพียงไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นตท่ี์ไดมี้การน ากระดาษท่ีใชแ้ลว้ไป ท าผลิตภณัฑ์
ใหม่อีกคร้ัง จ านวนท่ีเหลือจึงกลายเป็นขยะอยูใ่นแหล่ง ท้ิงขยะ ในปีหน่ึง ๆ ปรากฏว่าดว้ยจ านวน
นับลา้น ๆ ของใบปลิวโฆษณาทางไปรษณีย ์คูปอง ใบขอบริจาค แคตตาล็อกต่าง ๆ และหน้า
โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์จะมีเพียงประมาณนับพนัแผ่นเท่านั้นท่ีไดผ้่านการอ่านและท่ีเหลือ
นอกจากนั้นไดก้ลายเป็นขยะในถงัขยะโดยไม่ผา่นการอ่านเลย จึงเป็นการใชท้รัพยากรท่ีส้ินเปลือง
ท่ีสุด กระดาษทุกชนิดท่ีเราใชทุ้กวนัน้ีส่วนใหญ่ผลิตจากเน้ือเยื่อของตน้ไม ้และมีกระดาษหลาย
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ชนิดท่ีเม่ือใชแ้ลว้สามารถน ามาผลิตใชไ้ดอี้ก เช่น กระดาษหนังสือพิมพ ์กระดาษบนัทึกกระดาษ
ส าเนา กระดาษพิมพดี์ดกระดาษคอมพิวเตอร์ บตัรรายการ และซองจดหมายสีขาว ส าหรับกระดาษ
ท่ีไม่สามารถน ากลบัมาผลิตใหม่ เช่น กระดาษท่ีติดกาวหรืออาบมนั เน่ืองจากความร้อนจะท าให้
สารเคลือบกระดาษละลายแลว้ไปอุดตนัเคร่ืองจกัรท าให้เกิดความเสียหายไดก้ารรีไซเคิล กระดาษ
เร่ิมตน้ดว้ยกระบวนการใชน้ ้ าและสารเคมีก าจดัหมึกท่ีปนเป้ือนออกไป ท าให้กระดาษเหล่านั้น
กลายเป็นเน้ือเยื่อ จากนั้นจึงท าความสะอาดเน้ือเยื่อ เพื่อน าเขา้สู่กระบวนการผลิตเส้นใยท่ีสามารถ
น าไปผลิตเป็นกระดาษต่อไปกระดาษท่ีใชแ้ลว้เม่ือน ามาผลิตข้ึนใชใ้หม่มีกระบวนการท่ีค่อนขา้ง
ซบัซอ้นโดยเฉพาะ จะตอ้งก าจดัสีท่ีปนเป้ือนออกใหห้มดเพราะการเจือปนแมเ้พียงเลก็นอ้ยกอ็าจท า
ให้กระดาษท่ีผลิตใหม่ใชป้ระโยชน์ไม่ไดไ้ฟเบอร์ในเน้ือเยื่อกระดาษจะลดนอ้ยลงทุกข้ึนตอนของ
กระบวนการรีไซเคิล กระดาษท่ีผลิตข้ึนใหม่จึงมีคุณภาพดอ้ยลง มีเพียงร้อยละ 3 เปอร์เซ็นตข์อง
กระดาษหนงัสือพิมพเ์ท่านั้นท่ีสามารถน าไปผลิตเป็นส่ิงพิมพไ์ดใ้หม่ กระดาษรีไซเคิลส่วนใหญ่จึง
เหมาะส าหรับท าเป็นกล่องบรรจุสินคา้ท าเป็นฝ้าเพดานหรือฉนวนกนัความร้อนการแปรรูปของใช้
แลว้กลบัมาใชใ้หม่ หรือกระบวนการท่ีเรียกว่า "รีไซเคิล" คือ การน าเอาของเสียท่ีผ่านการใชแ้ลว้
กลบัมาใชใ้หม่ท่ีอาจเหมือนเดิม หรือไม่เหมือนเดิมก็ได ้ของใชแ้ลว้จากภาคอุตสาหกรรมน ากลบัมา
ใชใ้หม่ ไดแ้ก่ กระดาษ แกว้ กระจก อะลูมิเนียม และพลาสติก "การรีไซเคิล" เป็นหน่ึงในวิธีการลด
ขยะ ลดมลพิษให้กบัสภาพแวดลอ้ม ลดการใชพ้ลงังานและลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติของโลก
ไม่ให้ถูกน ามาใชส้ิ้นเปลืองมากเกินไป การแปรรูปของใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่มีกระบวนการอยู่ 4 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.การเก็บรวบรวม 2. การแยกประเภทวสัดุแต่ละชนิดออกจากกนั 3. การผลิตหรือ
ปรับปรุง  4. การน ามาใชป้ระโยชน์ในขั้นตอนการผลิตหรือปรับปรุงนั้น วสัดุท่ีแตกต่างชนิดกนัจะ
มีกรรมวิธีในการผลิต แตกต่างกนัเช่น ขวด แกว้ท่ีต่างสี พลาสติกท่ีต่างชนิด หรือกระดาษท่ีเน้ือ
กระดาษ และสีท่ีแตกต่างกนั ตอ้งแยกประเภทออกจากกนั เม่ือผา่นขั้นตอนการผลิตแลว้ของเสียท่ี
ใช้แล้วเหล่าน้ีจะกลายมาอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ใหม่จากนั้ นจึงเข้าสู่ขั้นตอนในการน ามาใช้
ประโยชน์ ผลิตภณัฑ ์รีไซเคิลจึงสามารถสังเกตไดจ้ากเคร่ืองหมายทีประทบัไว ้บนผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต
ทุกคร้ัง 

 การรีไซเ คิล  ท าให้โลกมีจ านวนขยะลดน้อยลงและช่วยลดปริมาณการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมใหน้อ้ยลง ลดการถลุงแร่บริสุทธ์ิและ
ลดปริมาณการโค่นท าลายป่าไมล้งดว้ย การหมุนเวียนน ามาผลิตใหม่ยงัเป็นการลดการใชพ้ลงังาน
จากใตพ้ิภพ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข้ึ์นสู่อากาศและลดภาวการณ์เกิดฝนกรด 
ส าหรับประเทศไทยนั้น จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ศกัยภาพของวสัดุเหลือใชท่ี้สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ากมูลฝอยท่ี
เก็บขนไดใ้นกรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศมีประมาณร้อยละ 16-34 ของปริมาณ
มูลฝอยท่ีเก็บได ้แต่มีเพียงร้อยละ 7 หรือประมาณ 2,360 ตนัต่อวนัเท่านั้น ท่ีมีการน ากลบัมาใช้

5 



ประโยชน์ การน ากลบัมาใชใ้หม่จึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยเพิ่มคุณภาพให้กบัชีวิตเพิ่มคุณค่าให้กบั
ส่ิงแวดล้อมและช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกไว้ได้ดีท่ีสุด ในหนทางหน่ึง            
(การรีไซเคิล.2555 : เวบ็ไซด ์http://thwikipedia.org/wiki ) 

 การจัดการวสัดุเหลือใช้ท่ีก าลังจะเป็นขยะ โดยน าไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ 
โดยเฉพาะการหลอม เพื่อใหเ้ป็นวสัดุใหม่แลว้น ากลบัมาใชไ้ดอี้ก ซ่ึงวสัดุท่ีผา่นการแปรสภาพนั้น
อาจจะเป็นผลิตภณัฑ์เดิมหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ก็ได ้รีไซเคิลมีความหมายต่างจาก รียูส (Reuse) ซ่ึง
หมายถึง การน ากลบัมาใชใ้หม่โดยไม่ผา่นกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งส้ิน ในความเขา้ใจของคน
บางกลุ่มนั้น การรีไซเคิลยงัหมายถึง การน าวสัดุเหลือใชก้ลบัมาปรับเปล่ียนรูปแบบ หรือพฒันา
รูปร่างใหม่ ใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ขวดน ้ าพลาสติก หากน ามาใชใ้ส่น ้ า
อีกคร้ังเป็น การรียส์ู (reuse) แต่ถา้น าเอาขวดน ้ าพลาสติกมาตดัให้เป็นกระป๋อง แลว้น าไปใชต้กัดิน
บรรจุในถุง หรือน าขวดพลาสติกมาตดัคร่ึง เป็นแจกนัใส่ดอกไม ้หรือเป็นท่ีใส่ปากกา มกัถูกเรียกว่า
เป็นการรีไซเคิลขวดน ้าพลาสติก (รีไซเคิล.2555 : เวบ็ไซด ์http://thwikipedia.org/wiki) 
 
2. แนวคดิการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 การออกแบบ หมายถึง การรู้จกัวางแผนจดัตั้งขั้นตอน และรู้จกัเลือกใชว้สัดุวิธีการเพื่อ
ท าตามท่ีตอ้งการนั้น โดยให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะรูปแบบและคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตาม
ความคิดสร้างสรรค ์และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมาเช่น เราจะท าเกา้อ้ีนัง่ซกัตวัจะตอ้งวางแผนไว้
เป็นขั้นตอนโดยตอ้งเร่ิมเลือกวสัดุท่ีจะใชท้  าเกา้อ้ีนั้นจะใชว้สัดุอะไรท่ีเหมาะสม วิธีการต่อยึดนั้น
ควรใชก้าว ตะปูนตอก หรือใชข้อ้ต่อแบบใด ค านวณสัดส่วนการใชง้านใหเ้หมาะสม ความแขง็แรง
ของเกา้อ้ีนัง่มากนอ้ยเพียงใด สีสันควรใชสี้อะไรจึงจะสวยงาม และทนทานกบัการใชง้าน เป็นตน้ 
การออกแบบมีการใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรค ์4 ลกัษณะ 

1. ความคิดริเร่ิม 
2. ความคล่องในการคิด 
3. ความยดืหยุน่ในการคิด 
4. ความคิดละเอียดลออ 

 การพฒันา หมายถึง การพฒันา ใช้ศพัท์ทางภาษาองักฤษว่า Improvement หมายถึง        
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงบา้ง แต่ถา้ใชค้  าว่า Development หมายถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ดี
ข้ึน ส าหรับค าหลงัดูเหมือนจะตรงกบัภาษาไทยมากกวา่ 

 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง  ส่ิง ท่ีมนุษย์ค้นคว้าออกแบบประดิษฐ์ ข้ึนเพื่ออ านวยความ
สะดวกสบายในการด ารงชีพ 

 การพฒันาผลิตภณัฑ์ หมายถึง กระบวนการคน้ควา้คิดออกแบบ แกไ้ขและปรับปรุง
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ดีข้ึน 
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 การออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนดว้ย
กรรมวิธีทางดา้นอุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรม โดยมีการวิเคราะห์หา
ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัหนา้ท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดแลว้น ามาปรับปรุงผลิตภณัฑ์
เพื่อผลิตเป็นจ านวนมากๆใหอ้ยูใ่นความนิยมของตลาดในราคาพอสมควร 
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑมี์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ประการคือ 

 1.  การออกแบบท่ีสมัพนัธ์กบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
 2.  การออกแบบท่ีสมัพนัธ์กบัวสัดุและกระบวนการผลิต 
 3.  การออกแบบท่ีสมัพนัธ์กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3.1 ความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นอยู ่

 3.2 ความสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ 
 4.  การออกแบบท่ีมีคุณค่าทางความสวยงาม 

 ความส าคญัของการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 1. ความส าคญั ในดา้นคุณค่าทาง ศิลปะ งานออกแบบท่ีดีท าให้ผลิตภณัฑ์มีความงาม
ดึงดูดใจ สามารถตอบสนอง รสนิยมของผูบ้ริโภคได ้
 2. มีประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม มีการเลือกวสัดุท่ีดีเพื่อน าเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพลงทุนนอ้ย แต่มีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
 3. มีคุณภาพทางการบริโภค ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการออกแบบท่ีดี  มีการใช้ว ัสดุ ท่ีดีมี
กระบวนการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพจะท าใหผ้ลิตภณัฑมี์ความคงทนและ มีความปลอดภยัในการ
ใชส้อย 
 4. มีศกัยภาพในการแข่งขนัทางพาณิชย ์ผลิตภณัฑท่ี์มีความงาม ความ คงทนและความ
ปลอดภยัจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดท าให้มียอดขายสูงสามารถแข่งขนั ทางการคา้กบัผลิตภณัฑ์
ชนิดเดียวกนัของบริษทัอ่ืน 
 5. มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เม่ือบริษทัมีก าไรจากการขายผลิตภณัฑ ์ท่ีมีการออกแบบ
ท่ีดี บริษทัจะน าผลก าไรมาลงทุนเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยการ ปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิมหรือ
สร้างผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีคลา้ยคลึงกบัผลิตภณัฑเ์ดิม 
 6. มีศกัยภาพในการรักษาลูกคา้เดิม การปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิมหรือการสร้างผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีเ ก่ียวพันกันข้ึนด้วยการออกแบบท่ีดีจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้                   
ในขณะเดียวกนับริษทัยงัสามารถดึงดูดลูกคา้ใหม่ท่ีมีรสนิยมอยา่งเดียวกนัไดด้ว้ย 
 7. มีการพยากรณ์ท่ีดี เป็นท่ีคาดหมายกนัว่าสินคา้ท่ีมีการออกแบบไม่ดีจะไม่ค่อยไดรั้บ
การยอมรับของประชาชนในทางตรงกันข้ามสินค้าท่ีมีการออกแบบ ท่ีดีจะได้รับการยอมรับ          
ท าใหก้ารพยากรณ์เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค ์
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 8. มีการรับรองคุณภาพตามระบบ ISO 9000 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีได้รับ ประกัน
คุณภาพ มีการควบคุมการออกแบบกระบวนการผลิตการตรวจและการทดสอบลักษณะและ
คุณลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑแ์ละแสดงใหเ้ห็นได ้ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ 
 9. มีการคิดคน้ส่ิงใหม่ เม่ือมีความตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ หรือ ตอ้งการผลิตภณัฑ์
ท่ีมีความแปลกและแตกต่างไปจากเดิมตั้งแต่ระดบัเล็กนอ้ยจนถึงระดบัมาก เป็นตน้ว่า บริษทัผลิต
รถยนตจ์ะมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยกบัรถยนต์รุ่นเดิมอยู่เสมอ เพื่อให้กลายเป็นรถยนตรุ่์นใหม่
พร้อมกบัราคาท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
 10. มีการพฒันาทีมงานในการออกแบบ เป็นการท างานร่วมกนัระหว่าง นักออกแบบ
ดว้ยกนั และท างานร่วมกบับุคลากรฝ่ายการตลาด วิศวกร ฝ่ายผลิต คนงานรวมทั้งผูบ้ริหารองคก์าร 
ซ่ึงท าให้มีหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดองค์ประกอบของงาน
ออกแบบผลิตภณัฑ ์
 การออกแบบผลิตภณัฑมี์ปัจจยั (Design factors)  มากมายท่ีนกัออกแบบท่ีตอ้งค านึงถึง
แต่ในท่ีน้ีจะขอกล่าวเพียงปัจจยัพื้นฐาน 10 ประการ  ท่ีนิยมใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาสร้างสรรค์
ผลงานเชิงอุตสาหกรรม  ซ่ึงปัจจยัดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้ และเป็นตวัก าหนด
องคป์ระกอบของงานออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ส าคญั  ไดแ้ก่ 
 1. หน้าท่ีใช้สอย (Function) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าท่ีใช้สอยถูกต้องตาม
เป้าหมายท่ีตั้ งไว้คือสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามท่ีผูบ้ริโภคต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในหน่ึงผลิตภณัฑน์ั้นอาจมีหนา้ท่ีใชส้อยอยา่งเดียวหรือกลายหนา้ท่ีก็ไดแ้ต่หนา้ท่ีใช้
สอยจะดีหรือไม่นั้น  ตอ้งใชง้านไประยะหน่ึงถึงจะทราบขอ้บกพร่อง  ตวัอยา่งเช่น 
 การออกแบบโต๊ะอาหารกบัโต๊ะท างาน  โต๊ะท างานมีหนา้ท่ีใชส้อยยุ่งยากกว่ามีล้ินชกั
ส าหรับเก็บเอกสาร เคร่ืองเขียน  ส่วนโต๊ะอาหารไม่จ าเป็นตอ้งมีล้ินชกัเก็บของ  ระยะเวลาของการ
ใชง้านสั้นกวา่ แต่ตอ้งสะดวกในการท าความสะอาด 
 การออกแบบเก้า อ้ี   หน้า ท่ีใช้สอยเ บ้ืองต้นของเก้า อ้ี คือใช้นั่ ง   ด้วย กิจกรรม
ต่างกนั  เช่น  เกา้อ้ีรับประทานอาหารลกัษณะและขนาดตอ้งเหมาะสมกบัโต๊ะอาหาร  เกา้อ้ีเขียน
แบบลกัษณะและขนาดตอ้งเหมาะสมกบัโต๊ะเขียนแบบ  ถา้จะเอาเกา้อ้ีรับแขกมาใชน้ัง่เขียนก็คงจะ
เกิดการเม่ือยลา้  ปวดหลงั  ปวดคอ  และนัง่ท างานไดไ้ม่นาน 
 การออกแบบมีดท่ีในครัวนั้นมีอยูม่ากกมายหลายชนิดตามการใชง้านเฉพาะเช่น     มีด
ปอกผลไม ้ มีดแล่เน้ือสัตว ์ มีดสับกระดูก มีดหั่นผกั เป็นตน้  ถา้หากมีการใชมี้ดอยูช่นิดเดียวตั้งแต่
แล่เน้ือ สับกระดูก หั่นผกั  ก็อาจจะใช้ได้แต่จะไม่ได้ความสะดวกเท่าท่ีควร หรืออาจจะได้รับ
อุบติัเหตุขณะใชไ้ด ้ เพราะไม่ไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชง้านเป็นการเฉพาะอยา่ง 
 2. ความสวยงามน่าใช ้(Aesthetics or sales appeal) ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมานั้นจะตอ้งมี
รูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช ้ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย  เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่า
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ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมและไดผ้ลดี  เพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกท่ีคนเราสัมผสั
ไดก่้อนมกัเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลกั  การก าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบผลิตภณัฑ์
นั้น  ไม่เหมือนกบัการก าหนดรูปร่างและสีในงานจิตรกรรม  ซ่ึงสามารถท่ีจะแสดงหรือก าหนด
รูปร่างและสีไดต้ามความนึกคิดของจิตกร แต่ในงานออกแบบผลิตภณัฑน์ั้น  จ าเป็นตอ้งยึดขอ้มูล
และกฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่างและสีสัน  ระหว่างทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคเขา้ดว้ยกนั  ถึงแมว้่ามนุษยแ์ต่ละคนมีการรับรู้และพึงพอใจในเร่ืองของความงามไดไ้ม่
เท่ากนั  และไม่มีกฎเกณฑก์ารตดัสินใจใดๆ ท่ีเป็นตวัช้ีขาดความถูกความผดิ  แต่คนเราส่วนใหญ่ก็มี
แนวโน้มท่ีจะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกันตามธรรมชาติ  ตัวอย่างเช่น  ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองประดบั ของท่ีระลึก และของตกแต่งบา้นต่าง ๆ ความสวยงามก็คือหนา้ท่ีใชส้อยนั้นเองและ
ความสวยงามจะสร้างความประทบัใจแก่ผูบ้ริโภคใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือได ้
 3. ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีนั้นตอ้งเขา้ใจ
กายวิภาคเชิงกลเก่ียวกบัขนาด สัดส่วน ความสามารถและขีดจ ากดัท่ีเหมาะสมส าหรับอวยัวะต่าง ๆ 
ของผู ้ใช้การเกิดความรู้สึกท่ีดีและสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ งทางด้านจิตวิทยา
(Psychology) และสรีระวิทยา (Physiology)  ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเพศ เผ่าพนัธ์ุ ภูมิล าเนา 
และสังคมแวดล้อมท่ีใช้ผลิตภัณฑ์นั้ นเป็นข้อบังคับในการออกแบบการวัดคุณภาพทาง                       
ด้านกายวิ ภ าค เ ชิ งกล  ( ergonomics) พิ จ ารณาได้จ ากการใช้ง านได้อย่ า งกลมก ลืน ต่อ                                           
การสัมผสั  ตวัอยา่งเช่น  การออกแบบเกา้อ้ีตอ้งมีความนุ่มนวลมีขนาดสัดส่วนท่ีนัง่แลว้สบาย  โดย
อิงกบัมาตรฐานผูใ้ชข้องชาวตะวนัตกมาออกแบบเกา้อ้ีส าหรับชาวเอเชีย เพราะอาจเกิดความไม่พอดี
หรือไม่สะดวกในการใชง้าน  ออกแบบปุ่มบงัคบั  ดา้มจบัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีผูใ้ช้
ตอ้งใชร่้างกายไปสัมผสัเป็นเวลานานจะตอ้งก าหนดขนาดส่วนโคง้  ส่วนเวา้ ส่วนตรง  ส่วนแคบ
ของผลิตภณัฑต่์างๆ ไดอ้ยา่งพอเหมาะกบัร่างกายหรืออวยัวะของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ เพื่อท าใหเ้กิด
ความถนดัและความสะดวกสบายในการใช ้ รวมทั้งลดอาการเม่ือยลา้เม่ือใชไ้ป นาน ๆ  
 4. ความปลอดภยั (Safety) ผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีพ
ของมนุษย ์ มีทั้งประโยชน์และโทษในตวั  การออกแบบจึงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั  ไม่เลือกใชว้สัดุ สี  กรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ  ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้
หรือท าลายส่ิงแวดลอ้ม  ถา้หลีกเล่ียงไม่ไดต้อ้งแสดงเคร่ืองหมายเตือนไวใ้หช้ดัเจนและมีค าอธิบาย
การใชแ้นบมากบัผลิตภณัฑ์ดว้ย  ตวัอย่างเช่น  การออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าควรมีส่วน
ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากความเม่ือยลา้หรือพลั้งเผลอ เช่น จากการสัมผสักบัส่วนกลไก
ท างาน จากความร้อน จากไฟฟ้าดูด ฯลฯ จากการสัมผสักบัส่วนกลไกท างาน จากความร้อน จาก
ไฟฟ้าดูด ฯลฯ หลีกเล่ียงการใชว้สัดุท่ีง่ายต่อการเกิดอคัคีภยัหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  และควรมี
สัญลกัษณ์หรือค าอธิบายติดเตือนบนผลิตภณัฑไ์ว ้ การออกแบบผลิตภณัฑส์ าหรับเด็ก  ตอ้งเลือกใช้
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วสัดุท่ีไม่มีสารพิษเจือปน  เผือ่ป้องกนัเวลาเด็กเอาเขา้ปากกดัหรือออม  ช้ินส่วนตอ้งไม่มีส่วนแหลม
คมใหเ้กิดการบาดเจบ็  มีขอ้ความหรือสัญลกัษณ์บอกเตือน  เป็นตน้ 
 5. ความแขง็แรง (Construction) ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมานั้นจะตอ้งมีความแขง็แรงใน
ตวั  ทนทานต่อการใชง้านตามหน้าท่ีและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตาม
คุณสมบติัของวสัดุ ขนาด แรงกระท าในรูปแบบต่าง ๆ จากการใชง้าน ตวัอย่างเช่น การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ท่ีดีตอ้งมีความมัน่คงแขง็แรง  ตอ้งเขา้ใจหลกัโครงสร้างและการรับน ้าหนกัตอ้งสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมการใชง้านให้กบัผูใ้ชด้ว้ย เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านให้กบัผูใ้ชด้ว้ย เช่น 
การจดัท่าทางในการใชง้านให้เหมาะสม สะดวกสบาย ถูกสุขลกัษณะ  และตอ้งรู้จกัผสมความงาม
เขา้กบัช้ินงานไดอ้ย่างกลมกลืน  เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแข็งแรงดีมากแต่ขาดความ
สวยงาม จึงเป็นหน้าท่ีของนักออกแบบท่ีจะต้องเป็นผูผ้สานสองส่ิงเขา้มาอยู่ในความพอดีให้
ได ้ นอกจากการเลือกใชป้ระเภทของวสัดุ โครงสร้างท่ีเหมาะสมแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงความประหยดั
ควบคู่กนัไปดว้ย 
 6. ราคา (Cost) ก่อนการออกแบบผลิตภณัฑ์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใชว้่า
เป็นกลุ่มใด  อาชีพอะไร ฐานะเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะช่วยใหน้กัออกแบบสามารถก าหนดแบบผลิตภณัฑ์
และประมาณราคาขายให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดใ้กลเ้คียงมากข้ึน  การจะไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์
ท่ีมีราคาเหมาะสมนั้ น  ส่วนหน่ึงอยู่ท่ีการเลือกใช้ชนิด  หรือเกรดของวสัดุ  และวิธีการผลิตท่ี
เหมาะสม  ผลิตไดง่้ายและรวดเร็ว  แต่ในกรณีท่ีประมาณราคาจากแบบสูงกว่าท่ีก าหนดก็อาจตอ้งมี
การเปล่ียนแปลงหรือพฒันาองคป์ระกอบดา้นต่างๆ กนัใหม่เพื่อลดตน้ทุน  แต่ทั้งน้ีตอ้งคงไวซ่ึ้ง
คุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น 
 7. วสัดุ (Materials) การออกแบบควรเลือกวสัดุท่ีมีคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความใส 
ผวิมนัวาว ทนความร้อน ทนกรดด่างไม่ล่ืน ฯลฯ ให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
นอกจากนั้นยงัตอ้งพิจารณาถึงความง่ายในการดูแลรักษาความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซ้ือ
และคงคลัง รวมถึงจิตส านึกในการรณรงค์ช่วยกันพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วสัดุท่ี
หมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ได ้(recycle) ก็เป็นส่ิงท่ีนักอกแบบตอ้งตระหนกัถึงในการออกแบบร่วม
ดว้ย เพื่อช่วยลดกนัลดปริมาณขยะของโลก 
 8. กรรมวิธีการผลิต (Production) ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้
ง่าย รวดเร็ว ประหยดัวสัดุ ค่าแรงและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ แต่ในบางกรณีอาจตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้ง
กบักรรมวิธีของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม และควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรท่ีจะลด
ตน้ทุนไดร้วดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ มากกวา่การประหยดัเพราะการผลิตทีละมาก ๆ  
 9. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้
สามารถบ ารุงรักษา และแกไ้ขซ่อมแซมไดง่้าย ไม่ยุ่งยากเม่ือมีการช ารุดเสียหายเกิดข้ึนง่ายและ
สะดวกต่อการท าความสะอาดเพื่อช่วยยดือายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ ์รวมทั้งควรมีค่าบ ารุงรักษา 
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  งานออกแบบ  คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยการเลือกน าเอาองคป์ระกอบมาจดัเรียงใหเ้กิด
รูปทรงใหม่ท่ีสามารถสนองความตอ้งการตามจุดประสงคข์องผูส้ร้าง  และสามารถผลิตไดด้ว้ยวสัดุ
และกรรมวิธีการผลิตท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 
 
3.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในท่ีน้ีได้มีนักวิชาการหลายท่าน
กล่าวถึง ความหมายของคา วา่พฤติกรรม (Behavior) และพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
ไวห้ลายความหมายแต่จะน าเสนอเป็นบางส่วนเท่านั้น ดงัน้ีพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรม
ซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และการบริการซ่ึง
คาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขาและยงักล่าวอีกว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การตดัสินใจ
และการกระท าของคนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ และการใชสิ้นคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538:106)   

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการจดัหาให้ไดม้าและการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีอยู่
ก่อนแลว้ และมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท า ดงักล่าว  

 ประเด็นส าคญัของค าจ ากัดความขา้งต้นคือ กระบวนการตัดสินใจท่ีมีมาก่อนแล้ว 
กล่าวคือ ลกัษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในขณะใดขณะหน่ึงนั้นผูบ้ริโภค
อาจจะมี กระบวนการทางดา้นจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่างๆท่ีมีส่วนในการสร้างสมและขดัเกลา
ทศันคติและค่านิยมของเขาอยู่ก่อนแลว้ ส่ิงท่ีมีมาอยู่ก่อนแลว้น้ีจะมีส่วนและมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือและ จากการศึกษาเร่ืองราวโดยทั้งหมดของกระบวนการของพฤติกรรมนั้น จะทา ให้
เราทราบวา่ท าไม ผูบ้ริโภคจึงปฏิบติัเช่นนั้น  

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุทั้ งปวงท่ีมีอิทธิพลท าให้
ผูบ้ริโภค ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงการเขา้ใจถึงสาเหตุต่างๆท่ีมีผลในการจูงใจหรือกบัการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั่นเองท่ีจะท าให้นักการตลาดสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดส้ าเร็จผล 
ดว้ยการสามารถชกัน าและหว่านลอ้มให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้ และมีความจงรักภกัดีท่ีจะซ้ือซ ้ าในคร้ัง              
ต่อไปเร่ือย ๆ (ธงชยั สนัติวงศ,์ 2537:107)  

 รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทา ใหเ้กิดความตอ้งการ 
ส่ิง กระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่
สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อแลว้จะมี 
การตอบสนองของผู ้ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู ้ซ้ือ (Buyer’s Purchase 
Decision) หรือเ รียกโมเดลน้ีว่ า  S-R Theory (ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์  และคณะ , 2539:110-112)                   
ซ่ึงทฤษฎี น้ีประกอบดว้ย  
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 1.  ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองภายในร่างกาย (Inside Stimulus)         
และส่ิงกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดส่ิงกระตุ้น
ภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือ
สินคา้ (Buying Motive) ส่ิงกระตน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ  

 1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนักการตลาด
สามารถ ควบคุมและต้องจัดให้มีข้ึนเป็นส่ิงกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย  
 1.1.1 ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงาม
เพื่อกระตุน้ความตอ้งการ  
 1.1.2 ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบั
ผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย  
 1.1.3 ส่ิงกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจ าหน่าย (Place) เช่น การจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ  
 1.1.4 ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา
สม ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีกบับุคคลทัว่ไป เหล่าน้ีถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ  
 1.2 ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นความต้องการผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ภายนอก องคก์ารซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ก่  
  1.2.1 ส่ิงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจรายได้ของ
ผูบ้ริโภค เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล  
  1.2.2 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้นถอน
เงิน อตัโนมติั สามารถกระตุน้ความตอ้งการใหบ้ริการธนาคารมากข้ึน  
  1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Low’s Black Political) เช่น กฎหมาย 
เพิ่มลดภาษีสินคา้ กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อ  
  1.2.4 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีในไทย 
เทศกาลต่างๆจะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น        
 2.  ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อเปรียบเทียบ 
เหมือนกล่องด า (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา 
ความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือ ความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู ้ซ้ือ                  
และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ  
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 2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยั
ต่างๆคือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา  
 2.1.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยเป็น     
ท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง เป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหน่ึง 
ค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคม และก าหนดความแตกต่างของ สังคมหน่ึงจาก
สังคมอ่ืนของวฒันธรรม และน าลกัษณะการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไปใช ้ก าหนดโปรแกรมการตลาด 
ซ่ึงแต่ละอยา่งมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อ ดงัน้ี  
 (1)  วฒันธรรมพื้นฐาน หมายถึง รูปแบบหรือวิถีทางในการดา เนินชีวิต 
ท่ีสามารถเรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกนัมาโดยผ่านขบวนการอบรม และขดัเกลาทางสังคม ดงันั้น 
วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงพื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการพฤติกรรมของบุคคลท าใหม่ลกัษณะ
พฤติกรรมคลา้ยคลึงกนั  
 (2)  วัฒนธรรมย่อย หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลักษณะ
แตกต่างกนั ซ่ึงมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซับซอ้น วฒันธรรมย่อมเกิดจากพื้นฐานทาง
ภูมิศาสตร์ และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์วฒันธรรมย่อยประกอบดว้ย กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา
กลุ่ม สีผวิ พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์หรือทอ้งถ่ิน กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ  
 (3)  ชั้นทางสังคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดับ
ฐานะท่ีแตกต่างกนัโดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกนั และสมาชิกในชั้น 
สังคมท่ีแตกต่างกันจะมีลักษณะท่ีแตกต่าง การแบ่งชั้ นทางสังคมโดยทั่วไปถือเกณฑ์รายได้ 
ทรัพยสิ์นหรืออาชีพชั้นทางสงัคมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของ ผูบ้ริโภค แต่
ละชั้นสังคมจะมีลกัษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยา่ง ชั้นทาง สังคมแบ่งออกเป็น
กลุ่มใหญ่ได ้3 ระดบัและแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้6 ระดบั  
 2.1.2 ปัจจยัดา้นสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั และมีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสงัคมประกอบดว้ย 
 (1)  กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย กลุ่มน้ีจะมีอิทธิพล
ต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง กลุ่มอา้งอิงแบ่งเป็น 2 ระดบัคือ  
 ก. กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น  
 ข. กลุ่มทุติยภูมิ ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ
และร่วมสถาบนับุคคลต่างๆในสงัคม  
 (2)  ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ 
ความ คิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัวการขาย
สินคา้อุปโภคบริโภคจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุ่น หรือยโุรป 
ซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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 (3)  บทบาทและสถานะ บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว 
กลุ่ม อา้งอิง องคก์ารและสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
เช่น ในการซ้ือรถยนตข์องครอบครัวหน่ึง จะตอ้งวิเคราะห์ว่าใครมีบทบาทเป็นผูริ้เร่ิม ผูต้ดัสินใจซ้ือ
ผูมี้อิทธิพล ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้ 
 2.1.3 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  
 (1)  อายุ กลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชั่น และรายการพกัผ่อน   
หยอ่นใจ  
 (2)  วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการด าเนินชีวิตของบุคคลใน
ลกัษณะของการ มีครอบครัว การด าเนินชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ 
ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ท าใหเ้กิดความตอ้งการในลกัษณะและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่าง
กนั 
 (3)  อาชีพ อาชีพท่ีแตกต่างกนัจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความตอ้งการ
ใชสิ้นคา้ และบริการท่ีแตกต่างกนั  
 (4)  โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายได้ โอกาสทางเศรษฐกิจของแต่ละ
บุคคลจะ กระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย รายได ้การออมทรัพย ์อ านาจ 
การซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 
 (5)  การศึกษา ผู ้ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพดีมากกวา่ ผูมี้การศึกษาต ่า   
 (6)  ค่านิยมหรือคุณค่าและรูปแบบการดา เนินชีวิต หมายถึง ความนิยม
ในส่ิงของ หรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหมายถึงอตัราส่วนของผลประโยชน์    
ท่ีรับรู้ต่อราคาสินคา้ ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบของการดา เนินชีวิตใน โลก
มนุษย ์โดยแสดงออกในรูปของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น 
 2.1.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา ถือว่าเป็นปัจจัยในตัวผู ้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม การซ้ือและการใชสิ้นคา้  
 (1)  การจูงใจ หมายถึง พลังส่ิงกระตุ้นท่ีอยู่ในตัวบุคคลซ่ึงกระตุ้น         
ให้บุคคลปฏิบติั การจูงใจภายในตวับุคคลอาจจะถูกกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม      
ชั้นทางสังคม หรือส่ิงกระตุน้ท่ีนักการตลาดใช้เคร่ืองมือทางการตลาดเพื่อกระตุน้ให้เกิดความ 
ตอ้งการพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการ กระตุน้จาก
ภายในตวับุคคลท่ีตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย  
 (2)  การรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรจัด
ระเบียบและตีความหมายขอ้มูล เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรือหมายถึง กระบวนการของ
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แต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการด้านอารมณ์ 
นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายนอกคือ ส่ิงกระตุน้ การรับรู้ จะพิจารณากระบวนการกลัน่กรอง การรับรู้จะ
แสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสมัผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น ไดก้ล่ิน ไดย้นิ และไดรู้้สึก  
 (3)  การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมหรือความโน้ม
เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลได้รับส่ิง
กระตุน้และเกิดการตอบสนองซ่ึงก็คือ ทฤษฎีส่ิงกระตุ้น-ตอบสนอง (Stimulus-Response (SR) 
Theory) 
 (4)  ความเช่ือถือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็น
ผลมาจากประสบการณ์ในอดีต  
 (5)  ทศันคติ เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 
ความรู้สึกดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิด หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
 (6) บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนัของบุคคลซ่ึง
น าไปสู่การตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้เหมือนเดิมและสอดคลอ้งกนั  
 (7) แนวความคิดของตนเอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเองหรือ
ความคิด ท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืนสังคมมีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 
 2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของ   ผูซ้ื้อ (Buyer’s Decision Process) ประกอบดว้ย
ขั้นตอนดงัน้ีคือ 
 2.2.1 การรับรู้ความตอ้งการ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิง 
กระตุน้ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ส่ิงกระตุน้ภายในไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและ
จิตใจ ส่ิงกระตุน้ภายนอกไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นสังคมเศรษฐกิจและการเมืองส่ิงเหล่าน้ีเม่ือ
เกิดข้ึนถึงระดบัหน่ึงแลว้จะกลายเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลมี พฤติกรรมตอบสนอง ซ่ึงบุคคลสามารถ
เรียนรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อการกระตุน้เหล่าน้ี โดยอาศยัการเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีต 
 2.2.2 การคน้หาขอ้มูลเพื่อสนองความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มาก
พอและส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลต้วั ผูบ้ริโภคจะด าเนินการตอบสนองความ
ตอ้งการของเขาทนัที ถา้ความตอ้งการนั้นยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการ นั้นจะถูกสะสม
เอาไวเ้พื่อการตอบสนองภายหลงั เม่ือความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ไดส้ะสมไวม้ากจะท าให้เกิดภาวะ
อยา่งหน่ึงคือ ความตั้งใจใหไ้ดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ โดยผูบ้ริโภคจะพยายามคน้หาขอ้มูล
เพื่อสนองความตอ้งการท่ีสะสมไว ้ปริมาณของขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้หาข้ึนอยูก่บับุคคลเผชิญกบัการ
แกไ้ขปัญหามากหรือนอ้ย ขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภค ตอ้งการถือเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
 2.2.3 การประเมินผลทางเลือกเม่ือผูบ้ริโภครับขอ้มูลเขา้มาแลว้จากขั้นท่ี 2             
ก็จะเกิดความเขา้ใจแลว้ท าการประเมินผลขอ้มูลเหล่านั้นเพื่อพิจารณาทางเลือกต่อไป ซ่ึงอาศยั
หลกัเกณฑห์ลายประการ คือ  
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  (1)  คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ กรณีน้ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ว่ามี
คุณสมบัติอย่างไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงจะมีคุณสมบัติกลุ่มหน่ึง คุณสมบัติของ 
ผลิตภณัฑใ์นความรู้สึกของผูซ้ื้อส าหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั เช่น เบียร์มีคุณสมบติัคือ
รสกลมกล่อม มีแอลกอฮอลสู์งหรือต่าง ความขม ปริมาณการ บรรจุ และราคา 
  (2)  ผูบ้ริโภคจะให้น ้ าหนักความส าคัญส าหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
แตกต่างกนันกัการตลาดตอ้งพยายามคน้หาและจดัล าดบัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 
  (3)  ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้เน่ืองจากความ
เช่ือถือของ ผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภค และความเช่ือถือเก่ียวกบัตราผลิตภณัฑจ์ะ
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ  
  (4)  ผูบ้ริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้าโดยผ่านกระบวนการ
ประเมินผลเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์เขาสนใจแลว้เปรียบเทียบคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑต์ราต่าง ๆ 
 2.2.4 การตดัสินใจซ้ือ เม่ือท าการประเมินผลแลว้จะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถ 
ก าหนดความพอใจระหว่างสินค้าต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีเขา          
ชอบท่ีสุด ซ่ึงก่อนตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคจะตอ้งพิจารณาปัจจยั 3 ประการคือ  
  (1) ทศันคติของบุคคลอ่ืน ท่ีมีผลต่อสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือจะมีทั้ง
ทศันคติ ดา้นบวกและดา้นลบ ถา้เป็นทศันคติดา้นบวก เช่น เห็นว่าส่ิงนั้นมีคุณภาพดีกจ็ะยิง่ เสริมให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเร็วข้ึน หากเป็นทศันคติดา้นลบ เช่น เห็นว่าสินคา้นั้นมีคุณภาพไม่ดีราคาแพง
เกินไป กจ็ะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความลงัเลและอาจยกเลิกการซ้ือได ้ 
  (2) ปัจจยัสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว ้ความตั้งใจซ้ือจะไดรั้บอิทธิพลจาก
ระดบัรายได้ขนาดของครอบครัว ภาวะทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนตน้ทุน และการคาดคะเนถึง
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้ 
  (3) ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนไวข้ณะท่ีผูบ้ริโภคก าลงัจะซ้ืออาจ
มีปัจจยับางอยา่งมากระทบกระเทือนต่อความตั้งใจซ้ือ เช่น ความไม่พอใจในลกัษณะของพนกังาน
ขายหรือความกงัวลใจเก่ียวกบัรายได ้ 
 2.2.5 ความรู้สึกหลงัการซ้ือ หลงัการซ้ือหรือทดลองใช้สินคา้ผูบ้ริโภคจะมี 
ประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจสินคา้ โดยท่ีความพอใจภายหลงัการซ้ือจะเป็นส่ิงท่ีมี
อิทธิพลต่อการซ้ือซ ้ า และการบอกต่อผูอ่ื้น หากไม่ไดรั้บความพอใจหลงัการซ้ือหรือใชสิ้นคา้ก็จะ
หนัไปซ้ือผลิตภณัฑย์ีห่อ้อ่ืน และจะบอกกล่าวต่อไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ ในทางลบ 
 3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือ
ผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี  
  3.1 การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice)  
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  3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) เช่น ถา้ผูบ้ริโภคเลือกรถยนต์นั่งจะเลือก
ยีห่อ้ ฮอนดา้โตโยตา้และมิตซูบิชิ เป็นตน้ 
  3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกโชวรู์มในเขตท่ีอยู่ใกล้
บา้นหรือ โชวรู์มจงัหวดัใกลเ้คียง  
  3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลาเช้า 
กลางวนัหรือเยน็ในการเลือกซ้ือ  
  3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกว่าจะซ้ือรถ
จ านวนก่ีคน 
 
4.  แนวคดิทีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 
 Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ 
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง   ซ่ึ งความต้องการของแต่ละคนไม่
เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา (biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึง
เครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา 
(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็น
เจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าใน
ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง
เครียด โดยทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์             
และทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด ์ 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) อับราฮัม  มาสโลว์ 
(A.H.Maslow) ค้นหาวิ ธี ท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง                   
ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความปลอดภยัของ
ตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกย่องนับถือจากผูอ่ื้น ค  าตอบของมาส
โลวคื์อ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด ทฤษฎี
ของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 
 1. ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานคือ อาหาร    
ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 
 2. ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่าความ
ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 
 3. ความตอ้งการทางสงัคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 
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 4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั ความ
นบัถือและสถานะทางสังคม 
 5. ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ ( self – actualization needs) เป็นความ
ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ 
 บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก
ก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้
บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจใหก้บัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป ตวัอยา่ง เช่น คนท่ี
อดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่
ตอ้งการยกย่องจากผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความ
ตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้กจ็ะมีความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมกั
ไม่รู้ตวัมากนักว่าพลงัทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและ
ควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่งส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝันพูด
ค าท่ีไม่ตั้งใจพดู มีอารมณ์อยูเ่หนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่ง
มากขณะท่ี ชาริณี (2535)  ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้่า บุคคลพอใจจะกระท าส่ิง
ใดๆท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกขห์รือความยากล าบาก 
โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 
 1. ความพอใจดา้นจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจ
วา่มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ด ๆ 
 2. ความพอใจเก่ียวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุษยจ์ะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติ
ของมนุษยเ์สมอไป 
 3. ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่ามนุษยแ์สวงหา
ความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู ้ได้รับ
ผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 
 
5. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ
ควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความ
พึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใช้
เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็น
กลุ่มได ้4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

18 



 
 

 1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีอาจกระทบต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลบัซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของ
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถา้เรารู้เร่ือง
เหล่าน้ีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่า ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อให้
ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่าง
ของผลิตภณัฑต์ลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 
หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจท าใหผู้บ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ี
แสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์ส าคญักจ็ะท าใหผู้บ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกบั
สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 
 2.  ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตดัสินใจอย่าง
กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง
ส าหรับสินคา้ฟุ่ มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซ้ือลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมิน
คุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงกติ็ดตามดว้ยการซ้ือ 
 3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการ
ตลาดในการท าใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนว่า
สินคา้ท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทาง
ท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑเ์ช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริม
สวยชั้นดีในห้างสรรพสินคา้ท าให้สินคา้มีช่ือเสียงมากกว่าน าไปใชบ้นชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์
เกต็ 
 4 .  การส่ง เส ริมการตลาด  (Promotion-Marketing Communication) การส่ง เส ริม
การตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกั
ตลาดส่งไปอาจเตือนใจใหผู้บ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาได้
และมนัสามารถส่งมอบใหไ้ดม้ากกว่าสินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข่้าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยนืยนัว่า
การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 
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6.  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 นางสาวรสสุคนธ์ ทองค า และคณะ (2561) โครงการน้ีเป็นโครงการประเภท

ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษหนังสือพิมพ์มีว ัตถุประสงค์เพื่อ                        
1) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุเหลือใช ้                 
3) เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 4) เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิด
สร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 มีวิธีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการ และ
ขั้นท่ี 3. ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 
  1.  วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่ มิถุนายน 2561 
ถึงกุมภาพนัธ์ 2562 สถานท่ีด าเนินโครงการ คือ 268 ซ.วิชรธรรมสาธิต57 แยก 41 เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
  2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 4,000 บาท เม่ือหักค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
แลว้คงเหลือ 500 บาท คืนใหส้มาชิก 2 คนเท่า ๆ กนั คนละ 250 บาท 
  3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ 1) การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์
การเรียนรู้วิชาโครงการ 2) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละเพิ่มรายไดใ้หน้กัศึกษา 3) 
ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคี และมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 4) ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 
  4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติัโครงการ คือ 1) ปัญหาในดา้นการ
มว้นกระดาษท่ีสมาชิกในกลุ่มไม่มีความช านาญในการท างาน 2) ไม่มีพื้นฐานในการออกแบบ
ผลิตภณัฑท์ าให้เสียเวลาในการร่างรูปแบบของส่ิงประดิษฐ์ 3) เวลาตดัหรือเจาะกระดาษท าให้ฉีก
ขาดไดโ้ดยง่าย 
  5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันา คือ 1) ขอความช่วยเหลือจากผูท่ี้มีความรู้ความ 
เช่ียวชาญเพื่อขอความรู้เก่ียวกบัการใชง้านของการมว้นแต่ละชนิด 2) ควรคน้หาขอ้มูลแนวทางใน
การออกแบบ 3) ใชค้วามระมดัระวงัในการเจาะและเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการตดัเจาะท่ีเหมาะสม 

 จากตารางแสดงผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง 100 คน ของผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจต่อนาฬิกาจากหนงัสือพิมพ ์ในดา้นส่วนผสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (�̅�=4.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (�̅�=4.87) รองลงมา คือด้านราคา อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (�̅�=4.68) 
รองลงมาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (�̅�=4.56) และดา้นส่งเสริม
การตลาด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅�=4.49) ตามล าดบั 
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  นายนันทพัทธ์ เดชสิทธ์ิญาณวร และคณะ (2561) โครงการน้ีเป็นโครงการประเภท
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ชั้นวางของจากกระดาษหนังสือพิมพมี์วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวสัดุเหลือใช้ 3) เพื่อให้
นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 4) เพื่อให้นักศึกษามีความคิด
สร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
  มีวิธีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการ และ
ขั้นท่ี 3. ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 
  1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่ มิถุนายน 2561 
ถึงกุมภาพนัธ์ 2562 สถานท่ีด าเนินโครงการ คือ 268 ซ.วิชรธรรมสาธิต57 แยก 41 เขตสวนหลวง 
แขวงอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 10250 
  2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 2,000 บาท เสียค่าใชจ่้าย 1,621 บาท  
คงเหลือเงิน 379 บาท 
  3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงคข์องโครงการนั้น 
(1). การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิขาโครงการ (2). การท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า (3). สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช้
และเพิ่มรายไดใ้หน้กัศึกษาและ (4). ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีการร่วมมือจากการ
ท างานเป็นทีม 
  4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานโครงการ คือ (1). ปัญหาดา้น
การใชอุ้ปกรณ์สมาชิกขาดความช านาญการใชง้าน (2). ระยะทางการเดินทางของสมาชิกมีความ
ห่างไกลมากท าใหง้านปฏิบติังานล่าชา้ (3). สภาพอากาศแปรปรวนเช่น ฝนตก พายพุดั ท าให้ส่งผล
กระทบในระหวา่งการปฏิบติังานอาจท าใหช้ิ้นงานเกิดความเสียหาย 
  5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์คือ (1). 
ขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในการใช้อุปกรณ์ และฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ (2). นัดหมายเวลา
ปฏิบติังานใหเ้ร็วข้ึน เพื่อลดการปฏิบติัล่าชา้ (3). ตรวจสอบสภาพอากาศและเกบ็ช้ินงานใหเ้รียบร้อย
ทุกคร้ังหลงัปฏิบติั 
  6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชั้ นวางของจากกระดาษ
หนังสือพิมพ์ผูต้อบปรากฏผลดังน้ี แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจท่ีมีต่อชั้ นวางของจาก
หนังสือพิมพด์า้นส่วนผสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅�=4.05) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นส่งเสริมการขายอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅�=4.09) รองลง
ดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅�=4.56) รองลงดา้นการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย (�̅�=4.05) และดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅�=3.96) ตามล าดบั 
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 นายวศิน ทองมาก และคณะ (2559) โครงการส่ิงประดิษฐช์ั้นวางของจากลงักระดาษลงั
กระดาษเป็นผลพลอยไดจ้ากการซ้ือสินคา้ซ่ึงไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไรส่วนใหญ่นั้นจ าไปชัง่กิโลขาย 
แต่วนัน้ีลงักระดาษไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์แค่ชัง่กิโลขายอย่างเดียวเพราะทางกลุ่มของเราไดมี้
แนวคิดท่ีจะน าลงักระดาษกลบัมาใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนไดอี้กซ่ึงการออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยใชล้งั
กระดาษเป็นวสัดุหลกัภายใตก้รอบแนวคิดการออกแบบเพื่อความยัง่ยนื 

 ทางคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ จากการ
น าวสัดุเหลือใชอ้ย่างลงักระดาษมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตวัสินคา้ให้ออกมาเป็น
ชั้นวางของท่ีท าจากลงักระดาษตามท่ีออกแบบและวางแผนไว ้เพื่อด าเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง 
ดัง่พระราชด าริของพระเจา้อยูห่วัท่ีวา่ดว้ยการใชอ้ยา่งพอเพียง 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการ 

 
วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

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

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 
1. สัปดาห์ท่ี 1 ไดมี้การจดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. สัปดาห์ท่ี 2 ลงมือปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. สัปดาห์ท่ี 3 ท าการพบัและตดักระดาษหนงัสือพิมพ ์
4. สัปดาห์ท่ี 4 มว้นกระดาษหนงัสือพิมพเ์ตรียมสาน 
5. สัปดาห์ท่ี 5 น ากระดาษท่ีมว้นแลว้มาสานตวัถงัตามรูปแบบท่ีวางไว ้
6. สัปดาห์ท่ี 6 น ากระดาษท่ีเหลือมาท าเป็นฝาปิดทั้งตามท่ีออกแบบไว ้
7. สัปดาห์ท่ี 7 น าตวัถงัและฝาประกอบกนัเพื่อเช็คความสมดุล 
8. สัปดาห์ท่ี 8 น าตวัถงัและฝามาพน่สีและเช็คความเรียบร้อยของผลงาน 

ขั้นที ่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 กมุภาพนัธ์ 2563 
      สถานท่ี 80/2 ซอยรุ่งเรือง 4 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
รหสัไปรษณีย ์10260 
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สถานที่ด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลยัเซาธ์อีสบางกอก 

80/2 ซอยรุ่งเรือง 4 

 ถนนสรรพาวธุ 

แขวงบางนา 

 เขตบางนา 

กรุงเทพฯ 10260 

ถนนสรรพาวธุ 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุนคนละ 413 บาท รวมเป็นเงิน 1,240 บาท 
1. หนงัสือพิมพ ์ 300 บาท 
2. กาวร้อน 100 บาท 
3. กาวลาเทก็ซ ์ 160 บาท 
4. ไมแ้หลม   50 บาท 
5. ป้ายร้าน 630 บาท 
6.  ตะกร้าผา้     -  บาท 

 รวม 1,240  บาท 

ความเป็นมาของธุรกจิ 
 สมาชิกภายในกลุ่มเราสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใชท่ี้มีความสวยงาม ทนทาน มี
น ้ าหนกัเบา และยงัสามารถน ามาตกแต่งภายในห้องนอน ห้องแต่งตวั ห้องครัวไดอี้กดว้ย ส่ิงท่ีเรา
จัดท าข้ึนมานั้ นได้ท ามาจากวัสดุเหลือใช้คือ หนังสือพิมพ์ ซ่ึงปัจจุบันหนังสือพิมพ์จะหมด
ประโยชน์และสูญเปล่าไปไดง่้าย ๆ เพราะอ่านไดเ้พียงรอบเดียวและมีการอพัเดทแค่วนัต่อวนั ทาง
เราจึงคิดวิธีท่ีจะน าหนงัสือพิมพเ์หล่าน้ีมา Recycle ใหมี้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัส่ิงประดิษฐ์
มากข้ึน 
 
แผนบริหารจัดการ 

1. นางสาวกนกพร นวลฟอง  ประธานโครงการ  
2. นางสาววิสสุตา รังสิโย   หวัหนา้ฝ่ายผลิต 
3. นายกอ้งภพ  โลห์ทอง  หวัหนา้ฝ่ายจดัซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 



 
 

แผนบริหารจัดการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกนกพร  นวลฟอง 
ประธานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววิสสุตา  รังสิโย 
     หวัหนา้ฝ่ายผลิต 
 
 
 
 
 

นายกอ้งภพ  โลห์ทอง 
หวัหนา้ฝ่ายจดัซ้ือ 
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แผนการตลาด 
 

กลยุทธ์ผลติภณัฑ์ 
 ผลิตภณัฑ ์“ถงัขยะสุดหรู” ท าจากหนงัสือพิมพท่ี์เหลือใช ้น ามามว้นใหเ้ป็นแท่งยาว ๆ แลว้
น ามาสานกนัใหเ้ป็นรูปทรงกระบอกและท าฝาปิดถงั และน าดอกไมก้ระดาษท่ีมีสีสันสวยงามมาติด
ตกแต่งเพื่อความสวยงาม เรียบหรู ผลิตภัณฑ์มีขนาดความกวา้ง 30 เซนติเมตรและมีความสูง          
40 เซนติเมตร เหมาะส าหรับน าไปตกแต่งหอ้งนอน หอ้งแต่งตวั หรือหอ้งครัวได ้
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กลยุทธ์ราคา 
 ใชน้โยบายราคาเดียว ราคา 590 บาท ลูกคา้สามารถช าระเป็นเงินสด และสามารถช าระผา่น
ระบบ K-Mobile Banking ของทางร้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 สามารถช าระผา่นระบบ K-Mobile Banking โดยใส่หมายเลขบญัชีของทางร้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หรือจะช าระผา่นระบบ K-Mobile Banking โดยสแกนคิวอาร์โคด้ของทางร้านได ้
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กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ทางร้านของเรา สามารถติดต่อสั่งซ้ือสินคา้ผ่านระบบช่องทางออนไลน์ของร้านไดโ้ดย 
ติดต่อผา่น Facebook: Luxury_trash Shop หรือเบอร์โทรศพัท ์092-270-7978 
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กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 
 โปรโมชั่น !!! สั่ ง ซ้ือ สินค้าภายในวัน น้ี  – 30 พฤศจิกายน  2562 แถมฟรี ถุงขยะ                            
ขนาด 18 x 20 น้ิว 1 แพค็ และมีใบรับประกนัสินคา้ภายใน 7 วนัหลงัไดรั้บสินคา้แลว้ 
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ตัวอย่างใบรับประกนัสินค้า 
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โลโก้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

 
ล าดบั รายการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกไ้ข 

1. มีคู่แข่งจ านวนมาก มีส่ิงประดิษฐส่์งเขา้

ประกวดจ านวนมาก 

ควรท าส่ิงประดิษฐใ์ห้

สวยงาม คงทน ใชง้านได้

จริงและจดัการส่งเสริม 

การขายอยา่งต่อเน่ือง 

2. วตัถุดิบอาจไม่พียงพอ ท าใหผ้ลิตสินคา้ล่าชา้ จดัเตรียมวตัถุดิบส ารอง 

3. สินคา้ไม่เป็นท่ีน่าสนใจของ

ลูกคา้ 

ยอดขายไม่ไดต้ามท่ี

ก าหนด 

พฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ือง

สังเกตความตอ้งการของ

ลูกคา้ 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงการ 

 การด าเนินโครงการ ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใชถ้งัขยะสุดหรู มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนังสือพิมพ์ ท่ีไม่ใช้แลว้และ
เพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์ในการลงมือปฏิบติังานจริง 

รายงานผลปฏบัิติงานรายบุคคล 

นางสาวกนกพร  นวลฟอง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

14 มิ.ย. 62 - ประชุมกลุ่มการท าโครงการ  

17 มิ.ย. 62 - เสนองานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
20 มิ.ย. 62 - ส่งช่ือโครงการเพื่อขออนุมติั  
22 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารอนุมติโครงการ  
24 มิ.ย. 62 - ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 1 )  
27 มิ.ย. 62 - แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  
28 มิ.ย. 62 - ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 2 )  
29 มิ.ย. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 1 (บทน า)  
1 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 1 )  
3 ก.ค. 62 - แกไ้ข บทท่ี 1  
4 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  
8 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 2  
10 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 1 )  
12 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 2  
16 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  
1 ส.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 3  
5 ส.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 1 )  
10 ส.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 3  



 
 

นางสาวกนกพร  นวลฟอง 
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

12 ส.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  
4 ก.ย. 62 - ส่ง Powerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ) เตรียม 

Present คร้ังท่ี 1 
 

21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังท่ี 1  

3 ต.ค. 62 - จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ ์  
7 ต.ค. 62 - ท าการพบัและตดักระดาษหนงัสือพิมพ ์

- และมว้นกระดาษเตรียมสาน 
 

8 ต.ค. 62 - น ากระดาษท่ีมว้นแลว้มาสานข้ึนตวัถงั  
10 ต.ค. 62 - น ากระดาษท่ีเหลือจากการท าถงัมาท าฝาปิดถงั  
15 ต.ค. 62 - พน่สีสเปร์ยท่ีตวัถงัและฝาปิดถงั  
17 ต.ค. 62 - น าตวัถงัและฝาประกบกนัใหส้มดุลและเช็คความ

เรียบร้อยของผลงาน 
 

28 ต.ค. 62 - เร่ิมท า Powerpoint Present  คร้ังท่ี 2  

4 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  
16 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 1 )  
18 ธ.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 4  
20 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)  
10 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบทท่ี 5  
13 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 1 )  
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นางสาวกนกพร  นวลฟอง 
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

14 ม.ค. 63 - แกไ้ขบทท่ี 5  
15 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 2)  
20 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบรรณานุกรม  
22 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 1 )  
23 ม.ค. 63 - แกไ้ขบรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม  (คร้ังท่ี 2)  
29 ม.ค. 63 - เร่ิมท าภาคผนวก  
31 ม.ค. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 1 )  
1 ก.พ. 63 - แกไ้ขภาคผนวก  
4 ก.พ. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 2)  
6 ก.พ. 63 - ท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
7 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
8 ก.พ. 63 - แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
13 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  

(คร้ังท่ี 2) 
 

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

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

14 มิ.ย. 62 - ประชุมกลุ่มการท าโครงการ  
17 มิ.ย. 62 - เสนองานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
20 มิ.ย. 62 - ส่งช่ือโครงการเพื่อขออนุมติั  
22 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารอนุมติโครงการ  
24 มิ.ย. 62 - ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 1 )  
27 มิ.ย. 62 - แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  
28 มิ.ย. 62 - ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 2 )  
29 มิ.ย. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 1 (บทน า)  
1 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 1 )  
3 ก.ค. 62 - แกไ้ข บทท่ี 1  
4 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  
8 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 2  
10 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 1 )  
12 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 2  
16 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  
1 ส.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 3  
5 ส.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 1 )  
10 ส.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 3  
12 ส.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  
4 ก.ย. 62 - ส่ง Powerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ) เตรียม 

Present คร้ังท่ี 1 
 

21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังท่ี 1  

3 ต.ค. 62 - จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ ์  

7 ต.ค. 62 - ท าการพบัและตดักระดาษหนงัสือพิมพ ์
- และมว้นกระดาษเตรียมสาน 

 

8 ต.ค. 62 - น ากระดาษท่ีมว้นแลว้มาสานข้ึนตวัถงั  
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นางสาววสิสุตา  รังสิโย 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

10 ต.ค. 62 - น ากระดาษท่ีเหลือจากการท าถงัมาท าฝาปิดถงั  
15 ต.ค. 62 - พน่สีสเปร์ยท่ีตวัถงัและฝาปิดถงั  
17 ต.ค. 62 - น าตวัถงัและฝาประกบกนัใหส้มดุลและเช็คความ

เรียบร้อยของผลงาน 
 

28 ต.ค. 62 - เร่ิมท า Powerpoint Present  คร้ังท่ี 2  
4 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  
27 พ.ย.62 - แกไ้ขแบบสอบถาม  
3 ธ.ค.62 - ส่งแบบสอบถาม  

13 ธ.ค. 62 - งาน ATC. นิทรรศน ์  
14 ธ.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 4  
16 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 1 )  
18 ธ.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 4  
20 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)  
10 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบทท่ี 5  
13 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 1 )  
14 ม.ค. 63 - แกไ้ขบทท่ี 5  
15 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 2)  
20 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบรรณานุกรม  
22 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 1 )  
23 ม.ค. 63 - แกไ้ขบรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม  (คร้ังท่ี 2)  
29 ม.ค. 63 - เร่ิมท าภาคผนวก  

31 ม.ค. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 1 )  
1 ก.พ. 63 - แกไ้ขภาคผนวก  
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นางสาววสิสุตา  รังสิโย 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

4 ก.พ. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 2)  
6 ก.พ. 63 - ท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
7 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
8 ก.พ. 63 - แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
13 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  

(คร้ังท่ี 2) 
 

18 ก.พ. 63 - ตรวจรูปเล่มโครงการ  

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

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

14 มิ.ย. 62 - ประชุมกลุ่มการท าโครงการ  
17 มิ.ย. 62 - เสนองานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
20 มิ.ย. 62 - ส่งช่ือโครงการเพื่อขออนุมติั  
22 มิ.ย. 62 - ท าเอกสารอนุมติโครงการ  
24 มิ.ย. 62 - ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 1 )  
27 มิ.ย. 62 - แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  
28 มิ.ย. 62 - ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 2 )  
29 มิ.ย. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 1 (บทน า)  
1 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 1 )  
3 ก.ค. 62 - แกไ้ข บทท่ี 1  
4 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  
8 ก.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 2  
10 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 1 )  
12 ก.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 2  
16 ก.ค. 62 - ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  
1 ส.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 3  

5 ส.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 1 )  
10 ส.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 3  
12 ส.ค. 62 - ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  
4 ก.ย. 62 - ส่ง Powerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ) เตรียม 

Present คร้ังท่ี 1 
 

21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังท่ี 1  

3 ต.ค. 62 - จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ ์  

7 ต.ค. 62 - ท าการพบัและตดักระดาษหนงัสือพิมพ ์
- และมว้นกระดาษเตรียมสาน 

 

8 ต.ค. 62 - น ากระดาษท่ีมว้นแลว้มาสานข้ึนตวัถงั  
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นายก้องภพ  โลห์ทอง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

10 ต.ค. 62 - น ากระดาษท่ีเหลือจากการท าถงัมาท าฝาปิดถงั  
15 ต.ค. 62 - พน่สีสเปร์ยท่ีตวัถงัและฝาปิดถงั  
17 ต.ค. 62 - น าตวัถงัและฝาประกบกนัใหส้มดุลและเช็คความ

เรียบร้อยของผลงาน 
 

28 ต.ค. 62 - เร่ิมท า Powerpoint Present  คร้ังท่ี 2  
4 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  
27 พ.ย.62 - แกไ้ขแบบสอบถาม  
3 ธ.ค.62 - ส่งแบบสอบถาม  

13 ธ.ค. 62 - งาน ATC. นิทรรศน ์  
14 ธ.ค. 62 - เร่ิมท าบทท่ี 4  
16 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4  (คร้ังท่ี 1 )  
18 ธ.ค. 62 - แกไ้ขบทท่ี 4  
20 ธ.ค. 62 - ส่งบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)  
10 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบทท่ี 5  
13 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 1 )  

14 ม.ค. 63 - แกไ้ขบทท่ี 5  
15 ม.ค. 63 - ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 2)  
20 ม.ค. 63 - เร่ิมท าบรรณานุกรม  
22 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 1 )  
23 ม.ค. 63 - แกไ้ขบรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 - ส่งบรรณานุกรม  (คร้ังท่ี 2)  
29 ม.ค. 63 - เร่ิมท าภาคผนวก  

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

1 ก.พ. 63 - แกไ้ขภาคผนวก  
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นายก้องภพ  โลห์ทอง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
4 ก.พ. 63 - ส่งภาคผนวก (คร้ังท่ี 2)  
6 ก.พ. 63 - ท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
7 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
8 ก.พ. 63 - แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
13 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  

(คร้ังท่ี 2) 
 

18 ก.พ. 63 - ตรวจรูปเล่มโครงการ  

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

โครงการ ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ถังขยะสุดหรู 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

30/9262 เกบ็เงินสมาชิกในกลุ่ม 3 413.00 1,240.00      1,240.00 
5/10/62 หนงัสือพิมพ ์    10 ฉบบั 10.00 100.00   1,140.00 

 กาวร้อน    2 ขวด 25.00 50.00   1,090.00 
 กาวลาเทก็ซ ์    2  กระปุก 50.00 100.00   990.00 
 ไมแ้หลม    1 ห่อ  20.00 20.00   970.00 
 สีสเปร์ย    4 กระป๋อง 40.00 160.00   810.00 

 ป้ายร้าน    1 อนั 500.00 500.00   310.00 
 ค่าแผน่ซีดี    1 แผน่ 80.00 80.00   230.00 
 ค่ากล่องใส่ซีดี    1 กล่อง 30.00 30.00   200.00 
 ค่าเขา้เล่ม    1 เล่ม 200.00 200.00   0.00 

23/10/62 ขายสินคา้ 1 ช้ิน 590.00 590.00      590.00 
27/10/62 ขายสินคา้ 1 ช้ิน 590.00 590.00      590.00 
29/10/62 ขายสินคา้ 1 ช้ิน 590.00 590.00      590.00 

รวม 3,010.00 รวม 1,240.00 รวม 1,770.00 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้“ถงัขยะสุดหรู” 
วตัถุประสงค์โครงการ 
 1.  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
 2.  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
 3.  เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
 4.  เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
  ทุนทั้งส้ิน     1,240.00 บาท 
  ซ้ือวสัดุอุปกรณ์     1,240.00 บาท 
 ทุนหกัจากซ้ือ    0.00  บาท 
 รายไดข้ายสินคา้    1,770.00  บาท 
 ก าไร     530.00 บาท 
 ก าไรจากการด าเนินงานสมาชิกกลุ่มคนละ    176.66 บาท 
 
  แบ่งก าไรและคืนทุนให้สมาชิก 3 คน เท่า ๆ กนั คนละ 590.00 บาท 
  รายช่ือ      จ านวนเงิน 
 1.  นางสาวกนกพร   นวลฟอง   590.00 บาท 
 2.  นางสาววิสสุตา รังสิโย    590.00 บาท 
 3.  นายกอ้งภพ  โลห์ทอง   590.00 บาท 
   รวม   1,770  บาท
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บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
  จากการด าเนินโครงการส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้ถงัขยะสุดหรู สามารถบรรลุ
เป้าหมายวตัถุประสงค์ของวิชาโครงการ และได้เก็บเงินสมาชิกภายในกลุ่มคนละ 440 บาท 
จ านวน 3 คน เป็นเงิน 1,320 บาทสถานท่ี 80/2 ซอยรุ่งเรือง4 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา         
เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 ปฏิบติังานในช่วงเดือน มิถุนายม 2562 – กุมภาพนัธ์ 
2563 โดยเสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์และเอกสารเป็นจ านวนเงิน 1,320 บาท  

สรุปตารางการปฏิบัตงิาน 

คร้ังที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

1 14 มิ.ย. 62 - ประชุมกลุ่มการท าโครงการ 

2 17 มิ.ย. 62 - เสนองานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3 20 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 62 - เร่ิมท าเอกสารอนุมติัโครงการ 
- ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ 

4 4 ก.ค. 62 - ส่งเน้ือหาบทท่ี 1 

5 16 ก.ค. 62 - ส่งเน้ือหาบทท่ี 2 

6 12 ส.ค. 62 - ส่งเน้ือหาบทท่ี 3 

7 4 ก.ย. 62 - ส่ง  Powerpoint (โครงการ+แผนธุรกิจ)  เตรียม 
Present คร้ังท่ี 1 

8 21 ก.ย. 62 - Present โครงการคร้ังท่ี 1 

9 3 ต.ค. 62 - จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ ์

10 7 ต.ค. 62 - ท าการพบัและตะดกระดาษหนงัสือพิมพ ์
- และมว้นกระดาษเตรียมสาน 

11 8 ต.ค. 62 - น ากระดาษท่ีมว้นแลว้สานข้ึนตวัถงั 



 
 

ล าดับที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ

12 10 ต.ค. 62 - น ากระดาษท่ีเหลือจากการท าถงัมาท าฝาปิด 

13 15 ต.ค. 62 - พน่สีสเปรยท่ี์ตวัถงัและฝาปิดถงั 

15 17 ต.ค. 61 - น าตวัถงัและฝาประกบกนัใหส้มดุลและเช็คความ
เรียบร้อยของผลงาน 

15 28 ต.ค. - 8 พ.ย. 62 - เร่ิมท า Powerpoint Present คร้ังท่ี 2 
- ส่ง Powerpoint Present คร้ังท่ี 2 

16 11 พ.ย. 62 - เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนองานโครงการ
ส่ิงประดิษฐ ์

17 16 พ.ย. 62 - น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 

18 18 – 25 พ.ย. 62 - เร่ิมท าแบบสอบถาม 
- ส่งแบบสอบถาม 

19 13 ธ.ค. 62 - งาน ATC. นิทรรศน ์

20 20 ธ.ค. 62 - ส่งเน้ือหา บทท่ี 4 
21 15 ม.ค. 63 - ส่งเน้ือหา บทท่ี 5 

22 20 – 27  ม.ค. 63 - เร่ิมบรรณานุกรม 
- ส่งบรรณานุกรม 

23 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 - เร่ิมท าภาคผนวก 
- ส่งภาคผนวก 

24 13 ก.พ. 63 - ส่งกิตติกรรมประกาศ 
- ส่งบทคดัยอ่ 
- ส่งสารบญั 

25 18 ก.พ. 63 - ตรวจรูปเล่มโครงการ 

26 26 ก.พ. 63 - ส่งรูปเล่ม+ เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 
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ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1. สมาชิกในกลุ่มเวลาวา่งไม่ตรงกนั 
2. สมาชิกในกลุ่มขาดความสามารถในการท างานส่ิงประดิษฐ ์ 
3. มีปัญหาในการแบ่งหนา้ท่ีการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 

1. ประธานเรียกประชุม เพื่อนดัหมายเวลาในการท างานล่วงหนา้ 
2. สอบถามผูท่ี้มีความรู้ในการท าส่ิงประดิษฐแ์ละศึกษาวิธีการท า ก่อนลงมือปฏิบติัจริง 
3. ประธานกลุ่มมีการแบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจน เพื่อความรวดเร็วและการท างานอยา่งเป็น 

ระบบ
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ภาคผนวก ก โครงการ 
- แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
- บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 



 
 

 
 

 
 

แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2562 
 
ช่ือโครงการ     ถงัขยะสุดหรู (Luxury trash) 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  มิถุนายน 2562  ถึง กมุภาพนัธ์ 2563 
สถานที่การด าเนินงาน     80/2 ซอยรุ่งเรือง4 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา 
    เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  1,320 บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1.  นางสาวกนกพร              นวลฟอง           รหสัประจ าตวั  39388 ปวช.3/11 
2.  นางสาววิสสุตา               รังสิโย  รหสัประจ าตวั 38302 ปวช.3/11 
3.  นายกอ้งภพ      โลห์ทอง  รหสัประจ าตวั     36891 ปวช.3/11 
 

   ลงช่ือ..........................................................ประธานโครงการ 
            (นางสาวกนกพร  นวลฟอง)   ........./........./........ 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ    ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
…………………………………………….. …………………………………………… 
…………………………………………….. …………………………………………… 
…………………………………………….. ……………………………………………  
ลงช่ือ.............................................................  ลงช่ือ........................................................... 
(อาจารย์อุดมพร  เปตานนท์ ) ......./......./.......  (อาจารย์กนัตชาติ  เมธาโชตมิณกีลุ)...../....../...... 
 
  ลงช่ือ.............................................................หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 
   (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์)......./......./....... 
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ช่ือโครงการ   ถงัขยะสุดหรู (Luxury trash)  
แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุ่มส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกลุ    
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นางสาวกนกพร นวลฟอง  ประธานโครงการ  
2. นางสาววิสสุตา รังสิโย                 หวัหนา้ฝ่ายผลิต 
3. นายกอ้งภพ  โลห์ทอง  หวัหนา้ฝ่ายจดัซ้ือ 

 
หลกัการและเหตุผล 
 หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ิงท่ีผูค้นทัว่ไปใชดู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในแต่ละวนัย่อมมีข่าวแตกต่าง
กนัไปมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง ข่าวบนัเทิง ข่าวคดีความต่าง ๆ ซ่ึงจะมีประโยชน์เพียงแค่
อ่านแลว้ก็ท้ิงไปเพราะข่าวอพัเดทแค่วนัต่อวนั แต่วนัน้ีหนงัสือพิมพไ์ม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อผูค้น
ท่ีอ่านเท่านั้นเพราะทางกลุ่มของเราไดมี้แนวคิดท่ีจะน าหนงัสือพิมพก์ลบัมาใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน
ไดอี้ก ซ่ึงการออกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นวสัดุหลกั ภายใตก้รอบแนวคิดเพื่อความยัง่ยนื 
 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในกากรสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ จากการ
น าวสัดุท่ีเหลือใชอ้ย่างหนังสือพิมพม์าเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตวัสินคา้ให้ออกมา
เป็นถงัขยะสุดหรูตามท่ีออกแบบและวางแผนไว ้เพื่อตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 เช่นเดียวกบัทางกลุ่มของเราท่ีน าหนงัสือพิมพท่ี์อ่านเสร็จแลว้กท้ิ็งไปอยา่ง
เปล่าประโยชน์ แต่ทางกลุ่มเรานั้นไดคิ้ดคน้ท่ีจะดัดแปลงเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและสามารถใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งไม่สูญเปล่า 
 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
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เป้าหมาย 
 1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 
 

วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

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

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
1. สัปดาห์ท่ี 1 ไดมี้การจดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. สัปดาห์ท่ี 2 ลงมือปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. สัปดาห์ท่ี 3 ท าการพบัและตดักระดาษหนงัสือพิมพ ์
4. สัปดาห์ท่ี 4 มว้นกระดาษหนงัสือพิมพเ์ตรียมสาน 
5. สัปดาห์ท่ี 5 น ากระดาษท่ีมว้นแลว้มาสานตวัถงัตามรูปแบบท่ีวางไว ้
6. สัปดาห์ท่ี 6 น ากระดาษท่ีเหลือมาท าเป็นฝาปิดทั้งตามท่ีออกแบบไว ้
7. สัปดาห์ท่ี 7 น าตวัถงัและฝาประกอบกนัเพื่อเช็คความสมดุล 
8. สัปดาห์ท่ี 8 น าตวัถงัและฝามาพน่สีและเช็คความเรียบร้อยของผลงาน 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. 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 สถานที ่
      เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กมุภาพนัธ์ 2563 
      สถานท่ี 80/2 ซอยรุ่งเรือง 4 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
รหสัไปรษณีย ์10260 

53 



 
 

งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุนคนละ 440 บาท รวมเป็นเงิน 1,320 บาท 
1. หนงัสือพิมพ ์ 260 บาท 
2. กาวร้อน 150 บาท 
3. กาวลาเทก็ซ ์ 160 บาท 
4. ไมแ้หลม   50 บาท 
5. ป้ายร้าน 700 บาท 
6. ตะกร้าผา้   -  บาท 
รวม 1,320  บาท 

 
การติดตามผลและการประเมิน 

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

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชเ้พื่อไม่ใหสู้ญเปล่า 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ภยัธรรมชาติอาจท าใหว้ตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเกิดการเสียหายได ้
2. วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเกบ็วตัถุดิบไวใ้นท่ีแหง้ เพื่อป้องกนัการข้ึนรา 
 2.    วสัดุท่ีน ามาใชค้วรหาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้
  
 
 
 
ลงช่ือ.............................................     ลงช่ือ.............................................   
    (อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท)์                                              (อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกลุ)             
      อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                       อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       
 
 

ลงช่ือ............................................. 
(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 
อาจารยห์วัหนา้สาขาวิชาการตลาด 
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สถานที่ด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

วิทยาลยัเซาธ์อีสบางกอก 

80/2 ซอยรุ่งเรือง 4 

 ถนนสรรพาวธุ 

แขวงบางนา 

 เขตบางนา 

กรุงเทพฯ 10260 

ถนนสรรพาวธุ 
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บันทกึการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
โครงการ     ถงัขยะสุดหรู (Luxury trash)   
ที่ปรึกษาโครงการ         อาจารยอุ์ดมพร    เปตานนท ์
ที่ปรึกษาร่วมโครงการ  อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกลุ 

 ผู้รับผดิชอบโครงการ      นางสาวกนกพร   นวลฟอง       ระดบัชั้นปวช.3/11 เลขท่ี 10 
 นางสาววิสสุตา    รังสิโย           ระดบัชั้นปวช.3/11 เลขท่ี 4 
  นายกอ้งภพ          โลห์ทอง   ระดบัชั้นปวช.3/11 เลขท่ี 1 
 
ล าดับ
ที ่

รายการ วนัที ่ 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)คร้ังที ่1 
(โครงการ + บทท่ี 1-3 แผนการด าเนินงาน 
และบรรณานุกรม ) 

21 ก.ย.62   

ปวช.3 



 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ วนัที ่ 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)คร้ังที ่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 

- ตัวอย่างแบบสอบถาม 
-รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
แบบสอบถาม 

เร่ือง “ความพงึพอใจที่มีต่อส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ถังขยะสุดหรู” 

แบบประเมินโครงการส่ิงประดิษฐ์วสัดุเหลือใช้ 
โครงการส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใชถื้อเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด  
เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในอนาคต  ดงันั้นจึงขอความกรุณาท่าน
ผูต้อบแบบประเมิน ตอบแบบประเมินความเป็นจริง 

 

ค าช้ีแจง เขียนเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง □ แต่ละขอ้เพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัทศันคติของท่านท่ีมีต่อ
ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัว 
1. เพศ   □ ชาย    □ หญิง 
2. อาย ุ   □ ต ่ากวา่ 18 ปี   □ 18 - 25 ปี 
    □ 26 - 35 ปี   □ 36 - 45 ปี 
    □ 45 ปีข้ึนไป 
3.  ระดบัการศึกษา □ ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
    □ มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/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 
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจที่มต่ีอส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ถังขยะสุดหรู 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพยีงข้อเดียว ที่ตรงกบัความพงึพอใจของท่าน 

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

 
ล าดบั 

 
ข้อพจิารณา 

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ความสวยงามของส่ิงประดิษฐ ์      
2 ก า ร น า เ อ า วั ส ดุ เ ห ลื อ ใ ช้ อ ย่ า ง

หนงัสือพิมพม์าใช ้
     

3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามคัคีและ
ร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

     

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

     

5 สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง      
6 ความแขง็แรงของช้ินงาน      
7 น ้ าหนักของส่ิงประดิษฐ์เหมาะสมต่อ

การใชง้าน 
     

8 ราคาเหมาะสม      
9 ประโยชน์ของการใชง้าน      
10 เทคนิคการออกแบบและระบบการ

ท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน สะดวกต่อ
ผูใ้ชง้าน 

     

11 ความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชป้ระดิษฐ ์      
ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิม่เติม 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของการตอบแบบสอบถาม 
คณะผูจ้ดัท าโครงการ.................. 
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รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1. ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อสินคา้ถงัขยะสุดหรู  

เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ ความถี ่ ร้อยละ 

ชาย 40 40 

หญิง 60 60 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 100 คน จ าแนกตามตวัแปร
ดงัน้ี 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ  60.00 และเพศชาย
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
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ตารางที่ 2. อายขุองผูต้อบสอบถาม 
 

อายุ ความถี ่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี 11 11 

18 - 25  ปี 23 23 

26 - 35  ปี 24 24 

36- 45 ปี 26 26 

45 ปีข้ึนไป 16 16 

รวม 100 100 

 
จากตารางที ่2. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ36-45 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 

อาย ุ26-35 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 อาย ุ18-25 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 
อาย ุ45 ปีข้ึนไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 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.) 

23 23 

มธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) / 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

25 25 

อนุปริญา / ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

24 24 

ปริญญาตรี 17 17 

ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 11 11 

รวม 100 100 

 
 จากตารางที่ 3. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 อนุปริญา/ประกาศนียบตัร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ต  ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.00 และปริญญาโทหรือสูงกวา่ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00  
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ตารางที่ 4 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

อาชีพ ความถี ่ ร้อยละ 

อาจารย ์ 18 18 

นกัเรียน / นกัศึกษา 20 20 

ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 24 24 

ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 22 22 

พนกังานบริษทั / รับจา้ง 16 16 

อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 4. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 24 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24.00 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 นกัเรียน/นกัศึกษา 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 อาจารย ์จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และพนักงาน
บริษทั/รับจา้ง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  
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ตารางที่ 5 รายได/้เดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รายได้/เดือน ความถี ่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 18 18 

10,000 – 15,000 บาท 39 39 

15,001 – 20,000 บาท 26 26 

20,001 บาทข้ึนไป 17 17 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 5. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีรายได ้10,000-15,000 บาท จ านวน 39 คน คิด

เป็นร้อยละ 39.00 รายได ้15,001-20,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 รายได ้20,001 
บาทข้ึนไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และรายได้ต  ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 18 คน       
คิดเป็นร้อยละ 18.00 
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ส่วนที่ 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการซ้ือส่ิงประดิษฐ ์“ถงัขยะสุดหรู”  
ตารางที่ 6. ความพึงพอใจในการซ้ือส่ิงประดิษฐ ์“ถงัขยะสุดหรู” 
 

ความพงึ
พอใจในการ
ใช้สินค้าถัง
ขยะสุดหรู 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

 
x̅ 
 

 
SD 

ระดับ
ความ 
พงึ
พอใจ 

5 4 3 2 1 

 
1. ความ
สวยงามของ
ส่ิงประดิษฐ ์

45  
(45.00%) 

37  
(37.00%) 

16 
(16.00%) 

2 
(2.00%) 

- 
4.25 0.80 มาก 

2. ความ
คงทนของ
ส่ิงประดิษฐ ์

44 
(44.00%) 

40 
(40.00%) 

12  
(12.00%) 

3 
(3.00%) 

1 
(1.00%) 4.23 0.85 มาก 

3. ราคา
เหมาะสม 

48 
(48.00%) 

33 
(33.00%) 

18 
(18.00%) 

1 
(1.00) 

-  
 

4.28 0.79 มาก 

4.ส่ิง 
ประดิษฐ์
สามารถ
น าไปใชไ้ด้
จริง 

54 
(45.00%) 

24 
(24.00%) 

19 
(21.00%) 

2 
(9.00%) 

1 
(1.00%) 

4.26 0.92 มาก 

5. ผูซ้ื้อมี
ความประทบั 
ใจในตวัส่ิง 
ประดิษฐ ์

47 
(44.00%) 

34 
(34.00%) 

18 
(19.00%) 

1 
(3.00%) 

- 

4.27 0.79 มาก 

6. น ้ าหนกั
ของส่ิง 
ประดิษฐ ์

49  
(42.00%) 

34 
(33.00%) 

17 
(23.00%) 

- 
(1.00%) 

- 
(1.00%) 4.32 0.75 มาก 

7. มีแบบให้
เลือกหลาก 
หลาย 

45 
(38.00%) 

37 
(36.00%) 

16 
(19.00%) 

2 
(6.00%) 

- 
(1.00%) 4.25 0.80 มาก 

67 



 
 

ความพงึ
พอใจในการ
ใช้สินค้าถัง
ขยะสุดหรู 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

x̅ SD 

ระดับ
ความ
พงึ
พอใจ 

5 4 3 2 1 

8. ความ
เหมาะสม
ของวสัดุท่ีใช ้

47 
(39.00%) 

32 
(32.00%) 

21 
(21.00%) 

- 
(7.00%.) 

- 
(1.00%) 4.26 0.79 มาก 

9. ประโยชน์
ของการใช้
งาน 

46 
(40.00%) 

35 
(33.00%) 

15 
(20.00%) 

4 
(7.00%) 

- 
(1.00%) 4.23 0.85 มาก 

10. ความพึง
พอใจโดย
ภาพรวม 

48 
(40.00%) 

35 
(34.00%) 

14 
(20.00%) 

3 
(5.00%) 

- 
 4.28 0.82 มาก 

 
จากตารางที ่6. พบวา่น ้ าหนกัของส่ิงประดิษฐ ์ค่าเฉล่ีย �̅�  ร้อยละ 4.32 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

มาก ราคาเหมาะสม ค่าเฉล่ีย �̅�  ร้อยละ 4.28 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ความพึงพอใจโดยภาพรวม 
ค่าเฉล่ีย �̅�  ร้อยละ 4.28 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ผูซ้ื้อมีความประทบัใจในตวัส่ิงประดิษฐ ์ค่าเฉล่ีย 
�̅�  ร้อยละ 4.27 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ความเหมาะสมของวสัดุท่ีใช ้ค่าเฉล่ีย �̅�  ร้อยละ 4.26 อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก ความสวยงามของส่ิงประดิษฐ์ ค่าเฉล่ีย �̅�  ร้อยละ 4.25 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก  มีแบบใหเ้ลือกหลากหลาย ค่าเฉล่ีย �̅�  ร้อยละ 4.25 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ความคงทนของ
ส่ิงประดิษฐ์ ค่าเฉล่ีย �̅�  ร้อยละ 4.23 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และประโยชน์ของการใช้งาน 
ค่าเฉล่ีย �̅�  ร้อยละ 4.23 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพส่ิงประดิษฐ์ในโครงการ 
- รูปแบบส่ิงประดิษฐ์ในโครงการ 
- รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของส่ิงประดิษฐ์ในโครงการ 
- รูปภาพขั้นตอนการปฏิบัตโิครงการ 

  



 
 

โครงการ ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ถังขยะสุดหรูจากหนังสือพมิพ์ 
(The creation of trash from newspapers) 
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วสัดุอุปกรณ์ 
 

 
 

 

 

 

        

  

หนงัสือพิมพ ์

สีสเปรย ์

ไมแ้หลม 

เคลือบเงา 

กาวร้อน 

กาวลาเทก็ซ ์
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ขั้นตอนการประดิษฐ์ 

1.  ท าการพบัและตดักระดาษหนงัสือพิมพต์ามยาว เพื่อมว้นกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  มว้นกระดาษหนงัสือพิมพท่ี์ตดัไวเ้พื่อเตรียมสาน 
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3. น ากระดาษท่ีมว้นไวม้าสานข้ึนตวัถงั 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

4. เม่ือสานตวัถงัเสร็จ จะเกบ็ขอบถงัเพื่อเพิ่มความหนาของขอบถงั 
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5. น ากระดาษท่ีเหลือมาสานฝาถงัตามท่ีออกแบบไว ้

   

6. น าตวัถงัและฝามาพน่สีตามท่ีออกแบบไว ้
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7. น าตวัถงัและฝามาประกอบกนัเพื่อเช็คความสมดุลและความเรียบร้อยของผลงาน 
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ประมวลภาพอาจารย์ที่ปรึกษานิเทศโครงการ 
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ภาคผนวก ง ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกนกพร  นวลฟอง 
ช่ือเล่น เดียร์ 
ท่ีอยู ่80/2 ซอยรุ่งเรือง4 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา 
เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพฯ 10260 
เบอร์โทรศพัท ์092-270-7978 
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   นางสาววิสสุตา  รังสิโย 
   ช่ือเล่น สายป่าน 
   ท่ีอยู ่1165 หมู่1 ต าบลส าโรงเหนือ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 
เบอร์โทรศพัท ์095-597-5259 
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   นายกอ้งภพ  โลห์ทอง 
   ช่ือเล่น นทั    
   ท่ีอยู ่61/720 หมู่ 3 ต  าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
   จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
   เบอร์โทรศพัท ์088-792-6146 
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