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______________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 
 โครงการน้ีเป็นวิชานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  D.I.Y.โต๊ะ เอนกประสงค์  มีว ัตถุประสงค ์                     
เพื่อ (1.)เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ (2.)เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุท่ีใช้
แลว้ (3.)เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานเป็นทีม (4.)เพื่อให้นกัศึกษามีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 มีวิธีการด าเนินการ  3  ขั้นตอน  คือ  ขั้นท่ี 1  ขั้นเตรียมการ   ขั้นท่ี 2  ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 3  

ประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  การประดิษฐ์โต๊ะเอนกประสงค์เป็นงานท่ีประดิษฐ์ตอ้งใชเ้วลาและความประณีตบรรจงโดย

อาศยัศิลปะและน าโรลสายไฟมาสร้างงาน การผลิตต่างๆ ลว้นตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีจดัหาไวใ้ห้เหมาะสม

กบังานเศษวสัดุท่ีมีอยูท่ ัว่ไป บางชนิดไม่สามารถยอ่ยสลายท าลายไดแ้ละยงัส่งผลเสียท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

ถึงอยา่งไรก็ยงัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการตกแต่งประดบัอาคารบา้นเรือนและสถานท่ีต่างๆ 

ซ่ึงเป็นท่ีไดจ้ากงานช่าง งานก่อสร้าง การใชง้านท่ีมีอยูใ่ห้คุม้ค่าเป็นการส่งเสริมงานศิลปะหตักรรมและ

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้โรลสายไฟสามารถน ามาแปรสภาพเป็นส่ิงประดิษฐ์หรือเฟอร์นิเจอร์

สร้างสรรค ์

 จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ จากการน าวสัดุเหลือใช้น ามาเพิ่มมูลค่าให้

เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างตวัสินคา้ ให้ออกมาเป็นโต๊ะ ท่ีท าจากโรลสายไฟซ่ึงเป็นการด าเนินตามรอย

เศรษฐ์กิจพอเพียง ดั่งพระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีว่าด้วยการใช้อย่างพอเพียง                             



คณะผูจ้ดัท าได้คิดคน้ท่ีจะพฒันาให้โรลสายไฟกลายเป็นสินคา้ หรือนวตักรรมท่ีมีคุณค่าและสามารถ

สร้างรายไดใ้หก้บัอาชีพในอนาคตได ้

 2.  วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ  คือ  เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่  มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 
2563  สถานท่ีด าเนินโครงการ  คือ 88/1 ม. 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10560 

 3.  ผลกรด าเนินงานดา้นงบประมาณ   งบประมาณในการลงทุนเป็นเงิน  2,300  บาท   

 4.  ผลท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ   ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการ  ดังน้ี  (1.)การ
ด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ (2.)สามารถสร้างมูลเพิ่มให้กบัวสัดุท่ีใช้
แลว้และเพิ่มรายไดใ้ห้กบัผูท่ี้มีอาชีพนวตักรรม  (3.)ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความ
ร่วมมือจากการท างานเป็นทีม (4.)ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 
 5.  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานโครงการ (1.)ภยัธรรมชาติอาจท าให้
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเกิดการเสียหายได ้(2.)วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 
 6.  ขอ้เสนอแนะ   (1.)ควรเก็บวตัถุดิบไวใ้นท่ีแห้ง เพื่อป้องกนัการข้ึนรา (2.)วสัดุท่ีน ามาใชค้วร
หาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ส่ิงประดิษฐ์ “D.I.Y.โต๊ะเอนกประสงค์” จากผูต้อบแบบสอบถาม               
100 คน ไดด้งัน้ี 

 เพศ  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 และเพศหญิง                  
จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00  โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  

 อายุ  ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 อายุ 21-30 ปี 
จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 อายุ 31 -40 ปี และอายุมากกว่า 41 ปีข้ึนไปไม่มี โดยตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี รองลงมาคือ 21-30 ปี ตามล าดบั 

 อาชีพ  ผูต้อบแบบสอบถามนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 อาชีพธุรกิจ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ลูกจา้ง/พนกังานเอกชน จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ไม่มี อ่ืนๆ ไม่มี โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพนักศึกษา
รองลงมาคือ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ และลูกจา้ง/พนกังานเอกชน ตามล าดบั 

 ระดับการศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในระดับชั้นอนุปริญญาตรี / ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00  มธัยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.00 ปริญญาตรี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ปริญญาโท / สูงกว่าปริญญาโท ไม่มี โดยผูต้อบ



แบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในระดบัอนุปริญญาตรี / ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมาคือมธัยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  และต ่า
กวา่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้/ปริญญาตรี ตามล าดบั 

  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท จ านวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.00 รายได ้5,001-10,000 บาท จ านวน 38 คน คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รายได ้15,001 
บาทข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 รายได ้15,001 บาทข้ึนไปจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.00 รองลงมาคือรายได ้5,001-10,000 บาท จ านวน 38 คน คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รายได ้และต ่ากวา่
คือรายได ้15,001 บาทข้ึนไป และ รายได ้15,001 บาทข้ึนไป ตามล าดบั 

จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คนโดยถาม
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) พบวา่ 
 จากความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อโครงการส่ิงประดิษฐ์“D.I.Y.โต๊ะไมรู้ปกวางนอ้ย” ใน
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’sโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.50 ) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.57 ) รองลงมา คือ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.44 ) รองลงมาคือดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก  มี
ค่าเฉล่ีย ( x = 4.53) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.48 ) ตามล าดบั 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  ช่ือโครงการภาษาไทย นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์D.I.Y.โตะ๊อเนกประสงค ์

   ช่ือโครงการภาษาองักฤษ  (D.I.Y.Multipurpose desk) 

จดัท าโดย 

      

1. นางสาวพณัณีนาถ   เขมรัตน์กมลวตั 

2. นางสาสุกญัญา         ติโลกะวชิยั 

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

    คณะกรรมการอนุมติัเอกสารโครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวชิา 

   โครงการตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวส.) สาขาวชิาการตลาดวทิยาลยัเทค 

   โนโลยอิรรถวทิยพ์ณิชยการ (A.T.C) 

 

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

                (อาจารยธ์ญัศญา ธรรมมิสกุล)                   (อาจารยว์ชุิตม ์  ศรีสะอาด) 

               อาจารยท่ี์ปรึกษา             อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

     

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

            (อาจารยว์งคเ์ดือน   ประไพวชัรพนัธ์) 

          หวัหนา้สาขาวชิาการตลาด 



                                                     กติติกรรมประกาศ 
 
 โครงการกลุ่มนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์  เร่ือง D.I.Y.โต๊ะเอนกประสงค์ จดัท าข้ึนเพื่อศึกษา
วิธีการท าโต๊ะ เอนกประสงค์ โดยน าโรลสายไฟใช้มาประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเพื่อ                   
ลดค่าใชจ่้าย 

 คณะผูจ้ดัท าโครงการงานหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่โครงการน้ีคงจะมีประโยชน์กบัผูท่ี่สนใจ และ
เป็นแนวคิดในการประดิษฐ์โต๊ะจากวสัดุเหลือใช้ หากการท าโครงการน้ีมีขอ้บกพร่อง โปรดช้ีแนะ
เพื่อจะไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอขอบพระคุณความกรุณาอาจารยว์งค์เดือน ประไพวชัพนัธ์  หวัหนา้ สาขาวิชาการตลาด 
และอาจารย์ธัญศญา ธรรมมิสกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีให้ค  าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด จนท าให้โครงการ D.I.Y.โต๊ะเอนกประสงค์ เล่มน้ีของกลุ่มเราเสร็จ
สมบูรณ์ สถานท่ี ห้องสมุด ศูนยว์ิจยัและพฒันาของATC ท่ีบริการคน้ควา้ขอ้มูลจนเสร็จสมบูรณ์              
ขอกราบขอบพระคุณพอ่ คุณแม่ และผูป้กครอง ท่ีใหค้  าปรึกษาในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งเป็นก าลงัใจท่ีดี
เสมอมา ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีช่วยใหค้  าแนะน าในการจดัท าโครงการใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการท่ีให้ความ
ร่วมมือในการท าแบบสอบถาม 

     
 
    
                                                                                              ขอขอบพระคุณ 

 

         คณะผู้จัดท า 

        นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ D.I.Y.โต๊ะเอนกประสงค์ 

       (D.I.Y.Multipurpose desk) 

 



 
 

 
บทที ่1 

บทน า 
 

หลกัการและเหตุผล 

 

 เน่ืองดว้ยปัจจุบนัโลกก าลงัมีขยะรีไซเคิลถูกทิ้งเกล่ือนมากข้ึนทุกที หลายๆประเทศเองก็ก าลงั
รณรงค์เร่ืองน้ีอยู่อย่างไม่ขาดสาย สามารถท าได้ง่ายๆ ทางหน่ึงด้วยการน าของเหล่านั้นกลบัมาใช ้      
เพราะขยะรีไซเคิลจะไม่ไดเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่จะเป็นมิตรกบัตวัเราเองดว้ย การดดัแปลง
ส่ิงของใกลต้วัของเราน้ี ถือวา่เป็นงานอดิเรกช้ินหน่ึงท่ีนอกจากจะไดฝึ้กความคิดสร้างสรรค์ การคิดคน้
อะไรใหม่ๆแลว้ การไดส้ร้างอะไรข้ึนมาสักช้ินหน่ึงจะเป็นการเติมเต็มชีวิตไดด้ว้ย หรือบางอยา่งอาจจะ
ต่อยอดไปสู่การคา้ขาย สร้างรายได้เขา้กระเป๋า เศษไมท่ี้ได้จากงานช่าง งานก่อสร้าง ลกัษณะเน้ือไม ้         
มีความสวยงาม ฉะนั้นการออกแบบผลิตภณัฑ์จากเศษไมแ้ปรรูปจะเป็นการใช้วตัถุดิบเหล่าน้ีให้มี
มูลค่าเพิ่มมากยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุน้ีร้าน D i y multipurpose desk จึงไดส้ร้างส่ิงประดิษฐ์ช่วยโลกข้ึนมา            
เพื่อพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ทางร้านสามารถสร้างส่ิงใหม่ๆ ไดโ้ดยไม่ท าร้ายโลก ในทางตรงขา้ม มนัยงัเป็นการ
ช่วยโลกไดอี้กดว้ย 

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จงัมีแนวคิดในการน าวสัดุมารีไซเคิล ก็เป็นกระบวนการใช้บ่อย
ท่ีสุดในวงการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากของท่ีอาจจะดูเก่าๆ ซอมซ่อ ไม่มีราคา ก็สามารถน ามาออกแบบใหม่
อย่างสร้างสรรค์ แลว้เนรมิตใหม่ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีสวยงามได ้ต่อไปน้ี ไดมี้การรวบรวมไอเดียการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โตะ๊ เกา้อ้ี ชั้นวางของ ฯลฯ ดว้ยการใชว้สัดุเหล่าน้ี เป็นไอเดียง่ายๆ ท่ีดูทนัสมยั โดย
การน าวสัดุท่ีเหลือใชม้าใชป้ระโยชน์ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เห็นคุณค่าของวสัดุเหลือใชท่ี้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้หลายๆอย่าง ทั้งเป็นการลงมือปฏิบติัจริงของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
นกัศึกษาอีกดว้ย      
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุท่ีใชแ้ลว้ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 

เป้าหมาย 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

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

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุท่ีใชแ้ลว้และเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูท่ี้มีอาชีพนวตักรรม 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏแีละงานวจิัยเกีย่วข้อง 
 

 ในโครงการส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุท่ีเหลือใช้ท่ีท าจากไม้ฉ าฉา “D.I.Y.โต๊ะอเนกประสงค์”          
ทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการ ดงัน้ี 

1. แนวความคิดเก่ียวกบังานประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้
2. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 
3. แนวคิดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
4. ทฤษฎีวเิคราะห์สถานการณ์การตลาด (SWOT Analysis) 
5. ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

 

1. แนวความคิดเกีย่วกบังานประดิษฐ์วสัดุเหลือใช้ 

แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์จากวสัดุเหลือใช้ คือ การน าวสัดุท่ียงัสามารถใช้ประโยชน์ได้
ออกมาจากกองขยะนั้น  สามารถลดปริมาณขยะท่ีตอ้งก าจดัลงได ้ ท าใหเ้กิดแนวคิดท่ีจะน าเอาวสัดุใช้
แลว้ท่ียงัท าประโยชน์ไดอี้กกลบัมาเขา้กระบวนการแปรรูป  เพื่อดดัแปลงใชป้ระโยชน์ในรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม  วสัดุท่ีถูกน ามาใชใ้หม่นั้นมีตั้งแต่ ไม ้ขวดแกว้ โลหะ พลาสติก 
และอ่ืนๆ เป็นต้น แนวคิดดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีดีมาก แต่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้นั้ นจะต้องมีคุณภาพดี                       
ไดม้าตรฐาน และท่ีส าคญัคือตอ้งเป็นท่ียอมรับของตลาดดว้ย 

ทอมัส  ฮิวช์ (Thormas Hughes)  ไดใ้ห้ค  านิยามและของ “ส่ิงประดิษฐ์” ว่าเป็นงานท่ีเกิดจาก
การใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องมนุษยท่ี์สร้างหรือประดิษฐข้ึ์นตามวตัถุประสงคท่ี์หลากหลาย หรือเพื่อ
ความสวยงามประดบัตกแต่งเพื่อประโยชน์ใช้สอย โดยเร่ิมตั้งแต่การคิดคน้(invention) พฒันาการ
(development)  ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบติัก่อน ( pilot project) แลว้จึงน าไป
ปฏิบติัจริงซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยท ามา 

มอตัน (Morton, J.A) ได้ให้นิยามของนวตักรรมไวใ้นหนังสือ Organising for Innovation               
ของเขาวา่นวตักรรม หมายถึงการท าให้ใหม่ข้ึนอีกคร้ัง (Renewal)  หมายถึงการปรับปรุงของเก่าและ
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การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองคก์ารนั้น ๆ นวตักรรมไม่ใช่การขจดัหรือ
ลม้ลา้งส่ิงเก่าใหห้มาดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วสันต์  อติศัพท์  กล่าวไวว้่า นวตักรรม เป็นค าสมาสระหว่าง “นว” และ “กรรม” ซ่ึงมี
ความหมายว่า ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ ท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า                    
เช่น นวตักรรมทางการแพทย ์หมายถึง ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ เพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงปรับปรุง 
ตลอดจนแกปั้ญหาทางการแพทยท่ี์มีอยู่ในปัจจุบนั นวตักรรมการศึกษาก็หมายถึง ความคิดและการ
กระท าใหม่ ๆ ท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อจะแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบการศึกษา โดยสรุป
แลว้ นวตักรรมหมายถึง ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อนหรือการพฒันาดดัแปลงจาก
ของเดิมให้ดีข้ึนและเม่ือน ามาใช้งานก็ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือน านวตักรรมมาใช ้                 
ในการศึกษาเราก็เรียกวา่นวตักรรมการศึกษา 

 

2.แนวคิกการเขียนแผนธุรกจิ 

 แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิง่ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิมจะก่อตั้ง
กิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจท่ีจะเปล่ียนความคิด
ของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบวา่แผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผนท่ีในการ
เดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ 
ทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ท่ีจะช้ีน า
ผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีใหเ้ห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควรระวงัดว้ยเช่นกนั 

ถา้เปรียบวา่แผนท่ีท่ีดีย่อมจะให้รายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางท่ีชดัเจนแลว้ แผนธุรกิจก็
ไม่ต่างกนัในการท่ีจะให้รายละเอียดอย่างเพียงพอท่ีจะท าให้ผูร่้วมลงทุนตดัสินใจไดว้่า ธุรกิจนั้นควร                  
จะร่วมลงทุนดว้ยหรือไม่ จากแผนธุรกิจจะท าให้ผูร่้วมลงทุนเขา้ใจวตัถุประสงค์ของธุรกิจอยา่งชดัเจน 
เขา้ใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบติัการ ปัญหาอุปสรรค และหนทางท่ีเตรียมการเพื่อไปสู่
ความส าเร็จ ถึงแมว้่าผูป้ระกอบการจะใช้เงินลงทุนของตวัเอง ไม่ตอ้งการผูร่้วมลงทุนหรือเงินกู้จาก
สถาบนัการเงิน แผนธุรกิจก็ยงัจ  าเป็นอยูดี่เพื่อใหผู้ป้ระกอบการมีแผนท่ีในการบอกทิศทางของการด าเนิน
กิจการในอนาคต 

ส าหรับผูป้ระกอบการแลว้ แผนธุรกิจเป็นเอกสารท่ีมีความส าคญัยิ่งกวา่เอกสารใดๆ ท่ีเคยมีการ
รวบรวมมา ความส าคญัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

1. แผนธุรกิจส าคัญในฐานะท่ีจะให้รายละเอียดของการเร่ิมต้นธุรกิจ แผนธุรกิจท าให้
ผูป้ระกอบการมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ก าหนดแนวทางของความคิด และช่วยให้ผูป้ระกอบการแน่วแน่ต่อ
การใชท้รัพยากรและก าลงัความพยายามเพื่อไปสู่เป้าหมาย 
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2. แผนธุรกิจส าคญัในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะแสวงหาเงินทุนจากผูร่้วมลงทุน จากกองทุนร่วม
ลงทุน และจากสถาบนัการเงินต่างๆ  

3. แผนธุรกิจส าคัญในฐานะท่ีเป็นเสมือนพิมพ์เขียวท่ีให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ                       
ทั้งกิจกรรมในการจดัหาเงินทุน กิจกรรมในการพฒันาผลิตภณัฑ์ กิจกรรมการตลาด และอ่ืนๆ ในการ
บริหารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยงัใช้เพื่อก าหนดการปฏิบติังานท่ีต่อเน่ืองในอนาคตของกิจการอีกด้วย
เน่ืองจากแผนธุรกิจท่ีดีย่อมช่วยในการวัดถึงความเป็นไปได้ของกิจการท่ีจะลงทุน แผนจึงควร
ประกอบดว้ยการวเิคราะห์อยา่งละเอียดในตวัแปรหรือปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย 
2. กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั 
3. จุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการท่ีจะท า 
4. นโยบายการตลาด เช่น นโยบายดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินคา้ 
5. วธีิการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ 
6. ตวัเลขทางการเงิน นบัตั้งแต่รายไดท่ี้คาดวา่จะได ้ค่าใชจ่้าย ก าไร ขาดทุน จ านวนเงินลงทุนท่ี
ตอ้งการ และกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดม้าหรือใชไ้ป 
แผนธุรกิจท่ีดี เม่ืออ่านแลว้ควรจะตอ้งตอบค าถามเหล่าน้ีได ้ 
1. การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั 
2. ธุรกิจน้ีน่าลงทุนไหม 
3. ธุรกิจมีแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จตั้งแต่เม่ือแรกตั้งมากนอ้ยขนาดไหน 
4. ธุรกิจน้ีมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
5. สินคา้ท่ีจะผลิตมีวธีิการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด 
6. สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
7. วธีิการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้น มีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกวา่หรือไม่ 
8. หนา้ท่ีต่างๆ เช่น การผลิต การจ าหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มีการจดัการท่ีดี
และเหมาะสมเพียงใด 
9. จ านวนและคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ 
โดยสรุปแล้วแผนธุรกิจท่ีมีการรวบรวมและเขียนข้ึนอย่างดีนั้ น ไม่ เพียงแต่ให้ข้อมูล                      

ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเท่านั้น ตวัแผนตอ้งสามารถเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีดี ท่ีจะส่งผ่านความคิด ผลการวิจยั
และแผนท่ีจะน าเสนอให้กบัผูอ่้าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเจา้ของเงิน  ตอ้งเป็นพื้นฐานส าคญัของการบริหาร
และด าเนินกิจการท่ีจะจดัตั้งข้ึน นอกจากน้ี ยงัตอ้งเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลความกา้วหน้าของกิจการ 
รวมถึงการประเมินถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็น ดงันั้น นับได้ว่าการวางแผนธุรกิจเป็นเร่ืองท่ีต้อง
พิถีพิถัน ใช้เวลาใช้ความพยายาม เสียค่าใช้จ่าย แต่ผลลัพธ์ท่ีได้กลับมา คือ ความแตกต่างระหว่าง
ความส าเร็จและความลม้เหลวของกิจการทีเดียว 
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องค์ประกอบของแผนธุรกจิ 
แม้ว่าองค์ประกอบของแผนธุรกิจจะไม่ได้มีก าหนดไวต้ายตัว หากแต่องค์ประกอบหลัก                                           

ซ่ึงนกัลงทุนพิจารณาวา่เป็นส่ิงส าคญัและตอ้งการรู้ จะประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ี คือ 
1. บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร  
2. ประวติัโดยยอ่ของกิจการ 
3. การวเิคราะห์สถานการณ์  
4. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 
5. แผนการตลาด  
6. แผนการจดัการและแผนก าลงัคน 
7. แผนการผลิต/ปฏิบติัการ  
8. แผนการเงิน 
9. แผนการด าเนินงาน  
10. แผนฉุกเฉิน 
 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
เป็นส่วนท่ีจะสรุปใจความส าคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยู่ในความยาวไม่เกิน 1-2 หน้า 

ส่วนน้ีมีความส าคญั เพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ีวา่ จะอ่าน
รายละเอียดในตวัแผนต่อหรือไม่ ดงันั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งช้ีให้เห็นประเด็นส าคญัสองประการ                 
คือ หน่ึง ช้ีให้เห็นว่ามีโอกาสจริงๆ เกิดข้ึนในตลาดส าหรับธุรกิจท่ีก าลงัคิดจะท า สอง ตอ้งช้ีให้เห็นว่า 
สินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้น จะสามารถใชโ้อกาสในตลาดท่ีวา่นั้นให้เป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งไร บทสรุป
ผูบ้ริหารจึงตอ้งเขียนให้เกิดความน่าเช่ือถือ หนกัแน่น และชวนให้ติดตามรายละเอียดท่ีอยูใ่นแผนต่อไป 
ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไวเ้สมอว่า คุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะสะทอ้นถึงคุณภาพของแผนโดยรวม                       
จึงควรใหเ้วลากบัการเขียนส่วนน้ีอยา่งพิถีพิถนั 

เน้ือหาในบทสรุปผูบ้ริหารควรจะกล่าวถึงส่ิงต่อไปน้ี 
1.1 อธิบายวา่จะท าธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไร  
พยายามอธิบายให้เห็นว่า สินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้นจะเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตหรือวิถีการใช้

สินคา้หรือบริการไปจากเดิมอย่างไร บอกดว้ยว่าธุรกิจจะก่อตั้งเม่ือไร สินคา้/บริการมีคุณสมบติัพิเศษ
อะไรในแง่รูปลกัษณ์ ประโยชน์ใชส้อย เทคโนโลยี ฯลฯ ท่ีจะไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง หากธุรกิจด าเนินการ
มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ บอกดว้ยว่า ขนาดของธุรกิจใหญ่ขนาดไหน มีความเติบโตกา้วหน้าในช่วงท่ี
ผา่นมาอยา่งไร 

1.2 โอกาสและกลยุทธ์ สรุปว่าอะไรคือโอกาส ท าไมจึงน่าในใจ และจะใช้โอกาสนั้นด้วย                   
วธีิอยา่งไร  
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ข้อมูลส่วนน้ีอาจน าเสนอในรูปข้อเท็จจริงของตลาด เ ง่ือนไขตลาด สภาพของคู่แข่ง                             
(เช่น คู่แข่งขนัไม่ปรับปรุงสินคา้มานานแลว้ คู่แข่งขนัก าลงัเพล่ียงพล ้า แนวโน้มของอุตสาหกรรมและ
อ่ืนๆ ท่ีแสดงวา่โอกาสทางการคา้ก าลงัเปิดให)้ 

1.3 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคะเนลูกคา้เป้าหมาย ระบุและอธิบายยอ่ๆ ถึงลกัษณะตลาด ใคร
เป็นกลุ่มลูกคา้หลกั จะจดัวางต าแหน่งผลิตภณัฑอ์ยา่งไร จะวางแผนการเขา้ถึงลูกคา้อยา่งไร รวมถึงขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างของตลาด ขนาดและอตัราการเติบโตของกลุ่มลูกคา้ ยอดขาย และส่วนแบ่ง
ตลาดท่ีคาดหมาย 

1.4 ความได้เปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ ระบุถึงความได้เปรียบและความเหนือกว่าในการ
แข่งขนั เช่น ความไดเ้ปรียบจากตวัผลิตภณัฑ ์การไดเ้ปรียบจากการเขา้ตลาดก่อน ความไดเ้ปรียบจากการ
ท่ีคู่แข่งขนัอยูใ่นภาวะอ่อนแอ ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรมนั้นๆ 

1.5 ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก าไร บทสรุปให้เห็นถึงความคุม้ค่าของ
การลงทุน เช่น ก าไรขั้นตน้ ก าไรจากการด าเนินงาน ระยะเวลาของการท าก าไร ระยะเวลาการคุม้ทุน 
ระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดจะเป็นบวก การคาดหมายอตัราผลตอบแทนจาการลงทุน และการคาดคะเน
ผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนๆ 

1.6 ทีมผูบ้ริหาร สรุปความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทกัษะของผูท่ี้เป็นตวัหลกัในการ
ก่อตั้งและบริหาร พร้อมสมาชิกในทีม บอกยอ่ๆ ถึงความส าเร็จในอดีต โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการท าก าไร 
การบริหารงานและคน 

 
1.7 ขอ้เสนอผลตอบแทน ระบุสั้ นๆ ถึงเงินลงทุนหรือเงินกู้ท่ีตอ้งการ จะเอาเงินไปท าอะไร                     

จะตอบแทนเจา้ของเงินอยา่งไร ผลตอบแทนของการลงทุนของเจา้หนา้ท่ีหรือผูร่้วมลงทุนจะเป็นเท่าใด 
 

 2. ประวตัิโดยย่อของกจิการ 
ส่วนน้ีคือการให้ข้อมูลเบ้ือต้นเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในด้าน

รูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การ
คิดคน้และพฒันาสินคา้/บริการ ท่ีตอ้งการน าเสนอให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 

ขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนธุรกิจ คือ การพยายามท าความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆท่ีส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์การแข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการท าก าไร 
และความพร้อมในดา้นต่างๆ ของกิจการ ดงันั้นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงานอนัดบัแรกท่ีส าคญัท่ี
ผูป้ระกอบการควรกระท า เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของ
กิจการ  
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3. การวเิคราะห์สถานการณ์ 
การวเิคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอย่างย่อๆ ว่า SWOT ANALYSIS  
1. การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อมของกิจการ

ในดา้นต่างๆ ทั้งน้ีโดยมุ่งเนน้การวิเคราะห์ในส่วนท่ีเป็น จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) 
ของกิจการ 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ                        
ท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได้ ดงันั้นจึงต้องพยายามเขา้ใจในสถานการณ์
ปัจจุบนัและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นไปในลกัษณะท่ีเป็น
โอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการด าเนินธุรกิจ ผลลพัธ์จากขั้นตอนของการ
วิเคราะห์สถานการณ์ คือ บทวิเคราะห์ความเป็นไปและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของการด าเนินธุรกิจ               
ท่ีเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์ดา้นต่างๆ ของกิจการ 
 

3. แนวคิดกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

   พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และกระบวนการ                   
ท่ีพวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรร รักษา และก าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือ
แนวคิด เพื่อสนองความตอ้งการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคมพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเป็นการสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามท า
ความเขา้ใจกระบวนการการตดัสินของผูซ้ื้อ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษา
ลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภคปัจเจกชน อาทิ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อ
พยายามท าความเขา้ใจความตอ้งการของประชาชน พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิง
ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง และสังคมแวดลอ้มด้วย
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการใช้สินคา้และบริกรทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการ
แสดงออกพฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา                     
การซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการ
ของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) 

 Engel และผูร่้วมงาน (1968) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ เป็นการกระท าของบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยูก่่อน
และมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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 ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ไวว้่าเป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภค
ผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได้
เป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลงัเพื่อบริโภค
สินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบด้วย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่างไร ท่ีไหน และบ่อยแค่
ไหน 

 แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดใ้ห้ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้
ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และซ่ึง
มีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อา้งอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 
Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมาย
รวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
 

 กล่าวโดยสรุปวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่
ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใช้สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการ
ตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไป 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภค มีประโยชน์ทางการตลาด 5 ประการ ดังนี ้

 1. ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
 2. ช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแก็ไขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน 
 3. ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถท าไดดี้ข้ึน 
 4. เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ใหต้รงกบั
ชนิดของสินคา้ท่ีตอ้งการ 

 5. ช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
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ประเภทของการบริโภค  สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะของสินคา้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. การบริโภคสินค้าไม่คงทน (nondurable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของชนิดท่ี
ส้ินเปลืองหรือใช้หมดไป  เ รียกว่า  destruction เ ช่น การบริโภคน ้ า  อาหาร ยารักษาโรค  น ้ ามัน
เช้ือเพลิง   ฯลฯ  

2. การบริโภคสินค้าคงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของท่ียงัคงใชไ้ดอี้ก 
ลกัษณะน้ีเรียกวา่ diminution เช่น การอาศยับา้นเรือน การใช้รถยนต์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ 
อยา่งไรก็ตาม สินคา้ประเภทน้ีก็จะค่อย ๆ สึกหรอไป จนในท่ีสุดจะไม่สามารถน ามาใชไ้ดอี้ก 
 
 

องค์ประกอบ 
 สามารถอธิบายไดด้ว้ย โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค  เป็นระบบท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงเร้า หรือส่ิงกระตุน้
(Stimulus) ให้เกิดความตอ้งการ  (Need)  ในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ มีอิทธิพลอิทธิพล ท าให้เกิดการ
ตอบสนอง (Buyer’s  response) หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s   purchase decision) โดยสามารถ
เรียกวา่โมเดลท่ีใชอ้ธิบายระบบน้ีไดอี้กลกัษณะวา่  S-R Theory ประกอบดว้ย 3 ส่วนส าคญั ไดแ้ก่ 
 1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก นกัการตลาดจะสนใจ เนน้การสร้างส่ิงกระตุน้
ทางการตลาดซ่ึงควบคุมได ้และ ส่ิงกระตุน้อ่ืนท่ีควบคุมไม่ได ้
 2. ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซ่ึงผูผ้ลิต
หรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
 3. การตอบสนอง  (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซ้ือของผู ้ซ้ือ
หรือ ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ 
 

กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior) 

 1. พฤติกกรมเกิดข้ึนไดต้อ้งมีสาเหตุท าใหเ้กิด 

 2. พฤติกรรมเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ 

 3. พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

 1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรม
ของ มนุษย ์เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับภายในสังคมใด
สังคมหน่ึงโดยเฉพาะลกัษณะชั้นทางสังคม ประกอบดว้ย 6 ระดบั 

 ขั้นท่ี 1 Upper-Upper Class ประกอบดว้ยผูท่ี้มีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง 
 ชั้นท่ี    2      Lower –Upper Class เป็นชั้นของคนรวยหนา้ใหม่ บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูย้ิง่ใหญ่ใน
วงการบริหารเป็นผูท่ี้มีรายไดสู้งสุดในจ านวนชั้นทั้งหมดจดัอยูใ่นระดบัมหาเศรษฐี 
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 ชั้นท่ี 3 Upper-Middle Class ประกอบดว้ยชายหญิงท่ีประสบความส าเร็จในวชิาอ่ืน ๆ สมาชิก
ชั้ น้ีส่วนมากจบปริญญาจากมหาวทิยาลยั กลุ่มน้ีเรียกกนัวา่เป็นตาเป็นสมองของสังคม 
 ชั้นท่ี 4 Lower-Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกวา่คนโดยเฉล่ีย ประกอบดว้ยพวกท่ีไม่ใช่ฝ่าย
บริหาร เจา้ของธุรกิจขนาดเล็ก พวกท างานนัง่โตะ๊ระดบัต ่า   
 ชั้นท่ี 5 Upper-Lower Class เป็นพวก จนแต่ซ่ือสัตย ์ ไดแ้ก่ชนชั้นท างานเป็นชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ชั้นทางสังคม 

 ชั้นท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบดว้ยคนงานท่ีไม่มีความช านาญกลุ่มชาวนาท่ีไม่มีท่ีดินเป็น
ของตนเองชนกลุ่มนอ้ย 

 2. ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซอ้ ซ่ึง 
ประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 
 2.1 กลุ่มอา้งอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ท่ีมีการเก่ียวขอ้งกนั ระหวา่งคนในกลุ่มแบ่งเป็น 2 ระดบั 
  - กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มกัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองอาชีพ ระดบัชั้นทาง
สังคม และช่วงอาย ุ
  - กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย มีความ
เหนียวแน่นนอ้ยกวา่กลุ่มปฐมภูมิ 

 2.2 ครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีท าการซ้ือเพื่อการบริโภคท่ีส าคญัท่ีสุด นักการตลาดจะพิจารณา 
ครอบครัวมากกวา่พิจารณาเป็นรายบุคคล 

 2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ท าให ้
บุคคลมีบทบาทและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

 3. ปัจจัยส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น 
อาย ุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการด าเนินชีวติ วฏัจกัรชีวติครอบครัว 
 4. ปัจจัยทางจิตวทิยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวทิยา ซ่ึงจดัปัจจยัใน
ตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้ปัจจยัทางจิตวทิยประกอบดว้ยการจูงใจ                         
การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 
 ทั้งน้ีมนุษยม์กัจะแสดงออกจากความตอ้งการท่ีอยู่ภายใน ซ่ึงมาสโลวไ์ด้ก าหนดทฤษฏีล าดบั
ขั้นตอนของความตอ้งการซ่ึงก าหนดความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยไ์ว ้5 ระดบั ซ่ึงจดัล าดบัจาก
ความตอ้งการระดบัต ่าไปยงัระดบัสูง มีผลต่อระบบการตดัสินใจและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัน้ี  
 1. ความส าเร็จส่วนตวั 
 2. ความตอ้งการดา้นอีโก ้(ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ) 
 3. ความตอ้งการดา้นสังคม 
 4. ความปลอดภยัและมัน่คง 
 5. ความตอ้งการของร่ายกาย 
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กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

 ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซ่ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความ
ตอ้งการของตนเอง 

 ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ ในขั้นแรกจะคน้หา
ขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินทางเลือก หากยงัไดข้อ้มูลไม่เพียงพอก็ตอ้งหา
ขอ้มูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก 

 ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวม้าจดัเป็นหมวดหมู่และ
วเิคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย ทั้งในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่ามากท่ีสุด 

 ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดี ขอ้เสีย 
หลงัจากนั้นบุคคลจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแก็ปัญหามกัใชป้ระสบการณ์ในอดีตเป็น
เกณฑ ์ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น 

 ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลงัการซ้ือ เป็นขั้นสุดทา้ยหลงัจากการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะน าผลิตภณัฑ์ท่ี
ซ้ือนั้นมาใช ้และในขณะเดียวกนัก็จะท าการประเมินผลิตภณัฑ์นั้นไปดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ไดห้ยดุตรงท่ีการซ้ือ 
 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีส่วนส าคญัอยา่งมาก เพราะเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ในการน ามาวิเคราะห์ตลาด
เป้าหมายและการวางแผนเพื่อด าเนินกิจกรรมตลาด ตลอดจนการติดต่อส่ือสารและการวางกลยุทธ์ 
ยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการตลาดและการส่ือสารการตลาดโดยองคร์วมท่ีมี
เอกภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรมการเลือก การตดัสินใจซ้ือ  ซ้ือซ ้ า ระยะเวลาซ้ือ แลแบรนดที์แขง็แรง 
(อา้งอิงจาก : https://poundtv5.blogspot.com) 
 

4. ทฤษฎวีิเคราะห์สถานการณ์การตลาด (SWOT Analysis) 
 การวเิคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัท่ีกวา้งดว้ยการระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ขององคก์ร ท าใหมี้ขอ้มูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างข้ึนมาบนจุด
แขง็ขององคก์ร และ แสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถก าหนด กลยทุธ์ท่ีมุ่ง
เอาชนะอุปสรรคทาง สภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนขององคก์รใหมี้นอ้ยท่ีสุดได ้ ภายใตก้ารวเิคราะห์ 
SWOT นั้น จะตอ้งวิเคราะห์ทั้ง สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รจะ
เก่ียวกบัการวเิคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถ ภายในองคก์รทุก ๆ ดา้น เพื่อท่ีจะระบุจุด
แขง็และจุดอ่อนขององคก์รแหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการ ประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน คือ
ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหาร ท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วธีิปฎิบติังาน 

https://poundtv5.blogspot.com/


13 
 

บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วสัดุ การจดัการ) รวมถึงการพิจารณาผล
การด าเนินงานท่ีผา่นมา ขององคก์รเพื่อท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์และผลกลยทุธ์ก่อนหนา้ น้ีดว้ย 
   - จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู่
ภายในองคก์ร นั้นเอง วา่ปัจจยัใดภายในองคก์รท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นขององคก์รท่ีองคก์รควร             
น ามาใชใ้นการพฒันา องคก์รได ้และควรด ารงไวเ้พื่อการเสริมสร้างความเขม็แขง็ขององคก์ร  
  - จุดอ่อนขององค์กร (W-Weanesses) เป็นการวเิคราะห์ ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้
อยูภ่ายในจาก มุมมอง ของผูท่ี้อยูภ่ายในองคก์รนั้นๆเองวา่ปัจจยัภายในองคก์รท่ีเป็นจุดดอ้ย                         
ขอ้เสียเปรียบขององคก์รท่ีควร ปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
 2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใตก้ารประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รนั้น 
สามารถคน้หาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงาน ขององคก์รท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจทั้งในและระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการ ด าเนินงานขององคก์ร เช่น อตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอ้ม ทางสังคม เช่น ระดบัการศึกษาและอตัรารู้
หนังสือของประชาชน การตั้งถ่ินฐานและการอพยพของประชาชน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวฒันธรรม สภาพแวดลอ้มทางการเมือง เช่น พระราชบญัญติั พระราช
กฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพฒันาการ
ทางดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบ้ริการ  
  - โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัภายนอก 
องคก์ร ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินการขององคก์ร
ใน ระดบัมหาภาค และองคก์รสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างใหห้น่วยงานเขม็แขง็ ข้ึนได ้ 
  - อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกองคก์ร
ปัจจยัใดท่ีสามารถ ส่งผลกระทบในระดบัมหภาค ในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ซ่ึงองค์กร จ าตอ้งหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญ                              
แรงกระทบดงักล่าวได ้(อา้งอิงจาก;http://www.thaiembassy.org) 
 

5. ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 

 ความหมายและองคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาดส่วนประสมการตลาด (MarketingMix) 
คือองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมไดกิ้จการธุรกิจ
จะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดส่วนประสมการตลาด 
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) การจดัจ าหน่าย (Place) การก าหนดราคา (Price) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ 4’Ps ส่วนประกอบ
ทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียมกนัแต่ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารการตลาด

http://www.thaiembassy.org/
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แต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเนน้น ้ าหนกัท่ี P ใดมากกวา่กนั เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
เป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค 
 

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ  ( Service  Marketing  Mix ) 
          ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วน
ประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1.    ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ  
ส่ิงท่ีผู ้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ  
โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น  2  ลกัษณะ  คือ  ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้

2.    ดา้นราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่ง
คุณค่า  ( Value )  ของบริการกบัราคา  ( Price ) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  
ดงันั้น การก าหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน  และง่ายต่อการ
จ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3.    ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ( Place ) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มใน
การน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการ                    
ท่ีน าเสนอ  ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ง ( Location ) และช่องทางในการน าเสนอบริการ                               
( Channels ) 

4.    ดา้นส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสาร
ให้ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม  การใชบ้ริการ
และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5.    ดา้นบุคคล  ( People ) หรือพนกังาน ( Employee ) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  
การจูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์
ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร  เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ  มีทศันคติ
ท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  สามารถสร้าง
ค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6.    ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทาง
ดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้
ควรไดรั้บ 
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7.    ดา้นกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน
ด้านการบริการ  ท่ีน าเสนอให้กับผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  และท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 

6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ณัฐวัตร ค าอินทร์และคณะ (2559) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง “โครงการชุดโคมไฟจากไมอ้ดั Light 
Brand” โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทวตักรรมประดิษฐ ์ชุดโครมไฟจากไมอ้ดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้วิชาการโครงการและใช้เป็นแนวทางใหม่การประกอบ
อาชีพในอนาคต   

2. เพื่อตอ้งการน าเอาวสัดุเหลือใชจ้ากธรรมชาติมาพฒันาสร้างสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัไมอ้ดั 

 

 ไพฑูรย์ พรไพบูลย์พงษ์. (2557)การวิจยัศึกษาสภาพและปัญหาการตลาดการคา้ส่ิงประดิษฐ์ไม้
ของผูป้ระกอบการคา้ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือส่ิงประดิษฐ์ไม้
ของผูบ้ริโภคในเขตต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก และ หาแนวทางการพฒันาการตลาด
การคา้ส่ิงประดิษฐไ์มข้องผูป้ระกอบการคา้ ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากในการศึกษาแนว
ทางการพฒันาการตลาดการคา้ส่ิงประดิษฐ์ไมข้องผูป้ระกอบการคา้ ต าบลท่าสายลวด อ า เภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก ใชว้ธีิรวบรวมขอ้มูล 3 วธีิคือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม  
 กรณีใชแ้บบสัมภาษณ์ขอ้มูลสภาพและปัญหาการตลาดการคา้ส่ิงประดิษฐไ์มข้อง ผูป้ระกอบการ
คา้ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ ผูป้ระกอบการคา้ส่ิงประดิษฐ์ไมใ้นต าบล
ท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากจ านวน 50 รายเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง  
 กรณีใช้แบบสอบถามข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือส่ิงประดิษฐ์ไม้ของผูบ้ริโภคในเขต 
ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ผูใ้ห้ขอ้มูลคือลูกคา้ซ่ึงเขา้มาซ้ือส่ิงประดิษฐ์ไมใ้น  ต าบลท่า
สายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากทั้งหมด 100 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น แบบสอบถามแบบ
ก าหนดค่าตอบใหเ้ลือก มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบียนมาตรฐาน การหา
แนวทางการพฒันาการตลาดการคา้ส่ิงประดิษฐไ์มข้องผูป้ระกอบการคา้ ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ การนทนากลุ่ม ผูใ้หข้อ้มูล คือ ผูป้ระกอบการคา้ส่ิงประดิษฐ์ไม ้
ต าบลท่าสายลวด จ านวน 20 ท่าน ผลการวจิยั พบวา่ 
  1. สภาพและปัญหาทางการตลาดของผูป้ระกอบการคา้ส่ิงประดิษฐ์ไม ้ต าบลท่าสายลวด อ าเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก จากการวจิยัไดท้  าการพิจารณาโดยแยกเป็น 4 ดา้น คือ  
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 1.1 ผลิตภัณฑ์เป็นการจ าหน่ายส่ิงประดิษฐ์ไม้น าเข้าจากประเทศเมียนมาร์ในรูปแบบของ 
เฟอร์นิเจอร์ไมส้ักประเภทต่าง ๆ ปัญหาท่ีพบคือ ส่ิงประดิษฐ์ไมท่ี้จ าหน่ายอยูทุ่กร้านมีความ เหมือนกนั 
ทั้งรูปแบบและลวดลายความละเอียดของช้ินงานไม่เทียบเท่าฝีมือคนไทย  
 1.2 ดา้นราคา ส่ิงประดิษฐ์ไมมี้ราคาท่ีแตกต่างกนัตามแต่ละขนาดและประเภทของ ผลิตภณัฑ ์มี
การแข่งขนัดา้นราคาและการขายตดัราคากนัมาก ลูกคา้สินเช่ือมกัมีปัญหาการช าระเงินค่าสินคา้ 
 1.3 ดา้นการจดัจ าหน่าย ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ส่วนใหญ่อยู่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยพม่า 
หมู่2 ต าบลท่าสายลวด เป็นการตั้งอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ เน้นการจ าหน่ายสินคา้หน้าร้าน ไม่มีการ
จ าหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางอ่ืน  
 1.4 ด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคญักบักิจกรรม 
ทางดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ทั้งๆ ท่ีจดัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั มาก
ทางดา้นการตลาด ขาดผูมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีจะเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนดูแล  
 2. พฤติกรรมการซ้ือส่ิงประดิษฐไ์มข้องผูบ้ริโภคในต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
ดา้นการจดัหาสินคา้และดา้นการจดัการสินคา้เหลือใช้อยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นการบริโภค สินคา้อยูร่ะดบั
มาก  
 3. แนวทางการพฒันาการตลาดการคา้ส่ิงประดิษฐ์ไมข้องผูป้ระกอบการคา้ต าบลท่าสายลวด 
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากจากการวจิยัไดท้  าการพิจารณาแยกเป็น 4 ดา้น คือ  
 3.1 ด้านผลิตภณัฑ์ จดัการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถให้กบัผูผ้ลิตส่ิงประดิษฐ์ไมก้ารจด                    
ลิขสิทธิ์ทรัพยสิ์นทางปัญญาให้กบัสินคา้ท่ีตนเองเป็นผูผ้ลิต ลงทุนใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยใน
กระบวนการผลิตเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพสินคา้ตามท่ีตอ้งการ  
 3.2 ดา้นราคา ควรหนัมาแข่งขนักนั ทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑม์ากกวา่การแข่งขนั ดา้นราคา
การท าสัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้สินเช่ือใหรั้ดกุม  
 3.3 ด้านการจดัจ าหน่าย ควรมีการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายและเลือกให้เหมาะสมกับ 
ผลิตภณัฑ์เพื่อให้การจดัจ าหน่ายมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ลูกคา้รู้จกัและสนใจสินคา้มาก ข้ึน
เลือกใชแ้ต่บริการขนส่งท่ีมีความช านาญและมีประสบการณ์สูง  
 3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้และร้านคา้เป็นอนัดบัแรก
เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้แสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์และจุดเด่นของส่ิงประดิษฐ์ไมท่ี้ ทางร้านวาง
จ าหน่าย ควรมีการรวมกลุ่มกนัของผูป้ระกอบการคา้ส่ิงประดิษฐ์ไมเ้พื่อขอความ ร่วมมือและสนบัสนุน
การส่งเสริมการคา้ส่ิงประดิษฐไ์มจ้ากภาครัฐบาลอยา่งจริงจงั 

นายสุรพันธ์  จันทนะสุด (2560)  การวิจยัการสร้างผลิตภณัฑ์หัตกรรมจากเศษไมเ้ก่าเพื่อเพิ่ม
มูลค่าตามแนวพระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนองแนวทางพระราช
ด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วสัดุท่ีเหลือใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์ โดยการสร้างสรรค์
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ผลิตภณัฑ์จากเศษไมเ้ก่าเพื่อประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ การสร้างผลิตภณัฑ์ตน้แบบเพื่อการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชนหรือกลุ่มผูป้ระกอบการ ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์จาก
เศษไมเ้ก่าเพื่อลดปริมาณการใช้ไม ้โดยผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลจากผูป้ระกอบการเพื่อน ามาพฒันา
เป็นผลิตภณัฑ์หัตถกรรมจากเศษไมเ้ก่าในรูปแบบของผูว้ิจยั จากการท่ีได้ท าการทดลองวิธีการสร้าง
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเศษไม้เก่า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลคิดเป็นร้อยละค่าเฉล่ีย 
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บทที ่3 

วธิีการด าเนินโครงการ 
 

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 จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. สัปดาห์ท่ี 2 ลงมือปฏิบติัเร่ิมจากการวาดโครงสร้าง 
3. สัปดาห์ท่ี 3 ตดัไมต้ามโครงสร้างท่ีวาดไว ้
4. สัปดาห์ท่ี 4 น าช้ินส่วนมาประกอบใหเ้ป็นรูปร่าง  
5. สัปดาห์ท่ี 5 น ากระดาษทรายมาขดัไมใ้หเ้งา 
6. สัปดาห์ท่ี 6 น าสีแลคเกอร์มาทาไม ้
7. สัปดาห์ท่ี 7 ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร่ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการท างาน 

 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

88/1 ม. 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10560 

 

แผนการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 สถานท่ีจดัท า 88/ 1 ม. 12 ต.บางปลา  
                                                                       อ .บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

             

        -     
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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. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งานและจดัสรรงบประมาณ 
 

        

 

2. สรุปความคิดเห็นเร่ืองส่ิงประดิษฐ์ 
        

 

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ         

 

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี
ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์         

 

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 
        

 

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและ
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้      

 

7. สรุปผลการปฏิบติังาน 
         

 

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน คนละ 1,150 จ  านวน 2 คน เป็นเงิน 2,300  บาท 

1. ไมอ้ดั    700  บาท 
2. แลคเกอร์   300  บาท 
3. น ้ายาฆ่าเช้ือ   300  บาท 
4. เล่ือยจ๊ิกซอ   640  บาท 
5. กระดาษทราย     60  บาท 
6. ป้ายไวนิล   200  บาท 
7. นามบตัร   100  บาท 

               รวม                    2,300  บาท 

การจัดท าแผนธุรกจิ 

1.บทสรุปผู้บริหาร 

1.1 ประวตัิของกจิการ/ผู้ริเร่ิมกจิการ 

ร้าน D i y multipurpose desk ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 มีทุนจดทะเบียน 

200,000 บาท โดยมีหุ้นส่วนทั้ งหมด 2 คน เป็นผู ้ถือหุ้นเท่าๆกัน จึงมีแนวคิดท่ีจะท าธุรกิจ                              

โต๊ะเอนกประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีสนใจโต๊ะเอนกประสงค์ท่ีสามารถเป็น

โตะ๊วางของและมีช่องเก็บของในตวั ผูท่ี้ตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ โดยไม่จ  ากดัเพศ และวยั เปิดให้บริการท่ี 

88/1 หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   
กิจการสามารถเผชิญการแข่งขนัในปัจจุบนัไดเ้น่ืองจากสินคา้ของเรามีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง 

ลักษณะทั่วไปของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจการ คือ กลุ่มคนงาน กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา                            
ซ่ึงมี 3 ระดบั ดงัน้ี กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดน้อ้ย,กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดป้านกลาง,กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดสู้ง และ
อ่ืนๆ  

 

 

 

 

 



22 
 

 

2. วตัถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 

เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจน้ีต่อ หุน้ส่วนกิจการ 

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 

 1.  เพื่อหาแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ 
 2.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ 

 โดยมีเง่ือนไขดังนีคื้อ 
1.  ผูร่้วมหุ้นจะตอ้งน าเงินมาร่วมลงทุน 
2.  เพื่อด าเนินธุรกิจท่ีตรงกบัวางแผนไว ้
  

3. ความเป็นมาของธุรกจิ 
3.1 ประวตัิความเป็นมา หรือ แนวคิดในการติดต่อธุรกจิ 

 ประวัติของกิจการผู ้ริ เ ร่ิมกิจการ /  ร้าน diy multipurpose desk ได้ก่อตั้ ง ข้ึนเ ม่ือ                                  
วนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2562ร้านได้มองเห็นไมท่ี้เหลือใช้จึงมีแนวคิดในการน ามารีไซเคิลเพื่อให้เกิด
มูลค่าทางธุรกิจโดยการประดิษฐ์โต๊ะเอนกประสงค์ท่ีท าจากแกนสายไฟ เพื่อใช้เป็นโต๊ะวางของและมี
ช่องเก็บของในตวั เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ราคาท่ีคุณสามารถเอ้ือมถึง สถานท่ีตั้ง 
88/1 หมู่ 12  ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
  โดยมีหุน้ส่วนทั้งหมด  2  คน  เป็นผูถื้อหุน้เท่า ๆ กนั โดยมีผูถื้อหุน้ส่วนดงัน้ี 

  1. นางสาวสุกญัญา  ติโลกะวชิยั 

  2. นางสาวพณัณีนาถ  เขมรัตน์กมลวตั 
   

 แนวความคิดในการก่อตั้งกิจการ / ผูก่้อตั้งช่ืนชอบในการออกแบบ และประดิษฐ์ส่ิงของจากวสัดุ

เหลือใช้ จึงมีการศึกษาหาขอ้มูลจาก Internet ทดลองและดดัแปลงและศึกษาจนเขา้ใจ และยงัมีการ

ตกแต่งใหส้วยงามมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างความแปลกใหม่ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
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3.2 ขั้นตอนการเร่ิมต้นด าเนินงาน 

ล าดับ รายการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้ว

เสร็จ 

1. หาผูร่้วมลงทุน 25 มิ.ย.62- 8 ก.ค.62 2 สัปดาห์ 

2. หาสถานท่ีในการด าเนินการ 9 ก.ค.62 – 22 ก.ค.62 2 สัปดาห์ 
3. จดทะเบียนบริษทั 23 ก.ค.62- 29 ก.ค.62 1 สัปดาห์ 
4. หาวตัถุดิบในการท างาน 30 ก.ค.62 - 5 ส.ค.62 1 สัปดาห์ 
5. จดัหาบุคลากรในการท างาน 6 ส.ค.62 – 19 ส.ค.62 2 สัปดาห์ 
6. เปิดด าเนินการ 20 ส.ค. 62 1 วนั 
 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 3  เดือน 9 สัปดาห์ 

 

4. สินค้า 

4.1 รายละเอยีดวสัดุทีใ่ช้ในการผลติ 

ผลิตภณัฑ์ของทางร้าน diy multipurpose desk ท าจากแกนสายไฟมีโครงสร้างท่ีมีความทนทาน
และแข็งแรง มีการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร เน่ืองจากน ารูปแบบโต๊ะธรรมดามา
ประยุกต์เป็นโต๊ะเอนกประสงค์ท่ีมีชั้นเก็บหนงัสือในตวัและชั้นวางของ ขนาดโต๊ะ ความกวา้ง 80 ซม. 
ความสูง 65 ซม. ถา้สินคา้มีปัญหาขณะขนส่ง สินคา้เกิดช ารุดเม่ือเกิดจากร้านยนิดีรับคืนและเปล่ียนสินคา้
ใหใ้หม ่ 

4.2 รูปแบบผลติภัณฑ์ 
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5. การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการวเิคราะห์ตลาด 

   5.1 สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาด 

 ใชก้ลยุทธ์การส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากการส ารวจพฤติกรรมของบุคคลทัว่ไปทุกเพศ

ทุกวยั ความพึงพอใจท่ีจะตอ้งการผลิตภณัฑแ์บบไหนมีคุณสมบติัอยา่งไร ทางร้านจึงไดน้ าผลิตภณัฑ์โต๊ะ

เอนกประสงค์ออกสู่ทอ้งตลาด เพราะผูซ้ื้อส่วนใหญ่อยากไดสิ้นคา้ท่ีมีความแปลกใหม่และใช้งานได้

คุม้ค่า 

  5.2 เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาด 

 

  5.3 แนวโน้มทางการตลาด 

       แนวโนม้การเจริญเติบโตไปไดไ้กลเพราะทางร้านเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีชอบของตกแต่งสวยงาม
ถ่ายรูปดว้ยไดแ้ลว้ใช้ประโยชน์ไดมี้ความแตกต่างและแปลกใหม่ ลูกคา้ท่ีสนใจในเอกลกัษณ์จากส่ิงท่ี
เหลือใชอ้ยา่งโตะ๊นอนเอนกประสงคคิ์ดคน้ใหมี้รูปแบบท่ีน่าสนใจ ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 
 

 

 

ส่วนแบ่งทางการตลาด 

รา้น หนุ่มโต๊ะไม ้

รา้น เศรษฐีเรือทอง เฟอรนิ์เจอร ์

รา้น 99 คา้ไม ้

รา้น โต๊ะเอนกประสงค ์

ร้าน หนุ่มโต๊ะไม้ 
40 % 

ร้าน 99 ค้าไม้ 

ร้านเศรษฐีเรือทอง 
เฟอร์นิเจอร์ 

30 % 
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5.4 ตลาดเป้าหมาย 

 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ  

  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มคนท่ีช่ืนชอบในส่ิงประดิษฐ ์

  กลุ่มท่ี  2 กลุ่มท่ีคนท่ีช่ืนชอบในความแปลกใหม่ 

 ท่ีมีความสนใจในการคน้หาส่ิงแปลกใหม่ และตอ้งการท่ีจะทดลองส่ิงนั้น ๆ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายหนัมาเลือกซ้ือสินคา้ในส่วนน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือความจ าเป็น 

.5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 

 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจการคือ ผูบ้ริโภค ท่ีมีความสนใจในตวัสินคา้

จากวสัดุเหลือใช้ และมีความสวยงาม ทนัสมยั ประหยดัค่าใช้จ่าย ส่ิงเหล่าน้ีท าให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย                

หนัมาใชบ้ริการของร้านมากข้ึน 

   5.6 สภาพการแข่งขัน 

ในปัจจุบันมีการแข่งขันของช่องทางตลาดจะมีการพฒันาข้ึนเร่ือยๆ เพราะว่า ร้านท่ีผลิต
เฟอร์นิเจอร์จากไมมี้เพิ่มมากข้ึนทุกวนั และมีการแข่งขนัในดา้นความสวยงาม ความทนัสมยัเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กบัสินค้า และดึงดูดลูกคา้ให้ได้มากข้ึน โดยร้านจะมีการเพิ่มศกัยภาพให้มากข้ึนเพื่อมีการ
แข่งขนักบัร้านอ่ืนในทอ้งตลาดได ้
      5.7 คู่แข่ง 

 1. ร้าน หนุ่มโตะ๊ไม ้

 2. ร้าน เศรษฐีเรือทอง เฟอร์นิเจอร์ไม ้

  3. ร้าน 99 คา้ไม ้
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5.8 การเปรียบเทยีบ 

การ
เปรียบเทยีบ 

ร้าน diy โต๊ะ
อเนกประสงค์ 

ร้านหนุ่ม โต๊ะไม้ 
ร้าน เศรษฐีเรือ
ทอง เฟอร์นิเจอร์ 

ร้าน 99 ค้าไม้ 

ด้าน
ผลติภัณฑ์ 

โตะ๊เอนกประสงค ์มี
ช่องใส่ดา้นล่าง 
 

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ี 
โตะ๊ เกา้อ้ี เตียง      
ตู ้ชั้นวางของ 

โตะ๊ เกา้อ้ี ชั้นวาง
ของ โตะ๊ล้ินชกั 

ด้านราคา ราคา 5,000 บาท  ราคาเร่ิมตน้  
1,400 – 5,000 บาท 

ราคาเร่ิมตน้ 
3,500 –10,000บาท 

ราคาเร่ิมตน้  
600 – 8,000 บาท 

ด้านช่องทาง
การจัด
จ าหน่าย 

- ร้าน diy multipurpose 
desk 88/1 ม.12 ต.บาง
ปลา อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 
- Facebook : diy 

multipurpose desk 

- Line : diy 
multipurpose desk 

- ร้านหนุ่ม โตะ๊ไม ้
 43/2ซ.รามฯ2  
ถ.บางนา-ตราด 
ต.บางแกว้จ.กรุงเทพฯ 
- เวบ็ไซต ์
www.numfurniture.com 

-  Facebook : 
เศรษฐีเรือทอง 
เฟอร์นิเจอร์ไม้
ฉ าฉา 
- Line : bird 1911 
- เบอร์โทร 
099-1149614 คุณ
กบ 

- Facebook : 99 
คา้ไม ้
- ร้าน 99 คา้ไม ้
พระราม2       
เส้นชายทะเล-
บางขนุเทียน 
- เบอร์โทร  
081-8439307 
คุณชาลี 

ด้านส่งเสริม

การตลาด 

- เม่ือลูกคา้กดแชร์โพสต์
ใน เพจของท า ง ร้ า น    
ทาง ร้านมี ส่วนลดให ้
5%  
- บริการส่งฟรี  ในเขต
บางพลี 
- มีการโฆษณาผา่น 
Facebook : diy 
multipurpose deer table 
- มีการรับประกนัสินคา้ 
6 เดือน 

- มีการโฆษณาผา่น  
ป้ายร้าน ผา่นเวบ็ไซต์
www.numfurniture.com 

- มีการโฆษณาผา่น 

Facebook เศรษฐี

เรือทอง

เฟอร์นิเจอร์ 

- มีการโฆษณา
ผา่นFacebook  
99 คา้ไม ้

    

http://www.numfurniture.com/
http://www.numfurniture.com/
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5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 

 5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการบริหารจัดการ 1 .  มีหลักการจัดการ ท่ี มี ระบบ
สามารถด า เ นินธุรกิจได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
2.  มี บุ ค ล า ก ร ท่ี มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการท างาน  

1. ช่างฝีมือท่ีมีความช านาญงาน
ค่อนขา้งหายาก 
 

ด้านการตลาด 1. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
โซเชียลมีเดีย 
2.  มีการส่งเสริมการตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง 
3. มีการบริการหลงัการขายให้กบั
ลูกคา้เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงการ
ดูแลเอาใจใส่ 

1. กิจการเร่ิมก่อตั้งยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านการบริการ 1 .  มีบ ริก ารหลัง ก ารขาย  เพื่ อ
แสดงออกถึงการดูแลเอาใจใส่ 
2. พนกังานมีความรู้และทกัษะท่ีดี 
3. พนกังานรักการบริการดว้ยความ
เตม็ใจและยิม้แยม้ 

1. มีพนกังานนอ้ยจึงไม่เพียงพอต่อ
การใหบ้ริการ 

ด้านการเงิน 1. มีการบริหารการเงินอยา่งเป็น
สัดส่วน 
2. มีความมัน่คงทางการเงินสูง 

1. ค่าใชจ่้ายในการท าธุรกิจค่อนขา้ง
สูงไม่วา่จะเป็นตน้ทุนในดา้นต่างๆ 
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   5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 1.  ก ลุ่มลูกค้า ปัจจุบันมีความ
สนใจในงานประดิษฐ์จากเศษ
วสัดุเหลือใช ้

1.  ลูกค้า มีทางเลือกในการซ้ือ
สินคา้หลายทาง 

สถานการณ์แข่งขัน 1. เป็นสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่
และโดดเด่นกวา่คู่แข่งขนั 

1 .  มี ผู ้แ ข่ ง ขันม ากยิ่ ง ข้ึ นและ
หลากหลาย 

สังคม 1. เน่ืองจากกระแสสังคมมีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึง
ท าให้ผู ้บริโภคบางส่วนหันมา
สนใจสินคา้มากข้ึน 

1. เน่ืองจากกระแสสังคมมีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงท า
ให้มีผูบ้ริโภคบางส่วนท่ียงัไม่รู้ว่า
สินค้าท ามาจากวสัดุเหลือใช้ย ัง
ต่อตา้นและไม่ใหค้วามสนใจ 

เทคโนโลย ี
 

1. มีเทคโนโลยีท่ีเข้ามาช่วยใน
การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพื่อ
เป็นการกระจายสินคา้ให้เป็นท่ี
รู้จกัของผูบ้ริโภค 

1. คู่แข่งขันอาจมีกลยุทธ์ในการ
โ ฆ ษ ณ า  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หลากหลายช่องทางมากกวา่ 

สภาพเศรษฐกจิ 
 - 

1. สภาพเศรษฐกิจท่ีตกต ่าลง ท า
ให้ลูกคา้ตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้
ยากข้ึน 

กฎหมาย,ระเบียบ,ข้อบังคับ 1. สินคา้มีมาตรฐาน - 

กลุ่มผู้จ าหน่าย,เครือข่าย  1. ยงัไม่มีตวัแทนจ าหน่ายรายยอ่ย
ท าให้ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ต่างจงัหวดัไม่
รู้จกัสินคา้ 
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6.แผนบริหารจัดการ 

   6.1 ข้อมูลธุรกจิ 

 ช่ือกิจการ   diy multipurpose desk 

 ท่ีอยูท่ี่ตั้งกิจการ  88/1 ม. 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10560  

รูปแบบการด าเนินการของธุรกิจ ร้าน 

ทะเบียน    200,000 บาท    

ระยะเวลาด าเนินการท่ีผา่นมา                 -   

หมาเลขทะเบียนการคา้                          - 

   6.2รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวพณัณีนาถ   เขมรัตน์กมลวตั ผูบ้ริหาร 

2 นางสาวสุกญัญา  ติโลกะวชิยั รองผูบ้ริหาร 
 

   6.3 อ านาจลงทุนผูกพนับริษัทของกรรมการ 

 อ านาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยูก่บั นางสาวพณัณีนาถ เขมรัตน์กมลวตั  เท่านั้น  

    6.4รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วนและสัดส่วนการถือครอง 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 

1 นางสาวพณัณีนาถ เขมรัตน์กมลวตั 1,000 100,000 50% 

2 นางสาวสุกญัญา  ติโลกะวชิยั 1,000 100,000 50% 

รวมจ านวนหุ้น 2,000 200,000 100% 

**จ านวนหุน้หน่วยละ 100 บาท 
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 6.5 ประวตัิกรรมการหรือผู้บริหาร 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวสุกญัญา  ติโลกะวชิยั อาย ุ 20  ปี 
การศึกษาระดบั  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
จาก วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ปี พ.ศ.2559  
ประสบการณ์ท างาน     - 

ผลงาน/ความสามารถพิเศษ/รางวลั ท่ีไดรั้บ     - 

 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวพณัณีนาถ เขมรัตน์กมลวตั อาย ุ 20  ปี 
การศึกษาระดบั  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
จาก วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ปี พ.ศ.2559  
ประสบการณ์ท างาน     - 

ผลงาน/ความสามารถพิเศษ/รางวลั ท่ีไดรั้บ     - 
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6.6 แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพณัณีนาถ   เขมรัตน์กมลวตั 

ผูบ้ริหาร 

ผูจ้ดัการฝ่าย

การตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 

ผูจ้ดัการฝ่าย

การเงิน 

นางสาวสุกญัญา  ติโลกะวชิยั 

รองผูบ้ริหาร 
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   6.7 หน้าทีค่วามรับผดิชอบและคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 
 

 ช่ือ   นางสาวพณัณีนาถ  เขมรัตน์กมลวตั 
ต าแหน่ง  ผูบ้ริหาร  
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ มีหนา้ท่ีในการตดัสินใจงานในบริษทั 
การศึกษา/คุณสมบัติ ปวส.คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด 
อตัราเงินเดือน  12,000 บาท 
 

 ช่ือ   นางสาวสุกญัญา  ติโลกะวชิยั 
ต าแหน่ง  รองผูบ้ริหาร  
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ มีหนา้ท่ีในการตดัสินใจงานในบริษทั 
การศึกษา/คุณสมบัติ ปวส.คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด 
อตัราเงินเดือน  10,000 บาท 
ช่ือ   ....................................................    
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการตลาด  
การศึกษา/คุณสมบัติ ปวส.คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด 
อตัราเงินเดือน   9,000 บาท 

 

ช่ือ   ....................................................  
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล   
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นดูแลรับสมคัรพนกังาน  
การศึกษา/คุณสมบัติ ปวส.คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด  
อตัราเงินเดือน  9,000 บาท 

 

 ช่ือ   ....................................................    
ต าแห่นง  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน   
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ มีหนา้ท่ีในการรับผดิชอบดา้นการเงิน  
การศึกษา/คุณสมบัติ ปวส.คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด  
อตัราเงินเดือน  9,000 บาท 
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ช่ือ   ....................................................                       
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายการผลิต  
หน้าทีก่ารรับผดิชอบ ควบคุมดูแลและตรวจสอยการผลิตสินคา้ 
การศึกษา/คุณสมบัติ ปวส.คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด  
อตัราเงินเดือน  9,000 บาท 

 
 
   6.8 แผนงานด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่ง จ านวน อตัราเงินเดือน รวมเงินเดือน 

1 ฝ่ายบริหาร ผูบ้ริหาร 1 12,000 12,000 

2 ฝ่ายบริหาร รองผูบ้ริหาร 1 10,000 10,000 

3 ฝ่ายการตลาด ผูจ้ดัการ 1 9,000 9,000 

4 ฝ่ายบุคคล ผูจ้ดัการ 1 9,000 9,000 

5 ฝ่ายการเงิน ผูจ้ดัการ 1 9,000 9,000 

6 ฝ่ายผลิต ผูจ้ดัการ 1 9,000 9,000 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใชจ่้ายเงินเดือน 6 58,000 58,000 

      

   6.9 วสัิยทัศน์ 

 เป็นผูน้ าในการคิดสร้างสรรค์นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใชใ้ห้มาเป็นของตกแต่งบา้น
ใหมี้ความแปลกใหม ่
   6.10 พนัธกจิ 

1. จดัระบบการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและพฒันารูปแบบการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
2.ใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพเร่ืองความประณีต 
3. มีการบริหารธุรกิจอยา่งมรประสิทธิภาพและมีผลประกอบการท่ีน่าพอใจเพื่อสร้างประโยชน์

สูงสุด 
   6.11 เป้าหมายทางธุรกจิ 
           เป้าหมายระยะส้ัน    1. สร้างการรับรู้ตราสินคา้ ผา่นทาง Facebook  

   2. ท าใหผู้บ้ริโภคคุน้ตาในตราสินคา้ 
      3. สร้างความพึงพอใจในการบริการต่อลูกคา้ 
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 เป้าหมายระยะกลาง  1. ขยายกิจการเพิ่มความน่าเช่ือของธุรกิจ 
      2. เปล่ียนแปลงและพฒันาสินคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
      3. ท าการโฆษณาเพื่อกิจการเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
 

  เป้าหมายระยะยาว    1. ตอ้งสามารถคืนทุนใหหุ้น้ส่วนไดภ้ายใน 3 ปี 
                              2. สร้างการจดจ าในตราสินคา้ และเป็นท่ีหน่ึงในตลาด 

    

   6.12 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       1. ผลิตภณัฑมี์ความแปลกใหม่ 
       2. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในดา้นการประดิษฐ์ 

              3. มีแหล่งวตัถุดิบท่ีดีและคดัสรรแต่วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาใหแ้ก่ลูกคา้ 
 

   6.13 นโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 
 1. ร้านจะจ่ายเงินปันผลก็ต่อเม่ือไดทุ้นกลบัมาภายใน 3 ปี ในอตัราส่วนการถือครองหุน้ 
 

  6.14 แผ่นด าเนินการอ่ืนของบริษัท 
 - พฒันาคิดคน้นวตักรรมข้ึนมาใหท้นัสมยัตลอด 

- ขยายงานการผลิต 
 

7.แผนการตลาด 
   7.1 เป้าหมายทางการตลาด 

1. เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายขยายกลุ่มเป้าหมาย 
2. มีก าไรปีถดัไปเพิ่มข้ึนจากเดิม 5% 
3. ขยายกิจการเพิ่มสาขา 

   
   7.2 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
    1. ผูช่ื้นชอบสินคา้จากการประดิษฐ์ 
    2. ผูท่ี้ตอ้งการความสะดวกสบายท่ีสามารถเป็นโตะ๊รับแขก และ โต๊ะเขียนหนงัสือได ้ท่ีท าจาก
กระดาษแขง็ เป็นสินคา้นวตักรรมใหม่ท่ีมีคุณภาพ และราคาไม่สูงมาก 
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 7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 
        7.3.1 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

 ผลิตภณัฑ์ของทางร้าน diy multipurpose desk ท าจากแกนสายไฟ มีโครงสร้างท่ี  มี
ความทนทานและแข็งแรง มีการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร เน่ืองจากน ารูปแบบโต๊ะ
ธรรมดามาประยุกต์เป็นโต๊ะธรรมดามาประยุกตเ์ป็นโต๊ะเอนกประสงคท่ี์มีชั้นเก็บหนงัสือในตวัและชั้น
วางของ ขนาดโต๊ะ ความกวา้ง 80 ซม. ความสูง 65 ซม.  ถา้สินคา้มีปัญหาขณะขนส่ง สินคา้เกิดช ารุด          
เม่ือเกิดจากร้านยนิดีรับคืนและเปล่ียนสินคา้ใหใ้หม่  
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7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
 โต๊ะเอนกประสงค์ สินคา้ราคาเดียว 5,000 บาท โดยค านวณจากราคาตน้ทุนรวมไปถึงปริมาณ
วสัดุท่ีใช้ มีส่วนลดให้เม่ือซ้ือสินคา้เป็นจ านวนมาก มีช่องทางการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน่โอนเงิน
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 
 

ธนาคารกสิกรไทย  

 
ธนาคารไทยพาณชิย์  

 
 
7.3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 1. จ  าหน่ายสินคา้ผา่นหนา้ร้าน 88/1 หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
 2. จ  าหน่ายสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่ Facebook : diy multipurpose desk 
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Facebook ของทางร้าน  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line ของทางร้าน   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.facebook.com/ diy multipurpose desk 
 

Line ID : diy multipurpose desk 

Diy multipurpose 
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สถานทีจั่ดจ าหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 สถานท่ีจดัท า 88/1 ม. 12 ต.บางปลา  
                                                                       อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
 
 
 
หนา้ร้าน diy multipurpose desk  88/1 ม. 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
เบอร์โทรศพัท:์ 090-606-5578 (คุณตุม้) 

             

        -     
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 7.3.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
 1. โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นนามบตัร Facebook : diy multipurpose desk 
 2. บริการส่งฟรี (ในพื้นท่ีเขตบางพลี ) และรับประกนัสินคา้ภายใน 6 เดือน 
 3. เม่ือลูกคา้กดแชร์โพสตใ์นเพจของทางร้าน ทางร้านมีส่วนลดให ้5%  
 

นามบัตร 
 
 
 
 
 
 

 

 
Facebook : diy multipurpose desk 
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8. แผนการผลติ 
   8.1 สถานประกอบการในการผลติ 
 88/1 ม. 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10560 

 

8.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลติ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาทุน 

1. ไมอ้ดั 3  แผน่ 700 

2. แลคเกอร์ 1 แกลอน 300 

3. น ้ายาฆ่าเช้ือรา 1 แกลอน 300 

4. เล่ือยจ๊ิกซอ 1 เคร่ือง 640 

5. กระดาษทราย 3 แผน่  60 

 

   8.3 ข้อมูลการผลติ 
จ านวนหน่วยการผลิตสูงสุด  40ช้ิน /วนั 1,040/เดือน 12,480/ปี 
อตัราประมาณการในการผลิต  40ช้ิน/วนั 1,040 /เดือน 12,480/ปี 
เป้าหมายหน่วยการผลิต   40ช้ิน/วนั 1,040/เดือน 12,480/ปี  
เวลาท่ีใชใ้นการผลิตต่อรอบการผลิต  5  หน่วย/ชัว่โมง 
เวลาผลิตต่อวนั    8  หน่วย/ชัว่โมง 
จ านวนแรงงานท่ีใชผ้ลิต   6  คน 
อตัราค่าแรงงานในการผลิต         300  บาท (ต่อวนั) 

 
   8.4 รายละเอยีดวสัดุทีใ่ช้ในการผลติ 
 1. ไมอ้ดั 
 2. แลคเกอร์ 
 3. น ้ายาฆ่าเช้ือรา 
 4. เล่ือยจ๊ิกซอ 
 5. กระดาษทราย 
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   8.5 ขั้นตอนการผลติ 

         ขั้นตอนที ่1 : จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่2 :ลงมือปฏิบติัเร่ิมจากการวาดโครงสร้าง 
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ขั้นตอนที ่3 : ตดัไมต้ามโครงสร้างท่ีววาดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่4 : น าช้ินส่วนมาประกอบใหเ้ป็นรูปร่าง 
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ขั้นตอนที ่5 : น ากระดาษทรายมาขดัใหเ้งา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่6 : น าสีแลคเกอร์มาทาไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 

9.แผนการเงิน 
 

  9.1 ประมาณการในการลงทุน 
 

ล าดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินลงทุน เงินกู้ รวมมูลค่า 

1. เงินสด 150,000 50,000 - 200,000 

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 150,000 50,000 - 200,000 

 
  9.2 ทรัพย์สินทีใ่ช่ในการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

 

ล าดับ รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน - - - 

2. อาคาร - - - 

3. ส่วนตกแต่ง / ปรับปรุง เฟอร์นิเจอร์ 15,000 - 

4. เคร่ืองใชส้ านกังาน คอมพิวเตอร์, เคร่ืองปร้ินเตอร์, 

โทรศพัท ์

40,000 - 

5. เคร่ืองจกัร - - - 

6. อุปกรณ์/เคร่ืองใช ้ ใชใ้นการประดิษฐ์ 35,000 - 

7. ยานพาหนะ รถจกัรยานยนต ์ 100,000 - 

8. วตัถุดิบคงเหลือ - - - 

9. สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - - 

10. ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - - 

11. รายการอ่ืนๆ(ถา้มี) - - - 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจปัจจุบนั 190,000 - 
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  9.3 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของรายได ้-% 0% 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของราคาค่าบริการ -% - - - 

การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการผลิต -% 0% 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 1 -% 0% 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 2 -% - - - 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 3 -% - - - 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการค านวณใน 1 ปี – วนั / เดือน 26 วนั: 1 เดือน 26 วนั: 1 เดือน 26 วนั: 1 เดือน 

อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) -% - - - 

สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - - - 

    
  

  9.4. นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ระยะเวลาการใหเ้ครดิตขายสินคา้ – วนั / เดือน - - - 

ระยะเวลาเครดิตซ้ือสินคา้ – วนั / เดือน - - - 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น -% - - - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว -% - - - 

นโยบายการตั้งส ารองเงินสดในกิจการ 10,000 

การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ - 

นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - 
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  9.6 ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า 
 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ 

จ านวนสินคา้ขาย(หน่วย)    

diy โตะ๊อเนกประสงค ์ 12,480.00 13,728.00 16,474.00 

รวมจ านวนสินคา้ขาย 12,480.00 13,728.00 16,474.00 

    

ราคาสินคา้(บาท/หน่วย)    

diy โตะ๊อเนกประสงค ์ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

ราคาสินคา้เฉล่ีย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

    

รายไดจ้ากการขาย(บาท) 62,400,000.00 68,640,000.00 82,370,000.00 

diy โตะ๊อเนกประสงค ์ 62,400,000.00 68,640,000.00 82,370,000.00 

รวมรายไดจ้ากการขาย(บาท) 62,400,000.00 68,640,000.00 82,370,000.00 

    

ประมาณการลูกหน้ีการคา้ - - - 

ขายดว้ยเงินสด 62,400,000.00 68,640,000.00 82,370,000.00 

ขายดว้ยเงินเช่ือ(เครดิตการคา้) - - - 

ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้(วนัเดือนปี) - - - 

ลูกหน้ีการคา้รวม(บาท) - - - 

เงินสดรับจากการขายสินคา้ (บาท) 62,400,000.00 68,640,000.00 82,370,000.00 
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บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

พณัณนีาถ เขมรัตน์กมลวตั 

วนั / เดือน /ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
25 มิ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ    
26 มิ.ย. 62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั  
27 มิ.ย. 62 ออกแบบโตะ๊เอนกประสงคใ์หอ้าจารยท่ี์ปรึกษาโครงการดู  
28 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 (บทน า)  
29 มิ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 1)  
30 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 (แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบั)  
1 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 1)  
15 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 (วธีิการด าเนินโครงการ)  
21 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 1)  
22 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  
29 ก.ค. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมเพื่อส่งเน้ือหา บทท่ี 1-2 และบทท่ี 3  
2 ก.ย. 62 ส่ง Powerpoint  โครงการ+แผนธุรกิจ 

กบัอาจาร์ท่ีปรึกษาเพื่อเตียม Powerpoint งานคร้ังท่ี 1 
 

22 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1  
23 ก.ย. 62 ออกแบบป้ายไวนิล และ นามบตัร  
24 ก.ย. 62 แกไ้ขป้ายไวนิล คร้ังท่ี1  
25 ก.ย. 62 จดัท าป้ายไวนิล  
26 ก.ย. 62 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์  
27 ก.ย. 62 จดัเตรียมอุปกรณ์  
28 ก.ย. 62 ประชุมวางแผนงาน  
29 ก.ย. 62 วาดโครงรูปท่ีจะจดัท าข้ึนมา  
30 ก.ย. 62 ตดัไมต้ามโครงสร้างท่ีวาดไว ้  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 

 
  

พณัณนีาถ เขมรัตน์กมลวตั 

วนั / เดือน /ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1 ต.ค. 62 น าไมท่ี้ตดัแลว้มาประกอบใหเ้ป็นรูปร่าง ทดสอบความ

แขง็แรง และ น ากระดาษทรายขดัไมใ้หเ้งา 
 

2 ต.ค. 62 น าน ้ายาฆ่าเช้ือและแลคเกอร์รามาทาไมทิ้้งไวใ้หแ้หง้ และ 
ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการ
ท างาน 

 

 6 ต.ค. 62 พิมพแ์บบสอบถาม  
7 ต.ค. 62 แจกแบบสอบถาม  
14 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมก่อนน าเสนองานโครงการ  
16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  
1 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 4 (ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ)  
5 ม.ค.63 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 1)  
6 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินการโครงการ)  
13 ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 1)  
20 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรรม  
27 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 1)  
1 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ค ง  
3 ก.พ. 63 แกไ้ขภาคผนวก ค ง (คร้ังท่ี 1)  
10 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ  
17 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ (คร้ังท่ี 1)  
18 ก.พ. 63 ส่งบทคดัยอ่  
22 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
22 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี1แผน  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
 

 
  

สุกญัญา   ติโลกะวชัิย 

วนั / เดือน /ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
25 มิ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ    
26 มิ.ย. 62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั  
27 มิ.ย. 62 ออกแบบโตะ๊เอนกประสงคใ์หอ้าจารยท่ี์ปรึกษาโครงการดู  
28 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 (บทน า)  
29 มิ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 1)  
30 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 (แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบั)  
1 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 1)  
15 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 (วธีิการด าเนินโครงการ)  
21 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 1)  
22 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  
29 ก.ค. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมเพื่อส่งเน้ือหา บทท่ี 1-2 และบทท่ี 3  
2 ก.ย. 62 ส่ง Powerpoint  โครงการ+แผนธุรกิจ 

กบัอาจาร์ท่ีปรึกษาเพื่อเตียม Powerpoint งานคร้ังท่ี 1 
 

22 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1  
23 ก.ย. 62 ออกแบบป้ายไวนิล และ นามบตัร  
24 ก.ย. 62 แกไ้ขป้ายไวนิล คร้ังท่ี1  
25 ก.ย. 62 จดัท าป้ายไวนิล  
26 ก.ย. 62 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์  
27 ก.ย. 62 จดัเตรียมอุปกรณ์  
28 ก.ย. 62 ประชุมวางแผนงาน  
29 ก.ย. 62 วาดโครงรูปท่ีจะจดัท าข้ึนมา  
30 ก.ย. 62 ตดัไมต้ามโครงสร้างท่ีวาดไว ้  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

สุกญัญา   ติโลกะวชัิย 

วนั / เดือน /ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1 ต.ค. 62 น าไมท่ี้ตดัแลว้มาประกอบใหเ้ป็นรูปร่าง ทดสอบความ

แขง็แรง และ น ากระดาษทรายขดัไมใ้หเ้งา 
 

2 ต.ค. 62 น าน ้ายาฆ่าเช้ือและแลคเกอร์รามาทาไมทิ้้งไวใ้หแ้หง้ และ 
ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการ
ท างาน 

 

 6 ต.ค. 62 พิมพแ์บบสอบถาม  
7 ต.ค. 62 แจกแบบสอบถาม  
14 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมก่อนน าเสนองานโครงการ  
16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  
1 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 4 (ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ)  
5 ม.ค.63 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 4 (คร้ังท่ี 1)  
6 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินการโครงการ)  
13 ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 5 (คร้ังท่ี 1)  
20 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรรม  
27 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 1)  
1 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ค ง  
3 ก.พ. 63 แกไ้ขภาคผนวก ค ง (คร้ังท่ี 1)  
10 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ  
17 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ (คร้ังท่ี 1)  
18 ก.พ. 63 ส่งบทคดัยอ่  
22 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
22 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี1แผน  
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย ในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ D.I.Y.โต๊ะอเนกประสงค์ (D.I.Y multipurpose desk.) 
 

ว/ด/ป 
 

รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
 เก็บเงินในสมาชิกในกลุ่ม 2 2,000.00 2,300.00      2,300.00 

19 ก.ย. 61 ไมฉ้ าฉา    4 แผน่ 175.00 700.00   1,600.00 
 แลคเกอร์    3 ขวด 100.00 300.00   1,300.00 
 นา้ยาฆ่าเช้ือ    2 ขวด 150.00 300.00   1,000.00 
 เล่ือยจ๊ิกซอ    1 เคร่ือง 640.00 640.00   360.00 
 กระดาษทราย    3 แผน่ 20.00 60.00   300.00 
 ป้ายไวนิล    1 แผน่ 200.00 200.00   100.00 
 นามบตัร    1 กล่อง 100.00 100.00   0.00 
 ขายสินคา้ 1 ช้ิน 5,000.00 5,000.00      5,000.00 
           
           

 7,300.00  2,300.00  5,000.00 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ “D.I.Y.โต๊ะเอนกประสงค์” 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุท่ีใชแ้ลว้ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 
งบประมาณในการลงทุน 2 คน รวมเป็นเงิน          2,300.00  บาท 
หกัทุนจากการด าเนินโครงการ         2,300.00  บาท 
เหลือเป็นจ านวนเงิน                0.00  บาท 

 
ดังมีรายช่ือต่อไปนี ้      

  1. นางสาวพณัณีนาถ    เขมรัตน์กมลวตั 
  2. นางสาวสุกญัญา   ติโลกะวชิยั     
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บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 จากด าเนินโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ D.I.Y.โต๊ะเอนกประสงค์
สามารถบรรลุเป้าหมายวตัถุประสงค์ของวิชาโครงการ โดยมีคนลงทุนกิจการจ านวน 2 คน      
เป็นจ านวนเงิน 2,300 บาท สถานท่ีปฎิบติังาน ตั้ งอยู่ท่ี 88/1 ม. 12 ต.บางปลา อ.บางพลี                   
จ.สมุทรปราการ ปฎิบติังานในช่วงเดือนกันยายน 2562 โดยเสียค่าใช้จ่ายด้านวสัดุอุปกรณ์              
เป็นจ านวนเงิน 2,300 บาท  
1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุท่ีใชแ้ลว้ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

สรุปตารางการปฎบิัติงาน 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฎบิัติ 
1 26 มิ.ย. 62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั 
2 28 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 (บทน า) 
3 30 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 (แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบั) 
4 15 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 (วธีิการด าเนินโครงการ) 
5 29 ก.ค. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมเพื่อส่งเน้ือหา บทท่ี 1-2 และบทท่ี 3 
6 2 ก.ย. 62 ส่ง Powerpoint  โครงการ+แผนธุรกิจ 

กบัอาจาร์ท่ีปรึกษาเพื่อเตียม Powerpoint งานคร้ังท่ี 1 
7 22 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1 
8 23 ก.ย. 62 ออกแบบป้ายไวนิล และ นามบตัร 
9 25 ก.ย. 62 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ 
10 27 ก.ย. 62 ประชุมวางแผนงาน 
11 28 ก.ย. 62 วาดโครงรูปท่ีจะจดัท าข้ึนมา 
12 29 ก.ย. 62 ตดัไมต้ามโครงสร้างท่ีวาดไว ้
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สรุปตารางการปฎบิัติงาน (ต่อ) 
 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฎบิัติ 
13 30 ก.ย. 62 น าไมท่ี้ตดัแลว้มาประกอบใหเ้ป็นรูปร่าง ทดสอบความแขง็แรง 

และ น ากระดาษทรายขดัไมใ้หเ้งา 
14 1 ต.ค. 62 น าน ้ายาฆ่าเช้ือและแลคเกอร์รามาทาไมทิ้้งไวใ้หแ้หง้ และ 

ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการท างาน 
15 7 ต.ค. 62 แจกแบบสอบถาม 
16 14 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมก่อนน าเสนองานโครงการ 
17 16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 
18 1 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 4 (ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ) 
19 6 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินการโครงการ) 
20 20 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรรม 
21 1 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ค ง 
22 10 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ 
23 18 ก.พ. 63 ส่งบทคดัยอ่ 
24 22 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี1แผน่ 

 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 1. ปัญหาในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ยงัไม่มีความช านาญในการใช ้
 2. ปัญหาอาจไม่ปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไวท้  าให้เกิดความล่าชา้ต่อการประสานงานท่ีไม่เป็น
ขั้นตอน 
 3. ยงัไม่ค่อยมีพื้นฐานในการออกแบบตวัผลิตภณัฑ ์ท าให้เสียเวลาในการร่างรูปแบบของ
ส่ิงประดิษฐ ์
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 
  จากการด าเนินโครงการได้พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการหลายอย่าง จึงมี
แนวทางในการพฒันาเพื่อใหก้ารผลิตมีประสิทธิภาพซ่ึงแนวทางในการพฒันามีดงัน้ี 
 1.  ต้องพยายามท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ เพราะการใช้เคร่ืองมือถ้าใช้ผิดวิธี ก็สามารถท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกาย และส้ินเปลืองงบประมาณในการจดัซ้ือมาทดแทนถา้เกิดความเสียหาย 
 2. สมาชิกทุกคนจะตอ้งค านึงถึงการท างานเป็นทีม เม่ือสมาชิกภายในกลุ่มขาดความรับผิดชอบ
ทุกคนในกลุ่มตอ้งบอกกล่าวหรือเตือนใหบุ้คคลนั้นรู้ตวัและท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายไว ้
 3. ตอ้งมีการหาความรู้หรือหาขอ้มูลต่าง ๆ น ามาเป็นแนวทางในการปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อ
การด าเนินโครงการต่อไป 
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                                     ภาคผนวก ก โครงการ 

 
              -  แบบน าเสนอขออนุมตัิโครงการ 
              -  บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
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แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 
ภาคเรียนที ่1 -2  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือโครงการ    D.I.Y.โตะ๊เอนกประสงค ์(D.I.Y.Multipurpose desk) 

ระยะเวลาการด าเนินงาน    มิถุนายน 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานทีก่ารด าเนินงาน       สถานท่ี 88/1 ม. 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10560 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  ประมาณ 2,300 บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 

1. นางสาวพณัณีนาถ  เขมรัตน์กมลวตั        รหสัประจ าตวั 35498  ปวส.2/26 
                          2.    นางสาวสุกญัญา       ติโลกะวชิยั       รหสัประจ าตวั 35671  ปวส.2/26 

 

 

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

                  (นางสาวพณัณนีาถ เขมรัตน์กมลวตั ) ......./........./........ 
 
     

  ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
 

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

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

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

   ลงช่ือ.................................................................              ลงช่ือ............................................................... 
        (อาจารย์ธัญศญา ธรรมิสกุล) ....../....../......                   (อาจารย์วชิยุตม์   ศรีสะอาด) ....../....../...... 
 

 
     ลงช่ือ......................................................หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 

      (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัพนัธ์ ) ......./......./....... 
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ช่ือโครงการ   D.I.Y.โตะ๊เอนกประสงค ์(D.I.Y.Multipurpose desk) 

                          
แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด  โครงการกลุ่ม นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 
 

อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยธ์ญัศญา  ธรรมิสกุล 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  อาจารยว์ชิยุตม ์  ศรีสะอาด 

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 

 1.  นางสาวพณัณีนาถ เขมรัตน์กมลวตั              ประธานโครงการ  
 2.           นางสาวสุกญัญา       ติโลกะวชิยั    รองประธาน 

 
หลกัการและเหตุผล 
 

                  เน่ืองดว้ยปัจจุบนัโลกก าลงัมีขยะรีไซเคิลถูกทิ้งเกล่ือนมากข้ึนทุกที หลายๆประเทศเองก็ก าลงั
รณรงค์เร่ืองน้ีอยู่อย่างไม่ขาดสาย สามารถท าได้ง่ายๆ ทางหน่ึงด้วยการน าของเหล่านั้นกลบัมาใช ้      
เพราะขยะรีไซเคิลจะไม่ไดเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่จะเป็นมิตรกบัตวัเราเองดว้ย การดดัแปลง
ส่ิงของใกลต้วัของเราน้ี ถือวา่เป็นงานอดิเรกช้ินหน่ึงท่ีนอกจากจะไดฝึ้กความคิดสร้างสรรค ์การคิดคน้
อะไรใหม่ๆแลว้ การไดส้ร้างอะไรข้ึนมาสักช้ินหน่ึงจะเป็นการเติมเต็มชีวิตไดด้ว้ย หรือบางอยา่งอาจจะ
ต่อยอดไปสู่การคา้ขาย สร้างรายได้เขา้กระเป๋า เศษไมท่ี้ได้จากงานช่าง งานก่อสร้าง ลกัษณะเน้ือไม ้         
มีความสวยงาม ฉะนั้นการออกแบบผลิตภณัฑ์จากเศษไมแ้ปรรูปจะเป็นการใช้วตัถุดิบเหล่าน้ีให้มี
มูลค่าเพิ่มมากยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุน้ีร้าน D i y multipurpose desk จึงไดส้ร้างส่ิงประดิษฐ์ช่วยโลกข้ึนมา            
เพื่อพิสูจน์ให้เห็นวา่ทางร้านสามารถสร้างส่ิงใหม่ๆ ไดโ้ดยไม่ท าร้ายโลก ในทางตรงขา้ม มนัยงัเป็นการ
ช่วยโลกไดอี้กดว้ย 
      ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จงัมีแนวคิดในการน าวสัดุมารีไซเคิล ก็เป็นกระบวนการใชบ้่อย
ท่ีสุดในวงการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากของท่ีอาจจะดูเก่าๆ ซอมซ่อ ไม่มีราคา ก็สามารถน ามาออกแบบใหม่
อย่างสร้างสรรค์ แลว้เนรมิตใหม่ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีสวยงามได ้ต่อไปน้ี ไดมี้การรวบรวมไอเดียการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โตะ๊ เกา้อ้ี ชั้นวางของ ฯลฯ ดว้ยการใชว้สัดุเหล่าน้ี เป็นไอเดียง่ายๆ ท่ีดูทนัสมยั โดย
การน าวสัดุท่ีเหลือใชม้าใชป้ระโยชน์ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เห็นคุณค่าของวสัดุเหลือใชท่ี้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้หลายๆอย่าง ทั้ งเป็นการลงมือปฏิบติัจริงของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
นกัศึกษาอีกดว้ย    
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุท่ีใชแ้ลว้ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 

เป้าหมาย 
1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

 

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 จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. สัปดาห์ท่ี 2 ลงมือปฏิบติัเร่ิมจากการวาดโครงสร้าง 
3. สัปดาห์ท่ี 3 ตดัไมต้ามโครงสร้างท่ีวาดไว ้
4. สัปดาห์ท่ี 4 น าช้ินส่วนมาประกอบใหเ้ป็นรูปร่าง ทดสอบความแขง็แรง 
5. สัปดาห์ท่ี 5 น ากระดาษทรายมาขดัไมใ้หเ้งา 
6. สัปดาห์ท่ี 6 น าแลคเกอร์มาทาไมเ้คลือบเงา 
7. สัปดาห์ท่ี 7 ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร่ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการท างาน 

 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ 

 ปี 2562  ปี 2563 

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

1. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งานและจดัสรรงบประมาณ 
 

        
 

2. สรุปความคิดเห็นเร่ือง
ส่ิงประดิษฐ ์         

 

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ         

 

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์         

 

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 
        

 

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้      

 

7. สรุปผลการปฏิบติังาน 
         

 

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
         

 
วนั เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ี   88/1 ม. 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10560 
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งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุน คนละ 1,150 จ  านวน 2 คน เป็นเงิน 2,300  บาท 

1. ไมอ้ดั    700  บาท 
2. แลคเกอร์   300  บาท 
3. น ้ายาฆ่าเช้ือ   300  บาท 
4. เล่ือยจ๊ิกซอ   640  บาท 
5. กระดาษทราย     60  บาท 
6. ป้ายไวนิล   200  บาท 
7. นามบตัร   100  บาท 

               รวม                    2,300  บาท 
การติดตามผลและการประเมิน 
 

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

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

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

ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. ภยัธรรมชาติอาจท าให้วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเกิดการเสียหายได ้
2. วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 

ข้อเสนอแนะ 
 
 

 1. ควรเก็บวตัถุดิบไวใ้นท่ีแหง้ เพื่อป้องกนัการข้ึนรา 
 2.    วสัดุท่ีน ามาใชค้วรหาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้
 
 
 

ลงช่ือ .........................................                      ลงช่ือ ............................................. 
      (อาจารยธ์ญัศญา  ธรรมิสกุล)                            (อาจารยว์ชิยตุม ์  ศรีสะอาด) 
                อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                               อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 
 

 

ลงช่ือ............................................. 
                                                       (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัพนัธ์ ) 
                                        หวัหนา้สาขาวชิาการตลาด 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 
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ระดับ ปวส.  ปีการศึกษา 2562                                                                                                           
     บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

โครงการ ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ D.I.Y.โต๊ะเอนกประสงค์ (D i y multipurpose desk) 
 ทีป่รึกษาโครงการ          อาจารย์ธัญศญา  ธรรมิสกุล   

                                    ทีป่รึกษาร่วมโครงการ       อาจารย์วชิยุตม์   ศรีสะอาด 

ล าดับที ่ รายการ วนัที่ 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษาร่วม 
1 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั 25-30 มิ.ย.62   

2 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 1 (บทน า) 25-30 มิ.ย.62   
3 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
16 ก.ค.62   

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3 
(วธีิการด าเนินโครงการ) 

20 ส.ค.62 
 

  

5 แผนธุรกิจ 20 ส.ค.62   
 -บทสรุปผูบิ้รหาร    
 -วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ    
 -ความเป็นมาของธุรกิจ    
 -ผลิตภณัฑ์    
 -วเิคราะห์อุตสาหกรรมแบะการตลาด    
 -แผนการบริหารจดัการ    
 -แผนการตลาด    
 -แผนการผลิต/การขาย/การบริการ    
 -แผนการเงิน    
 -แผนฉุกเฉิน หรือผนประเมินความเส่ียง    
6 ส่ง PowcrPoint( โครงการ+แผนธุรกิจ ) 

กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เตรียม Presentคร่ังท่ี 1 
10 ก.ย.62   

7 น าเสนอโครงการ( Present )คร่ังที ่1 
(โครงการ+บทท่ี1-3+แผนธุรกิจ) 

15 ก.ย.62   

8 ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร่ัง 
(ปฏิบติัการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)์ 
เขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการ 
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ล าดับที ่ รายการ วนัที่ 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษาร่วม 
9 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน น าเสนองาน 

โครงการ การออกร้านจดัแสดงสินคา้/
บริการ/แสงผลงานประดิษฐ์ 

19 พ.ย.62   

10 น าเสนอโครงการ (Present)คร่ังที ่2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออก 
ร้านจดัแสดงสินคา้/บริการ/แสดงผลงาน
ประดิษฐ)์ 

24 พ.ย.62   

11 งาน ATC นิทรรศน์ 14 ธ.ค.62   
12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 

-ปฏิบติังานรายบุคคล 
-บญัชี+ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 

14 ม.ค.63   

13 ก าหนดส่ง เน้ือหาบทท่ี 5 
(สรุปผลการด าเนินการโครงการ) 

21 ม.ค.63   

14 ก าหนดส่ง บรรณานุกรรม 28 ม.ค.63   
15 ก าหนดส่ง 

ภาคผนวก ก 
11 ก.พ.63   

 ภาคผนวก ข    

 ภาคผนวก ค    
 ภาคผนวก ง    
16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ 18 ก.พ.63   

 ก าหนดส่ง บทคดัยอ่    
17 ตรวจรูปเล่มโครงการ 22 ก.พ.63   
18 ส่งรูปเล่ม+เงินคา้รูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 22 ก.พ.63   

 

หมายเหตุ  ตารางสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม                                                                                            
กลุ่มโครงการ ระดบั ปวส. สาขาวชิาการตลาด  มี 3 ประเภท                                                                                     
        1. โครงการขายสินคา้                                        
        2. โครงการธุรกิจบริการ                                              
        3. นวตักรรมส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้/ นวตักรรมอาหาร           
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       ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

  
                    - รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
                  - ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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  แบบสอบถาม 
เร่ือง  ความคิดเห็นทีม่ีต่อส่ิงประดิษฐ์ “D.I.Y.โตะ๊เอนกประสงค”์ 

 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (  ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง หรือความ
คิดเห็นของท่าน 
 

1. เพศ 
  (  ) ชาย (  ) หญิง 
2. อาย ุ
  (  ) อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี (  ) 21 – 30 ปี           
  (  ) 31 – 40 ปี (  ) 41 ปีข้ึนไป 
3. อาชีพ 
  (  ) นกัเรียน / นกัศึกษา  
      (  ) ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ   
  (  ) ลูกจา้ง / พนกังานเอกชน   
  (  ) ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย   
  (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................                            
4. ระดบัการศึกษา 
  (  ) มธัยมศึกษาตอนตน้  
  (  ) มธัยมศึกษตอนปลาย / ปวช.  
  (  ) อนุปริญญาตรี / ปวส.               
  (  ) ปริญญาตรี                          
  (  ) ปริญญาโท / สูงกวา่ 
5. รายได ้/ ต่อเดือน 
  (  ) ต ่ากวา่ 5,000 บาท  
  (  ) รายได ้5,001 – 10,000 บาท 
  (  ) รายได ้10,001 – 15,000 บาท  
  (  ) รายได ้15,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐ์ “D.I.Y.โต๊ะอเนกประสงค”์ 
ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องตารางต่อไปน้ี  

5 = มากท่ีสุด       4 = มาก       3 = ปานกลาง       2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด 

ปัจจยัทางดา้นการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านผลติภัณฑ์      
     1.  รูปแบบของผลิตภณัฑ ์      

     2.  ความคุม้ค่าในการใชง้าน      

     3.  คุณภาพของผลิตภณัฑ ์      

ด้านราคา      

     1.  ความคุม้ค่ากบัราคา      

     2.  ราคาเหมาะสมกบัคุณคุณภาพผลิตภณัฑ ์      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      

     1.  ช่องทางการติดต่อหรือซ้ือผลิตภณัฑ ์      

     2.  การขนส่งสินคา้      

ด้านการส่งเสริมการตลาด      

     1.  มีการปรชาสัมพนัธ์บน Facebook / Line      

     2.  ประชาสัมพนัธ์ผา่น นามบตัร,ป้ายร้าน      

     3.  การรับประกนัสินคา้ 5 เดือน      

     4.  มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือครบ 20,000 บาท.      
 

ขอ้เสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือค่ะ 
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รายงานผล แบบสอบถาม 
โครงการส่ิงประดิษฐ์ “D.I.Y.โตะ๊เอนกประสงค”์ 

 
แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐ ์“D.I.Y.โตะ๊เอนกประสงค”์ ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของวชิาโครงการมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ินจ านวน 100 คน 
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐ ์“D.I.Y.โตะ๊เอนกประสงค”์  

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ                                                                                 จ  านวน (คน)                             ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย 59                               59.00 
 หญิง                41                              41.00 
รวม                                                                                               100                                        100.00 
2. อาย ุ
 อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี        75         75.00 
 อาย ุ21– 30 ปี   25      25.00 
 อาย ุ31-40 ปี                  0                                            0.00 
 41 ปีข้ีนไป                  0                                 0.00 
รวม                                                                                               100                                         100.00 

3. อาชีพ 
 นกัเรียน / นกัศึกษา  96       96.00 
 ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ                3                                   3.00 
 รับจา้ง / พนกังานเอกชน                                                      1                                   1.00 
 ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย                             0                                   0.00 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...........                0                                   0.00 
รวม                                                                                               100                                           100.00 
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4. ระดบัการศึกษา 
 มธัยมศึกษาตอนตน้     6          6.00 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)     10         10.00 
 อนุปริญญาตรี / ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  81        81.00 
 ปริญญาตรี    3                                               3.00 
 ปริญญาโท / สูงกวา่ปริญญาโท    0         0.00 
รวม                                                                                                100                                           100.00 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 59        59.00 
 รายได ้5,001-10,000 บาท 38        38.00 
 รายได ้10,001-15,000 บาท  1                                                 1.00 
 รายได ้15,001 บาทข้ึนไป  2                                                 2.00 
รวม                                                                                                100                                           100.00 
 
 
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ส่ิงประดิษฐ์ “D.I.Y.โต๊ะเอนกประสงค์” จากผูต้อบ
แบบสอบถาม 100 คน ไดด้งัน้ี 
 เพศ  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 และเพศหญิง จ านวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00  โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  
 อายุ  ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 อายุ 21-30 ปี 
จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 อายุ 31-40 ปี และอายุมากกว่า 41 ปีข้ึนไปไม่มี โดยตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี รองลงมาคือ 21-30 ปี ตามล าดบั 
 อาชีพ  ผูต้อบแบบสอบถามนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 อาชีพธุรกิจร
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ลูกจา้ง/พนกังานเอกชน จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ไม่มี อ่ืนๆ ไม่มี โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพนักศึกษา
รองลงมาคือ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ และลูกจา้ง/พนกังานเอกชน ตามล าดบั 
 
 
 
 
 

สถานภาพ                                                                                  จ  านวน (คน)                             ร้อยละ 
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 ระดับการศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในระดับชั้นอนุปริญญาตรี / ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00  มธัยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.00 ปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ปริญญาโท / สูงกว่าปริญญาโท ไม่มี โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในระดบัอนุปริญญาตรี / ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมาคือมธัยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  และต ่า
กวา่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้/ปริญญาตรี ตามล าดบั 
  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท จ านวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.00 รายได ้5,001-10,000 บาท จ านวน 38 คน คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รายได ้15,001 
บาทข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 รายได ้15,001 บาทข้ึนไปจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.00 รองลงมาคือรายได ้5,001-10,000 บาท จ านวน 38 คน คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รายได ้และต ่ากวา่
คือรายได ้15,001 บาทข้ึนไป และ รายได ้15,001 บาทข้ึนไป ตามล าดบั           
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ความพงึพอใจทีม่ีต่อส่ิงประดิษฐ์ “D.I.Y.โต๊ะเอนกประสงค์” 
แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 ระดบั  5  ความพึงพอใจ  =  มากท่ีสุด 
 ระดบั  4  ความพึงพอใจ  =  มาก 
 ระดบั  3  ความพึงพอใจ  =  ปานกลาง 
 ระดบั  2  ความพึงพอใจ  =  นอ้ย 
 ระดบั  1  ความพึงพอใจ  =  นอ้ยท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1  ̅ SD 

ด้านผลติภัณฑ์ 
     1.  รูปแบบของผลิตภณัฑ ์ 57% 38% 4% 1% - 4.51 0.628 

     2.  ความคุม้ค่าในการใชง้าน 65% 31% 4% - - 4.57 0.573 

     3.  คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 53% 45% 2% - - 4.51 0.541 

ด้านราคา 

     1.  ความคุม้ค่ากบัราคา 49% 45% 6% - - 4.43 0.607 

     2.  ราคาเหมาะสมกบัคุณคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 53% 40% 7% - - 4.46 0.626 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

     1.  ช่องทางการติดต่อหรือซ้ือผลิตภณัฑ ์ 62% 32% 6% - - 4.56 0.608 

     2.  การขนส่งสินคา้ 60% 33% 6% 1% - 4.52 0.659 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

     1.  มีการประชาสัมพนัธ์บน Facebook / Line 58% 37% 5% - - 4.53 0.594 

     2.  ประชาสัมพนัธ์ผา่น นามบตัร,ป้ายร้าน 61% 32% 7% - - 4.54 0.626 

     3.  การรับประกนัสินคา้ 5 เดือน 56% 36% 6% 2% - 4.44 0.783 

     4.  บริการส่งสินคา้ฟรี ในเขตประเวศ 53% 41% 4% 2% - 4.45 0.672 

     4.  มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือครบ 20,000 บาท. 54% 39% 5% 1% 1% 4.44 0.729 
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สามารถจดัล าดบัค่าเฉล่ีย (  ̅ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเท่ากบัเกณฑ ์ดงัน้ี 
   
  คะแนน  4.50-5.00  คือ  มากท่ีสุด 

  คะแนน  3.50-4.49  คือ  มาก 

  คะแนน  2.50-3.49  คือ  ปานกลาง 

  คะแนน  1.50-2.49  คือ  นอ้ย 

  คะแนน  1.00-1.49  คือ  นอ้ยท่ีสุด 

  คะแนน  1.00-1.49  คือ  นอ้ยท่ีสุด 

 

ความพึ่งพอใจท่ีมีต่อโครงการส่ิงประดิษฐ ์                                                              SD                 ระดบั 
“D.I.Y.โตะ๊เอนกประสงค”์                                                                                                       ความพึงพอใจ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์                                                                    4.57                 0.466              มากท่ีสุด 
2. ดา้นราคา                                                                             4.44                 0.550                 มาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย                                                4.53                 0.529              มากท่ีสุด 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด                                                         4.48                 0.515       มาก 

                  รวม                                                                               4.50                 0.433            มากท่ีสุด          

 
 จากความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อโครงการส่ิงประดิษฐ์“D.I.Y.โต๊ะเอนกประสงค์”                    
ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’sโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.50 ) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.57 ) รองลงมา                    
คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.44 ) รองลงมาคือดา้นราคา อยูใ่นระดบั
มาก  มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.53) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.48 ) 
ตามล าดบั 
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                        ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ 

 
           - ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
           - แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์โครงการ 
           - รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
           - รูปภาพขั้นตอนการปฏบัิติงานโครงการ 

 
 

 
 

 

 
 

                                         
 
                                     



80 

 

รูปตราสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบผลิตภณัฑ ์
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ประชาสมัพนัธ์ ผา่น Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชาสมัพนัธ์ ผา่น Line 
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ประชาสมัพนัธ์โดยใชน้ามบตัร 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ป้ายไวนิลหนา้ร้าน 
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การอพัเดตโปรโมชัน่ผา่นทาง Facebook 
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รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ในการท างาน 
 

 
 

 
  
 
 
 

โรลสายไฟ      เล่ือยจ๊ิกซอ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  กระดาษทราย      แลคเกอร์ 

 
 
 
 
 

 
                 
 

           น ้ายาฆ่าเช้ือรา 
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ภาคผนวก ง ประวตัผู้ิด าเนินโครงการ 
 
 

 

 
 

 

 
 

                                         
 
                                     
 
 
 
 



86 

 

ประวตัผู้ิด าเนินโครงการ 
  
 

       ช่ือ-นามสกุล                         :   นางสาวพณัณีนาถ เขมรัตน์กมลวตั 
                     วนั/เดือน/ปีเกิด                     :  23 สิงหาคม 2541 
                     สถานท่ีเกิด                           :  ฉะเชิงเทรา 
                     การศึกษา                              :              ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
                     สถานท่ีศึกษา                        :   วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิพณิชยการ 
                     ต าแหน่งในโครงการ            :      ประธานโครงการ 
 

       ช่ือ-นามสกุล                         :   นางสาวสุกญัญา  ติกะโลวชิยั 
                     วนั/เดือน/ปีเกิด                     :  27 สิงหาคม 2541 
                     สถานท่ีเกิด                           :  กรุงเทพมหานคร 
                     การศึกษา                              :              ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
                     สถานท่ีศึกษา                        :   วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวทิพณิชยการ 
                     ต าแหน่งในโครงการ            :      รองประธานโครงการ 
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