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บทคัดย่อ 
 

โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์แจกนัเปลือกหอยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 
(1). เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ (2). เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุธรรมชาติ 
(3). เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม(4). เพื่อให้นกัศึกษามีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอนคือขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 3. ขั้น
ประเมินผลจากผลการด าเนินงานสรุปไดด้งัน้ี 
 1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการคือเร่ิมด าเนินงานตั้งแต่มิถุนายน 2562  ถึงกุมภาพนัธ์ 
2563 สถานท่ี   177/22  ซ.กาญจนพนัธ์ุ2  ม.20 ต.บางพลีใหญ่อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ 10540 
 2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณมีเงินลงทุน 2,000 บาทเสียค่าใชจ่้าย 1,369 บาทคงเหลือ
เงิน631บาท 
 3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั้น (1). การ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ (2).สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวสัดุ
ธรรมชาติและเพิ่มรายไดใ้ห้กบันกัศึกษา (3).ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือ

(ก) 



จากการท างานเป็นทีม (4).ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีแปลกใหม่และมีคุณค่า
 4 . ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานโครงการคือ (1).ปัญหาด้านการใช้
อุปกรณ์สมาชิกขาดความช านาญการใช้งาน(2). วสัดุท่ีใช้ตอ้งใช้ระยะเวลาในการหานานจึงท าให้เกิด
ความล่าชา้ในการท างาน(3).กาวท่ีใชมี้อายกุารใชง้านไดไ้ม่นานท าใหติ้ดช้ินงานไม่อยู ่  

5. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์คือ (1).ขอ
ค าแนะน าจากผูเ้ชียวชาญในการใชอุ้ปกรณ์และฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์(2). ควรหาแหล่งส ารองไวห้ลายๆ
ท่ี (3).เปล่ียนกาวยีห่อ้ใหม่ในการท าช้ินงาน 

6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อแจกนัเปลือกหอย ผูต้อบแบบสอบถาม
ปรากฏผลดงัน้ีแบบสอบถามแสดงความความพึงพอใจมีต่อแจกนัเปลือกหอย ด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅= 4.48, SD, = 0.18) รองลงมาคือ
ดา้นการจดัจ าหน่ายมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅= 4.41, SD, = 0.19)  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือดา้นราคามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅= 4.38, SD, = 0.11)  ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กติติกรรมประกาศ 

 
 โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์แจกันเปลือกหอยส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา อาจารย์กมลวรรณบุญสาย ท่ีได้ให้ค  าแนะน าแนวคิดให้ค  าปรึกษาให้ความรู้ด้านการจดัท า
โครงการ คอยดูแลในเร่ืองการด าเนินงานดา้นเอกสารการแกไ้ขเอกสารให้ถูกตอ้ง และขอขอบพระคุณ 
อาจารยว์งค์เดือนประไพวชัรพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ รวมทั้งขอขอบคุณอาจารยอุ์ดมพร 
เปตานนท์ ท่ีตรวจสอบแผนธุรกิจ และขอขอบคุณผูป้กครองในการให้ค  าแนะน าในการใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ในการปฎิบัติช้ินงาน และให้ความดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี ทางคณะผู ้จ ัดท าขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมโครงการและเพื่อนๆในชั้นเรียน ท่ีคอยให้การสนบัสนุนและสละเวลา
ส่วนตวัเพื่อจดัท าโครงการฉบบัน้ีใหเ้สร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี 
 คณะผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณทุกท่านดงัท่ีไดก้ล่าวถึงมาขา้งหนา้และท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงไว ้ณ ท่ีน้ี
เป็นอยา่งสูง 
 
         ขอขอบพระคุณ 
          
            คณะผู้จัดท า 

โครงการส่ิงประดิษฐ์แจกนัเปลือกหอย 
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บทที ่1 
บทน า 

 
หลกัการและเหตุผล 
 

แจกนั เป็นภาชนะเปิดนิยมใช้ใส่ดอกไมเ้พื่อการประดบัตกแต่ง ชนิดหน่ึงแต่ปัจจุบนันิยมน า
แจกนัมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบา้นซ่ึงแจกนัจะมีรูปร่างและรูปทรงแตกต่างกนัออกไปตาม
วสัดุท่ีน ามาประดิษฐ์ การผลิตแจกนัสามารถใชว้สัดุไดห้ลายอยา่งหลายชนิด เช่น ดินเผา เซรามิก แกว้ 
ไมนิ้ยมท าลวดลายบ่งบอกถึงวฒันธรรมของผูผ้ลิตแจกนัเป็นตน้เม่ือกล่าวถึงเปลือกหอยซ่ึงเป็นวสัดุ
ธรรมชาติท่ีบางคนอาจคิดวา่ไม่มีประโยชน์และอาจจะเป็นขยะไดแ้ต่ความจริงสามารถน ามาประดิษฐ์
เป็นแจกนัไดซ่ึ้งมีความสวยงามอยูใ่นตวัและช่วยในการใชเ้ป็นภาชนะใส่ดอกไมเ้พื่อตกแต่งภายในบา้น
และยงัมีความสวยงามและยงัใหป้ระโยชน์ตามท่ีตอ้งการอีกดว้ย 

หอยเชอร่ี เป็นหอยทากน ้ าจืดชนิดหน่ึงมีลกัษณะคลา้ยหอยโข่งแต่เปลือกมีสีอ่อนกว่าคือมีสี
เขียวเขม้ปนด าผสมกบัแถบสีจางๆพาดตามความยาวเปลือก บางตวัมีสีเขียวเขม้ปนด า บางตวัมีสีเหลือง
ปนน ้ าตาล สามารถผสมพนัธ์ุและวางไข่ได ้เพศเมียวางไข่ในท่ีแห้งเหนือระดบัน ้ า สามารถวางไข่ได้
ตลอดปี โดยเฉพาะฤดูฝนวางไข่ได ้10-14 คร้ังต่อเดือน ไข่มีสีชมพูเกาะติดกนัเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 388-
3,000 ฟอง ข้ึนกบัขนาดของหอยเพศเมีย ระยะไข่ 7-12 วนั ลูกหอยตวัเล็กๆกินส่ิงอ่อนน่ิม เช่น สาหร่าย
เป็นอาหาร และเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว เม่ือมีขนาด 1.6 เซนติเมตร ก็เร่ิมกดักินตน้ขา้วได ้เปลือกหอย
เชอร่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการท่ีรับประทานเน้ือเขา้ไปแลว้ก็ทิ้งเปลือกของมนัออก ซ่ึงบุคคลทัว่ไปมกัจะ
มองขา้มแทบไม่ทราบเลยว่าเปลือกหอยนั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดท่ีจะน ามาท าไดเ้ช่น โมบาย
แขวน การน าเปลือกหอยมาประดบักรอบรูป การน าเปลือกหอยมาประดบัแจกนั เป็นตน้ 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ จากการน า
วสัดุธรรมชาติจากเปลือกหอยมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตวัสินคา้ ให้ออกมาเป็นแจกนั
เปลือกหอยกลายเป็นสินคา้หรือนวตักรรมท่ีมีคุณค่าและสามารถสร้างรายไดใ้นอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

เป้าหมายของโครงการ 
1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

 
การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

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

  
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติและเพิ่มรายไดใ้หน้กัศึกษา 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 
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บทที ่2  
แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  
แนวคิด ทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้องกบัโครงการ 

โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์แจกนัเปลือกหอยการด าเนินการคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการดงัน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐแ์ละการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 2.แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 3. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 
 4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix)  
 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ  
  
1. แนวคิดเกีย่วกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ์และการออกแบบผลติภัณฑ์  

ส่ิงประดิษฐ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกบัลกัษณะองคป์ระกอบโครงสร้างหรือกลไก
ของผลิตภณัฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึน หรือ
ท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ข้ึนใหม่ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของกลอ้งถ่ายรูป,กลไกของเคร่ืองยนต์,ยา
รักษาโรค เป็นตน้ หรือการคิดคน้กรรมวิธีในการผลิตส่ิงของเช่น วิธีการในการผลิตสินคา้, วิธีการใน
การเก็บรักษาพืชผกัผลไมไ้ม่ใหเ้น่าเสียเร็วเกินไป เป็นตน้ 

ลกัษณะของส่ิงประดิษฐ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. ส่ิงประดิษฐท์ัว่ไป 

              เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีไม่มีความเป็นมาจากบรรพบุรุษหรือทอ้งถ่ิน กล่าวคือ เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ี
บุคคลทัว่ไปสามารถเรียนรู้และน าไปประดิษฐ์ไดโ้ดยอาศยัการศึกษาจากต ารา เช่น ดอกไมจ้ากวสัดุ
เหลือใช ้หมวก ตุก๊ตา เคร่ืองเล่นต่าง ๆ และกรอบรูป เป็นตน้ 

2. ส่ิงประดิษฐท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ไทย 
             เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีเฉพาะในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
โดยส่วนมากจะเป็นการสืบทอดจากผูใ้หญ่ในครอบครัวมาสู่ลูกหลาน ส่ิงประดิษฐ์หลายอยา่งท าข้ึนเพื่อ
งานประเพณีทางศาสนา เช่น พานพุ่ม มาลัย เคร่ืองแขวน บายศรี และบางอย่างก็ท าข้ึนเพื่อความ
สวยงาม สนุกสนาน ภายในครอบครัว เช่น วา่วไทย รถลาก ตุก๊ตา เป็นตน้ 
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องค์ประกอบของส่ิงประดิษฐ์ทีส่ าคัญของการออกแบบส่ิงประดิษฐ์ มีดังนี้ 
1. เส้น เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเช่ือมต่อจุดให้เคล่ือนไปในทิศทางท่ีตอ้งการจึงก่อให้เกิดรูปร่าง 

รูปทรง สัดส่วน พื้นท่ี บริเวณและความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัดงัน้ีในการออกแบบควรนึงถึงลกัษณะเส้น 
2. รูปร่าง เป็นส่วนท่ีแสดงถึงเส้นรอบนอกของรูปแบบช้ินงานซ่ึงเป็นลกัษณะ2มิติ ซ่ึงส่ือความ

หมายถึงความกวา้งและความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกท่ีแสดงพื้นท่ีขอบเขตของรูปต่างๆ 
เช่น รูปส่ีเหล่ียมรูปวงกลมหรือรูปอิสระท่ีแสดงเน้ือท่ีของผวิมากกวา่แสดงปริมาตรหรือมวล 
 3. รูปทรง คือ ลกัษณะของวตัถุท่ีมองเห็นเป็นรูป 3มิตินอกจากแสดงความกวา้งความยาวแลว้
ยงัมีความหนาลึกและความหนานูน เช่น ทรงกลม ทรงสามเหล่ียมทรงกระบอก เป็นตน้ 
 4. ขนาดและสัดส่วนของช้ินงานเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึงเพราะขนาดของช้ินงานท่ีส่งผลถึง
ประโยชน์และการน าไปใชง้าน เช่น การออกแบบดอกไมป้ระดิษฐ์เพื่อน าไปประดบัมุมห้องถา้มีขนาด
เล็กเกินไปก็จะไม่เหมาะสม     

 5. สี หมายถึง ลกัษณะท่ีปรากฏแก่สายตาให้เห็นสีต่างกนัสีเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่ออารมณ์และ
ความรู้สึกเม่ือมองเห็น เช่น ต่ืนเตน้ หนาวเยน็ หรืออออบอุ่น นุ่นนวล หรือแข็งกระดา้งดงันั้นจึงตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ือของอิทธิพลของสีแต่ละสีและน าไปใชใ้หเ้หมาะสม 

6. ลกัษณะผิวของวตัถุ คือ คุณลกัษณะภายนอกของวตัถุท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัตามลกัษณะ
และชนิดของวตัถุ เช่น เรียบ มนั ขรุขระ หยาบ เป็นตน้ และลกัษณะพื้นผิวท่ีปรากฏแก่สายตาจะมีผลต่อ
ประสาทและความรู้สึกของผูม้อง 

ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ์ 
  1. ฝึกใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สร้างผลงานใหมี้รูปร่างแปลกใหม่และพฒันางาน 
ประดิษฐเ์ดิมใหส้ามารถใชป้ระโยชน์เพิ่มมากข้ึน 

2. ส่ิงประดิษฐท่ี์ใชว้สัดุต่างๆ ท่ีน ามาประกอบกนัเป็นช้ินงานสามารถท่ีจะใชว้สัดุอ่ืน 
ทดแทนกนัได ้และสามารถน าวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

3. ฝึกใหรู้้จกัการวางแผนท างานอยา่งเป็นระบบเป็นขั้นตอนการปฏิบติัเป็นการสร้างระเบียบ 
วนิยัใหต้นเองและมีนิสัยรักในส่ิงประดิษฐ ์

4. ใหน้กัเรียนรู้จกัใชแ้ละดูแลรักษาเคร่ืองมือในส่ิงประดิษฐไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
กบัประเภทของส่ิงประดิษฐ ์

5. ฝึกใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์สามารถท างานไดอ้ยา่งมีสมาธิและมีความสุขในการ 
สร้างสรรคช้ิ์นงานประดิษฐข์องตนเอง 

6. ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการประหยดัสามารถน าส่ิงของท่ีเหลือใชม้าท าใหเ้กิดประโยชน์มาก 
ท่ีสุดโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการลงทุนมากนกั 
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7. เป็นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหมี้การสืบทอดและพฒันาต่อไป จากภูมิ 
ปัญญาเดิมสู่การเรียนรู้ท่ีเป็นองคร์วมและเป็นผลงานของคนไทย 

8. สามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูป้ระดิษฐโ์ดยการน าออกไปจ าหน่ายในโอกาสต่างๆและสร้าง 
เป็นอาชีพไดใ้นอนาคต 

9. เกิดความภาคภูมิใจในช้ินงานของตนเองท าใหบุ้คคลยอมรับในความสามารถของตนเอง 
ในระดบัหน่ึงสะดวกสบายต่างๆ 
 การออกแบบผลติภัณฑ์ 
การออกแบบ หมายถึง การรู้จกัวางแผนจดัตั้งขั้นตอน และรู้จกัเลือกใชว้สัดุวิธีการเพื่อท าตามท่ีตอ้งการ
นั้น โดยให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะรูปแบบและคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค ์
และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมา เช่น เราจะท าเกา้อ้ีนัง่ซกัตวัจะตอ้งวางแผนไวเ้ป็นขั้นตอนโดยตอ้งเร่ิม
เลือกวสัดุท่ีจะใชท้  าเกา้อ้ีนั้นจะใชว้สัดุอะไรท่ีเหมาะสม วิธีการต่อยึดนั้นควรใชก้าว ตะปูนอต หรือใช้
ขอ้ต่อแบบใด ค านวณสัดส่วนการใชง้านให้เหมาะสม ความแข็งแรงของเกา้อ้ีนัง่มากนอ้ยเพียงใด สีสัน
ควรใชสี้อะไรจึงจะสวยงาม และทนทานกบัการใชง้าน เป็นตน้  

การออกแบบมีการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 4 ลกัษณะ 
1.ความคิดริเร่ิม 
2.ความคล่องในการคิด 
3.ความยดืหยุน่ในการคิด 
4.ความคิดละเอียดละออ 

 การออกแบบผลติภัณฑ์มีปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง 4 ประการคือ 
1.การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
2.การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัวสัดุและกระบวนการผลิต 
3.การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัคความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
4.การออแบบท่ีมีคุณค่าทางความสวยงาม 
ความส าคัญของการออกแบบผลติภัณฑ์ 
1. ความส าคญั ในดา้นคุณค่าทาง ศิลปะ งานออกแบบท่ีดีท าให้ผลิตภณัฑ์ มีความงามดึงดูดใจ 

สามารถตอบสนอง รสนิยมของผูบ้ริโภคได ้
2. มีประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม มีการเลือกวสัดุท่ีดีเพื่อน าเขา้สู่ กระบวน การผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพลงทุนนอ้ย แต่มีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
 3. มีคุณภาพทางการบริโภค ผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบท่ีดี มีการใชว้สัดุท่ีดีมีกระบวนการผลิต
อยา่งมีประสิทธิภาพจะท าใหผ้ลิตภณัฑมี์ความคงทนและ มีความปลอดภยัในการใชส้อย 
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4. มีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความงาม ความ คงทนและความ
ปลอดภยัจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดท าให้มียอดขายสูงสามารถแข่งขนั ทางการคา้กบัผลิตภณัฑ์ชนิด
เดียวกนัของบริษทัอ่ืน 

5. มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ เม่ือบริษทัมีก าไรจากการขายผลิตภณัฑ์ ท่ีมีการออกแบบท่ีดี 
บริษทัจะน าผลก าไรมาลงทุนเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยการ ปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิมหรือสร้าง
ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีคลา้ยคลึงกบัผลิตภณัฑเ์ดิม 

 6. มีศกัยภาพในการรักษาลูกคา้เดิม การปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ี
เก่ียวพนักนัข้ึนด้วยการออกแบบท่ีดีจะช่วยให้บริษทัสามารถรักษาลูกค้าเดิมไวไ้ด้ ในขณะเดียวกัน
บริษทัยงัสามารถดึงดูดลูกคา้ใหม่ท่ีมีรสนิยมอยา่งเดียวกนัไดด้ว้ย 

7. มีการพยากรณ์ท่ีดี เป็นท่ีคาดหมายกนัว่าสินคา้ท่ีมีการออกแบบไม่ดี จะไม่ค่อยได้รับการ
ยอมรับของประชาชนในทางตรงกนัขา้มสินคา้ท่ีมีการออกแบบ ท่ีดีจะได้รับการยอมรับ ท าให้การ
พยากรณ์เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค ์

8. มีการรับรองคุณภาพตามระบบ ISO 9000 ผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีไดรั้บ ประกนัคุณภาพ มี
การควบคุมการออกแบบกระบวนการผลิตการตรวจและการทดสอบลกัษณะและคุณลกัษณะโดยรวม
ของผลิตภณัฑแ์ละแสดงใหเ้ห็นได ้ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ 
 9. มีการคิดคน้ส่ิงใหม่ เม่ือมีความตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือ ตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ความแปลกและแตกต่างไปจากเดิมตั้งแต่ระดบัเล็กนอ้ยจนถึงระดบัมาก เป็นตน้ว่า บริษทัผลิตรถยนต์
จะมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยกบัรถยนตรุ่์นเดิมอยูเ่สมอ เพื่อให้กลายเป็นรถยนตรุ่์นใหม่พร้อมกบัราคา
ท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

10. มีการพฒันาทีมงานในการออกแบบ เป็นการท างานร่วมกนัระหว่าง นกัออกแบบดว้ยกนั 
และท างานร่วมกบับุคลากรฝ่ายการตลาด วศิวกร ฝ่ายผลิต คนงานรวมทั้งผูบ้ริหารองคก์าร ซ่ึงท าใหมี้ 

หลกัการออกแบบผลติภัณฑ์    
การออกแบบผลิตภณัฑ์มีปัจจยั (Design factors)  มากมายท่ีนกัออกแบบท่ีตอ้งค านึงถึง  แต่ใน

ท่ีน้ีจะขอกล่าวเพียงปัจจยัพื้นฐาน 10 ประการ  ท่ีนิยมใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาสร้างสรรคผ์ลงานเชิง
อุตสาหกรรม  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้และเป็นตวัก าหนดองคป์ระกอบของงาน
ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ส าคญั  ไดแ้ก่ 

1.หน้าทีใ่ช้สอย (Function) ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดจะตอ้งมีหนา้ท่ีใชส้อยถูกตอ้งตามเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้ คือสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในหน่ึง
ผลิตภณัฑน์ั้นอาจมีหนา้ท่ีใชส้อยอยา่งเดียวหรือกลายหนา้ท่ีก็ได ้ แต่หนา้ท่ีใชส้อยจะดีหรือไม่นั้น  ตอ้ง
ใชง้านไประยะหน่ึงถึงจะทราบขอ้บกพร่อง  ตวัอยา่งเช่น การออกแบบโต๊ะอาหารกบัโต๊ะท างาน  โต๊ะ
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ท างานมีหนา้ท่ีใชส้อยยุง่ยากกวา่ มีล้ินชกัส าหรับเก็บเอกสาร เคร่ืองเขียน  ส่วนโตะ๊อาหารไม่จ  าเป็นตอ้ง
มีล้ินชกัเก็บของ  ระยะเวลาของการใชง้านสั้นกวา่ แต่ตอ้งสะดวกในการท าความสะอาด 

2.ความสวยงามน่าใช้(Aesthetics or sales appeal)ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมานั้นจะตอ้งมีรูปทรง 
ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช ้ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย  เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์
ท่ีไดรั้บความนิยมและไดผ้ลดี  เพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกท่ีคนเราสัมผสัไดก่้อนมกัเกิด
มาจากรูปร่างและสีเป็นหลกั  การก าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น  ไม่เหมือนกบัการ
ก าหนดรูปร่างและสีในงานจิตรกรรม  ซ่ึงสามารถท่ีจะแสดงหรือก าหนดรูปร่างและสีไดต้ามความนึก
คิดของจิตกร แต่ในงานออกแบบผลิตภณัฑน์ั้น  จ  าเป็นตอ้งยดึขอ้มูลและกฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่าง
และสีสัน  ระหวา่งทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเขา้ดว้ยกนั  ถึงแมว้า่มนุษยแ์ต่ละคน
มีการรับรู้และพึงพอใจในเร่ืองของความงามไดไ้ม่เท่ากนั  และไม่มีกฎเกณฑ์การตดัสินใจใดๆ ท่ีเป็นตวั
ช้ีขาดความถูกความผิด  แต่คนเราส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มท่ีจะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกนั
ตามธรรมชาติ  ตวัอย่างเช่น  ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั ของท่ีระลึก และของตกแต่งบา้นต่างๆ ความ
สวยงามก็คือหน้าท่ีใช้สอยนั้นเอง  และความสวยงามจะสร้างความประทบัใจแก่ผูบ้ริโภคให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือได ้

3.ความสะดวกสบายในการใช้  (Ergonomics)การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีดีนั้นตอ้งเขา้ใจกาย
วภิาคเชิงกลเก่ียวกบัขนาด สัดส่วน  ความสามารถและขีดจ ากดัท่ีเหมาะสมส าหรับอวยัวะต่างๆ ของผูใ้ช ้
การเกิดความรู้สึกท่ีดีและสะดวกสบายในการใชผ้ลิตภณัฑ์  ทั้งทางดา้นจิตวิทยา(Psychology)และสรีระ
วิทยา(Physiology)  ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเพศ เผ่าพนัธ์ุ ภูมิล าเนา และสังคมแวดลอ้มท่ีใช้
ผลิตภณัฑน์ั้นเป็นขอ้บงัคบัในการออกแบบ 

4.ความปลอดภัย (Safety) ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีพของ
มนุษย์  มีทั้ งประโยชน์และโทษในตวั  การออกแบบจึงต้องค านึงถึงความปลอดภยัของชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั  ไม่เลือกใช้วสัดุ สี  กรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ  ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้
หรือท าลายส่ิงแวดลอ้ม  ถา้หลีกเล่ียงไม่ไดต้อ้งแสดงเคร่ืองหมายเตือนไวใ้ห้ชดัเจนและมีค าอธิบายการ
ใช้แนบมากบัผลิตภณัฑ์ดว้ย  ตวัอยา่งเช่น  การออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ควรมีส่วนป้องกนั
อุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากความเม่ือยลา้หรือพลั้งเผลอ เช่น จากการสัมผสักบัส่วนกลไกท างาน จาก
ความร้อน จากไฟฟ้าดูด ฯลฯ จากการสัมผสักบัส่วนกลไกท างาน จากความร้อน จากไฟฟ้าดูด ฯลฯ 
หลีกเล่ียงการใช้วสัดุท่ีง่ายต่อการเกิดอคัคีภยัหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  และควรมีสัญลกัษณ์หรือ
ค าอธิบายติดเตือนบนผลิตภณัฑไ์ว ้ การออกแบบผลิตภณัฑ์ส าหรับเด็ก  ตอ้งเลือกใชว้สัดุท่ีไม่มีสารพิษ
เจือปน  เผือ่ป้องกนัเวลาเด็กเอาเขา้ปากกดัหรือออม  ช้ินส่วนตอ้งไม่มีส่วนแหลมคมให้เกิดการบาดเจ็บ  
มีขอ้ความหรือสัญลกัษณ์บอกเตือน  เป็นตน้ 
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5.ความแข็งแรง (Construction) ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมานั้นจะต้องมีความแข็งแรงในตัว  
ทนทานต่อการใชง้านตามหนา้ท่ีและวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบติั
ของวสัดุ ขนาด แรงกระท าในรูปแบบต่างๆ จากการใชง้าน ตวัอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีดี
ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง  ต้องเข้าใจหลักโครงสร้างและการรับน ้ าหนัก  ต้องสามารถควบคุม
พฤติกรรมการใชง้านให้กบัผูใ้ชด้ว้ย เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านให้กบัผูใ้ชด้ว้ย เช่น การจดัท่าทาง
ในการใชง้านให้เหมาะสม สะดวกสบาย ถูกสุขลกัษณะ  และตอ้งรู้จกัผสมความงามเขา้กบัช้ินงานได้
อย่างกลมกลืน  เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแข็งแรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม จึงเป็นหน้าท่ี
ของนกัออกแบบท่ีจะตอ้งเป็นผูผ้สานสองส่ิงเขา้มาอยูใ่นความพอดีให้ได ้ นอกจากการเลือกใชป้ระเภท
ของวสัดุ โครงสร้างท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงความประหยดัควบคู่กนัไปดว้ย 

6. ราคา (Cost)ก่อนการออกแบบผลิตภณัฑ์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใชว้า่เป็นกลุ่ม
ใด  อาชีพอะไร ฐานะเป็นอย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้นักออกแบบสามารถก าหนดแบบผลิตภัณฑ์และ
ประมาณราคาขายใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดใ้กลเ้คียงมากข้ึน  การจะไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคา
เหมาะสมนั้น  ส่วนหน่ึงอยูท่ี่การเลือกใชช้นิด  หรือเกรดของวสัดุ  และวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม  ผลิตได้
ง่ายและรวดเร็ว  แต่ในกรณีท่ีประมาณราคาจากแบบสูงกวา่ท่ีก าหนดก็อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือ
พฒันาองคป์ระกอบดา้นต่างๆ กนัใหม่เพื่อลดตน้ทุน  แต่ทั้งน้ีตอ้งคงไวซ่ึ้งคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น 

7.วัสดุ (Materials) การออกแบบควรเลือกวสัดุท่ีมีคุณสมบติัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความใส ผิวมนั
วาว ทนความร้อน ทนกรดด่างไม่ ล่ืน ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ 
นอกจากนั้นยงัตอ้งพิจารณาถึงความง่ายในการดูแลรักษา  ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซ้ือและ
คงคลัง รวมถึงจิตส านึกในการรณรงค์ช่วยกนัพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วสัดุท่ีหมุนเวียน
กลบัมาใชใ้หม่ได ้(recycle) ก็เป็นส่ิงท่ีนกัอกแบบตอ้งตระหนกัถึงในการออกแบบร่วมดว้ย  เพื่อช่วยลด
กนัลดปริมาณขยะของโลก 

8.กรรมวิธีการผลิต (Production) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย 
รวดเร็ว ประหยดัวสัดุ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แต่ในบางกรณีอาจตอ้งออกแบบให้สอดคล้องกับ
กรรมวธีิของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม  และควรตระหนกัอยูเ่สมอวา่ไม่มีอะไรท่ีจะลดตน้ทุนได้
รวดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ มากกวา่การประหยดัเพราะการผลิตทีละมากๆ  
 9 .การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance)ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถ
บ ารุงรักษา และแกไ้ขซ่อมแซมไดง่้าย ไม่ยุง่ยากเม่ือมีการช ารุดเสียหายเกิดข้ึน  ง่ายและสะดวกต่อการ
ท าความสะอาดเพื่อช่วยยดือายุการใชง้านของผลิตภณัฑ์  รวมทั้งควรมีค่าบ ารุงรักษาและการสึกหรอต ่า  
ตวัอย่างเช่น  ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองยนต์  และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ  ท่ีมี
กลไกภายในซบัซ้อน อะไหล่บางช้ินยอ่มมีการเส่ือมสภาพไปตามอายุการใช้งานหรือจากการใชง้านท่ี
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ผดิวธีิ  การออกแบบท่ีดีนั้นจะตอ้งศึกษาถึงต าแหน่งในการจดัวางกลไกแต่ละช้ิน  เพื่อท่ีจะไดอ้อกแบบ
ส่วนของฝาครอบบริเวณต่างๆ  ให้สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ได้โดยง่าย  
นอกจากนั้นการออกแบบยงัตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ ร่วมดว้ย  เช่น  การใช้ช้ินส่วนร่วมกนัให้
มากท่ีสุด  โดยเฉพาะอุปกรณ์ยึดต่อการเลือกใชช้ิ้นส่วนขนาดมาตรฐานท่ีหาไดง่้าย การถอดเปล่ียนได้
เป็นชุดๆ การออกแบบใหบ้างส่วนสามารถใชเ้ก็บอะไหล่  หรือใชเ้ป็นอุปกรณ์ส ารับการซ่อมบ ารุงรักษา
ไดใ้นตวั  เป็นตน้ 
 10.การขนส่ง (Transportation) ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบควรค านึงถึงการประหยดัค่าขนส่ง  
ความสะดวกในการขนส่ง  ระยะทาง  เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน ้ าหรือทางอากาศ ) การกินเน้ือท่ี
ในการขนส่ง (มิติความจุ  กวา้ง ´ ยาว ´ สูง  ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกทัว่ไป ตูบ้รรทุกสินคา้ 
ฯลฯ) ส่วนการบรรจุหีบห่อตอ้งสามารถป้องกนัไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายของผลิตภณัฑ์ไดง่้าย กรณีท่ี
ผลิตภณัฑท่ี์ท าการออกแบบนั้นมีขนาดใหญ่  อาจตอ้งออกแบบให้ช้ินส่วนสามารถถอดประกอบไดง่้าย 
เพื่อท าให้หีบห่อมีขนาดเล็กลง ตวัอย่างเช่น  การออกแบบเคร่ืองเรือนชนิดถอดประกอบได้  ต้อง
สามารถบรรจุผลิตภณัฑ์ลงในตูสิ้นคา้ท่ีเป็นขนาดมาตรฐานเพื่อประหยดัค่าขนส่งรวมทั้งผูซ้ื้อสามารถ
ท าการขนส่งและประกอบช้ินส่วนใหเ้ขา้รูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยสะดวกดว้ยตวัเอง 
 
2. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior defined) ไดมี้การให้ความหมายไวห้ลากหลาย ท่ี
คลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า ซ่ึงการ
บริโภคและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน ทั้งก่อนและ
หลงัการกระท าดงักล่าวดว้ย(Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 1990, น. 3 
อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน์. 2550)  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซ้ือ 
การใช้ การประเมินและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัวา่จะท าให้ความตอ้งการ 
ของเขาไดรั้บความพอใจ)Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อา้งอิงใน ศุภร เสรี
รัตน์. 2550) 
 อบัราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นนักจิตวิทยาและนักมนุษยวิทยาซ่ึงได้น า
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเป็นนกัจิตวทิยาและผูใ้หค้  าปรึกษามาเป็นพื้นฐานในการเสนอทฤษฎีท่ีอธิบาย
ถึงพฤติกรรมของมนุษยว์า่จะมีความตอ้งการเป็นระดบัต่างๆ ลาเฮย ์(Lahey, 2004, p. 383) กล่าวถึง 
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กรอบความคิดท่ีส าคญัของทฤษฎีมาสโลว ์ซ่ึงระบุวา่บุคคลมีความตอ้งการเรียงล าดบัจากพื้นฐานไปยงั
ระดบัสูงสุดกล่าวคือ 
 1. มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตอ้งการอยู่เสมอและไม่มีวนัส้ินสุด และมากข้ึนเร่ือยๆ ส่ิงท่ี
มนุษยต์้องการข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีเขาได้รับ หรือมีอยู่แล้ว เม่ือความตอ้งการอย่างใดอย่างหน่ึงได้รับการ
ตอบสนองแลว้ก็ยงัมีความตอ้งการนั้นต่อไป เช่น ความตอ้งการในปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต เป็น
ตน้ 

2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมของมนุษยอี์กแต่ความ
ตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเป็นส่ิงจูงใจต่อไป 

3. ความต้องการของมนุษย์มีล าดับของความส าคญัแตกต่างกัน ความต้องการมีหลายด้าน 
บุคคลมีการแบ่งระดบัความส าคญั ความเร่งด่วนต่อชีวิตแตกต่างกนั และจะแสดงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่
ความตอ้งการท่ีมีความส าคญัมากกวา่ก่อนเสมอ 

ทฤษฎลี าดับขั้นแห่งความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) แบ่งออกเป็น 
5 ขั้น ไดแ้ก่ (Boeree, 2006) 
 1. ความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological Needs)หมายถึง ความตอ้งการพื้นฐาน
ของร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและกรพกัผ่อน เป็นตน้ ความตอ้งการ
เหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นส าหรับมีชีวติอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทางสรีระอยูเ่สมอจะขาด
เสียไม่ได ้ถา้อยูใ่นสภาพท่ีขาดจะกระตุน้ใหต้นมีกิจกรรม ขวนขวายท่ีจะสนองความตอ้งการ 
 2. ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs)หมายถึงความตอ้งการความมัน่คง
ปลอดภัยทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นอิสระจากความกลัว ขู่ เข็ญ บังคับ จากผู ้อ่ืนและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้กนั ความตอ้งการประเภทน้ีเร่ิมตั้งแต่วยัทารก
จนกระทัง่วยัชรา ความตอ้งการท่ีจะมีงานท าเป็นหลกัแหล่งก็เป็นความตอ้งการเพื่อสวสัดิภาพของ
ผูใ้หญ่อยา่งหน่ึง 
 3. ความต้องการความรักและความผูกพัน (Love and Belonging Needs)หมายถึงมนุษยทุ์กคน
มีความปรารถนาจะให้เป็นท่ีรักของผูอ่ื้น และตอ้งการมีความผูกพนักบัผูอ่ื้นหรือมีความสัมพนัธ์เป็น
ส่วนหน่ึงของหมู่ ทราบว่าทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนท่ีรู้สึกว่าเหงาไม่มีเพื่อน มีชีวิตไม่สมบูรณ์ 
เป็นผูท่ี้จะตอ้งซ่อมความตอ้งการประเภทน้ี คนท่ีรู้สึกวาตนเป็นท่ีรักและยอมรับของหมู่จะเป็นผูท่ี้สม
ปรารถนาในการตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ 
 4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs)ความตอ้งการน้ีประกอบดว้ยความตอ้งการท่ีจะ
ประสบผลส าเร็จ มีความสามารถ ตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าและมี
เกียรติ ตอ้งการไดรั้บความยกยอ่งและนบัถือจากผูอ่ื้น ผูท่ี้มีความสมปรารถนาในความตอ้งการน้ีจะเป็น
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ผูท่ี้มีความมัน่ใจในตวัเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงขา้มกบัผูท่ี้ขาดความตอ้งการประเภทน้ี จะ
รู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ย มองโลกในแง่ร้าย 
 5. ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ (Need for self-
actualization)มาสโลวอ์ธิบายความตอ้งการท่ีเรียกว่า “Self Actualization” ว่าเป็นความตอ้งการท่ีจะ
รู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงของตน จะกลา้ท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดินของชีวติ รู้จกัค่านิยมของตนเอง 
มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมีความสามารถท าได ้ทั้งทางดา้นสติปัญญา 
ทกัษะ และอารมณ์ความรู้สึกยอมรับตนเองทั้งส่วนดีและส่วนเสียของตน ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการมีสติท่ี
จะยอมรับวา่ตนใชก้ลไกในการป้องกนัตนในการปรับตวัและพยายามท่ีจะเลิกใช ้เปิดโอกาสให้ตนเอง
ไดเ้ผชิญกบัความจริงของชีวิต เผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ โดยคิดว่าเป็นส่ิงท่ี “ทา้ทาย” “น่าต่ืนเตน้” 
และมีความหมาย กระบวนการท่ีจะพฒันาตนเองเต็มท่ีตามศกัยภาพของตน เป็นกระบวนการท่ีไม่มีจุด
จบ ตลอดเวลาท่ีมีชีวติอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองเตม็ท่ีตามศกัยภาพของตน  

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะ
ทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง
กนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 
4 ปัจจยั 
 1. ปัจจัยด้านวฒันธรรม ( Cultural Factor)วฒันธรรมเป็นวิธีการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือวา่
เป็นส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบติั เพื่อให้สังคมด าเนินและมีการพฒันาไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคม
เดียวกนัจึงตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามวฒันธรรมเพื่อการอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสังคม วฒันธรรมเป็นเคร่ือง
ผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้ว้ยกนั วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการพื้นฐานและพฤติกรรมของ
บุคคลโดยบุคคลจะเรียนรู้เร่ืองค่านิยม ทศันคติ ความชอบ การรับรู้ และมีพฤติกรรมอยา่งไรนั้น จะตอ้ง
ผา่นกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว และสถาบนัต่างๆในสังคม คนท่ีอยูใ่นวฒันธรรม
ต่างกนัยอ่มมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั การก าหนดกลยุทธ์จึงตอ้งแตกต่างกนัไปส าหรับตลาดท่ีมี
วฒันธรรมแตกต่างกนั โดยวฒันธรรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1.1วฒันธรรมพื้นฐาน ( Culture) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นรูปแบบหรือวิธีทางในการด าเนินชีวิตท่ี
สามารถเรียนรู้และถ่ายทอด สืบต่อกนัมาโดยผา่นขบวนการอบรมและขดัเกลาทางสังคม วฒันธรรมจึง
เป็นส่ิงพื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการซ้ือและพฤติกรรมของบุคคล 
 1.2วฒันธรรมย่อย ( Subculture) หมายถึง วฒันธรรมกลุ่มย่อยๆในแต่ละวฒันธรรม ซ่ึงมี
รากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผวิ และภูมิภาคท่ีแตกต่างกนั บุคคลท่ีอยูใ่นวฒันธรรมกลุ่มยอ่ยจะมีขอ้
ปฏิบติัทางวฒันธรรมและสังคมท่ีแตกต่างกันไปจากกลุ่มอ่ืน ท าให้มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ ความ
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ตอ้งการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัและในกลุ่มเดียวกนัจะมีพฤติกรรมท่ี
คลา้ยคลึงกนั วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย เช่น  กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุ
กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ 
 1.3ชั้นทางสังคม (Social class) เป็นการจดัล าดบับุคคลในสังคมจากระดบัสูงไประดบัต ่า โดย
ใชล้กัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ อาชีพ ฐานะ รายได ้ตระกูลหรือชาติก าเนิด ต าแหน่งหนา้ท่ีของบุคคล
เพื่อจะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย ต าแหน่งของผลิตภณัฑ์และการจดั
ส่วนประสมทางการตลาด 
 2. ปัจจัยด้านสังคม ( Social Factor)เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคมจะประกอบดว้ย 
 2.1กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยมีอิทธิพลต่อทศันคติ 
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง เน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม จึง
ตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอา้งอิง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ กลุ่มปฐมภูมิ 
และกลุ่มทุติยภูมิ 
 2.2ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวถือวา่มีอิทธิพลอยา่งมากต่อทศันคติ ความคิดและ
ค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การเสนอขายสินคา้จึงตอ้ง
ค านึงถึงลกัษณะการบริโภค และการด าเนินชีวติของครอบครัวดว้ย 
 2.3บทบาทและสถานะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว 
กลุ่มอ้างอิง องค์กรและสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีสถานะท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ฉะนั้นในการ
ตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคมกัจะมีบทบาทหลายบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบั การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของตนเอง 
และผูอ่ื้นดว้ย 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor)การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลของคนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 3.1อาย ุ(Age) อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลอง
ส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 3.2วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลใน
ลกัษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทศันคติ
และค่านิยมของบุคคลท าให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั Kotler. 
(2003 : 260) ไดก้ล่าวว่า วงจรชีวิตครอบครัว ประกอบดว้ยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะมีลกัษณะการ
บริโภคและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
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 3.3อาชีพ ( Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการสินคา้
และบริการท่ีแตกต่างกนั 
 3.4รายได้ ( Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ ( Economic Circumstance) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย รายได้
การออมสินทรัพย ์อ านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทั้งส้ิน 
 3.5การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดี
มากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 
 3.6ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือคุณค่า ( 
Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึงอตัรา
ผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อตราสินคา้ รูปแบบการด ารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการด าเนิน
ชีวิตในโลกมนุษย ์โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม ( Activities) ความสนใจ (Interest) ความคิดเห็น 
(Opinions) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 
 4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ( Psychological factor)หรือปัจจยัภายใน การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
และการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย 
 4.1การจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ ( Drive) ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล ซ่ึงกระตุน้
ให้บุคคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกได ้พฤติกรรมของ
มนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจ ( Motive) ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้จากภายในตวั
บุคคลท่ีตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในตวัมนุษย ์ถือ
ว่าเป็นความตอ้งการของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็น ความตอ้งการทางดา้น ต่างๆ ท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะหา
สินคา้มาบ าบดัความตอ้งการของตน 
 4.2การรับรู้ ( Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยู่ปัจจยัภายใน เช่น 
ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการและอารมณ์ และยงัมีปัจจยัภายนอกคือ ส่ิงกระตุน้ การรับรู้จะ
แสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 การเห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ิน รส กาย การสัมผสั ซ่ึงแต่ละคนมี
การรับรู้แตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บั 
 4.3การเรียนรู้ ( Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลจากประสบการณ์ของ
บุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดข้ึน เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้และเกิดการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้
นั้น 
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 4.4ความเช่ือ ( Beliefs) เป็นความคิดซ่ึงบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต 
 4.5ทศันคติ ( Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึก
ดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Kotler. 2003 : 270) หรือ 
หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงส่วนประกอบของทศันคติ 
 4.6บุคลิกภาพ ( Personality) เป็นรูปแบบลกัษณะของบุคคลท่ีจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการ
ตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะด้านจิตวิทยาท่ีมีลักษณะแตกต่างของบุคคลซ่ึงน าไปสู่การ
ตอบสนองท่ีสม ่าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อส่ิงกระตุน้ 
 4.7แนวคิดของตนเอง ( Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเองหรือ
ความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 
 5. ปัจจัยด้านการตลาด ( Marketing factor)หรือ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
 
3. แนวคิดการเขียนแผนธุรกจิ  

แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิมจะ
ก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจท่ีจะเปล่ียน
ความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบวา่แผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผน
ท่ีในการเดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้ งกิจการ แผนจะให้
รายละเอียดต่างๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทาง
การเงิน ท่ีจะช้ีน าผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีใหเ้ห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควรระวงัดว้ยเช่นกนั 
แผนธุรกิจท่ีดียอ่มช่วยในการวดัถึงความเป็นไปไดข้องกิจการท่ีจะลงทุน แผนจึงควรประกอบดว้ยการ
วเิคราะห์อยา่งละเอียดในตวัแปรหรือปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1.สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย 
2.กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั 
3.จุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการท่ีจะท า 
4.นโยบายการตลาด เช่น นโยบายดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินคา้ 
5.วธีิการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้

 6.ตวัเลขทางการเงิน นบัตั้งแต่รายไดท่ี้คาดวา่จะได ้ค่าใชจ่้าย ก าไร ขาดทุน จ านวนเงินลงทุนท่ี
ตอ้งการและกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดม้าหรือใชไ้ป 
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แผนธุรกิจท่ีดีเม่ืออ่านแลว้ควรจะตอ้งตอบค 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 
 โดยสรุปแล้วแผนธุรกิจท่ีมีการรวบรวมและเขียนข้ึนอย่างดีนั้น ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลท่ีเป็น
ขอ้เท็จจริงเท่านั้น ตวัแผนตอ้งสามารถเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีดี ท่ีจะส่งผ่านความคิด ผลการวิจยัและ
แผนท่ีจะน าเสนอใหก้บัผูอ่้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้ของเงิน  ตอ้งเป็นพื้นฐานส าคญัของการบริหารและ
ด าเนินกิจการท่ีจะจดัตั้งข้ึน นอกจากน้ี ยงัตอ้งเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลความก้าวหน้าของกิจการ 
รวมถึงการประเมินถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็น ดงันั้น นับได้ว่าการวางแผนธุรกิจเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง
พิถีพิถนั ใช้เวลาใช้ความพยายาม เสียค่าใช้จ่าย แต่ผลลัพธ์ท่ีได้กลับมา คือ ความแตกต่างระหว่าง
ความส าเร็จและความลม้เหลวของกิจการทีเดียว 

องค์ประกอบของแผนธุรกจิ  
แมว้่าองคป์ระกอบของแผนธุรกิจจะไม่ไดมี้ก าหนดไวต้ายตวั หากแต่องค์ประกอบหลกั ซ่ึงนกัลงทุน
พิจารณาวา่เป็นส่ิงส าคญัและตอ้งการรู้ จะประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ี คือ 

องค์ประกอบที ่1 : บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 เป็นส่วนท่ีจะสรุปใจความส าคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยู่ในความยาวไม่เกิน 1-2 หน้า 
ส่วนน้ีมีความส าคญั เพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ีวา่ จะอ่าน
รายละเอียดในตวัแผนต่อหรือไม่ดงันั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งช้ีใหเ้ห็นประเด็นส าคญัสองประการ คือ 

1. ช้ีใหเ้ห็นวา่มีโอกาสจริงๆ เกิดข้ึนในตลาดส าหรับธุรกิจท่ีก าลงัคิดจะท า 
2. ตอ้งช้ีให้เห็นว่า สินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้น จะสามารถใช้โอกาสในตลาดท่ีว่านั้นให้เป็น

ประโยชน์ไดอ้ยา่งไร 
บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งเขียนใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ หนกัแน่น และชวนใหติ้ดตามรายละเอียดท่ี

อยู่ในแผนต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไวเ้สมอว่า คุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะสะทอ้นถึงคุณภาพ
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ของแผนโดยรวม จึงควรให้เวลากบัการเขียนส่วนน้ีอย่างพิถีพิถนัเน้ือหาในบทสรุปผูบ้ริหารควรจะ
กล่าวถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. อธิบายวา่จะท าธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไร  
2. โอกาสและกลยทุธ์ สรุปวา่อะไรคือโอกาสท าไมจึงน่าในใจ และจะใชโ้อกาสนั้นดว้ยวิธีการ
อยา่งไร 
3. กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคะเนลูกคา้เป้าหมาย  
4. ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ  
5. ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก าไร  
6. ทีมผูบ้ริหาร  
7. ขอ้เสนอผลตอบแทน 
องค์ประกอบที ่2 : ประวตัิย่อของกจิการ 

 ส่วนน้ีคือการให้ขอ้มูลเบ้ือตน้เก่ียวกับประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในด้าน
รูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การ
คิดคน้และพฒันาสินคา้/บริการ ท่ีตอ้งการน าเสนอให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 

องค์ประกอบที ่3 : การวเิคราะห์สถานการณ์ 
 ขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนธุรกิจ คือ การพยายามท าความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆท่ีส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์การแข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการท าก าไร 
และความพร้อมในดา้นต่างๆ ของกิจการ ดงันั้นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงานอนัดบัแรกท่ีส าคญั
ท่ีผูป้ระกอบการควรกระท า เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน
ของกิจการ การวเิคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอยา่งยอ่ๆ วา่ SWOT ANALYSIS  

1. การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อมของกิจการ
ในดา้นต่างๆ ทั้งน้ีโดยมุ่งเนน้การวเิคราะห์ในส่วนท่ีเป็น จุดแขง็ (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) 
ของกิจการ 

2. การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจท่ี
ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได้ ดงันั้นจึงตอ้งพยายามเขา้ใจในสถานการณ์
ปัจจุบนัและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นไปในลกัษณะท่ีเป็น
โอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการด าเนินธุรกิจ 
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ผลลัพธ์จากขั้นตอนของการวิเคราะห์สถานการณ์ คือ บทวิเคราะห์ความเป็นไปและแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์ดา้นต่างๆของกิจการ 

องค์ประกอบที ่4 : วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกจิ 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการตอ้งการไดรั้บในช่วงระยะเวลา
ของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะ
ดา้นในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมายทางการจดัการ เป้าหมาย
ทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ีเป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมาย
ระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ปี และเป้าหมายระยะยาวท่ีนานกว่า 5 ปี
ลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการ คือ 

1. มีความเป็นไปได ้
2. สามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
3. เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กล่าวคือ ไม่มุ่งหวงัเพียงก าไรหรือผลลพัธ์ในระยะสั้นมากจนเกินไป โดยเฉพาะหากผลในระยะสั้นนั้น
จะก่อใหเ้กิดผลเสียไดใ้นระยะปานกลางและระยะยาว 

องค์ประกอบที ่5 : แผนการตลาด 
 แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 
ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหน้า โดยใช้ประโยชน์จาก
ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองค์ประกอบท่ี 3 มาพิจารณาร่วมกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก าหนดไวใ้นองค์ประกอบท่ี 4 เน้ือหาของแผนการตลาดตอ้งตอบค าถาม
หลกัๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

1. เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 
2. ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
3. จะน าเสนอสินคา้/บริการอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และดว้ยวธีิการใด 
4. จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวธีิการใดบา้ง 
5. ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 

การตอบค าถามดงักล่าวขา้งตน้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งพิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคญัของแผนการ
ตลาด ซ่ึงมีเน้ือหาหลกั 4 ส่วน ดงัน้ี 

1. เป้าหมายทางการตลาด 
2. การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
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3. กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาด 
- กลยทุธ์การตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
- กลยทุธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาด 
- กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

 4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 
องค์ประกอบที ่6 : แผนการผลติปฏิบัติการ 

 หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกิจการ 
ตลอดจนก าหนดวตัถุประสงค์ทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวม เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัแลว้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งถ่ายทอดส่ิงเหล่านั้นให้ออกมาเป็นแผนการผลิต/
ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัแผนธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของบริษทั อนัไดแ้ก่ แผนการตลาด แผนการ
บริหารและจดัการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรมีศกัยภาพในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนนั้นๆแผนการผลิต/ปฏิบติัการท่ีดีจะตอ้งสะทอ้นความสามารถของกิจการใน
การจดัการกระบวนการผลิตและปฏิบติัการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ
แข่งขนัใหก้บัธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ประเด็นการจดัการไปยงัระบบการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรใน
การผลิตใหเ้ป็นผลผลิต  

ในการวางแผนการผลิต/ปฏิบติันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิตและปฏิบติัการภายในกิจการตามประเด็นท่ีส าคญัๆ รวม 10 ประเด็นดงัต่อไปน้ี คือ 

1. คุณภาพ 
2. การออกแบบสินคา้และบริการ 
3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบติัการ และการตดัสินใจเร่ืองก าลงัการผลิต 
4. การเลือกสถานท่ีตั้ง 
5. การออกแบบผงัของสถานประกอบการ 
6. การออกแบบระบบงานและการวางแผนก าลงัคน 
7. การจดักระบวนการจดัส่งวตัถุดิบ และสินคา้ส าเร็จรูป (Supply-Chain Management) 
8. ระบบสินคา้คงคลงั 
9. ก าหนดการผลิตและปฏิบติัการ 
10. การด ารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 
องค์ประกอบที ่7 : แผนการจัดการ และ แผนคน 

 ส่วนน้ีผูจ้ดัท าแผนจะตอ้งระบุโครงสร้างขององค์การให้ชดัเจน โดยแสดงแผนผงัโครงสร้าง
ขององค์กรว่า ประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบ้าง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความรับผิดชอบอะไร 
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รวมถึงต าแหน่งผูบ้ริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้างของคณะกรรมการและการถือหุ้น การเขียนใน
ส่วนน้ีควรจะท าให้ผูอ่้านเห็นว่าคณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมท่ีดีในการบริหาร มีความ
สมดุลในด้านความรู้ ความสามารถท่ีครบถ้วน ทั้งด้านเทคนิคและการบริหาร มีความช านาญและ
ประสบการณ์ในกิจการท่ีท า รายละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. โครงสร้างองคก์ร 
 2. ต าแหน่งบริหารหลกั 
 3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร 
 4. ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืนๆ และเปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้ 
 5. คณะกรรมการบริษทั 

องค์ประกอบที ่8 : แผนการเงิน 
 ในการจัดท าแผนธุรกิจนั้น กิจการต้องทราบให้ได้ว่าแผนท่ีจะจัดท าข้ึนนั้น เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนเท่าใด จะ
ไดม้าจากแหล่งใดบา้ง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจา้ของกิจการ หรือแหล่งเงินทุนภายนอกใน
รูปของการกูย้ืมจากเจา้หน้ี เรียกว่า กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) จากนั้น จะเป็นเร่ืองของ
การตดัสินใจน าเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกวา่ กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) ซ่ึงจะแตกต่างไป
ตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมท่ีส าคญัต่อเน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ คือ กิจกรรมด าเนินงาน 
(Operating Activities) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย การผลิต การซ้ือ การขาย และการจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ 
 การตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมหลกัทั้งสาม คือ กิจกรรมจดัหาเงิน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
ด าเนินงาน จะเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ นักบญัชีจะเป็นผูน้ าเสนอผลของ
กิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็นรายงานสรุปขั้นสุดทา้ย
ของขบวนการจดัท าบญัชี ท่ีแสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจหรืออาจจะเป็นงบการเงินท่ี
ครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบว่า ในรอบ
ระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอย่างไร ก าไรหรือขาดทุน มีการเปล่ียนแปลงในเงินสด
อยา่งไรบา้ง เพิ่มข้ึนหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 

องค์ประกอบที ่9 : แผนการด าเนินงาน 
 หลงัจากผูป้ระกอบการก าหนดกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ของกิจการอย่างรอบคอบและครบถว้น
แลว้ ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจดัท ารายละเอียดของกลยุทธ์ดงักล่าว โดยการก าหนดกิจกรรมของกลยุทธ์
แต่ละดา้นใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
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 ในทางปฏิบติั ผูป้ระกอบการอาจจะท าแผนการด าเนินงานในลกัษณะของตารางท่ีมีรายละเอียด
ของเป้าหมาย กลยทุธ์ วธีิการ งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ โดยจดัท ารายละเอียดเป็นรายเดือน
หรือรายสัปดาห์ ตามท่ีผูป้ระกอบการเห็นสมควร 

องค์ประกอบที ่10 : แผนฉุกเฉิน 
 แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไวล่้วงหน้า ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือ
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน จนเป็น
ผลกระทบในทางลบกบักิจการ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควรอธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจท่ี
อาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยา่งราบร่ืนตามแผนธุรกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
4. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 4P’s(Marketing Mix)  

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุก
ส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มนา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมทาง
การตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวั
แปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
 1.ผลิตภัณฑ์ (Product)หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใช้หรือ
การบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ประกอบดว้ย
ส่ิงท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของ
ผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมี
ตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้
 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ได ้ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมด
ท่ีลูกคา้รับรู้เพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภณัฑ์/บริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong and 
Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก 
Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ 
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 3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution)หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย
สถาบนัและกิจกรรมใช ้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถานบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย 
การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
  3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel Distribution)หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือ
ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการส าหรับการใชห้รือบริโภค (Kotler and 
Keller. 2009 : 787) หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงั
ตลาด ในระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้มจากผูผ้ลิต ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
  3.2 การกระจายตัวสินค้าหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical 
distribution หรือ Market logistics)หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน 
และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ย
ในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไร (Kotler and Keller. 2009 : 786) 
หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้าง
อุตสาหกรรม 
 4. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion)หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้เกิดการ
ซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความ
ตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย (Etzel, Walker and Stanton. 
2007 : 677) ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรือบุคคล
อ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  4.1 การโฆษณา (Advertising)เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ร และ
ส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ หรือ ความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภ์รายการ 
(Armstrong and Kotler. 2009 : 33)  
  4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling)เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลกบั
บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหซ้ื้อผลิตภณัฑห์รือบริการดว้ยการขายแบบเผชิญหนา้
โดยตรงหรือใชโ้ทรศพัท ์(Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 675) หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงาน
ขายเพื่อใหเ้กิดการขาย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) 
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion)หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้
เกิดการซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็นเคร่ืองมือกระตุน้
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ความตอ้งการซ้ือท่ีใช้สนบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนกังานขาย (Etzel, Walker and 
Stanton. 2007 : 677) ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย 
หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ 

(1) การกระตุน้ผูบ้ริโภค การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) 
(2) การกระตุน้คนกลาง การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) 
(3) การกระตุน้พนกังานขาย การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sales force  

Promotion) 
 4.4 การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations)มีความหมายดงัน้ี  

1. การใหข้่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือตราสินคา้หรือ 
บริษทัท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบติัจริงอาจตอ้งมีการจ่ายเงิน) โดยผา่นการกระจายเสียงหรือส่ือ
ส่ิงพิมพ ์  

2. ประชาสัมพนัธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการ 
วางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ต่อผลิตภณัฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกบักลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึง (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 677) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์
หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing)การโฆษณา
เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการ
โฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสสอง
โดยตรง หรือหมายถึง วธีิการต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู ้ซ้ือและท าให้เกิด
การตอบสนองในทนัที ทั้งน้ีตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และใชส่ื้อต่าง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 
 กนกกญัญา รวมไมตรี (2557) โครงการออกแบบแจกนัส าหรับประดบัตกแต่งลวดลายจากผเีส้ือ  
มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความตอ้งการลวดลาย และรูปแบบของผลิตภณัฑ ์(2) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ผลการวิจยัพบว่าผีเส้ือเป็นสัตวท่ี์มีความน่าสนใจทั้งรูปร่าง สีสัน
ของผเีส้ือท่ีเกิดจากเกล็ดสีนบัลา้นมาเรียงตวักนัเกิดเป็นลวดลายท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การ
ออกแบบใหส้ามารถตอบสนองดา้นการใชส้อย และความสวยงาม การออกแบบข้ึนรูปดว้ยวิธีการหล่อ
น ้ าดิน ใชเ้น้ือดินส าเร็จรูปสโตนแวร์ ตกแต่งดว้ยการจุดน ้ าดินสีเป็นลวดลาย โดยน าเน้ือดินส าเร็จรูปส
โตนแวร์มาเติมสีส าเร็จรูป และออกไซด์ ดงัน้ี สีเหลืองร้อยละ 4–20 สีเขียวน ้ าทะเลร้อยละ 4 – 20 สีด า
ร้อยละ 4-20 สีแดงร้อยละ 4–20 เฟอร์ริกออกไซด์ร้อยละ 1-9 คอปเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 2-10 โคบอล
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ออกไซด์ร้อยละ 0.1–2 ท  าการเผาช้ินงานท่ีอุณหภูมิ 1,230 .C ผลของการวิจยัสามารถออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แจกนัไดรู้ปทรงและสีสันงดงาม สามารถตอบสนอง ได้ทั้งดา้นการใช้สอยและด้านความ
สวยงาม  

ทอแสง สุพะนาม และคณะ (2558) มหัศจรรยเ์ปลือกหอย มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1)เพื่อศึกษา
เก่ียวกบัความพึงพอใจในการเพิ่มมูลค่าให้กบัส่ิงประดิษฐ์จากเปลือกหอย ใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจในการเพิ่มมูลค่าให้กบัส่ิงประดิษฐ์จากเปลือกหอย ตวัอยา่งท่ีใชจ้  านวน 100 คน ผลการวิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ระดับมาก ( ̅=4.03) 
(S.D=0.448) ด้านราคาอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.98)(S.D=0.432) ด้านการจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก 
( ̅=4.02) (S.D=0.489) ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก ( ̅=4.00) (S.D=0.429) 

จตุรพร เทวกุล (2558) โครงการออกแบบแจกนัเคร่ืองเคลือบดินเผา ส าหรับประดบัตกแต่ง

บา้น เพื่อส่งออกตลาดยุโรป มีวตัถุประสงค์(1)เพื่อศึกษาการสร้างโครงงานส่ิงประดิษฐ์ (2)เพื่อผลิต

แจกนัเคร่ืองเคลือบดินเผาส าหรับตกแต่งบา้นให้สอดคลองกบัการตกแต่งบา้นในปัจจุบนั (3)เพื่อให้เกิด

เจตนาท่ีดีต่อการสร้างโครงงานส่ิงประดิษฐ์ ผลการวิจยัปรากฏว่า (1)แจกนัท่ีออกแบบเป็นแจกนัคู่ท่ีมี

ขนาดและรูปทรงต่างกัน (2)เน้ือดินท่ีน ามาใช้ในการผลิตเป็นเน้ือดินสโตนแวร์ (Stoneware)เผาท่ี

อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส (3) เคลือบท่ีน ามาใช้เป็นเคลือบก่ึงมนัก่ึงดา้น เผาท่ีอุณหภูมิ 1200 องศา

เซลเซียส จากการแปรค่าอลูมินาและซิลิวตัถุดิบประกอบดว้ย โซดาเฟลสปาร์ ร้อยละ 35.3, แคลเซียม

คาร์บอเนต ร้อยละ 15.7, ซิงคอ์อกไซด์ ร้อยละ 7.8, ดินขาวล าปาง ร้อยละ 19.8, และควอทซ์ ร้อยละ 

21.4  น ามาเติมออกไซด์และสีส าเร็จรูปดงัน้ี  คือ นิเกิลออกไซด์ ร้อยละ 2 ไทเทเนียม ร้อยละ 5 สีเหลือง 

No. 6445  ร้อยละ 6    / ไทเทเนียม ร้อยละ 5  สีเหลือง  No. 6445  ร้อยละ 4 สีฟ้า  No. 6393  ร้อยละ 1    / นิเกิล

ออกไซด ์ร้อยละ 2 คอปเปอร์ ออกไซด ์ร้อยละ 2 ไทเทเ นียม ร้อยละ 5 สีเหลือง No. 6445 ร้อยละ 6  
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บทที ่3  
วธิีการด าเนินโครงการ 

วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

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

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 
1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. ลา้งท าความสะอาดเปลือกหอย 
4. น าเปลือกหอยท่ีลา้งแลว้มาตากแดดใหแ้หง้ 
5. น าเปลือกหอยท่ีแหง้แลว้มาทาสีแลว้น าไปตากเพื่อใหสี้แหง้ 
6. น าเปลือกหอยไปพน่สีเคลือบ 
7. น ำเปลือกหอยมำตดิลงบนแจกนั 
8. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการท างาน 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

         

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน 
และจดัสรรงบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการ 

        

4. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์          

5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถาน ท่ีท่ี
จะท าส่ิงประดิษฐ์ 

         

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและ
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

         

7. สรุปผลการปฏิบติังาน         

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน         

 
วนั เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ี   177/22  ซ.กาญจนพนัธ์ุ2ม.20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
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สถานทีป่ฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าโรง 

วทิยาลยัเทคโนโลย ี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 

 

อรรอรรถวิทย ์ถนนสุขมุวทิ 

   ถนน

เทพารักษ ์

Big C บางพลี 

โรงพยาบาลบางพลี 

ส่ีแยกคลองขดุ ไปต าหรุ ไปก่ิงแกว้ 

สถานท่ีจดัท า  177/22   
ซ.กาญจนพนัธ์ุ2ม.20 
ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540 
 

ปากน ้ า 
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ขอบเขตด้านงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน    900 บาท 

1. เปลือกหอย     100 บาท 
2. แจกนั      150 บาท 
3. สีน ้า        90 บาท 
4. สีเคลือบ        60 บาท 
5. ปืนกาว        -     บาท 
6. กาวแท่ง        - บาท 
7. พูก่นั        -     บาท   
8. ป้ายน าเสนองานและอ่ืนๆ  500 บาท 

รวม                900 บาท 
 
การจัดท าแผนธุรกจิ 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

บริษทั Seashell Vase ได้เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยมีสถานท่ี
ประกอบการ เลขท่ี 177/22 หมู่ 20 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 โดยมี
หุน้ส่วนทั้งหมด 2 คน คือ นางสาวเกวลิน เคลา้พิมาย และนายฉตัรดนยั วงษภ์กัดีจุดเร่ิมตน้ของบริษทัน้ี
เร่ิมตน้ท่ี นางสาวเกวลิน และนายฉัตรดนัยมีความเห็นท่ีจะประกอบธุรกิจร่วมกนั จึงได้มีความคิด
สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์แจกนัจากเปลือกหอยข้ึนมาเพราะเป็นสินคา้งาน DIY ซ่ึงในปัจจุบนังาน 
DIY เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมเพราะมีความทนัสมยั และมีเอกลกัษณ์ มีความเก๋ แปลกใหม่ไม่เหมือน
ใครอีกทั้งยงัสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเองและบริษทัอีกด้วยนางสาวเกวลินและนายฉัตรดนัยจึง
ร่วมกนัสร้างและก่อตั้งบริษทัน้ีข้ึนมาภายใตแ้บรนด ์Seashell Vase 

 กิจการสามารถเผชิญการแข่งขนัในปัจจุบนัและเติบโตไดอี้ก เพราะปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคจ านวน
มากท่ีให้ความส าคญัและแสวงหาสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกิจการ 
คือ กลุ่มวยัท างาน พนกังานบริษทั/พนกังานเงินเดือน อาศยัอยู่ตาม คอนโดมิเนียมหรือห้องเช่า 2.กลุ่ม
วยัเรียน นิสิต-นกัศึกษา อาศยัอยูต่ามหอพกัและอ่ืนๆท่ีมีความช่ืนชอบสินคา้สไตลD์IY 
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 ผลติภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของธุรกจิ 
 แจกันจากเปลือกหอย เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตด้วยกรรมวิธีการรีไซเคิล จากช่างฝีมือท่ีมาก
ประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า ดว้ยวธีิการท่ีสร้างสรรค ์การน ากลบัมาใชใ้หม่มีความ
แตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไปการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภค เพราะมี
คุณภาพ ความคงทน ความคุม้ค่าและท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยมีอยูท่ี่ราคา 500 บาท 
 สภาวะตลาด 
 สภาวะการแข่งขันของตลาดสินค้าDIYจะมีความรุนแรงน้อยกว่าตลาดสินค้าทั่วไป เพราะ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสามารถอยู่ในตลาดเป็นเวลานานได้นั้นมีน้อยราย เน่ืองจากจ าเป็นต้องมี
แรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะสูง และมีเงินลงทุนส าหรับการออกแบบใหม่ๆเสมอ และสินคา้ของคู่แข่งขนั
ในตลาดมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน มีการลอกเลียนแบบกันไปมา ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการพิจารณา 
เปรียบเทียบการออกแบบสินคา้ ราคา คุณภาพของสินคา้ ความคุม้ค่า โดยบริษทัท าการเพิ่มศกัยภาพให้
มากข้ึน เพื่อท่ีสามารถมีแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆในทอ้งตลาดได ้
 ลูกค้าเป้าหมาย 

1.กลุ่มวยัท างาน พนกังานบริษทั/พนกังานเงินเดือน อาย ุ25-44 ปี ท่ีมีความสนใจงานแปลกใหม่ 
2.กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีความสนใจในงานดา้น DIY 

  กลยุทธ์ทางการตลาด 
บริษทั Seashell Vase จะก าหนดตลาดของบริษทัอยู่ท่ีกลุ่มลูกคา้คนยุคใหม่ จะเน้นความเป็น

เอกลกัษณ์ด้านการออกแบบอาศยัไอเดียและความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจยัส าคญัสินคา้ตอ้งมีความ
สวยงามเนน้ใชว้สัดุท่ีดีมีความคงทนมีการใชท้กัษะหรือเทคนิคการผลิตโดยเฉพาะผา่นขั้นตอนการผลิต
ท่ีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้ และจะมีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไปบริษทัจะหมัน่ปรับปรุง
ช้ินงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและพฒันาคุณภาพของช้ินงานให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน 

ดงันั้น ทางบริษทัจะวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์อยู่ในกลุ่มคนยุคใหม่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
ของกลุ่มลูกค้าผูช่ื้นชอบงานDIYไปจนถึงกลุ่มนักสะสมแล้วสร้างจุดเด่นของสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์
ตลอดจนพฒันารูปแบบสินคา้ให้เป็นท่ีน่าสนใจของกลุ่มลูกคา้เพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ขายสินคา้ได้
เพิ่มมากข้ึนแลว้จึงขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นทางออนไลน์โดยการขายผา่นเพจเฟสบุค๊ 
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แผนการผลติหรือการบริการ 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าธุรกิจสินคา้แจกนัจากเปลือกหอยมีความโดดเด่นของสินคา้ ความมี
เสน่ห์ในกระบวนการผลิตท่ีตอ้งใชค้วามประณีต พิถีพิถนัในแต่ละขั้นตอน จนกลายมาเป็นสินคา้หน่ึง
ช้ิน แต่ในเม่ือธุรกิจกลุ่มน้ีก็มีพื้นฐานคลา้ยกนัคือการใชมื้อในการท า จึงท าให้ธุรกิจตอ้งสร้างจุดขายท่ี
มากกวา่ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นใหก้บัธุรกิจในแบบท่ีไม่เหมือนใคร ไม่วา่จะเป็นการใชว้สัดุท่ียงัไม่เคยมี
ใครท ามาก่อน หรือจะเป็นวธีิการผลิตแบบใหม่ หรือการใชส้องส่ิงผสานรวมกนัจนไดค้วามแปลกใหม่
ใหธุ้รกิจ 

การท่ีธุรกิจของเรามีความแข็งแกร่งนอกเหนือจากท่ีตอ้งมีความโดดเด่นในเร่ืองของสินคา้และ
การพฒันาสินคา้ให้มีความแปลกใหม่อยูเ่สมอก็จะท าให้แบรนด์ไปไดไ้กลกวา่คนอ่ืนและทางบริษทัจะ
พฒันาให้สินคา้เขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้ริโภคนอกจากน้ีก็จะคิดถึงการต่อยอดสินคา้เช่นการน าเปลือก
หอยไปประดิษฐ์เป็นโมบาย หรือจะเป็นการน าเปลือกหอยไปประดิษฐ์ของใช้ต่างๆอีกดว้ยในอนาคต
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ลูกคา้ท่ีส าคญัยงัท าให้แบรนด์ไม่หยุดน่ิงอยูก่บัท่ีและมีความคิดสร้างสรรค์
อยูเ่สมอ 

การบริหารจัดการ 

กิจการมีการบริหารจดัการโดย อ านาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยู่กบัประธาน แต่เพียงผู ้
เดียวจึงท าให้กิจการไม่ประสบปัญหามากนกั มีการวางระบบงานของแต่ละฝ่ายท่ีชดัเจนลงรายละเอียด
งานให้มากท่ีสุดก็สามารถช่วยลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได้ช่วยประหยดัต้นทุนการผลิตและถึงจะมี
พนกังานมาช่วยท างานก็ออกมามีประสิทธิภาพไดเ้หมือนกบัท าเองธุรกิจก็สามารถขยายเติบโตข้ึนไดซ่ึ้ง
เม่ือเร่ิมตน้วางงานดว้ยตนเองแลว้ก็ควรท่ีจะจบงานดว้ยตนเองดว้ยตรวจสอบคุณภาพงานท่ีท าเสร็จทุก
คร้ังเพื่อรักษามาตรฐานของแบรนด์เอาไว ้  

สรุปผลทางการเงิน 

ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 100,000 บาท ประมาณการรายไดจ้ากการขายสินคา้ปีท่ี 3 

เป็นเงิน 4,989,600.00 บาท ประมาการตน้ทุนการผลิตสินคา้ปีท่ี 3 เป็นเงิน 882,540.85 บาท ประมาณ

การค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายปีท่ี 3 เป็นเงิน 709,545.00 บาท ก าไรสะสมปีท่ี 3 เป็นเงิน 

111,224.63 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวยีนภายในกิจการ 2,887,887.03 บาท 
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2. วตัถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 
 เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคารพาณิชย ์
 โดยวตัถุประสงค์เพ่ือ 
 1.เพื่อขยายธุรกิจ 
 2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ 
 3.เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
3. ความเป็นมาของธุรกจิ 
 3.1   ประวตัิความเป็นมา หรือ แนวคิดในการจัดตั้งธุรกจิ 
 ประวตัิของกจิการ / ผู้เร่ิมก่อตั้ง 
 บริษัท Seashell Vase ได้เร่ิมก่อตั้ งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยมีสถานท่ี
ประกอบการ เลขท่ี 177/22 หมู่ 20 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 โดยมี
หุน้ส่วนทั้งหมด 2 คน คือ นางสาวเกวลิน เคลา้พิมาย และนายฉตัรดนยั วงษภ์กัดี 
 จุดเร่ิมต้นของบริษัทน้ีเร่ิมต้นท่ี นางสาวเกวลิน เคล้าพิมาย และนายฉัตรดนัย วงษ์ภักดีมี
ความเห็นท่ีจะประกอบธุรกิจร่วมกนั จึงไดมี้ความคิดสร้างสรรคใ์นการประดิษฐ์แจกนัจากเปลือกหอย
ข้ึนมาเพราะเป็นสินคา้งาน DIY ซ่ึงในปัจจุบนังาน DIY เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมเพราะมีความ
ทนัสมยั และมีเอกลกัษณ์ มีความเก๋ แปลกใหม่ไม่เหมือนใครอีกทั้งยงัสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเอง
และบริษทัอีกด้วยนางสาวเกวลิน เคล้าพิมาย และนายฉัตรดนัย วงษ์ภกัดี จึงร่วมกนัสร้างและก่อตั้ง
บริษทัน้ีข้ึนมาภายใตแ้บรนด ์Seashell Vase 
3.2  ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 

ล าดับ รายการด าเนินงาน 
ระยะ เ วล า
ด าเนินงาน 

ระยะคาดว่า
จะแล้วเสร็จ 

1 จดัตั้งบริษทั Seashell Vase จ ากดั เพ่ือด าเนินธุรกิจแจกนัเปลือกหอย 1 เดือน 30 วนั 
2 จดทะเบียน บริษทัจ ากดั 2 อาทิตย ์ 14 วนั 
3 ประชุมบอร์ดบริหารทุกฝ่าย 2 อาทิตย ์ 14 วนั 
4 ท าวจิยักลุ่มคนทัว่ไปท่ีสนใจนวตักรรมจากส่ิงของเหลือใช ้ 1 เดือน 30 วนั 
5 สรุปผลวจิยั น าขอ้มูลมาประชุมและเร่ิมด าเนินการ 1 อาทิตย ์ 7 วนั 
6 เร่ิมเปิดตวัผลิตภณัฑแ์จกนัเปลือกหอยและโฆษณาผลิตภณัฑ ์ 1 เดือน 30 วนั 

รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 
4 เดือน 
1 อาทติย์ 

125 วนั 
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4. ผลติภัณฑ์ 
 4.1 รายละเอยีดสินค้า 
 แจกนัจากเปลือกหอย เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตดว้ยกรรมวธีิการรียสู จากช่างฝีมือท่ีมากประสบการณ์ 
เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า ดว้ยวิธีการท่ีสร้างสรรค ์การน ากลบัมาใชใ้หม่มีความแตกต่างจาก
ส้ินคา้ทัว่ๆไปการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภค เพราะมีคุณภาพ ความ
คงทน ความคุม้ค่าและท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยมีอยูท่ี่ราคา 500 บาท 

ภาพสินค้า 

 

5.  การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 
 5.1    สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 
 บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การส ารวจพฤติกรรมของผู ้บริโภค จากการส ารวจพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายอาจมาจากสาเหตุต่างๆเช่น ความชอบ ความพึงพอใจท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภครุ่น
ใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์เป็นของตนเอง จากกระแสการใช้ส้ินคา้แฮนด์เมดเป็นท่ีมีความนิยมมากข้ึน ทาง
บริษทัจึงไดน้ าผลิตภณัฑ์แจกนัเปลือกหอยออกจ าหน่ายสู่ตลาด เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบไลฟ์สไตลแ์ตกต่างกนัออกไป 
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 5.2    ส่วนแบ่งทางการตลาด 

 
  
  5.3 แนวโน้มทางการตลาด 
 แนวโนม้ทางการตลาดบริษทั Seashell Vaseจ ากดั สามารถเติบโตไดอี้ก เพราะปัจจุบนัมีผูบ้ริโภค
จ านวนมากท่ีให้ความส าคญัและแสวงหาสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่ ทนัสมยั รวมถึงการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงพฤติกรรมในการบริโภคดงักล่าวตรงกบัเง่ือนไขกระแสเก่ียวกบัธุรกิจสีเขียว กบัการ
รักษาส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน ท าให้สามารถด าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างผลก าไรให้กบัองค์กร
เน่ืองจากมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทั Seashell Vaseไดรั้บผลตอบรับท่ีดีจากกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรองในอนาคต 
 5.4 ตลาดเป้าหมาย 
 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคือ 

1.กลุ่มวยัท างาน พนกังานบริษทั/พนกังานเงินเดือน อาย ุ25-44 ปี ท่ีมีความสนใจในงานดา้น DIY 
2.กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีความสนใจงานแปลกใหม่ 

 เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีการออกแบบท่ีเป็นส่ิงแปลกใหม่โดยลูกคา้
ส่วนใหญ่จะค านึงถึงการในระยะการใช้งาน คุณภาพ ความคุม้ค่าในการซ้ือสินคา้ จึงท าให้บริษทั เรา
ตอ้งขยายตวัเพื่อท่ีจะเจาะกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
 5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 
 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจการก็คือผูบ้ริโภค ท่ีมีความสนใจในตวั สินคา้
ส่ิงแปลกใหม่สวยงาม ตอ้งการท่ีจะประหยดัค่าใชจ่้าย และสามารถตอบสนองความตอ้งการในการใช้
งานไดดี้ และสามารถทดแทนในกลุ่มสินคา้ทัว่ไปไดใ้นคุณภาพระดบัเดียวกนั 
 5.6 สภาวะการแข่งขัน 
 สภาวะการแข่งขันของตลาดสินค้าDIYจะมีความรุนแรงน้อยกว่าตลาดสินค้าทั่วไป เพราะ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสามารถอยู่ในตลาดเป็นเวลานานได้นั้นมีน้อยราย เน่ืองจากจ าเป็นต้องมี
แรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะสูง และมีเงินลงทุนส าหรับการออกแบบใหม่ๆเสมอ และสินคา้ของคู่แข่งขนั

ร้านSeashell Vase  

ร้านแจกนัลายไทย 

ร้านแจกนัประติมา 

ร้านขนิษฐาแจกนั 

ร้านขนิษฐาแจกนั 

26% 

ร้านแจกนัประติมา 

29% 

ร้านSeashell Vase 

20% 

ร้านแจกนัลายไทย 
25% 
 

  20% 

25% 
29% 

26% 
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ในตลาดมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน มีการลอกเลียนแบบกันไปมา ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการพิจารณา 
เปรียบเทียบการออกแบบสินคา้ ราคา คุณภาพของสินคา้ ความคุม้ค่า โดยบริษทัท าการเพิ่มศกัยภาพให้
มากข้ึน เพื่อท่ีสามารถมีแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆในทอ้งตลาดได ้

  5.7คู่แข่งขัน 
-ร้านแจกนัลายไทย 
-ร้านแจกนัประติมา 

   -ร้านขนิษฐาแจกนั 
5.8 รายละเอยีดการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขัน 

การ
เปรียบเทยีบ 

ร้านSeashell Vase ร้านแจกนัลายไทย ร้านแจกนัประติมา  ร้านขนิษฐาแจกนั 

ด้านสินค้า แจกนัเปลือกหอย แจกนัลายไทย แจกนัเซรามิค แจกนัดอกไม ้

ราคา ราคา 500 บาท ราคา 1,000 บาทข้ึน
ไป 

ราคา 500 บาทข้ึนไป ราคา 800 บาท 

ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

-ท่ีหนา้เพจFacebook: 
Seashell Vase 
-ท่ีหนา้ร้าน 
เลขท่ี 177/22  ซ.กาญจ
พนัธ์ 2  ม.20 ต.บาง
พลีใหญ่ อ.บางพลี  
 จ.สมุทรปราการ 
10540 

มีหนา้ร้านท่ีบ๊ิกซี
บางพลีและขาย
ออนไลน์ 

มีหนา้ร้านท่ีบ๊ิกซีบาง
พลีและขายออนไลน์ 

มีหนา้ร้านตลาดบาง
พลีและขายออนไลน์ 

การส่งเสริม
การตลาด 

1.มีการประชาสัมพนัธ์
ผา่นทาง 
Facebook:Seashell 
Vase 
2.มีส่วนลดราคาใน
เทศกาลต่างๆ 
3.จดัส่งฟรีในพื้นท่ี

ไม่มีการส่งเสริม
การตลาด 

ไม่มีการส่งเสริม
การตลาด 

1.จดัส่งสินคา้ฟรีใน
พื้นท่ีใกลเ้คียง 
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ใกลเ้คียง 

 5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 

  5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
 

1.ผูบ้ริหารมีการวางแผนการจดัการได้
อยา่งทัว่ถึง 
2.มีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบชดัเจน 

1.มีอุปกรณ์ส านกังานไม่เพียงพอ  
2.กิจการพึ่งก่อตั้งใหม่
ผูป้ระกอบการจึงขาด
ประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

ด้านการตลาด 
 

1.มีส่วนลดจากการส่งเสริมการขาย 
2.สินคา้ราคาถูกเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั 
3.มีขั้นตอนการจดัจ าหน่ายด าเนินการ 
   อยา่งเป็นระบบ 

1.มีการโฆษณาในวงแคบเพราะ
เน่ืองจากการโฆษณามีค่าใช้จ่าย
สูง 
2.สินคา้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด
ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม 
 

 
 

ด้านการผลติ 
 

1.มีรูปแบบท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจ
แตกต่างจากร้านอ่ืน 
2.มีตน้ทุนการผลิตต ่าท าให้มีก าไรเพิ่มข้ึน
สูง 

ผลิตสินคา้อาจไม่ทนัตามท่ีลูกคา้
ต้องการเน่ืองจากเป็นงานฝีมือ
ต้องใช้ระยะ เวลาและความ
ประณีต 
 

 
ด้านการเงิน 

1.มีการตรวจสอบสถานะทางการเงิน
บริษทัเป็นประจ า 
2.มีเงินทุนส ารอง 
 

การจัดท ารายงานทางการเงิน
ขาดการสรุปผลท่ีชัดเจนท่ีจะ
น าไปวางแผนตดัสินใจต่อธุรกิจ
ได ้
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 5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค ( Threats ) 
ตลาดและกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย 

1.กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความท่ีชอบสินคา้ 
   ประเภทDIYมีมากข้ึน 
2.ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในตวัสินคา้เน่ืองจาก
สินคา้มีความแปลกใหม่ 

มีผูบ้ริโภคบางคนขาดความเขา้ใจ 
ในสินคา้ประเภทรียสู 
 

สถานการณ์การ
แข่งขนั 

1.คู่แข่งขนัทางธุรกิจยงัมีไม่มาก 
2.ยงัไม่มีผูป้ระกอบการท่ีผลิตจากวสัดุ 
  ประเภทเดียวกนัในเขตพื้นท่ีเดียวกนั 

มีคู่แข่งขนัเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา
เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถ
ลอกเลียนแบบไดง่้าย 

สังคม มีการรณรงคก์ารเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อให้เกิดการ
ยอมรับวา่ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการลด 
ปริมาณขยะใหแ้ก่สังคม 

- 
 
 

ปัจจัยการพจิารณา 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค ( Threats ) 

เทคโนโลย ี ผูบ้ริโภคมีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเองท าใหง่้าย
ต่อการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ 

การลงทุนเทคโนโลยอุีปกรณ์ 

เคร่ืองมือส่ือสารใหม่มีค่าใชจ่้ายสูง 

สภาพเศรษฐกิจ 1.การประหยดัค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภคช่วยท าให ้
สินคา้ของเราอยูบ่นทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภค 
 

1.สภาพเศรษฐกิจประเทศไทย 
  ชะลอตวัท าใหผู้บ้ริโภคมีปริมาณ 
  การซ้ือสินคา้นอ้ยลง 
2.ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั 
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กฎหมาย , 
ระเบียบ ,ขอ้บงัคบั 

ปัจจุบนัรัฐมีการสนบัสนุนธุรกิจ SME  เป็นอยา่ง
มาก 

ระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมายใน
การจดัตั้งธุกิจท่ีมีความยุง่ยากและ
ซบัซอ้น 

กลุ่มผูจ้  าหน่าย , 
เครือยข่าย 

- - 

 
6. แผนบริหารจัดการ 
 6.1   ข้อมูลธุรกจิ 

     ช่ือกิจการ แจกนัเปลือกหอย 
     ท่ีอยู ่/ ท่ีตั้งกิจการ  เลขท่ี 177/22  ซ.กาญจพนัธ์ 2  ม.20 ต.บางพลีใหญ่ 

อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540 
      รูปแบบการด าเนินการของธุรกิจ เป็นธุรกิจท่ีมีผูร่้วมลงทุน 
      ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 
      ระยะเวลาด าเนินการท่ีผา่นมา               ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 
      หมายเลขทะเบียนการคา้ 1110301322952 

 6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวเกวลิน   เคลา้พิมาย ประธาน 

2 นายฉตัรดนยั     วงษภ์กัดี รองประธาน 

  

   

 6.3   อ านาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 

 อ านาจการตดัสินใจในการบริหารจดัการของทางร้านข้ึนอยู่กบั นางสาวเกวลิน เคลา้พิมาย  
เท่านั้น  ซ้ึงเป็นผูมี้อ  านาจสั่งการสูงสุดภายในร้าน 

  6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 
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1 นางสาวเกวลิน   เคลา้พิมาย 5,000.00 50,000.00 50% 

2 นายฉตัรดนยั     วงษภ์กัดี 5,000.00 50,000.00 50% 

รวมจ านวนหุ้น 10,000.00 100,000.00  100% 

 *มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

  

 

6.5ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร 

A.  ช่ือ-นามสกุล  นางสาวเกวลิน เคลา้พิมาย  อาย ุ   19   ปี 
การศึกษา  

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ปีการศึกษา  2560 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย ์
พณิชยการปีการศึกษา 2562 

 ประสบการณ์ท างาน 
 ปี  2561  บริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั มหาชนต าแหน่ง พนกังานFinance 
ผลงาน / ความสามารถ / รางวลัทีไ่ด้รับ 

รางวลัชนะเลิศอนัดบั1เหรียญทองจากการแข่งขนัการจดัแสดงสินคา้  
จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 

B.  ช่ือ-นามสกุล  นายฉตัรดนยั   วงษภ์กัดี  อาย ุ    19ปี 
การศึกษา  

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ปีการศึกษา  2560 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย ์
พณิชยการปีการศึกษา  2562 

 ประสบการณ์ท างาน 
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  ปี  2561  บริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั มหาชน ต าแหน่ง พนกังานตอ้นรับ 
 ผลงาน / ความสามารถ / รางวลัทีไ่ด้รับ 
  รางวลัชนะเลิศอนัดบั1  จากการประกวดการแข่งขนัทกัษะภาษาต่างประเทศ  

จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 
 
 
 
 
 6.6   แผนผงัองค์กร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเกวลิน เคลา้พิมาย 

ประธาน 

นายฉตัรดนยั วงษภ์กัดี 
รองประธาน 

 



42 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

6.7   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

1. ช่ือ นางสาวเกวลนิ เคล้าพมิาย 
ต าแหน่ง ประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ บริหาร วางแผน ตดัสินใจงานในบริษทั 
การศึกษา ระดบั ปวส. จาก วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 ปี พ.ศ. 2562 
อตัราเงินเดือน 15,000 บาท 
 

2.  ช่ือ นายฉัตรดนัย วงษ์ภักดี 
ต าแหน่ง รองประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ใหค้  าปรึกษาและรับผดิชอบเก่ียวกบัฝ่ายต่างๆ  
การศึกษา ระดบั ปวส. จาก วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 ปี พ.ศ. 2562 
อตัราเงินเดือน 13,000 บาท 
 
6. ช่ือ  …………………………………………… 

ต าแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายผลิต 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ควบคุมดูแลการผลิตและตรวจสอบสินคา้ท่ีผลิต 

การศึกษา ระดบั ปวส. จาก………………………………………… 

อตัราเงินเดือน 10,500 บาท 

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

หวัหนา้ฝ่ายผลิต 
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 6.8   แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

 6.9   วสัิยทศัน์ 
 น าเสนอสินคา้มีคุณภาพ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเป็นเลิศท่ีมีความแตกต่าง ความ
ทนัสมยั สินคา้ของเราจะตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานของเราเพื่อสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป 
 6.10  พนัธกจิ 
 1. จดัระบบการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและพฒันารูปแบบการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
 2. สร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่และการบริการท่ีดี 
  3. บริหารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการท่ีน่าพอใจเพื่อสร้างผลก าไรในธุรกิจ 
 6.11 เป้าหมายทางธุรกจิ 
 เป้าหมายระยะส้ัน 
 1. เพื่อผลิตและจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคแหล่งชุมชนใกลเ้คียง 
 2. ตอ้งการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 3. ธุรกิจตอ้งการคืนทุนภายในระยะเวลา 3 ปี 
 เป้าหมายระยะกลาง 
 1. พฒันาสินคา้ใหมี้ความแปลกใหม่และทนัสมยั 
 2. เพื่อขยายตลาดผลิตภณัฑไ์ปเขตพื้นท่ีใกลเ้คียง  
 3. ขยายช่องทางการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ 
 เป้าหมายระยะยาว 
 1. เพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพดีมากข้ึนจนเป็นท่ีกล่าวขานของกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 
 2. สามารถรักษาลูกคา้เดิมไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุดและเพิ่มลูกคา้รายใหม่อยูเ่สมอ 
 3. เป็นผูน้ าตลาดท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงท่ีสุดและมีก าไรในปีต่อไปเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจากปี 

 ก่อนหนา้อีก 10% 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน 
อตัรา

เงินเดือน 
รวมเงินเดือน 

1. นางสาวเกวลิน  เคลา้พิมาย ประธานบริษทั 1 15,000.00  15,000.00 

2. นายฉตัรดนยั    วงษภ์กัดี รองประธาน 1 13,000.00  13,000.00 

3. …………………… หวัหนา้ฝ่ายผลิต 1 10,500.00  10,500.00 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 3 38,500.00  38,500.00 
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 6.12 ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. การบริการอนัประทบัใจมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ 
 2. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ 
 3. มีแหล่งวตัถุดิบท่ีมีราคาถูกและมีการคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาใหแ้ก่ลูกคา้ 
 6.13 นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 
 1. มีนโยบายการจ่างเงินปันผลใหก้บัหุน้ส่วนทุกๆคน โดยยดึหลกัในการครองถือหุน้ 
 2. หลงัจากปีท่ี 3 เป็นตน้ไปจะจ่ายเงินปันผลของแต่ละบุคคลตามจ านวนหุน้ส่วน 
   
  6.14 แผนด าเนินการอ่ืนของธุรกจิ 
 1. มีการวางแผนการด าเนินการเพื่อเขา้ถึงเป้าหมายและสรรหาผูบ้ริโภครายใหม่ 
 2. มีการขยายกิจการเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใหมี้พื้นท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
 3. มีการออกงานจดัแสดงสินคา้ เพื่อประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ในช่วงเวลากิจกรรมจดัข้ึนตามศูนย ์
     จดัแสดงสินคา้ในหลายจงัหวดั 
 
7.  แผนการตลาด 
 7.1   เป้าหมาย 
 1. ตอ้งการใหรั้บรู้คุณภาพของสินคา้เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
 2. สามารถเพิ่มยอดขายและไดรั้บผลก าไรเพิ่มข้ึนทุกๆปี 
 3. ขยายกิจการและเพิ่มสาขาในช่วงระยะเวลาหลงัจากปีท่ี 3 
 7.2   การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 

1.กลุ่มวยัท างาน พนกังานบริษทั/พนกังานเงินเดือน อาย ุ25-44 ปี ท่ีมีความสนใจในงานดา้น DIY 
2.กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีความสนใจงานแปลกใหม่ 

 7.3   กลยุทธ์ทางการตลาด 
 7.3.1     กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 
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 แจกันจากเปลือกหอย เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตด้วยกรรมวิธีการรีไซเคิล จากช่างฝีมือท่ีมาก
ประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า ดว้ยวธีิการท่ีสร้างสรรค ์การน ากลบัมาใชใ้หม่มีความ
แตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไปการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภค เพราะมี
คุณภาพ ความคงทน ความคุม้ค่าและท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  7.3.2กลยุทธ์ด้านราคา 

 สินคา้แจกนัจากเปลือกหอยมีราคาเดียวคือ 500 บาท โดยมีการตั้งราคาใหต้ ่ากวา่คู่แข่งในช่วงแรก 
เพราะสินคา้มีตน้ทุนในการผลิตต ่าอยูแ่ลว้จึงไม่ส่งผลต่อก าไรมากนกั และเป็นกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิด
การตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ทางร้านไดมี้การจดัช่องทางการช าระเงินไวห้ลายช่องทาง ดงัน้ี  
 -   ถา้ลูกคา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้านสามารถช าระเงินเป็นเงินสดหรือบตัรเครดิต 

-   หากเป็นลูกคา้ทางออนไลน์ลูกคา้สามารถช าระเงินผา่นธนาครหรือAppบญัชีนาคารดงัต่อไปน้ี 
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 7.3.3     กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 วตัถุประสงคข์องช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกคา้โดยท่ี
ลูกค้าสามารถซ้ือสินค้าได้โดยความสะดวกสบายโดยไม่จ  าเป็นต้องออกมาถึงร้านโดยมีการสร้าง
ช่องทางติดต่อทางโซเชียลมิเดีย เพื่อให้มีการติดต่อกนัอย่างรวดเร็วเม่ือมาใช้บริการซ้ือสินคา้แลว้เกิด
การประทบัใจจึงบอกต่อก็เป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ไปในตวั 

  

 

 

 

สถานทีป่ระกอบการ บริษทัตั้งอยูท่ี่ 177/22  ซ.กาญจนพนัธ์ุ2  ม.20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 10540 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าโรง 

วทิยาลยัเทคโนโลยี 
อรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 

 

อรรอรรถวิทย ์ถนนสุขมุวทิ
สุขมุวทิ 

ถนน

เทพารักษ ์

โรงพยาบาลบางพลี 

ส่ีแยกคลอง

ขดุ 

ไปต าหรุ ไปก่ิงแกว้ 

สถานท่ีจดัท า  
1

ปากน ้า 
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ทางออนไลน์หน้าเพจ Facebook : Seashell vase 

 

 7.3.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
 1.มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางออนไลน์ เช่น Facebook เพจ Seashell vase โดยเป็นการ
โพส โปรโมทธุรกิจ และการขายสินคา้ 
 2 .  มี ส่ วนลด  ใ น
เทศกาลต่างๆ 
 3 . จัด ส่ งฟ รี ใน
พื้นท่ีใกลเ้คียง 
 

สถานท่ีจดัท า  177/22   
ซ.กาญจนพนัธ์ุ2ม.20 
ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

1
0
5
4
0 
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 7.4 กจิกรรมหรือการด าเนินการทางการตลาด 
 1. การน าสินคา้ไปจดัแสดงไปนอกสถานท่ี เช่น งานจดัแสดงสินคา้ 
  2. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์อพัเดตขอ้มูลสินคา้และโปรโมชัน่ใหม่ๆผา่นทางออนไลน์ 
FACEBOOK หนา้เพจ Seashell vase 
 

7.5    กลยุทธ์ด้านบุคลากรบริการ 
มีการอบรมและสร้างทีม ท่ีคอยตอบค าถามลูกค้าในเพจ โดยมีการคดัเลือกบุคลากรท่ีใช้

คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น เราขายสินคา้ผา่นทางส่ือออนไลน์ แอดมินจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมและทราบ
ขอ้มูลของสินคา้เพื่อท่ีจะตอบค าถามของลูกคา้ได ้
7.6    กลยุทธ์ด้านกระบวนการบริการ 
  ดา้นกระบวนการบริการเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ
เพื่อน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ เพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว ตอบกลบัลูกคา้ทางอินบล็อก
ภายในคร่ึงชัว่โมง ทางร้านจะใชค้  าพูดท่ีลูกคา้เขา้ใจง่าย ไม่ท าให้ลูกคา้เกิดความสับสนในการสั่งสินคา้ 
และก าหนดระยะเวลาในการท าใหก้บัลูกคา้ชดัเจน ติดต่อลูกคา้สม ่าเสมอ 
7.7 กลยุทธ์ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ 

ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้ากการเลือกใชสิ้นคา้และบริการของร้าน คือ หนา้เพจ Facebook 
มีการใชค้  าพูดท่ีสุภาพในการโพสขายสินคา้ทุกวนั ตอบกลบัลูกคา้ทนัใจรวดเร็ว  
 
8. แผนการผลติ 
  8.1 สถานประกอบการในการผลติ 
สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 177/22  ซ.กาญจนพนัธ์ุ2  ม.20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

วทิยาลยัเทคโนโลยี 
อรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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8.2  เคร่ืองจักร อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลติ 

ล าดับ รายการ จ านวน การใช้งาน ราคาทุน อายุ 

1 ปืนกาว 3 ติดเปลือกหอย 200.00 3 ปี 
2 กะละมงัสแตนเลส 3 ผสมสียอ้มเปลือกหอย 300.00 3 ปี 

 รวมทั้งส้ิน   500.00  

 
  8.3 ข้อมูลการผลติ 

จ านวนหน่วยการผลิตสูงสุด 20ใบ/วนั , 600ใบ/เดือน , 7,200ใบ/ปี 
อตัราประมาณการในการผลิต 20ใบ/วนั , 600ใบ/เดือน , 7,200ใบ/ปี 
เป้าหมายหน่วยการผลิต 20ใบ/วนั , 600ใบ/เดือน , 7,200ใบ/ปี 
เวลาท่ีใชใ้นการผลิตต่อรอบการผลิต 480 / ชัว่โมง 
เวลาผลิตต่อวนั 8 ชัว่โมง 
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิต 3 คน      
อตัราค่าแรงงานในการผลิต 330 บาท / วนั 
 

ส าโรง 

ถนนสุขมุวทิ
สุขมุวทิ 

Big C บางพลี 

โรงพยาบาลบางพลี 

ส่ีแยกคลองขดุ ไปต าหรุ ไปก่ิงแกว้ 

สถานท่ีจดัท า 177/22 
ซ.กาญจนพนัธ์ุ2ม.20 
ต.บางพลีใหญ่อ.บางพลี  
 
จ.สมุทรปราการ 10540 
 

ปากน ้า 
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            8.4  รายละเอยีดวตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติ 
          8.4.1 เปลือกหอย  
          8.4.2 แจกนั 
          8.4.3 แท่งกาวร้อน  
          8.4.4 สียอ้ม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 8.5  ขั้นตอนการผลติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าเปลือกหอยไปพน่สีเคลือบ 

 

ลา้งท าความสะอาดเปลือกหอย 

 
น าเปลือกหอยท่ีลา้งแลว้มาตากแดดใหแ้หง้ 

 
น าเปลือกหอยท่ีแหง้แลว้มาทาสีแลว้น าไปตากเพื่อใหสี้แห้ง 

 

น าเปลือกหอยมาติดลงบนแจกนั 

เขา้สู่กระบวนการผลิต 

น าขอ้มูลใหห้วัหนา้ฝ่ายผลิต 

รับออเดอร์จากลูกคา้ 

สอบถามรายละเอียดตกลงราคา 
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แผนผงักระบวนการผลติ 
 

 
ลา้งท าความสะอาดเปลือกหอยแลว้น ามาตากใหแ้หง้ 
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น าเปลือกหอยท่ีแหง้แลว้มาทาสีแลว้น าไปตากเพื่อใหสี้แห้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

น าปลือกหอยไปพน่สีเคลือบ 

 
น าเปลือกหอยมาติดลงบนแจกนั 
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ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
9. แผนการเงิน 
 9.1 ประมาณการในการลงทุน 

ล าดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ รวมมูลค่า 

1. เงินสด 100,000.00 - 100,000.00 

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 100,000.00 - 100,000.00 

 โครงสร้างทางการเงิน(เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 

 
 9.2 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 
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ล าดบั รายการ รายละเอียด 
มูลค่า

ประมาณ 
ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดิน - - - 
2. อาคาร - - - 
3. ส่วนตกแต่ง/ปรับปรุง ป้ายไวนิล 300.00 - 
4. โรงงาน - - - 
5. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ ใชใ้นการบริการ 2,000.00 - 

6. เคร่ืองใชส้ านกังาน 
อุปกรณ์ส านกังาน
คอมพิวเตอร์/ปร้ิน
เตอร์ 

20,000.00 - 

7. ยานพาหนะ มอเตอร์ไซค ์ 35,000.00 - 
8. วตัถุดิบคงเหลือ - - - 
9. สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - - 
10. ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - - 
11. รายการอ่ืนๆ (ถา้มี) - - - 
รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบการธุรกิจปัจจุบนั 57,300.00 - 

  

 9.3 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของรายได ้- % - 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของราคาขายสินคา้ - % - - - 

การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนทุนการผลิต - % - 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  1 - % - 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  2 - % - - - 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  3 - % - - - 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการค านวณใน 1 ปี – วนั/เดือน 30วนั/เดือน 

อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) - % - - - 

สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - - - 
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 9.4 นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
ระยะเวลาการใหเ้ครดิตการขายสินคา้ – วนั/เดือน - - - 

ระยะเวลาเครดิตซ้ือสินคา้ – วนั/เดือน - - - 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - % - - - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - % - - - 

นโยบายการตั้งส ารองเงินสดในกิจการ 50,000.00 

การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ  -  

นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ  -  
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9.5  ประมาณการในการขายรายเดือน 
  

 

รายการ เดือนที ่1 เดือนที ่2 เดือนที ่3 เดือนที ่4 เดือนที ่5 เดือนที ่6 เดือนที ่7 เดือนที ่8 เดือนที ่9 เดือนที ่10 เดือนที ่11 เดือนที ่12 

จ านวนสินค้าขาย (ตวั)             

แจกนัเปลือกหอย 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

รวมจ านวนสินค้าขาย 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

ราคาสินค้า (บาท)             

แจกนัเปลือกหอย 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

ราคาสินค้าเฉลีย่ 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

รายได้จากการขาย (บาท)             

แจกนัเปลือกหอย 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

รวมรายได้ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

รวมรายได้สะสม (บาท) 300,000.00 600,000.00 900,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00 1,800,000.00 2,100,000.00 2,400,000.00 2,700,000.00 3,000,000.00 3,300,000.00 3,600,000.00 

ลูกหนีก้ารค้า (บาท) - - - - - - - - -- - - - 
เงนิสดรับจากการขาย 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
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9.6 ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนสินค้าขาย (หน่วย)    
แจกนัเปลือกหอย 7,200.00 7,560.00 8,316.00 
รวมจ านวนสินค้าขาย 7,200.00 7,560.00 8,316.00 
    
ราคาสินค้า (บาท/หน่วย)    
แจกนัเปลือกหอย 500.00 500.00 500.00 
ราคาสินค้าเฉลีย่ 500.00 500.00 500.00 
    
รายได้จากการขาย (บาท)    
แจกนัเปลือกหอย 3,600,000.00 3,780,000.00 4,158,000.00 
รวมรายได้จากการขาย (บาท) 3,600,000.00 3,780,000.00 4,158,000.00 
    
ประมาณการลูกหนีก้ารค้า    
ขายดว้ยเงินสด 3,600,000.00 3,780,000.00 4,158,000.00 
ขายดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ ) - - - 
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ ( วนั / เดือน ) - - - 
ลูกหนีก้ารค้ารวม ( บาท ) - - - 
    
เงินสดจากการขายสินค้า (บาท) 3,600,000.00 3,780,000.00 4,158,000.00 
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9.7 ประมาณการต้นทุนวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมาเพ่ือการผลติ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนวตัถุดิบในการผลติ (หน่วย)    
เปลือกหอย (300ฝา/กิโลกรัม) 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
แจกนั (ลงัละ 120 ใบ) 60.00 63.00 70.00 
แท่งกาวร้อน (ลงัละ25ห่อ/50แท่ง) 18.00 19.00 21.00 
สียอ้ม (ลงัละ100 ตลบั) 72.00 76.00 84.00 
ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบ (บาท/หน่วย)    
เปลือกหอย (300ฝา/กิโลกรัม) 30.00 31.50 34.65 
แจกนั (ลงัละ 120 ใบ) 3,000.00 3,150.00 3,465.00 
แท่งกาวร้อน (ลงัละ25ห่อ/50แท่ง) 1,000.00 1,050.00 1,155.00 
สียอ้ม (ลงัละ100 ตลบั) 1,000.00 1,050.00 1,155.00 
ต้นทุนวตัถุดิบ (บาท)    
เปลือกหอย (300ฝา/กิโลกรัม) 144,000.00 158,760.00 192,099.60 
แจกนั (ลงัละ 120 ใบ) 180,000.00 198,450.00 242,550.00 
แท่งกาวร้อน (ลงัละ25ห่อ/50แท่ง) 18,000.00 19,950.00 24,255.00 
สียอ้ม (ลงัละ100 ตลบั) 72,000.00 79,800.00 97,020.00 
รวมต้นทุนวตัถุดิบในการผลิต (บาท) 414,000.00 456,960.00 555,924.60 

ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า    
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด - - - 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ ) - - - 
ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ ( วนั / เดือน ) - - - 
เจา้หน้ีการคา้สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการรวม - - - 
มูลค่าเจา้หน้ีการคา้วตัถุดิบและสินคา้ซ้ือมา - - - 
    
เงินสดจ่ายวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมาเพ่ือผลติ 414,000.00 456,960.00 555,924.60 
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9.8 ประมาณการต้นทุนการผลติสินค้าและต้นทุนการขายสินค้า 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ต้นทุนการผลติสินค้า (บาท)    
ค่าวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ 414,000.00 456,960.00 555,924.60 
ค่าแรงงานในการผลิต 356,400.00 374,220.00 411,642.00 
ค่าไฟฟ้าในการผลิต 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าน ้าประปาในการผลิต 2,400.00 2,520.00 2,772.00 
ค่าน ้ามนัในการเดินทาง 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 2,000.00 2,100.00 2,310.00 
ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการผลิต - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในการผลิต 5,000.00 5,250.00 5,775.00 
รวมต้นทุนการผลติสินค้า    
ค่าเส่ือมราคาอาคารในการผลิต(5%) - - - 
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์(20%) 100.00 100.00 100.00 

ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) - - - 
รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการผลติ 100.00 100.00 100.00 

    
รวมต้นทุนการผลติสินค้าทั้งส้ิน 796,700.00 858,790.00 997,927.60 
+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   วตุัดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตน้งวด - -- - 
-  หกั   สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   คา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
    
รวมต้นทุนขายสินค้า ( บาท ) 796,700.00 858,790.00 997,927.60 
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9.9 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 
รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท)    
เงินเดือนบุคลากร 462,000.00 485,100.00 533,610.00 
ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 36,000.00 37,800.00 41,580.00 
ค่าใชจ่้ายเช่าส านกังาน 72,000.00 75.600.00 83,160.00 
ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าใชจ่้ายน ้าประปาส่วนส านกังาน 2,400.00 2,520.00 2,772.00 
ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์ โทรสาร 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าใชจ่้ายวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ - - - 
ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
ค่าใชจ่้ายน ้ามนัยานพาหนะในการขาย 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 9,600.00 10,080.00 11,088.00 
ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
ค่าใชจ่้าย Commission จากการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระดอกเบ้ียเงินกู ้ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย  609,600.00 640,080.00 704,088.00 
ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย     
ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนส านกังาน 4,400.00 4,400.00 4,400.00 
ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ 1,750.00 1,750.00 1,750.00 

รวมค่าเส่ือมราคา  6,150.00 6,150.00 6,150.00 

รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย 615,750.00 646,230.00 710,238.00 
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9.10 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

รายได้    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,600,000.00 3,780,000.00 4,158,000.00 
รายไดอ่ื้น ๆ - - - 
รวมรายได้ 3,600,000.00 3,780,000.00 4,158,000.00 
    
หัก – ต้นทุนขาย 796,700.00 858,790.00 997,927.60 
    
ก าไรขั้นต้น 2,803,300.00 2,921,210.00 3,160,072.40 
    
หัก – ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 615,750.00 646,230.00 710,238.00 
    

ก าไรจากการด าเนินการ 2,187,550.00 2,274,980.00 2,449,834.40 

    
หัก – ดอกเบีย้จ่าย - - - 
    
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (15%) 2,187,550.00 2,274,980.00 2,449,834.40 
    
หัก – ภาษีเงินได้นิติบุคคล (15%) 328,132.50 341,247.00 367,475.16 
    
ก าไรสุทธิ 1,859,417.50 1,933,733.00 2,082,359.24 

    
หัก – เงินปันผลจ่าย (10%) - - - 
ก าไรสะสม - 1,859,417.50 74,315.50 

    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 1,859,417.50 74,315.50 2,008,043.74 

มูลค่าทางบัญชีหุ้น 18.59 0.74 20.08 



62 
 

9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนินการ     
  เงินสดรับจากการขายสินคา้ 3,600,000.00 3,780,000.00 4,158,000.00 
  เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการผลิต 796,700.00 858,790.00 997,927.60 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 615,750.00 646,230.00 710,238.00 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - 
  เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 328,132.50 341,247.00 367,475.16 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนินการรวม  1,859,417.50 1,933,733.00 2,082,359.24 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุน     
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยย์านพาหนะ 35,000.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยส่์วนตกแต่ง 300.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 2,000.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในเคร่ืองใชส้ านกังาน 20,000.00 - - 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุนรวม  57,300.00 - - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหาเงิน     
  เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 
  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 
  เงินจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 
  เงินสดจ่ายปันผล - - - 
  เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหาเงินรวม     
กระแสเงินสดสุทธิ 1,802,117.50 1,933,733.00 2,082,359.24 
บวก + กระแสเงินสดตน้งวด - - - 
กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 1,802,117.50 1,933,733.00 2,082,359.24 
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 9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 1,802,117.50 1,933,733.00 2,082,359.24 
ลูกหน้ีการคา้ - - - 
สินคา้คงเหลือ - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน - - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน - - - 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 57,300.00 - - 
สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 57,300.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 1,859,417.50 1,933,733.00 2,082,359.24 
หน้ีสินหมุนเวียน - - - 
เงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน - - - 
เงินกูร้ะยะยาว - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 

รวมหนีสิ้น    
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 
ส่วนเกนิ (ต า่) กว่าทุน 1,859,417.50 74,315.50 2,008,043.74 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 1,859,417.50 74,315.50 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,859,417.50 1,933,733.00 2,082,359.24 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,859,417.50 1,933,733.00 2,082,359.24 
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 9.13 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

การวดัสภาพคล่องทางการเงิน    
   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) - - - 
   อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) สภาพคล่อง

สูง 
สภาพคล่อง

สูง 
สภาพคล่อง

สูง 
การวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน    
   อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 
   อตัราหมุนเวยีนของสินคา้ (รอบ) - - - 
ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วนั) - - - 
   ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 
   อตัราหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 
   อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รวม) - - - 
การวดัความสามารถในการช าระหนี้    
   อตัราส่วนแห่งหน้ี (Debt to Equity Ratio) - - - 
อตัราส่วนแห่งทุน - - - 
  อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหน้ี - - - 
การวดัความสามารถในการบริหารงาน - - - 
   อตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) - - - 
   อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) - - - 
อตัราก าไรขั้นตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 77.86% 77.28% 75.99% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (เปอร์เซ็นต)์ 60.76% 60.18% 58.91% 
   อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 51.65% 51.15% 50.08% 
ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน    
ผลก าไรต่อหุ้น (Earning per share) 18.59% 0.74% 20.08% 
   มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 
   มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 
   ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 
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10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 
 

ล าดับ ลกัษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1. 
ผลประกอบการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ท าใหย้อดขายของบริษทั
ลดลง 

จดัโปรโมชัน่เพื่อเพิ่ม
ยอดขาย 

2. 

 
 
คู่แข่งเพิ่มมากข้ึน 

 
ท าใหธุ้รกิจสูญเสียส่วนแบ่ง
การตลาดท่ีคาดจะไดรั้บไป
บางส่วน 

เพิ่มรูปแบบของการ
บริการใหดี้ยิง่ข้ึนอยู่
เสมอ เพื่อรักษาลูกคา้เก่า
และดึงดูดกลุ่มลูกคา้
ใหม่ 

3. สินคา้ถูกลอกเลียนแบบ 
ท าใหลู้กคา้ไปซ้ือของ 
คู่แข่งอ่ืนท่ีเลียนแบบ 

จดักิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย เช่น การออกบูท 
การโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ 

4. ลูกคา้เปล่ียนรสนิยมการซ้ือ 

ท าใหร้ายรับโดยรวมของ
กิจการลดลงเน่ืองจากลูกคา้
ใหค้วามสนใจในผลิตภณัฑ์
อ่ืนท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่ 

ติดตามสถานการณ์
ความเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและ
ปรับเปล่ียนสินคา้ให้
ตอบสนองกบัความ
ตอ้งการ ณ เวลานั้น 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

นางสาวเกวลนิ เคล้าพมิาย 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
17 มิ.ย. 62 ประชุมคิดหวัขอ้โครงการ  
19 มิ.ย. 62 เสนอหวัขอ้โครงการใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
24 มิ.ย. 62 จดัท าแบบฟอร์มอนุมติัโครงการ  
25 มิ.ย. 62 แกไ้ขและส่งใบอนุมติัโครงการ  
26 มิ.ย. 62 แกไ้ขและส่งใบอนุมติัโครงการ คร้ังท่ี 1  
27 มิ.ย. 62 แกไ้ขและส่งใบอนุมติัโครงการคร้ังท่ี 2  
1 ก.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 1  
3 ก.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
4 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 ฉบบัสมบูรณ์  

18 ก.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 2  
22 ก.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
24 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 ฉบบัสมบูรณ์  
1 ส.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 3  

19 ส.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 1  
26 ส.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 2  
28 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์  
2 ก.ย. 62 รวบรวมเอกสารน าเสนอโครงการ  
4 ก.ย. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  
9 ก.ย. 62 แกไ้ข ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1 คร้ังท่ี 1  

21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  
25 ก.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
1 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์  
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นางสาวเกวลนิ เคล้าพมิาย 
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
11 ต.ค. 62 ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  
14 ต.ค. 62 ท าความสะอาดเปลือกหอยแลว้ตากใหแ้หง้  
15 ต.ค. 62 น าเปลือกหอยมาทาสีแลว้ตากใหสี้แหง้  
16 ต.ค. 62 น าเปลือกหอยท่ีแหง้แลว้มาพ่นสีเคลือบ  
17 ต.ค. 62 น าเปลือกหอยมาติดลงบนแจกนั  
18 ต.ค. 62 แกไ้ขช้ินงาน คร้ังท่ี1  
19 ต.ค. 62 ตรวจสอบช้ินงานและถ่ายรูปผลงาน  
20 ต.ค. 62 ออกแบบป้ายไวนิลน าเสนอผลงาน  
21 ต.ค. 62 แกไ้ขแบบป้ายไวนิล คร้ังท่ี 1  
22 ต.ค. 62 ส่งแบบไวนิล  
24 ต.ค. 62 สั่งท าป้ายไวนิลและรับของ  
28 ต.ค. 62 อาจารยท่ี์ปรึกษาเขา้นิเทศโครงการ  
4 พ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1-3 เตรียมน าเสนอโครงการ รอบท่ี 2  
7 พ.ย. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการ รอบท่ี 2  

16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  
20 พ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
2 ธ.ค. 62 จดัท าแบบสอบถาม  
6 ธ.ค. 62 แกไ้ขแบบสอบถาม คร้ังท่ี 1  

12 ธ.ค. 62 เตรียมจดัแสดงภายในงาน ATC นิทรรศน์  

13 ธ.ค. 62 
จดัแสดงส่ิงประดิษฐง์าน ATC นิทรรศน์และแจกแบบสอบถามใน
งาน ATC นิทรรศน์ 

 

16 ธ.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 4 (สรุปบญัชี)  
18 ธ.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 1  
19 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4 ฉบบัสมบูรณ์  
20 ม.ค. 63 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม  
23 ม.ค. 63 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 5  และบรรณานุกรม คร้ังท่ี 1  
24 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม ฉบบัสมบูรณ์  
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นางสาวเกวลนิ เคล้าพมิาย 
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

3 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ก และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
4 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ข และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
5 ก.พ. 63 แกไ้ขเอกสารภาค ผนวก ข และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
6 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ค และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
7 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ง และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  

11 ก.พ. 63 จดัท ากิตติกรรมประกาศ/สารบญั พร้อมน ากลบัมาแกไ้ข  
12 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ/สารบญัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
13 ก.พ. 63 จดัท าบทคดัยอ่/ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
14 ก.พ. 63 น าบทคดัยอ่กลบัมาแกไ้ข/ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
18 ก.พ. 63 จดัท าส่วนหนา้ปก สารบญั และน าส่งรูปเล่มโครงการ  
20 ก.พ. 63 แกไ้ขจุดบกพร่อง  
26 ก.พ. 63 น าส่งรูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์ พร้อมแผน่ซีดี  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



68 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายฉัตรดนัย วงษ์ภักดี 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
17 มิ.ย. 62 ประชุมคิดหวัขอ้โครงการ  
19 มิ.ย. 62 เสนอหวัขอ้โครงการใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
24 มิ.ย. 62 จดัท าแบบฟอร์มอนุมติัโครงการ  
25 มิ.ย. 62 แกไ้ขและส่งใบอนุมติัโครงการ  
1 ก.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 1  
4 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 ฉบบัสมบูรณ์  

18 ก.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 2  
24 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 ฉบบัสมบูรณ์  
1 ส.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 3  

28 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์  
2 ก.ย. 62 รวบรวมเอกสารน าเสนอโครงการ  
4 ก.ย. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  

21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  
25 ก.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
1 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์  

11 ต.ค. 62 ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  
14 ต.ค. 62 ท าความสะอาดเปลือกหอยแลว้ตากใหแ้หง้  
15 ต.ค. 62 น าเปลือกหอยมาทาสีแลว้ตากใหสี้แหง้  
16 ต.ค. 62 น าเปลือกหอยท่ีแหง้แลว้มาพ่นสีเคลือบ  
17 ต.ค. 62 น าเปลือกหอยมาติดลงบนแจกนั  
18 ต.ค. 62 แกไ้ขช้ินงาน คร้ังท่ี1  
19 ต.ค. 62 ตรวจสอบช้ินงานและถ่ายรูปผลงาน  
28 ต.ค. 62 อาจารยท่ี์ปรึกษาเขา้นิเทศโครงการ  
16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  
2 ธ.ค. 62 จดัท าแบบสอบถาม  
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นายฉัตรดนัย วงษ์ภักดี 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

12 ธ.ค. 62 เตรียมจดัแสดงภายในงาน ATC นิทรรศน์  

13 ธ.ค. 62 
จดัแสดงส่ิงประดิษฐง์าน ATC นิทรรศน์และแจกแบบสอบถามใน
งาน ATC นิทรรศน์ 

 

17 มิ.ย. 62 ประชุมคิดหวัขอ้โครงการ  
16 ธ.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 4 (ปฏิบติังานรายบุคคล)  
19 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4 ฉบบัสมบูรณ์  
20 ม.ค. 63 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม  
24 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม ฉบบัสมบูรณ์  
3 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ก และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
4 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ข และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
5 ก.พ. 63 แกไ้ขเอกสารภาค ผนวก ข และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
6 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ค และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
7 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ง และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  

11 ก.พ. 63 จดัท ากิตติกรรมประกาศ/สารบญั พร้อมน ากลบัมาแกไ้ข  
12 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ/สารบญัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
13 ก.พ. 63 จดัท าบทคดัยอ่/ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
14 ก.พ. 63 น าบทคดัยอ่กลบัมาแกไ้ข/ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
18 ก.พ. 63 จดัท าส่วนหนา้ปก สารบญั และน าส่งรูปเล่มโครงการ  
20 ก.พ. 63 แกไ้ขจุดบกพร่อง  
26 ก.พ. 63 น าส่งรูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์ พร้อมแผน่ซีดี  
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บญัชีรายรับ-รายจ่าย (เอกสาร) 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐแ์จกนัเปลือกหอย 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

24 มิ.ย. 62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2 200 400      400 

25 มิ.ย. 62 ค่าปร้ินเอกสารอนุมติัโครงการ    7 แผน่ 2 14   386 
2 ก.ย. 62 ค่าปร้ินเอกสารบทท่ี 1-3    101 แผน่ 2 202   184 

21 ก.ย. 62 คลิปหนีบกระดาษ    4 ตวั 5 20   164 
15 พ.ย. 62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่มเพิ่ม 2 600 1,200      1,364 
11 พ.ย. 62 ค่าเอกสารแบบสอบถาม    100 ชุด 2 200   1,164 
13 ม.ค. 63 ค่าปร้ินเอกสารบทท่ี4-5    12 แผน่ 2 24   1,140 

7 ก.พ. 63 
ค่าปร้ินเอกสารบรรณานุกรม 
และภาคผนวก    31 แผน่ 2 62   1,078 

17 ก.พ. 63 ค่าปร้ินรวมเล่ม    110 แผน่ 2 220   858 
21 ก.พ. 63 ค่าเขา้เล่ม    1 เล่ม 200 200   658 
26 ก.พ. 63 ค่าแผน่ซีดีและหนา้ปก    1 แผน่ 20 20   638 

รวม 1,600   962   638 
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บญัชีรายรับ-รายจ่าย(ปฏิบติั) 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐแ์จกนัเปลือกหอย 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

11 ต.ค. 62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2 1,000 2,000      2,000 

12 ต.ค. 62 แจกนั    1 ใบ 150 150   1,850 
13 ต.ค. 62 เปลือกหอย    5 กิโลกรัม 20 100   1,750 
14 ต.ค. 62 สีอะคริลิค    3 กระปุก 90 270   1,480 
14 ต.ค. 62 สีเคลือบ    1 กระป๋อง 55 55   1,425 
14 ต.ค. 62 สีสเปย ์    1 กระป๋อง 55 55   1,370 
14 ต.ค. 62 ปืนกาว    1 อนั 79 79   1,291 
14 ต.ค. 62 กาวแท่ง    2 แพค็ 30 60   1,231 
19 ต.ค. 62 ดอกไม ้    10 ช่อ 10 100   1,131 
24 ต.ค. 62 ป้ายไวนิลและขาตั้ง    1 ชุด 500 500   631 

           
           

รวม 2,000   1,369   631 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์แจกนัเปลือกหอย 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 
               1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
               2.  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
               3.  เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
               4.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 ลงทุน 2,000 บาท 
 หกัค่าใชจ่้าย  1,369 บาท 
 คงเหลือสุทธิ  631 บาท 

น าเงินส่วนท่ีเหลือคืนแก่สมาชิก ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นางสาวเกวลิน  เคลา้พิมาย 316 บาท  
2. นายฉตัรดนยั     วงษภ์กัดี 315 บาท 
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บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 จากการด าเนินโครงการนวตักรรมแจกนัเปลือกหอยปฏิบติังานระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 30 
ตุลาคม 2562 สถานท่ีปฏิบติังานคือ177/22 ซ.กาญจนพนัธ์ุ2 ม.20 ต.บางพลีใหญ่อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540 ไดเ้ก็บเงินจากสมาชิกกลุ่มคนละ 1,000 บาท จ านวน 2 คน รวมเป็นจ านวน 
2,000 บาท เสียค่าใช้จ่ายดา้นวสัดุอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 1,369บาท คงเหลือ 631  บาท โดยการ
ด าเนินงานบรรลุการเรียนวชิาโครงการดงัน้ี 

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

 
สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมายเหตุ 
1 24 มิ.ย. 62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั  
2 1 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 1 (บทน า)  
3 18 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 

4 1 ส.ค. 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 3   
(วธีิการด าเนินโครงการ) 
แผนธุรกิจ 
- บทสรุปผูบ้ริหาร 
- วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ 
- ความเป็นมาของธุรกิจ 
- ผลิตภณัฑ์ 
- วเิคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด 
- แผนการบริหารจดัการ 
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คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมายเหตุ 

  - แผนการตลาด 
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ 
- แผนการเงิน 
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง 

 

5 4 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint (โครงการ +บทท่ี1-3+แผนธุรกิจ 
กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรียมPresent งาน) 

 

6 21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่1 
(โครงการ +บทท่ี1-3 + แผนธุรกิจ) 

 

7 28 ต.ค. 62  ปฏิบติัการ งานประดิษฐ์ 
เขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
- ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ(์1 ต.ค. 62) 
-ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์(11 ต.ค. 62) 
- ท าความสะอาดเปลือกหอยแลว้ตากใหแ้หง้(14 ต.ค. 62) 
-น าเปลือกหอยมาทาสีแลว้ตากใหสี้แหง้(15 ต.ค. 62) 
-น าเปลือกหอยท่ีแหง้แลว้มาพน่สีเคลือบ(16 ต.ค. 62) 
-น าเปลือกหอยมาติดลงบนแจกนั(17 ต.ค. 62) 
- ตรวจสอบช้ินงานและถ่ายรูปผลงาน(19 ต.ค. 62) 
- ออกแบบป้ายไวนิลน าเสนอผลงาน(20 ต.ค. 62) 
- แกไ้ขแบบป้ายไวนิล(21 ต.ค. 62) 
- ส่งแบบไวนิล(22 ต.ค. 62) 
- สั่งท าป้ายไวนิลและรับของ (24 ต.ค. 62) 

 

8 7 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการตลาด และ แผนการ
ผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ 
Presentคร้ังท่ี 2รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/ 
บริการ/ แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

 

9 16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
จดัแสดงสินคา้/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ)์ 
 

 
 
 
 

10 2 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามโครงการ  
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คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมายเหตุ 
11 13 ธ.ค. 62 งาน ATCนิทรรศน์ 

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
 

12 16 ธ.ค. 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 4 
(ปฏิบติังานรายบุคคล) 

 

 16 ธ.ค. 62 (บญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ)  
13 20 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหา บทท่ี  5 

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปรรค และ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 

 

14 20 ม.ค. 63 ก าหนดส่ง บรรณานุกรม   
15 7 ก.พ. 63 ส่ง ภาคผนวก ก – ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติัผูจ้ดัท า
โครงการ) 

 

16 12 ก.พ. 63 ส่ง กิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่และสารบญั  
17 20 ก.พ. 63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการ  
18 26 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  

  
ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

1. ปัญหาดา้นการใชอุ้ปกรณ์สมาชิกขาดความช านาญการใชง้าน 
2. วสัดุท่ีใชต้อ้งใชร้ะยะเวลาในการหานานจึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน 
3. กาวท่ีใชมี้อายกุารใชง้านไดไ้ม่นานท าใหติ้ดช้ินงานไม่อยู ่

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 
1. ขอค าแนะน าจากผูเ้ชียวชาญในการใชอุ้ปกรณ์ และฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์ 
2. ควรหาแหล่งส ารองไวห้ลายๆท่ี 
3. เปล่ียนกาวยีห่อ้ใหม่ในการท าช้ินงาน
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ภาคผนวก ก โครงการ 

 

  -  แบบน าเสนอขออนุมตัิโครงการ 

 -  บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
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แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวชิาการตลาดวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือโครงการ    แจกนัเปลือกหอย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  มิถุนายน2561  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานทีก่ารด าเนินงาน     177/22 ซ.กาญจนพนัธ์ุ2 ม.20 ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 900 บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1.นางสาวเกวลิน เคลา้พิมาย รหสัประจ าตวั  37048 ปวส.2/2 
2.นายฉตัรดนยั วงษภ์กัดี รหสัประจ าตวั 37326 ปวส.2/2 
 

   ลงช่ือ..........................................................ประธานโครงการ 
   (นางสาวเกวลนิเคล้าพมิาย)  ......../........./.........  
 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ  

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

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

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

ลงช่ือ....................................................................  ลงช่ือ.................................................................... 
(อาจารย์กมลวรรณ  บุญสาย ) ......./......./....... (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์)......./......./....... 
 
 
 

  ลงช่ือ.............................................................หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 
      (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์)......./......./....... 
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ช่ือโครงการ   แจกนัเปลือกหอย 
แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด โครงการกลุ่ม นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 
อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

3. นางสาวเกวลิน เคลา้พิมาย  ประธานโครงการ  
4. นายฉตัรดนยั วงษภ์กัดี  รองประธานโครงการ 

 
หลกัการและเหตุผล 

แจกนั เป็นภาชนะเปิดนิยมใชใ้ส่ดอกไมเ้พื่อการประดบัตกแต่ง ชนิดหน่ึงแต่ปัจจุบนันิยม
น าแจกนัมาประดิษฐเ์ป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบา้นซ่ึงแจกนัจะมีรูปร่างและรูปทรงแตกต่างกนัออกไป
ตามวสัดุท่ีน ามาประดิษฐ์ การผลิตแจกนัสามารถใชว้สัดุไดห้ลายอยา่งหลายชนิด เช่น ดินเผา เซรา
มิก แกว้ ไมนิ้ยมท าลวดลายบ่งบอกถึงวฒันธรรมของผูผ้ลิตแจกนัเป็นตน้เม่ือกล่าวถึงเปลือกหอยซ่ึง
เป็นวสัดุธรรมชาติท่ีบางคนอาจคิดว่าไม่มีประโยชน์และอาจจะเป็นขยะไดแ้ต่ความจริงสามารถ
น ามาประดิษฐเ์ป็นแจกนัไดซ่ึ้งมีความสวยงามอยูใ่นตวัและช่วยในการใชเ้ป็นภาชนะใส่ดอกไมเ้พื่อ
ตกแต่งภายในบา้นและยงัมีความสวยงามและยงัใหป้ระโยชน์ตามท่ีตอ้งการอีกดว้ย 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ จากการ
น าวสัดุธรรมชาติจากเปลือกหอยมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตวัสินคา้ ให้ออกมาเป็น
แจกนัเปลือกหอยกลายเป็นสินคา้หรือนวตักรรมท่ีมีคุณค่าและสามารถสร้างรายไดใ้นอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ 

5. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
6. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
7. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
8. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
เป้าหมาย 

3. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
4. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 
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วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

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

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 
1.จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2.ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3.ลา้งท าความสะอาดเปลือกหอย 
4.น าเปลือกหอยท่ีลา้งแลว้มาตากแดดใหแ้หง้ 
5.น าเปลือกหอยท่ีแหง้แลว้มาทาสีแลว้น าไปตากเพื่อใหสี้แหง้ 
6.น าเปลือกหอยไปพน่สีเคลือบ 
7.น าเปลือกหอยมาติดลงบนแจกนั 
8.ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการท างาน 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 
1.สรุปผลการปฏิบติังาน 
2.ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 
  

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

         

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งาน และจดัสรรงบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

        

4. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์          

5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถาน 
ท่ีท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ์ 

         

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและ
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

         

7. สรุปผลการปฏิบติังาน         

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน         

 
วนั เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ี   177/22  ซ.กาญจนพนัธ์ุ2ม.20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
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งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน    900 บาท 

1. เปลือกหอย     100 บาท 
2. แจกนั      150 บาท 
3. สีน ้า        90 บาท 
4. สีเคลือบ        60 บาท 
5. ปืนกาว        -     บาท 
6. กาวแท่ง        - บาท 
7. พูก่นั        -     บาท   
8. ป้ายน าเสนองานและอ่ืนๆ  500 บาท 

รวม                900 บาท 
 
การติดตามผลและการประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. น าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

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

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ไม่มีความช านาญในการใชอุ้ปกรณ์บางช้ินอาจท าให้เกิดการท างานล่าชา้ 
2.  เปลือกหอยมีขนาดท่ีไม่เท่ากนัจึงท าใหง้านท่ีออกมาไม่มีความสมดุลกนัในแต่ละดา้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรท าการฝึกฝนใชเ้คร่ืองมือ-อุปกรณ์จนเกิดความช านาญหรือมีการวางแผนทดสอบ 
การท าช้ินงานก่อนลงมือปฎิบติัจริง   
              2.    ควรคดัแยกเปลือกหอยและท าการทดลองติดลงไปก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติัจริง  
 
 
 
ลงช่ือ.............................................     ลงช่ือ.............................................   
      (อาจารยก์มลวรรณ บุญสาย)              (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์)             
      อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                        อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       
 

 
ลงช่ือ............................................. 
(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 
อาจารยห์วัหนา้สาขาวชิาการตลาด 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 
 

 
 
 

ส าโรง 

วทิยาลยัเทคโนโลย ี
อรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 

 

อรรอรรถวิทย ์

ถนนสุขมุวทิ 

   ถนน

เทพารักษ ์

Big C บางพลี 

โรงพยาบาลบางพลี 

ส่ีแยกคลองขดุ ไปต าหรุ ไปก่ิงแกว้ 

สถานท่ีจดัท า  177/22   
ซ.กาญจนพนัธ์ุ2ม.20 
ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540 

 

ปากน ้ า 
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บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
โครงการส่ิงประดิษฐ์แจกนัเปลือกหอย  
ทีป่รึกษาโครงการอาจารย์กมลวรรณ  บุญสาย 
ทีป่รึกษาร่วมโครงการอาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์ 

 ผู้รับผดิชอบโครงการนางสาวเกวลินเคลา้พิมาย ระดบัชั้น ปวส.2/2เลขท่ี 8 
 นายฉตัรดนยัวงษภ์กัดี                  ระดบัชั้น ปวส.2/2  เลขท่ี 17 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

1 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั 24-28มิ.ย.62   
2 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 1(บทน า) 1-12 ก.ค.62   
3 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
15 -31 ก.ค.62   

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3   
(วธีิการด าเนินโครงการ) 

1-30 ส.ค.62   

 แผนธุรกิจ    
 - บทสรุปผูบ้ริหาร    
 - วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ    
 - ความเป็นมาของธุรกิจ    
 - ผลิตภณัฑ์    
 - วเิคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด    
 - แผนการบริหารจดัการ    
 - แผนการตลาด    
 - แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    
 - แผนการเงิน    
 - แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง    

5 ส่ง PowerPoint (โครงการ + แผนธุรกิจ 
กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรียมPresent คร้ังท่ี1) 

6-2  ก.ย.62   

6 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่1 
(โครงการ +บทท่ี1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62   
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ล าดับ
ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

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

1-31 ต.ค.62   

8 ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี2 
รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/บริการ/
แสดงผลงานประดิษฐ์) 

1-8พ.ย.62   

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

16 พ.ย.62   

10 ก าหนดส่งแบบสอบถามโครงการ 2-6 ธ.ค.62   
11 งาน ATC นิทรรศน์ 

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
13 ธ.ค.62   

12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 
-ปฏิบติังานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

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

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหา
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 

20-24 ม.ค.63   

14 ก าหนดส่ง บรรณานุกรม  27-31ม.ค.63   
15 ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก-ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั
ผูจ้ดัท าโครงการ) 
 

3-7 ก.พ.63   

16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่และสารบญั 

10-14ก.พ.63   

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

 
   - ตัวอย่างแบบสอบถาม 
   - รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง“ความพงึพอใจทีม่ีต่อแจกนัเปลือกหอย” 

 
 

 
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อแจกนัเปลือกหอย 

ค าช้ีแจง โปรด ลงใน ( ) ทีต้่องการ 
ตอนที ่1ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ (  ) ชาย     (  ) หญิง 
2. อายุ (  ) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  (  )21-30 ปี 

(  )31-40 ปี    (  ) ตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 

(  ) ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
(  ) มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
(  ) อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
(  ) ปริญญาตรี 
(  ) ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 

4. อาชีพ (  ) อาจารย ์    (  ) นกัเรียน/นกัศึกษา   
(  ) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  (  ) พนกังานบริษทั  
(  ) ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย   (  ) รับจา้ง 
(  ) อ่ืน ๆโปรดระบุ................................................... 

5. รายได้ (  ) ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10, 000 บาท  (  )10,001-15,000 บาท  
(  )15,001-20,000 บาท   (  )  20 ,001 บาทข้ึนไป 
 

 
 

ค ำชีแ้จง  แบบสอบถำมชดุนีเ้ป็นกำรศกึษำควำมพงึพอใจของผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่แจกนัเปลือกหอยซึ่งเป็น
สว่นหนึ่งของวิชำโครงกำรจงึขอควำมรว่มมือจำกทำ่นในกำรตอบแบบสอบถำม 
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อแจกนัเปลือกหอย 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพยีงข้อเดียว ทีต่รงกบัความพงึพอใจของท่าน 

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

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

..................................................................................................................................................... ...................... 
ขอขอบคุณในความร่วมมือของการตอบแบบสอบถาม 

คณะผูจ้ดัท า

ขอ้ 
รายการประเมิน 

ระดบัเห็นดว้ย/พึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
1 คุณภาพผลิตภณัฑ์      
2 รูปแบบการออกแบบของผลิตภณัฑ์      
3 ประโยชนคุ์ณค่าของการใชง้าน      
4 การรับประกนัสินคา้      
ดา้นราคา 
1 ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพผลิตภณัฑ์      
2 ความเหมาะสมของราคากบัรูปแบบของผลิตภณัฑ ์      
3 ช่องทางการช าระเงินหลากหลาย       
ดา้นการจดัจ าหน่าย 
1 สามารถติดจต่อรับชมผลิตภณัฑห์รือซ้ือผลิตภณัฑไ์ดส้ะดวก      
2 การส่งมอบสินคา้ตรงเวลาตามก าหนด      
3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย เช่น ทางออนไลน์ Facebook      
ดา้นส่งเสริมการขาย 
1 มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางออนไลน์ เช่น Facebook       
2 มีส่วนลด ในเทศกาลต่างๆ เช่น วนัพอ่ วนัแม่ วนัข้ึนปีใหม่      
3 จดัส่งฟรีในพื้นท่ีใกลเ้คียง      
4 มีการโฆษณาผา่นป้ายหนา้ร้าน        
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รายงานผล แบบสอบถาม 
ส่ิงประดิษฐแ์จกนัเปลือกหอย 

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษา เร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อแจกนัเปลือกหอย ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของวิชาโครงการ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 100 คน และในการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล  
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
 ตอนที ่1ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐแ์จกนัเปลือกหอย 

ตอนที ่1ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน ( คน ) ร้อยละ  

1. เพศ 

ชาย 56 56.0 
หญิง 44 44.0 
รวม 100 100.0 

2. อายุ 

   ต  ่ากวา่ 20 ปี หรือเท่ากบั 20 ปี 32 32.0 

   อาย ุ21-30 ปี 24 24.0 

   อาย ุ31-40 ปี 23 23.0 

   อาย ุ41 ปีข้ึนไป 21 21.0 
รวม 100 100.0 

3. ระดับการศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) /ต ่ากวา่ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 10 10.0 
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 30 30.0 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา 31 31.0 
    ปริญญาตรี 28 28.0 
    ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 1 1.0 
รวม 100 100.0 
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สถานภาพ จ านวน ( คน ) ร้อยละ  

4. อาชีพ 
อาจารย4์                 4.0 
นกัเรียน/นกัศึกษา34             34.0 
   ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 7   7.0 
   พนกังานบริษทั 29 29.0 
 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 18 18.0 
รับจา้ง  7  7.0 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ.........  1  1.0 
รวม         100  100.0 

5. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

   รายไดต้  ่ากวา่ หรือเท่ากบั 10,000 บาท 35 35.0 

รายได1้0,001 - 15,000 บาท 16 16.0 

รายได ้15,001 - 20,000 บาท 31 31.0 

   รายไดสู้งกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 18 18.0 
รวม 100 100.0 

จากตารางที ่1ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ส่ิงประดิษฐแ์จกนัเปลือกหอย ปรากฏผลขอ้มูลดงัน้ี 
 เพศ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 
รองลงมาเป็น เพศหญิง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 

อายุ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  อายุ ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั20 ปี  จ  านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 รองลงมาเป็น อาย ุ21-30 ปี จ  านวน 24  คน คิดเป็นร้อยละ 24.0รองลงมาเป็น อายุ31-40 
ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0และอายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 21  คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 
ตามล าดบั 
 ระดับการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา จ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาเป็นระดับการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 
รองลงมาเป็นระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาเป็นระดบั
การศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) /ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบั
การศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
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อาชีพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 34 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 34.0 รองลงมาเป็น ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทั จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมา
เป็นประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายจ านวน18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0รองลงมาเป็นประกอบ
อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 รองลงมาเป็นประกอบอาชีพรับจา้ง
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 รองลงมาเป็นประกอบอาชีพอาจารย ์จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.0 และประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  ตามล าดบั 
 รายได้เฉลีย่ต่อเดือนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท  จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาเป็น มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-
20,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0รองลงมาเป็น มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน20,000 บาทข้ึน
ไปจ านวน18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-15,000 บาทจ านวน16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามล าดบั 
 
ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อส่ิงประดิษฐ์แจกนัเปลือกหอย 

 สามารถจดัล าดบัค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเท่ากบัเกณฑด์งัน้ี 
5   ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด               4   ระดบัความพึงพอใจเห็นมาก             

 3   ระดบัความพึงพอใจปานกลาง    2   ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
 1   ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด     

ตารางที่2แสดงความพึงพอใจท่ีมีต่อแจกนัเปลือกหอย 

 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด  ̅ S.D 

ระดับความ
พงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์ 
คุณภาพผลิตภณัฑ์ 64 

(64.0%) 
24 

(24.0%) 
11 

(11.0%) 
- 1 

(1.0%) 
4.50 0.77 มากท่ีสุด 

รูปแบบการออกแบบของ
ผลิตภณัฑ์ 

33 
(33.0%) 

60 
(60.0%) 

7 
(7.0%) 

- - 4.26 0.58 มาก 

ประโยชน์คุณค่าของการ
ใชง้าน 

64 
(64.0%) 

28 
(28.0%) 

8 
(8.0%) 

- - 4.56 0.64 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด  ̅ S.D 

ระดับความพงึ
พอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์ 
การรับประกนัสินคา้ 28 

(28.0%) 
62 

(62.0%) 
9 

(9.0%) 
1 

(1.0%) 
- 4.17 0.62 มาก 

ด้านราคา 

ความเหมาะสมของราคากบั
คุณภาพผลิตภณัฑ ์

60 
(60.0%) 

29 
(29.0%) 

11 
(11.0%) 

- - 4.49 0.69 มาก 

ความเหมาะสมของราคากบั
รูปแบบของผลิตภณัฑ ์

38 
(38.0%) 

52 
(52.0%) 

10 
(10.0%) 

- - 4.28 0.64 มาก 

ช่องทางการช าระเงิน
หลากหลาย 

51 
(51.0%) 

36 
(36.0%) 

13 
(13.0%) 

- - 4.38 0.71 มาก 

รวม 4.38 0.11 มาก 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

สามารถติดต่อรับชม
ผลิตภณัฑห์รือซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดส้ะดวก 

34 
(34.0%) 

60 
(60.0%) 

6 
(60.0%) 

- - 
4.28 0.57 มาก 

การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา
ตามก าหนด 

65 
(65.0%) 

32 
(32.0%) 

3 
(3.0%) 

- - 
4.62 0.55 มากท่ีสุด 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
หลากหลาย เช่น ทาง
ออนไลน์ Facebook 

38 
(38.0%) 

56 
(56.0%) 

6 
(6.0%) 

- - 
4.32 0.58 มาก 

          รวม 4.41 0.19 มาก 
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จากตารางท่ี2 พบวา่ ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐ์แจกนัเปลือกหอย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅= 4.48, SD, = 0.18) รองลงมา คือ ดา้นการจดั
จ าหน่ายมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  (x  = 4.41, SD, = 0.19)  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือดา้น
ราคามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  (x  = 4.38, SD, = 0.11)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x  = 4.37, SD, = 0.19) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ ประโยชน์คุณค่าของการใช้
งาน (x  = 4.56, SD, = 0.64) รองลงมา คือ ขอ้คุณภาพผลิตภณัฑ์(x  = 4.50, SD, = 0.77) 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การรับประกนัสินคา้(x  = 4.17, SD, = 0.62) 

 

 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 ̅ S.D ระดับความพงึ
พอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการประชาสัมพนัธ์ผา่น
ทางออนไลน์ เช่น 
Facebook 

69 
(69.0%) 

26 
(26.0%) 

4 
(4.0%) 

1 
(1.0%) 

- 4.63 0.61 มากท่ีสุด 

มีส่วนลดในเทศกาลต่างๆ 
เช่น วนัพ่อ วนัแม่ วนัข้ึนปี
ใหม ่

47 
(47.0%) 

50 
(50.0%) 

3 
(3.0%) 

- - 4.44 0.56 มาก 

จดัส่งฟรีในพื้นท่ีใกลเ้คียง 64 
(64.0%) 

32 
(32.0%) 

4 
(4.0%) 

- - 
4.60 0.57 มากท่ีสุด 

มีการโฆษณาผา่นป้ายหนา้
ร้าน   

34 
(34.0%) 

57 
(57.0%) 

7 
(7.0%) 

2 
(2.0%) 

- 
4.23 0.66 มาก 

           รวม 4.48 0.18 มาก 
สรุปความพงึพอใจโดยรวม 4.41 0.16 มาก 
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2. ด้านราคาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x  = 4.38, SD, = 0.11) เม่ือ 

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ (x  = 4.49, SD, = 0.69)   รองลงมา คือ ขอ้ช่องทางการช าระเงินหลากหลาย (x  = 4.38, 
SD, = 0.71)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ความเหมาะสมของราคากบัรูปแบบของผลิตภณัฑ์ (x  = 
4.28, SD, = 0.64) 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x  = 4.41, 
SD,=0.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ การส่งมอบ
สินคา้ตรงเวลาตามก าหนด (x  = 4.62, SD, = 0.55)   รองลงมา คือ ขอ้ช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีหลากหลาย เช่น ทางออนไลน์ Facebook  (x  = 4.32, SD, = 0.58)  และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ สามารถติดต่อรับชมผลิตภณัฑ์หรือซ้ือผลิตภณัฑ์ไดส้ะดวก (x  = 
4.28, SD, = 0.57) 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x  = 4.48, SD, 
=0 .18)  เ ม่ือพิจารณา เป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อ ท่ี มีค่ า เฉ ล่ี ย สูง สุด  คือ  ข้อ  มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางออนไลน์ เช่น Facebook  (x  = 4.63, SD, = 0.61)   รองลงมา 
คือ ขอ้จดัส่งฟรีในพื้นท่ีใกลเ้คียง (x  = 4.60, SD, = 0.57)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือมี
ส่วนลดในเทศกาลต่างๆ เช่น วนัพอ่ วนัแม่ วนัข้ึนปีใหม่(x  = 4.44, SD, = 0.56) 

 

 

หมายเหตุ     ใชเ้กณฑบ์อกระดบัความคิดเห็นเสนอแนะโดย   John.W. Best    ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00    หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.50-4.49  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ 

 
  - ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
  - เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 
  - รูปภาพขั้นตอนการปฏบัิติงานโครงการ 

- รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
- รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 
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ตราสินค้า 

 
 

 

 

 

 

 

รูปแบบผลติภัณฑ์ 
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ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

ป้ายร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพจ Facebook 
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รูปภาพขั้นตอนการปฏบัิติงานโครงการ 

 

 

 

 

 

                         1.ลา้งท าความสะอาดเปลือกหอยแลว้น ามาตากใหแ้หง้ 
 
 
 
 

 
 
 

   2.น าเปลือกหอยท่ีแหง้แลว้มาทาสีแลว้น าไปตากเพื่อให้สีแหง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             3.น าปลือกหอยไปพน่สีเคลือบ 
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                                              4.น าเปลือกหอยมาติดลงบนแจกนั 
 

 

 

 

 

 

                          5.ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินการท างาน 
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ภาพวสัดุอปุกรณ์ 
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รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 
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ภาคผนวก ง ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
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ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล   : นางสาวเกวลิน เคลา้พิมาย 
วนั เดือน ปี   :  16 มกราคม 2543 
สถานท่ีเกิด   : สมุทรปราการ 
การศึกษา  : ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาการตลาด 
สถานท่ีศึกษา   : วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  : ประธานโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล   : นายฉตัรดนยั วงษภ์กัดี 
วนั เดือน ปี   :  27 ธนัวาคม 2542 
สถานท่ีเกิด   : สมุทรปราการ 
การศึกษา   : ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาวชิาการตลาด 
สถานท่ีศึกษา   : วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  : รองประธานโครงการ 
 
 

 
 


