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บทคัดย่อ 
 

โครงการน้ีเป็นโครงการประเภท นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ กล่องมหาสมบติัจากแผ่นซีดีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ (1). เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ (2). เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัวสัดุเหลือใช้ (3). เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกันเป็นทีม(4). 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 
3. ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 
ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 สถานท่ีด าเนินโครงการ คือ 225 หมู่.2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10280 
 2. ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ มีเงินลงทุน 5,600 บาท เสียค่าใช้จ่าย 4,946 บาท 
คงเหลือเงิน 654บาท 
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 3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ  ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั้น (1). 
การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครง (2). การท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีแปลกใหม่และมีคุณค่า (3). สามารถสร้างมูลเพิ่มให้กบัวสัดุเหลือใช้และเพิ่ม
รายไดใ้หน้กัศึกษาและ (4). ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างาน
เป็นทีม 
 4 . ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานโครงการ คือ (1).ปัญหาดา้นการใช้
อุปกรณ์สมาชิกขาดความช านาญการใช้งาน(เรซ่ิน) (2). ระยะทางการเดินทางของสมาชิกมีความ
ห่างไกลมาก ท าให้การปฏิบติังานล่าชา้ (3). สภาพอากาศแปรปรวนเช่น ฝนตก พายุพดั ท าใหส่้งผล
กระทบในระหวา่งการปฏิบติังานอาจท าใหช้ิ้นงานเกิดความเสียหาย 
 5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ คือ (1).ขอ
ค าแนะน าจากผูเ้ชียวชาญในการใชอุ้ปกรณ์ และฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์ (2). นดัหมายเวลาปฏิบติังาน
ให้เร็วข้ึน เพื่อลดการปฏิบติังานล่าช้า (3). ตรวจสอบสภาพอากาศ และเก็บช้ินงานให้เรียบร้อยทุก
คร้ังหลงัปฏิบติังาน 

6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชั้นวางของจากกระดาษหนงัสือพิมพ์
ผูต้อบปรากฏผลดงัน้ี แบบสอบถามแสดงความความพึงพอใจมีต่อกล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดีดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.53)เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นส่งเสริมการขายอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.56) รองลงมาดา้น
ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.52) รองลงด้านการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.54)และดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.49) ตามล าดบั 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์กล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยก์มลวรรณ บุญสาย ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าแนวคิดให้ค  าปรึกษา ให้ความรู้ดา้น
การจดัท าโครงการ คอยดูแลในเร่ืองการด าเนินงานด้านเอกสารการแกไ้ขเอกสารให้ถูกตอ้งและ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม อาจารย์วงศ์เดือน ประไพวชัรพนัธ์ ท่ีคอยตรวจดูความ
สมบูรณ์ของช้ินงานและการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ บอกจุดบกพร่องและเสนอวิธีการแกไ้ขแบบ
ตรงจุด สามารถท าให้การน าเสนอโครงการประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและขอขอบคุณ 
อาจารยอุ์ดมพร เปตานนท์ ท่ีตรวจสอบแผนธุรกิจ ทางคณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง
สูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมโครงการและเพื่อนๆในชั้นเรียน ท่ีคอยใหก้ารสนบัสนุนและสละ
เวลาส่วนตวั เพื่อจดัท าโครงการฉบบัน้ีใหเ้สร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี 
 คณะผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณทุกท่านดงัท่ีไดก้ล่าวถึงมาขา้งหนา้และท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงไว ้ณ 
ท่ีน้ีเป็นอยา่งสูง 
 
          ขอขอบพระคุณ 
          
         คณะผู้จัดท า 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์กล่องมหาสมบัติจากแผ่นซีดี 



บทที ่1 

บทน า 

หลกัการและเหตุผล 

            ในแต่ละวนัคนเราน าของเก่าของเหลือใชม้าทิ้งอยา่งมากมาย เราเรียกวสัดุพวกนั้นวา่”ขยะ”
เร่ืองของขยะน้ีเราคงนึกถึงเศษอาหาร เศษถุงพลาสติกจากครัวเรือน เราทิ้งจนไม่มีท่ีทิ้งในแต่ละวนั
น าไปเผาท าลายมากมาย ในแต่ละวนั แต่ละเดือน แต่ละปี ซ่ึงท าให้เกิดมลพิษทางอากาศไดเ้ม่ือเรา
สูดลมหายใจเขา้ไปท าให้เกิดอนัตรายต่อเราได ้แต่ขยะหรือส่ิงเหลือใชท่ี้มีอยูม่ากมายอีกอยา่งหน่ึงก็
คือ”วสัดุเหลือใช้จากงานอิเล็กทรอนิกส์”หรือแผ่นซีดีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ส่วนใหญ่จะถูก
น ามาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ บางคนน าไปวางทิ้งไวไ้ม่เป็นท่ีเป็นทาง อาจท าให้เกิดอุบติัเหตุได ้
เพราะแผ่นซีดีท่ีมีการช ารุดจะมีความแหลมคม เราจึงเล็งเห็นประโยชน์จากแผ่นซีดีท่ีไม่ไดใ้ชง้าน
แลว้เพื่อมาพฒันาดดัแปลงใหมี้คุณค่ามากข้ึน มีความแตกต่าง และใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจ คณะผูจ้ดัท าได้
รับรู้ปัญหาและไดเ้ล็งเห็นถึงวิธีการท่ีจะลดหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการเผาท าลายขยะน้ีโดยการ
น าเศษแผน่ซีดีท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้ มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์สามารถใช้
งานได้จริงและเป็นท่ีต้องการของผูบ้ริโภคมากข้ึน พร้อมทั้งเพิ่มรายละเอียดเพิ่มความสวยงาม
ประณีตให้กบัผลงาน ไม่วา่จะเป็นการเพิ่มความเงางามให้กบัแผน่ซีดี หรือเอาแผ่นซีดีไปเป็นของ
ตกแต่งท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆข้ึน ตัวอย่างเช่น น าแผ่นซีดีไปประดับหมวก น าแผ่นซีดีไป
ประดบัเคสโทรศพัท์ ฯลฯ วิธีการน้ีนอกจากจะเป็นการลดปัญหาการเผาขยะท าให้เกิดมลพิษทาง
อากาศแล้ว ยงัเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัผลงานมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้ผลงานมีการแปรรูปให้มีความ
สวยงาม เป็นท่ียอมรับ เป็นท่ีตอ้งการและเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภคมากข้ึน พร้อมทั้งยงัเป็นการลด
ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
             ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ จากการน า
แผ่นซีดีท่ีผ่านการใช้งานแล้ว มาเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตวัสินคา้ ให้ออกมาเป็น
กล่องอเนกประสงคท่ี์ตกแต่งดว้ยแผน่ซีดี พฒันาให้แผน่ซีดีเหลือใชก้ลายเป็นสินคา้ หรือนวตักรรม
ท่ีมีคุณค่าและสามารถสร้างรายไดม้ากข้ึน
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 

เป้าหมาย 
1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้
 

การติดตามผลและการประเมิน 
1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. น าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  
โครงการประเภทส่ิงประดิษฐก์ล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดี คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิด

ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการดงัน้ี 
1. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 
2. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการเขียนแผนธุรกิจ 
4. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
5. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P's (Marketing Mix) 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

   
1. แนวคิดเกีย่วกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 

นวตักรรมมาจากภาษาองักฤษค าว่า “ Innovation ” ตามรากศพัท์หมายถึง การกระท าท่ีใหม่
ของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค านิยามของ ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (2549) ไดใ้ห้ความหมาย
ของนวตักรรมไวว้่า นวตักรรมคือ “ ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ” 
  ทอมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes) ไดใ้ห้ความหมายของ “นวตักรรม” วา่เป็นการน าวิธีการใหม่ 
ๆ มาปฏิบติัหลงัจากได้ผ่านการทดลองหรือได้การพฒันามาเป็นขั้น ๆ แล้ว เร่ิมตั้งแต่การคิดคน้ 
(Innovation) การพฒันา (Development) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบติัก่อน 
(Pilot Project) แลว้จึงน าไปปฏิบติัจริง ซ่ึงมีความแต่งต่างไปจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา 
 มอร์ตัน  (Morton,J.A.)  ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ว่า เป็นการท าให้ใหม่ ข้ึนอีกคร้ัง 
(Renewal) ซ่ึงหมายถึง การปรับปรุงส่ิงเก่าและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน
หรือองค์การนั้น ๆ นวตักรรม ไม่ใช่การขจดัหรือลม้ลา้งส่ิงเก่าหมดไป แต่เป็นการ ปรับปรุงเสริม
เติมแต่ง และพฒันาใหดี้กวา่เดิม 
 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์และคณะ (2553) ไดใ้ห้ความหมายของ “นวตักรรม” หมายถึง ส่ิง
ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใชค้วามรู้ ทกัษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพฒันาข้ึน ซ่ึง
อาจจะมีลกักษณะเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม” 
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 ดงันั้นสรุปไดว้า่ “นวตักรรม” หมายถึง ส่ิงใหม่ท่ีกระท าซ่ึงเกิดจากการใชค้วามรู้ ใชค้วามคิด
สร้างสรรค์ ส่ิงใหม่ในท่ีน้ีอาจจะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการ ท่ีสามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาได ้(อา้งอิงจาก https://www.gotoknow.org/posts/) 
 องค์ประกอบของนวตักรรม ประกอบด้วย 
 จากประเด็นท่ีเป็นแก่นหลกัส าคญัของค านิยาม  องคป์ระกอบท่ีเป็นมิติส าคญัของนวตักรรม 
มีอยู ่3 ประการ คือ 
 1.  ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นส่ิงใหม่ท่ีถูกพฒันาข้ึน ซ่ึงอาจเป็นตวัผลิตภณัฑ ์บริการ 
หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพฒันาข้ึนใหม่เลยก็ได ้
 2.  ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรือการสร้างความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ 
กล่าวคือ นวตักรรม จะต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มข้ึนได้จากการพฒันาส่ิงใหม่นั้ นๆซ่ึง
ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนอาจจะวดัไดเ้ป็นตวัเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตวัเงินโดยตรงก็ได ้
 3.  การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) ส่ิงท่ีจะเป็น
นวตักรรมไดน้ั้นตอ้งเกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นฐานของการพฒันาใหเ้กิดซ ้ า
ใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบการท าซ ้ า เป็นตน้ 

 กระบวนการนวตักรรม  
 กระบวนการนวตักรรม จะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้องค์กรสามารถด ารงอยู่และเจริญเติบโต
ต่อไปได ้ซ่ึงกระบวนการประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั ๆ หลายประการ    
 1. การค้นหา (Searching) เป็นการส ารวจสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
ตรวจจบัสัญญาณของทั้งโอกาสและอุปสรรค ส าหรับการน าไปสู่จุดเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงใน
อนาคต 
 2.  การเลือกสรร (Selecting) เป็นการตดัสินใจเลือกสัญณาณท่ีส ารวจพบเหล่านั้น เพื่อจะ
น าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร ทั้งน้ีการเลือกสรรจ าเป็นตอ้งมีความาสอดคลอ้ง
กบัหลกักลยทุธ์ขององคก์ร 
 3. การน าไปปฏิบัติ (Implementing) เป็นการแปลงสัญญาณท่ีมีศกัยภาพ ไปสู่การสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนและน าส่ิงเหล่านั้นออกเผยแพร่สู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกองคก์ร แต่สัญญาณท่ีวา่ 
ไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงชัว่คร้ังชัว่คราวเท่านั้นหากแต่จะเกิดข้ึน ดว้ยการด าเนินงานขั้นตอนท่ีส าคญัอีก ๔ 
ประการ ดงัน้ี 

 
3.1 การรับ (Acquring) คือ ขั้นตอนของการน าองคค์วามรู้ต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้ห้

เกิดเป็นนวตักรรมข้ึน เช่น การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่จากกระบวนการทางวิจยัและพฒันา (R&D) , การ

https://www.gotoknow.org/posts/
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ท าวิจัยทางการตลาด รวมไปถึง การได้รับองค์ความรู้จากแหล่งอ่ืน ๆ โดยการถ่ายทอดทาง
เทคโนโลยี (Technology Transfer) หรือการคน้ควา้ร่วมกนัในเครือพนัธมิตร (Strategic Alliance) 
เป็นตน้ 

 3.2 การปฏิบัติ  (Executing) คือ ขั้ นตอนของการน าโครงการดังกล่าวสู่การ
ปฏิบติังานภายใตส้ภาพของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะการแก้ปัญหา (Problem-
Solving) ตลอดเวลา 

 3.3 การน าเสนอ (Launching) คือ การน านวตักรรมท่ีไดอ้อกสู่ตลาด โดยอาศยัการ
จดัการอยา่งเป้ฯระบบเพื่อให้นวตักรรมนั้นสามารถเป็นท่ียอมรับจากตลาดไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ช่วงแรกของการน าออกสู่ตลาด 

 3.4 การรักษาสภาพ (Sustaining) คือ การรักษาสถานะภาพการยอมรับจากตลาด 
ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองต่อไปและคงอยู่ให้นานเท่าท่ีจะเป็นได ้ซ่ึงอาจจะตอ้งน านวตักรรมนั้น ๆ
กลับมาปรับปรุงแก้ไขในแนวความคิดหรือท าการเร่ิมใหม่ตั้ งแต่ต้น (Reinnovation) เพื่อให้ได้
นวตักรรมท่ีถึกพฒันาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดมากยิง่ข้ึน 
 4. การเรียนรู้ (Learning) เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีองคก์รควรท่ีจะศึกษาและเรียนรู้ในชั้นตอนต่าง ๆ
ของกระบวนการทางนวตักรรมเพื่อก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้พื้นฐานท่ีแขง้แกร่ง และสามารถ
น าไปใช้พฒันาวิธีการส าหรับจดัการกบักระบวนการทางนวตักรรมเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพท่ีดี
ยิง่ข้ึน (อา้งอิงจากhttp://guru.google.co.th/guru/thread?tid=003abc82634a15f2) 
 หลกัการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  
 หลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้ประดิษฐ์ให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น ผูเ้รียนตอ้งมีความพึงพอใจ ในการท างาน โดยยดึหลกัการดงัน้ี 
 1. หมัน่ศึกษาหาความรู้ในงานท่ีตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญการในชุมชนการ
โรงเรียน จากตวัอยา่งส่ิงประดิษฐท่ี์สนใจ 
 2. ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐ์ช้ินงานโดยการ
วเิคราะห์ ดว้ยตนเองหรือศึกษาจากผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ หรือจากส่ือต่าง ๆ เช่น วารสาร หนงัสือ เป็นตน้ 
 3. ทดลองการปฏิบติัการประดิษฐ์ ผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้และทดลองปฏิบติัตามแนวคิดท่ี
ไดส้ร้างสรรค์ไว ้และมีการปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องจนส าเร็จเป็นช้ินงานประดิษฐ์ท่ีพึงพอใจ
  
 
 
 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=003abc82634a15f2
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 การออกแบบงานประดิษฐ์ 
 การออกแบบงานประดิษฐ์ เป็นการสร้างรูปลกัษณ์ของช้ินงาน โดยอาศยัความคิดสร้างสรรค์
ความรู้ความเขา้ใจ ในหลกัการออกแบบและน ามาใช้ ท าให้การออกแบบช้ินงานนั้นมีคุณค่าและน่า
สนในยิง่ 
 1. การออกแบบ  หมายถึง การท าต้นแบบ หรือการท าโครงสร้างของช้ินงานท่ีต้องการ
ประดิษฐ์ เพื่อให้ไดผ้ลงานส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั โดยการเลือกวสัดุ เลือกสี ท่ีน ามาใช้ให้เหมาะสม
สวยงาม 
 2. ทีม่าของการออกแบบงานประดิษฐ์ 
   2.1 การศึกษาแบบของงานท่ีตนสนใจจากหนงัสือ นิตยสารแลว้ทดลองปฏิบติั 
   2.2 การดดัแปลงแบบท่ีมีอยู่เดิม หรือแบบตวัอย่างโดยท าการศึกษาแบบ จนเกิด
ความเขา้ใจ จึงปฏิบติัการสร้างแบบ โดยการน าเอาแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง
ไปผสมผสานท าใหไ้ดแ้บบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร 
   2.3 การออกแบบด้วยตนเองคือการออกแบบท่ีเกิดจากแนวคิดของตนเองและ
ทดลองปฏิบติัสร้างแบบจนไดแ้บบท่ีสวยงาม เหมาะสมตามความตอ้งการ 
 งานประดิษฐ์ทัว่ไป 
 งานประดิษฐ์ท่ีเกิดจากแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ท่ีมุ่งสร้างผลงานโดยมี
จุดมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 - ประดิษฐเ์พื่อเป็นของเล่น 
 - ประดิษฐเ์พื่อเป็นของใช ้
 - ประดิษฐข์องตกแต่งบา้น 
 หลกัการออกแบบว่า มีหลกัการพืน้ฐาน 
 โดยอาศยัส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรงน ้ าหนัก สี และ
พื้นผวิ น ามาจดัวาง เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม โดยมีหลกัการ ดงัน้ี 
 1. ความเป็นหน่วย (Unity) ในการออกแบบ ผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถึงงานทั้งหมดให้อยูใ่น
หน่วยงานเดียวกนั เป็นกลุ่มกอ้นหรือมีความสัมพนัธ์กนัทั้งหมดของงานนั้นๆและพิจารณาส่วนยอ่ย
ลงไปตามล าดบั 
 2. ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing) เป็นหลกัทัว่ๆไปของงานศิลปะท่ีจะตอ้งดูความ
สมดุของาน ความรู้สึกทางสมดุลของงานน้ี เป็นความรู้สึก ท่ีเกิดข้ึนในส่วนของความคิดในเร่ือง
ของความงามในส่ิงนั้นๆ ซ่ึงมีหลกัความสมดุล อยู ่3 ประการคือ 
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   2.1 ความสมดุลในลกัษณะเท่ากนั (Symmetry  Balancing) คือมีลกัษณะเป็นซ้าย-
ขวา บน-ล่างเป็นตน้ ความสมดุลในลกัษณะน้ีดูและเขา้ใจง่าย 
   2.2 ความสมดุลในลกัษณะไม่เท่ากนั (Non - Symmetry  Balancing ) คือมีลกัษณะ
สมดุลกนัในตวัเอง ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเท่ากนั แต่ดูในด้านความรู้สึกแล้วเกิดความสมดุลกนัในตวั 
ลกัษณะการสมดุล แบบน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งมีการประลองดูใหแ้น่ใจในความรู้สึกของผูพ้บเห็นดว้ย 
ซ่ึงเป็นความสมดุลท่ีเกิดในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัได ้เช่น ใชค้วามสมดุลดว้ยผวิ (Texture) ดว้ยแสง-
เงา (Shade) หรือดว้ยสี (Colour) 
   2.3 จุดศูนยถ่์วง (Gravity  Balance) การออกแบบใดๆท่ีเป็นวตัถุส่ิงของและจะตอ้ง
ใชง้านการทรงตวั จ าเป็นท่ีผูอ้อกแบบ จะตอ้งค านึงถึงจุดศูนยถ่์วง ไดแ้ก่ การไม่โยกเอียง  หรือให้
ความรู้สึกไม่มัน่คงแข็งแรง ดงันั้น ส่ิงใดท่ีตอ้งการจุดศูนยถ่์วงแลว้ ผูอ้อกแบบ จะตอ้ง ระมดัระวงั
ในส่ิงน้ีให้มาก ตวัอยา่งเช่น เกา้อ้ีจะตอ้งตั้งตรง ยึดมัน่ทั้งส่ีขาเท่าๆกนั การทรงตวัของคน ถา้ยืน 2 
ขาก็จะตอ้งมีน ้ าหนกัลงท่ีเทา้ทั้ง 2 ขา้งเท่าๆกนัถา้ยืนเอียงหรือพิงฝา น ้ าหนกัตวัก็จะลงเทา้ขา้งหน่ึง
และส่วนหน่ึงจะลงท่ีหลงัพิงฝา รูปป้ันคนในท่าวิง่ จุดศูนยถ่์วงจะอยูท่ี่ใด ผูอ้อกแบบจะตอ้งรู้ และ 
วางรูปไดถู้กตอ้ง เร่ืองของจุดศูนยถ่์วง จึงหมายถึง การทรงตวัของวตัถุส่ิงของนัน่เอง 

3.ความสัมพันธ์ทางศิลปะ ( Relativity  of  Arts) ในเร่ืองของศิลปะนั้น เป็นส่ิงท่ีจะต้อง
พิจารณา  กนัหลายขั้นตอนเพราะเป็นเร่ืองความรู้สึกท่ีสัมพนัธ์กนัอนัไดแ้ก่ 

   3.1 การเน้นหรือจุดสนใจ (Emphasis  or  Centre  of  Interest) งานด้านศิลปะ 
ผูอ้อกแบบจะตอ้งมีจุดเนน้ใหเ้กิดส่ิงท่ีประทบัใจแก่ผูพ้บเห็นโดยมีขอ้บอกกล่าว เป็นความรู้สึกร่วม
ท่ีเกิดข้ึนเองจากตวัของศิลปกรรมนั้นๆ ความรู้สึกน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งพยายามใหเ้กิดข้ึนเหมือนกนั 
   3.2 จุดส าคญัรอง (Subordinate)  คงคลา้ยกบัจุดเนน้นัน่เอง แต่มีความส าคญัรองลง
ไปตามล าดบัความรู้สึกน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งพยายามให้เกิดข้ึนเหมือนกนั ซ่ึงอาจจะเป็นรองส่วนท่ี 1  
ส่วนท่ี 2 ก็ได ้ส่วนน้ีจะช่วยให้เกิดความลดหลัน่ทางผลงานท่ีแสดงผูอ้อกแบบจะตอ้ง ค านึงถึงส่ิงน้ี
ดว้ย 
   3.3 จงัหวะ (Rhythem)โดยทัว่ๆไป ส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนัในส่ิงนั้นๆยอ่มมีจงัหวะระยะ
หรือความถ่ีห่างในตวัมนัเองก็ดีหรือส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสัมพนัธ์อยูก่็ดีะเป็นเส้น สี เงา หรือช่วงจงัหวะ
ของการตกแต่ง แสงไฟ ลวดลาย ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในท่ีนั้น เป็นความรู้สึกของผูพ้บเห็นหรือ
ผูอ้อกแบบจะรู้สึกในความงามนัน่เอง 
   3.4  ความต่างกนั (Contrast) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเพื่อช่วยให้ มีการเคล่ือนไหว
ไม่ซ ้ าซากเกินไปหรือ เกิดความเบ่ือหน่าย จ าเจ ในการตกแต่งก็เช่นกนั ปัจจุบนัผูอ้อกแบบมกัจะ
หาทางใหเ้กิดความรู้สึกขดักนั ต่างกนั เช่น การจดัชุดเกา้อ้ีสมยัใหม่ก็มีเกา้อ้ีสมยัรัชกาลท่ี 5 อยูด่ว้ย 1 
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ตวั การจดัเช่นน้ี ผูพ้บเห็นจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกนั ท าให้เกิดความรู้สึก ไม่ซ ้ าซาก มีรสชาติ
แตกต่างออกไป 
   3.5 ความกลมกลืน ( Harmomies) ความกลมกลืนในท่ีน้ีหมายถึง พิจารณาใน
ส่วนรวมทั้งหมด แม้จะมีบางอย่างท่ีแตกต่างกันการใช้สีท่ีตดักนัหรือการใช้ผิวใช้เส้นท่ีขดักัน
ความรู้สึกส่วนนอ้ยน้ีไม่ท าให้ส่วนรวมเสียก็ถือวา่เกิดความกลมกลืนกนัในส่วนรวมความกลมกลืน
ในส่วนรวมน้ีถา้จะแยกก็ไดแ้ก่ความเนน้ไปในส่วนมูลฐานทางศิลปะ อนัไดแ้ก่ เส้น แสงเงา รูปทรง 
ขนาด ผวิ สี นัน่เอง  
 4.  คุณสมบัติของนักออกแบบทีด่ี คุณสมบติัของนกัออกแบบท่ีดีดงัน้ี 
   4.1 เป็นผูมี้ประสบการณ์สูง และหลกัการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบ ควร
ไดม้าจากประสบการณ์จริงในชีวติ 
   4.2 ศึกษาความตอ้งการของมนุษย ์การออกแบบท่ีดีตอ้งมาจากประสบการณ์จริง
หรือความเป็นจริงโดยจะตอ้งสนองต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นแต่ละยคุสมยัได ้
   4.3 มีความรู้จริง เขา้ใจเร่ืองวสัดุชนิดต่าง ๆ และกระบวนการท างานเป็นอยา่งดี 
   4.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้วยความสามารถของตวัเองและมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
   4.5 ต้องถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมาในรูปของหุ่นจ าลองเพื่อให้ผูอ่ื้น
สามารถเขา้ใจได ้คุณสมบติัของนกัออกแบบท่ีดีวา่ จะตอ้งมีความสามารถ และมีลกัษณะนิสัยท่ีช่วย
ใหก้ารออกแบบมีคุณภาพ และประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
คุณสมบัติของ นักออกแบบมีหลายประการ ซ่ึงพอจะจ าแนกออกได้ดังนี ้
 1. เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 2. เป็นผูท่ี้มีทกัษะในการออกแบบ 
 3. เป็นผูท่ี้รู้จกัสังเกตและท าความเขา้ใจกบัส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัซ่ึงมีทั้งสภาพทางธรรมชาติ 
และส่ิงต่าง ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น เพื่อใหเ้ป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค ์ในการออกแบบ 
 4. เป็นผูท่ี้ติดตามการเปล่ียนแปลงและความเคล่ือนไหวของงานออกแบบสร้างสรรค์ทุก
สาขาอยูเ่สมอ 
 5. เป็นผูท่ี้มีความสนใจศึกษาความเช่ือ และผลงานท่ีออกแบบตามความเช่ือในยุคต่าง ๆ ท่ี
ผา่นมาเพื่อน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานในการออกแบบสร้างสรรคใ์หก้า้วหนา้ต่อไปในปัจจุบนัและอนาคต 
 6. เป็นผูท่ี้เข้าใจสภาพแวดล้อมของสังคม และความต้องการของประชาชนพื่อให้การ
ออกแบบสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
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 7. เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจงานออกแบบแต่ละชนิด เพื่อให้การออกแบบตอบสนองไดต้รงตาม
จุดประสงคข์องงานออกแบบนั้น ๆ เช่น การออกแบบโฆษณามีจุดประสงคใ์นการจูงใจเป็นตน้ 
 ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 
 1. งานประดิษฐมี์ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของไทย 
 2. งานประดิษฐมี์ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 
 3. งานประดิษฐช่์วยใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ 
 4. งานประดิษฐช่์วยใหก้ารท างานของสมองและประสาทสัมผสัประสานสัมพนัธ์กนั 
 5. ใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัตกแต่ง ของเล่น ของขวญัท่ีระลึก 
 6. รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 7. เป็นการฝึกลกัษณะนิสัยในการท างานใหมี้ความอดทน 
 ดงันั้น สรุปไดว้า่นกัออกแบบท่ีดีจะตอ้งมีคุณสมบติั เป็นผูใ้ฝ่รู้ มีทกัษะในการออกแบบและมี
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นตวัของตวัเอง จึงจะเป็นนกัออกแบบท่ีดีได ้
 ส่วน ชลอ บุญก่อและคณะ (2548 : 216) กล่าวถึง หลกัการออกแบบพื้นฐานทัว่ไป (Principles 
of design) วา่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิด ส่ิงท่ีดีกวา่ในดา้นของประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม นกั
ออกแบบท่ีจะสร้างผลงานออกมามีการแข่งขนัเพื่อผลิตผลงานของตนให้มีความแปลกใหม่ เป็นท่ี
สนใจของผูบ้ริโภค เหมาะสมกบัประโยชน์ใช้สอยและมีรูปแบบอยู่ในความนิยมใช้งานไดน้านๆ 
หลักการออกแบบ มีหลักการต่างๆ มากมายท่ีสามารถปฏิบัติตามได้ตามหลักและวิธีการการ
ออกแบบท่ีดีจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  1. ความสมดุล (Balance) คือ ความทรงตวัอยูน่ิ่งมัน่คง เปรียบเหมือนกบัตาชัง่อยูใ่นสภาพ
ท่ีเท่ากนัทั้งสองขา้งท่ีความสมดุลอาจเกิดจากตามแนวนอนและแนวตั้งก็ได ้เช่น ช้ินงานเตียงนอน
เป็นความสมดุลในแนวนอนตูเ้ก็บของเป็นความสมดุลในแนวตั้ง ฯลฯ 
  2. สัดส่วน (Proportion) คือ การไดส้ัดส่วนกนัของรูปลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาด
และพื้นท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีมีสัดส่วนดีจะช่วยให้ส่วนประกอบ รูปลกัษณะ และรูปทรงมีความสัมพนัธ์
กลมกลืนอยา่งเหมาะสมงดงาม การใชส้ัดส่วนแบ่งออกเป็น 2 พวก คือการใชส้ัดส่วนใหส้ัมพนัธ์กบั
ตวัมนัเอง เช่น ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือนท่ีมีสัดส่วนของตวัและขาสัมพนัธ์กนั 
  3. การใช้สัดส่วนให้สัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม เช่น โต๊ะส าหรับใชใ้นห้องรับแขกจ าเป็นตอ้ง
เป็นโต๊ะท่ีวางแล้วสัมพันธ์กับขนาดของห้อง ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป และขนาดของโต๊ะมี
ความสัมพนัธ์กบัขนาดของผูใ้ช ้ฯลฯ 
  4. ความกลมกลืน (Hamony) คือความประสานกลมกลืนของการออกแบบ  สภาพช้ินส่วน
ต่างๆ ของวตัถุเหมาะสมและเขา้กนัได ้ซ่ึงหลกัของงความกลมกลืนมีอยู ่3 ลกัษณะ คือ 
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   (1.) ความกลมกลืนในดา้นความคิดการออกแบบ 
   (2.) ความกลมกลืนของรูปทรง สี เส้น และผวิ 
   (3.) ความกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
  5. ความแตกต่าง (Contrast) คือ ความรู้สึกท่ีตอ้งการให้เกิดความรู้สึกขดักนัเพื่อแกไ้ขการ
ซ ้ าซากจ าเจจนเกินไป เช่น มีรูปร่าง สี แตกต่างกนัออกไป ฯลฯ ความแตกต่าง ตรงกนัขา้มกบัความ
กลมกลืนความแตกต่างจึงเป็นผลท่ีก่อให้เกิดการพกัผอ่นของสมองและความรู้สึก เช่น การมองเห็น
แสงไฟท่ีร้อนแรง แลว้มองเห็นน ้าท่ีสงบน่ิง 
  6. ช่วงจังหวะ (Rhythrm) คือ การเคล่ือนไหวท่ีมีจังหวะ   เส้น สี แสง และเงา เป็น
ความรู้สึกให้ความเคล่ือนไหวโดยทัว่ไปความสัมพนัธ์กบัส่ิงของต่าง ๆ ย่อมมีจงัหวะ ระยะ หรือ
ความห่างในตวั ส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมพนัธ์กนัก็จะเป็นเส้น รูปทรง สี เช่น การท าขนาดให้เล็กลง หรือเพิ่ม
ขนาดใหใ้หญ่ข้ึน ฯลฯ 
  7. การเน้นให้เกิดจุดเด่น (emphasis) คือ การเนน้องคป์ระกอบท่ีส าคญัของศิลปะใหมี้ความ
เด่น เด่นชัดกว่าการเน้นให้เกิดจุดเด่นควรเน้นให้เหมาะสมกบัจุดประสงค์ เขา้ใจง่าย ไม่ยุ่งยาก
จนเกินไปและแลดูสวยงาม จุดเด่นเป็นศูนยก์ลางของความสนใจช้ินส่วนของวตัถุอาจท าให้เด่นข้ึน
จากรูปร่างของวตัถุ การใชสี้ หรือการตกแต่งวตัถุนั้น ๆผูอ้อกแบบตอ้งคิดวา่จะเนน้จุดเด่นมากนอ้ย
เพียงใดและจะวางจุดส าคญั ณ ท่ีใดจึงจะเกิดความสวยงาม 
 ดงันั้น สรุปไดว้า่หลกัการออกแบบพื้นฐานทัว่ไป นกัออกแบบท่ีดีนั้นจะตอ้งยดึหลกัการ งาน
ดา้นศิลปะเป็นส าคญั กล่าวคือ ตอ้งค านึงถึง การใช้ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น ้ าหนกั สี และพื้นผิว
น ามาจดัวางเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม และมีคุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย 
(อา้งอิงจาก https://sites.google.com/site/poo071234/3-1-kar-xxkbaeb-sing-pradisth)             
 
2. แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 การออกแบบ หมายถึง การรู้จกัวางแผนจดัตั้งขั้นตอน และรู้จกัเลือกใชว้สัดุวิธีการเพื่อท า
ตามท่ีตอ้งการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตาม
ความคิดสร้างสรรค ์และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมา 
การออกแบบมีการใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรค ์4 ลกัษณะ 
  1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ ้ ากนักบัความคิดของคน
อ่ืนและแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดจากเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ให้แปลก
แตกต่างจากท่ีเคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีไม่เคยคาดคิด ความคิดริเร่ิมอาจเป็น

https://sites.google.com/site/poo071234/3-1-kar-xxkbaeb-sing-pradisth
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การน าเอาความคิดเก่ามาปรุงแต่งผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ความคิดริเร่ิมมีหลายระดบัซ่ึงอาจ
เป็นความคิดคร้ังแรกท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีใครสอนแมค้วามคิดนั้นจะมีผูอ่ื้นคิดไวก่้อนแลว้ก็ตาม 
  2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไม่ซ ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนั
โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
   2.1 ความคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถในการ
ใชถ้อ้ยค าอยา่งคล่องแคล่ว 
   2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพนัธ์ (Associational Fluency) เป็น
ความสามารถท่ีจะคิดหาถอ้ยค าท่ีเหมือนกนัไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด 
   2.3 ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expression Fluency)  เ ป็น
ความสามารถในการใชว้ลีหรือประโยค กล่าวคือ สามารถท่ีจะน าค ามาเรียงกนัอยา่งรวดเร็วเพื่อให้
ไดป้ระโยคท่ีตอ้งการ 
   2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะ
คิดค้นส่ิงท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีก าหนด เช่น ใช้คิดหาประโยชน์ของก้อนอิฐให้ได้มากท่ีสุด
ภายในเวลาท่ีก าหนดซ่ึงอาจเป็น 5 นาที หรือ 10 นาที 
  3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดแบ่งออกเป็น 
   3.1 ความคิดยืดหยุน่ท่ีเกิดข้ึนทนัที  (Spontaneous Flexibility)   เป็นความสามารถ
ท่ีจะพยายามคิดไดห้ลายทางอย่างอิสระ ตวัอย่างของคนท่ีมีความคิดยืดหยุ่นในดา้นน้ีจะคิดไดว้่า
ประโยชน์ของหนังสือพิมพมี์อะไรบา้ง ความคิดของผูท่ี้ยืดหยุ่นสามารถจดักลุ่มไดห้ลายทิศทาง
หรือหลายดา้น เช่น เพื่อรู้ข่าวสาร เพื่อโฆษณาสินคา้ เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะท่ีคนท่ีไม่มีความคิด
สร้างสรรคจ์ะคิดไดเ้พียงทิศทางเดียวคือเพื่อรู้ข่าวสารเท่านั้น 
    3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility)  หมายถึง 
ความสามารถในการดดัแปลงความรู้หรือประสบการณใหเ้กิดประโยชน์หลายๆดา้นซ่ึงมีประโยชน์
ต่อการแกปั้ญหาผูท่ี้มีความยดืหยุน่จะคิดดดัแปลงไดไ้ม่ซ ้ ากนั 
 4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอน 
สามารถอธิบายให้เห็นภาพชดัเจน หรือเป็นแผนงานท่ีสมบูรณ์ข้ึน ความคิดละเอียดละออจดัเป็น
รายละเอียดท่ีน ามาตกแต่ง ขยายความคิดคร้ังแรกใหส้มบูรณ์ข้ึน   
( อา้งอิงจาก http://www.nanabio.com/Research/image%20research/research%20work/ceative%20 
thinking/creative%20thinking04.html ) 
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 ปัจจัยทีเ่กีย่วกบัการออกแบบผลติภัณฑ์ การออกแบบผลิตภณัฑ์มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ประการ
คือ 
  1. การออกแบบทีสั่มพนัธ์กบัคุณภาพของผลติภัณฑ์ 
 การออกแบบผลิตภณัฑ์ ควรตอ้งพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นประการแรกเพื่อจะ
ไดอ้อกแบบใหไ้ดค้วามคงทนถาวรมากนอ้ย หรือใหเ้หมาะสมกบัการใชเ้พียงชัว่คราวของผลิตภณัฑ์
นั้น เพราะการออกแบบจะตอ้งค านึงถึงวสัดุและเวลาการผลิตไปพร้อมกนั ถา้ออกแบบโดยไม่ได้
ศึกษาถึงคุณภาพตามเป้าหมายของการผลิตแลว้ ก็ไม่สามารถออกแบบท่ีเหมาะสมได ้
  2. การออกแบบทีสั่มพนัธ์กบัวสัดุและกระบวนการผลติ 
 ในท่ีน้ีใคร่ขอย  ้าทางดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์โดยตรง ดว้ยการผลิตส่ิงของเคร่ืองใชห้รือ
ผลิตภณัฑ ์ก าลงัการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑจ์ านวนมาก มีความจ าเป็นยิ่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต
เช่น เคร่ืองจกัรกล หรือเคร่ืองทุ่นแรงอ่ืนๆ ย่อมเหมาะสมกบัวสัดุอย่างหน่ึง ท าให้การออกแบบ
ผลิตภณัฑต์อ้งพิจารณาถึงวสัดุและกระบวนการผลิตไปพร้อมกนั 
  3. การออกแบบทีสั่มพนัธ์กบัความต้องการของผู้บริโภค 
   3.1 ความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยูเ่ป็นความตอ้งการท่ีเหมาะสม
กบัสภาพวฒันธรรม รสนิยม และการใชผ้ลิตภณัฑ์นั้นๆความตอ้งการของผูบ้ริโภคยงัเก่ียวขอ้งกบั
สภาพเศรษฐกิจโดยตรงอีกดว้ย 
   3.2 สภาพสังคมท่ีก าลงัเศรษฐกิจตกต ่าการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง ราคา
สูง สินคา้ฟุ่มเฟือย หรือเน้นความงามทางการออกแบบมากจนผลิตภณัฑ์นั้นราคาสูง การออกแบบ
เช่นน้ี อาจจะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
  4. การออกแบบทีม่ีคุณค่าทางความงาม 
 เพื่อให้ผูอ้อกแบบตระหนกัถึงความงามท่ีเด่นชดัร่วมสมยั และมีความคิดสร้างสรรคแ์ทรกอยู่
ในการออกแบบแต่ละช้ิน ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือในผลิตภณัฑ์เป็นคุณค่าส่วน
หน่ึงของความงามอีกดว้ย 

หลกัการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 การออกแบบผลิตภณัฑ์มีปัจจยั (Design factors)  มากมายท่ีนกัออกแบบท่ีตอ้งค านึงถึง  แต่
ในท่ีน้ีจะขอกล่าวเพียงปัจจยัพื้นฐาน 10 ประการ  ท่ีนิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสร้างสรรค์
ผลงานเชิงอุตสาหกรรม  ซ่ึงปัจจยัดังกล่าวเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได้ และเป็นตวัก าหนด
องคป์ระกอบของงานออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ส าคญั 
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 1.หน้าทีใ่ช้สอย (Function) 
ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดจะตอ้งมีหนา้ท่ีใชส้อยถูกตอ้งตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ คือสามารถตอบสนอง

ประโยชน์ใชส้อยตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในหน่ึงผลิตภณัฑ์นั้นอาจมีหนา้ท่ี
ใชส้อยอยา่งเดียวหรือกลายหนา้ท่ีก็ได ้ แต่หนา้ท่ีใชส้อยจะดีหรือไม่นั้น  ตอ้งใชง้านไประยะหน่ึงถึง
จะทราบขอ้บกพร่อง  

2. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) 
 ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมานั้นจะตอ้งมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช ้ตรงตามรสนิยมของ
กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย  เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บความนิยมและไดผ้ลดี  เพราะความ
สวยงามเป็นความพึงพอใจแรกท่ีคนเราสัมผสัได้ก่อนมกัเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลัก  การ
ก าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น  ไม่เหมือนกบัการก าหนดรูปร่างและสีในงาน
จิตรกรรม  ซ่ึงสามารถท่ีจะแสดงหรือก าหนดรูปร่างและสีไดต้ามความนึกคิดของจิตกร แต่ในงาน
ออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น  จ าเป็นตอ้งยึดขอ้มูลและกฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่างและสีสัน  ระหวา่ง
ทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเข้าดว้ยกนั  ถึงแมว้า่มนุษยแ์ต่ละคนมีการรับรู้และ
พึงพอใจในเร่ืองของความงามได้ไม่เท่ากนั  และไม่มีกฎเกณฑ์การตดัสินใจใดๆ ท่ีเป็นตวัช้ีขาด
ความถูกความผิด  แต่คนเราส่วนใหญ่ก็มีแนวโนม้ท่ีจะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกนัตาม
ธรรมชาติ  

3. ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) 
 ก า ร อ อ ก แบบ ผ ลิ ต ภัณฑ์ ท่ี ดี นั้ น ต้ อ ง เ ข้ า ใ จ ก า ย วิ ภ า ค เ ชิ ง ก ล เ ก่ี ย ว กับ ข น า ด 
สัดส่วน  ความสามารถและขีดจ ากดัท่ีเหมาะสมส าหรับอวยัวะต่างๆ ของผูใ้ช ้การเกิดความรู้สึกท่ีดี
และสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์   ทั้ งทางด้านจิตวิทยา(Psychology)และสรีระวิทยา
(Physiology)  ซ่ึงแตกต่างกันไปตามลักษณะเพศ เผ่าพนัธ์ุ ภูมิล าเนา และสังคมแวดล้อมท่ีใช้
ผลิตภณัฑ์นั้นเป็นขอ้บงัคบัในการออกแบบการวดัคุณภาพทางดา้น กายวิภาคเชิงกล(ergonomics) 
พิจารณาไดจ้ากการใชง้านไดอ้ยา่งกลมกลืนต่อการสัมผสั 
 4. ความปลอดภัย (Safety) 
 ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีพของมนุษย์  มีทั้งประโยชน์และ
โทษในตวั  การออกแบบจึงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคเป็น
ส าคญั  ไม่เลือกใชว้สัดุ  สี  กรรมวธีิการผลิต  ฯลฯ  ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชห้รือท าลายส่ิงแวดลอ้ม  ถา้
หลีกเล่ียงไม่ไดต้อ้งแสดงเคร่ืองหมายเตือนไวใ้หช้ดัเจนและมีค าอธิบายการใชแ้นบมากบัผลิตภณัฑ ์
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 5. ความแข็งแรง (Construction) 
 ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมานั้นจะตอ้งมีความแข็งแรงในตวั  ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าท่ี
และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบติัของวสัดุ ขนาด แรงกระท าใน
รูปแบบต่างๆ จากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีดีต้องมีความมั่นคง
แข็งแรง  ตอ้งเขา้ใจหลกัโครงสร้างและการรับน ้ าหนกั  ตอ้งสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งาน
ให้กบัผูใ้ช้ดว้ย เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านให้กบัผูใ้ชด้ว้ย เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านให้
เหมาะสม สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ   และต้องรู้จักผสมความงามเข้ากับช้ินงานได้อย่าง
กลมกลืน  เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแขง็แรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม จึงเป็นหนา้ท่ีของ
นกัออกแบบท่ีจะตอ้งเป็นผูผ้สานสองส่ิงเขา้มาอยูใ่นความพอดีใหไ้ด ้ นอกจากการเลือกใชป้ระเภท
ของวสัดุ โครงสร้างท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงความประหยดัควบคู่กนัไปดว้ย 

6. ราคา (Cost) 
ก่อนการออกแบบผลิตภณัฑ์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใช้ว่าเป็นกลุ่มใด  อาชีพ

อะไร ฐานะเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะช่วยใหน้กัออกแบบสามารถก าหนดแบบผลิตภณัฑแ์ละประมาณราคา
ขายให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดใ้กลเ้คียงมากข้ึน  การจะไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสม
นั้น  ส่วนหน่ึงอยู่ท่ีการเลือกใช้ชนิด  หรือเกรดของวสัดุ  และวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม  ผลิตไดง่้าย
และรวดเร็ว  แต่ในกรณีท่ีประมาณราคาจากแบบสูงกวา่ท่ีก าหนดก็อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือ
พฒันาองคป์ระกอบดา้นต่างๆ กนัใหม่เพื่อลดตน้ทุน  แต่ทั้งน้ีตอ้งคงไวซ่ึ้งคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น 

7. วสัดุ (Materials) 
 การออกแบบควรเลือกวสัดุท่ีมีคุณสมบติัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความใส ผิวมนัวาว ทนความร้อน 
ทนกรดด่างไม่ล่ืน ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภณัฑ์นั้นๆ นอกจากนั้นยงัต้อง
พิจารณาถึงความง่ายในการดูแลรักษา  ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซ้ือและคงคลงั รวมถึง
จิตส านึกในการรณรงคช่์วยกนัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยการเลือกใชว้สัดุท่ีหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ได ้
(recycle) ก็เป็นส่ิงท่ีนกัอกแบบตอ้งตระหนกัถึงในการออกแบบร่วมดว้ย เพื่อช่วยลดกนัลดปริมาณ
ขยะของโลก 

8. กรรมวธีิการผลติ (Production) 
 ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตไดง่้าย รวดเร็ว ประหยดัวสัดุ ค่าแรงและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ แต่ในบางกรณีอาจตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้งกบักรรมวธีิของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ท่ีมีอยู่เดิม  และควรตระหนกัอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรท่ีจะลดตน้ทุนได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากกวา่การประหยดัเพราะการผลิตทีละมากๆ 
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9. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) 
 ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถบ ารุงรักษา และแกไ้ขซ่อมแซมไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก
เม่ือมีการช ารุดเสียหายเกิดข้ึน  ง่ายและสะดวกต่อการท าความสะอาดเพื่อช่วยยืดอายุการใชง้านของ
ผลิตภัณฑ์  รวมทั้ งควรมีค่าบ ารุงรักษาและการสึกหรอต ่ า  ตัวอย่างเช่น  ผลิตภัณฑ์ประเภท
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองยนต์  และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ  ท่ีมีกลไกภายในซับซ้อน อะไหล่
บางช้ินยอ่มมีการเส่ือมสภาพไปตามอายุการใชง้านหรือจากการใชง้านท่ีผิดวธีิ  การออกแบบท่ีดีนั้น
จะตอ้งศึกษาถึงต าแหน่งในการจดัวางกลไกแต่ละช้ิน  เพื่อท่ีจะไดอ้อกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณ
ต่างๆ  ให้สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ไดโ้ดยง่าย  นอกจากนั้นการออกแบบยงั
ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 
 10. การขนส่ง (Transportation) 
 ผลิตภัณฑ์ ท่ีออกแบบควรค า นึ ง ถึ งการประหยัดค่ าขนส่ง  ความสะดวกในการ
ขนส่ง  ระยะทาง  เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน ้ าหรือทางอากาศ ) การกินเน้ือท่ีในการขนส่ง 
(มิติความจุ  กวา้ง ´ ยาว ´ สูง  ของรถยนตส่์วนบุคคล รถบรรทุกทัว่ไป ตูบ้รรทุกสินคา้ ฯลฯ) ส่วน
การบรรจุหีบห่อต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย กรณีท่ี
ผลิตภณัฑท่ี์ท าการออกแบบนั้นมีขนาดใหญ่  อาจตอ้งออกแบบให้ช้ินส่วนสามารถถอดประกอบได้
ง่าย เพื่อท าใหหี้บห่อมีขนาดเล็กลง  
(อา้งอิงจาก https://sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph15/w9) 
 
3. แนวคิดเกีย่วกบัการเขียนแผนธุรกจิ       
 แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิมจะ
ก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจท่ีจะ
เปล่ียนความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบวา่แผนธุรกิจเปรียบ
เหมือนแผนท่ีในการเดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ 
แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การ
คาดคะเนทางการเงิน ท่ีจะช้ีน าผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควร
ระวงัดว้ยเช่นกนั ถา้เปรียบวา่แผนท่ีท่ีดียอ่มจะให้รายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางท่ีชดัเจนแลว้ 
แผนธุรกิจก็ไม่ต่างกนัในการท่ีจะให้รายละเอียดอยา่งเพียงพอท่ีจะท าให้ผูร่้วมลงทุนตดัสินใจไดว้า่ 
ธุรกิจนั้นควรจะร่วมลงทุนดว้ยหรือไม่ จากแผนธุรกิจจะท าให้ผูร่้วมลงทุนเขา้ใจวตัถุประสงค์ของ
ธุรกิจอยา่งชดัเจน เขา้ใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบติัการ ปัญหาอุปสรรค และหนทาง
ท่ีเตรียมการเพื่อไปสู่ความส าเร็จ ถึงแมว้า่ผูป้ระกอบการจะใชเ้งินลงทุนของตวัเอง ไม่ตอ้งการผูร่้วม

https://sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph15/w9
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ลงทุนหรือเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน แผนธุรกิจก็ยงัจ  าเป็นอยู่ดีเพื่อให้ผูป้ระกอบการมีแผนท่ีในการ
บอกทิศทางของการด าเนินกิจการในอนาคต      
 แผนธุรกจิส าคัญอย่างไร        
 ส าหรับผูป้ระกอบการแลว้ แผนธุรกิจเป็นเอกสารท่ีมีความส าคญัยิ่งกวา่เอกสารใดๆ ท่ีเคยมี
การรวบรวมมา ความส าคญัเหล่าน้ี ไดแ้ก่       
 1. แผนธุรกิจส าคัญในฐานะท่ีจะให้รายละเอียดของการเร่ิมต้นธุรกิจ แผนธุรกิจท าให้
ผูป้ระกอบการมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ก าหนดแนวทางของความคิด และช่วยใหผู้ป้ระกอบการแน่วแน่
ต่อการใชท้รัพยากรและก าลงัความพยายามเพื่อไปสู่เป้าหมาย    
 2. แผนธุรกิจส าคญัในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะแสวงหาเงินทุนจากผูร่้วมลงทุน จากกองทุน
ร่วมลงทุน และจากสถาบนัการเงินต่างๆ        
 3. แผนธุรกิจส าคญัในฐานะท่ีเป็นเสมือนพิมพเ์ขียวท่ีให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในการจดัหาเงินทุน กิจกรรมในการพฒันาผลิตภณัฑ์ กิจกรรมการตลาด และอ่ืนๆ ในการ
บริหารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยงัใช้เพื่อก าหนดการปฏิบติังานท่ีต่อเน่ืองในอนาคตของกิจการอีก
ด้วยแผนธุรกิจควรมีอะไรบา้งเน่ืองจากแผนธุรกิจท่ีดีย่อมช่วยในการวดัถึงความเป็นไปได้ของ
กิจการท่ีจะลงทุน แผนจึงควรประกอบด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดในตัวแปรหรือปัจจัย
ดงัต่อไปน้ี  
 1. สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย       
 2. กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั 
 3. จุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการท่ีจะท า 
 4. นโยบายการตลาด เช่น นโยบายดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินคา้ 
 5. วธีิการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ 
 6. ตวัเลขทางการเงิน นบัตั้งแต่รายไดท่ี้คาดวา่จะได ้ค่าใชจ่้าย ก าไร ขาดทุน จ านวนเงินลงทุน
ท่ีตอ้งการ และกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดม้าหรือใชไ้ป             
 แผนธุรกจิทีด่ี เม่ืออ่านแล้วควรจะต้องตอบค าถามเหล่านีไ้ด้     
 1. การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั 
 2. ธุรกิจน้ีน่าลงทุนไหม 
 3. ธุรกิจมีแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จตั้งแต่เม่ือแรกตั้งมากนอ้ยขนาดไหน 
 4. ธุรกิจน้ีมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
 5. สินคา้ท่ีจะผลิตมีวธีิการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 6. สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
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 7. วธีิการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้น มีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกวา่หรือไม่ 
 8. หนา้ท่ีต่างๆ เช่น การผลิต การจ าหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มีการจดัการ
ท่ีดีและเหมาะสมเพียงใด 
 9. จ านวนและคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่  
 โดยสรุปแล้วแผนธุรกิจท่ีมีการรวบรวมและเขียนข้ึนอย่างดีนั้น ไม่เพียงแต่ให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงเท่านั้น ตวัแผนตอ้งสามารถเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีดี ท่ีจะส่งผา่นความคิด ผลการวิจยัและ
แผนท่ีจะน าเสนอให้กบัผูอ่้าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเจา้ของเงิน  ตอ้งเป็นพื้นฐานส าคญัของการบริหาร
และด าเนินกิจการท่ีจะจดัตั้งข้ึน นอกจากน้ี ยงัตอ้งเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลความก้าวหน้าของ
กิจการ รวมถึงการประเมินถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็น ดงันั้น นบัไดว้า่การวางแผนธุรกิจเป็นเร่ือง
ท่ีตอ้งพิถีพิถนั ใช้เวลาใช้ความพยายาม  เสียค่าใช้จ่าย แต่ผลลพัธ์ท่ีได้กลบัมา คือ ความแตกต่าง
ระหวา่งความส าเร็จและความลม้เหลวของกิจการทีเดียว  
 องค์ประกอบของแผนธุรกจิ        
 แมว้า่องค์ประกอบของแผนธุรกิจจะไม่ไดมี้ก าหนดไวต้ายตวั หากแต่องคป์ระกอบหลกั ซ่ึง
นกัลงทุนพิจารณาวา่เป็นส่ิงส าคญัและตอ้งการรู้ จะประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ี คือ  
 1. บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร         
 2. ประวติัโดยยอ่ของกิจการ       
 3. การวเิคราะห์สถานการณ์        
 4. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ      
 5. แผนการตลาด           
 6. แผนการจดัการและแผนก าลงัคน       
 7. แผนการผลิต/ปฏิบติัการ          
 8. แผนการเงิน         
 9. แผนการด าเนินงาน         
 10. แผนฉุกเฉิน         
 องค์ประกอบที ่1 : บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ผู้เขียน : ผศ.วทิยา ด่านธ ารงกูล)  
 เป็นส่วนท่ีจะสรุปใจความส าคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยูใ่นความยาวไม่เกิน 1-2 หนา้ 
ส่วนน้ีมีความส าคญั เพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ีวา่ จะ
อ่านรายละเอียดในตวัแผนต่อหรือไม่ ดงันั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งช้ีให้เห็นประเด็นส าคญัสอง
ประการ คือ หน่ึง ช้ีให้เห็นวา่มีโอกาสจริงๆ เกิดข้ึนในตลาดส าหรับธุรกิจท่ีก าลงัคิดจะท า สอง ตอ้ง
ช้ีให้เห็นวา่ สินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้น จะสามารถใชโ้อกาสในตลาดท่ีวา่นั้นให้เป็นประโยชน์ได้
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อย่างไร บทสรุปผู ้บริหารจึงต้องเขียนให้เกิดความน่าเช่ือถือ หนักแน่น และชวนให้ติดตาม
รายละเอียดท่ีอยู่ในแผนต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไวเ้สมอว่า คุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะ
สะทอ้นถึงคุณภาพของแผนโดยรวม  จึงควรให้เวลากบัการเขียนส่วนน้ีอย่างพิถีพิถนั เน้ือหาใน
บทสรุปผูบ้ริหารควรจะกล่าวถึงส่ิงต่อไปน้ี   
 1.  อธิบายว่าจะท าธุรกจิอะไร และแนวคิดของธุรกจิน้ันเป็นอย่างไร พยายามอธิบายใหเ้ห็นวา่ 
สินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้นจะเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตหรือวิถีการใช้สินคา้หรือบริการไปจากเดิม
อย่างไร บอกด้วยว่าธุรกิจจะก่อตั้งเม่ือไร สินค้า/บริการมีคุณสมบติัพิเศษอะไรในแง่รูปลักษณ์ 
ประโยชน์ใชส้อย เทคโนโลย ีฯลฯ ท่ีจะไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง หากธุรกิจด าเนินการมาเป็นระยะเวลา
หน่ึงแล้ว บอกด้วยว่า ขนาดของธุรกิจใหญ่ขนาดไหน มีความเติบโตก้าวหน้าในช่วงท่ีผ่านมา
อยา่งไร    
 2. โอกาสและกลยุทธ์ สรุปว่าอะไรคือโอกาส ท าไมจึงน่าในใจ  และจะใช้โอกาสน้ันด้วยวิธี
อย่างไร ขอ้มูลส่วนน้ีอาจน าเสนอในรูปขอ้เท็จจริงของตลาด เง่ือนไขตลาด สภาพของคู่แข่ง (เช่น คู่
แข่งขนัไม่ปรับปรุงสินคา้มานานแล้ว คู่แข่งขนัก าลงัเพล่ียงพล ้ า แนวโน้มของอุตสาหกรรมและ
อ่ืนๆ ท่ีแสดงวา่โอกาสทางการคา้ก าลงัเปิดให)้      
 3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการคะเนลูกค้าเป้าหมาย ระบุและอธิบายย่อๆ ถึงลกัษณะตลาด 
ใครเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั จะจดัวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์อย่างไร จะวางแผนการเขา้ถึงลูกคา้อย่างไร 
รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างของตลาด ขนาดและอตัราการเติบโตของกลุ่มลูกคา้ ยอดขาย 
และส่วนแบ่งตลาดท่ีคาดหมาย        
 4. ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจ ระบุถึงความได้เปรียบและความเหนือกว่าในการ
แข่งขนั เช่น ความไดเ้ปรียบจากตวัผลิตภณัฑ์ การไดเ้ปรียบจากการเขา้ตลาดก่อน ความไดเ้ปรียบ
จากการท่ีคู่แข่งขนัอยูใ่นภาวะอ่อนแอ ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรมนั้นๆ  
 5. ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก าไร บทสรุปให้เห็นถึงความคุม้ค่า
ของการลงทุน เช่น ก าไรขั้นตน้ ก าไรจากการด าเนินงาน ระยะเวลาของการท าก าไร ระยะเวลาการ
คุม้ทุน ระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดจะเป็นบวก การคาดหมายอตัราผลตอบแทนจาการลงทุน และการ
คาดคะเนผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนๆ       
 6. ทมีผู้บริหาร สรุปความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทกัษะของผูท่ี้เป็นตวัหลกัในการ
ก่อตั้งและบริหาร พร้อมสมาชิกในทีม บอกยอ่ๆ ถึงความส าเร็จในอดีต โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการท า
ก าไร การบริหารงานและคน        
 7. ข้อเสนอผลตอบแทน ระบุสั้นๆ ถึงเงินลงทุนหรือเงินกูท่ี้ตอ้งการ จะเอาเงินไปท าอะไร จะ
ตอบแทนเจา้ของเงินอยา่งไร ผลตอบแทนของการลงทุนของเจา้หนา้ท่ีหรือผูร่้วมลงทุนจะเป็นเท่าใด
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 องค์ประกอบที ่2 : ประวตัิย่อของกจิการ (ผู้เขียน : อ.ดร.พภิพ อุดร)   
 ส่วนน้ีคือการให้ขอ้มูลเบ้ือตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในดา้น
รูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด 
การคิดคน้และพฒันาสินคา้/บริการ ท่ีตอ้งการน าเสนอให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต   
 องค์ประกอบที ่3 : การวเิคราะห์สถานการณ์ (ผู้เขียน : อ.ดร.พภิพ อุดร) ขั้นตอนแรกของการ
จดัท าแผนธุรกิจ คือ การพยายามท าความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั 
และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆท่ี ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การ
แข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการท าก าไร และความ
พร้อมในด้านต่างๆ ของกิจการ ดงันั้นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงานอนัดบัแรกท่ีส าคญัท่ี
ผูป้ระกอบการควรกระท า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน
ของกิจการ 
 การวเิคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอยา่งยอ่ๆ วา่ SWOT ANALYSIS   
 1. การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน หมายถึง  การตรวจสอบความสามารถและความพร้อมของ
กิจการในด้านต่างๆ ทั้งน้ีโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนท่ีเป็น จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน 
(Weaknesses)  
 2. การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก หมายถึง  การประเมินสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ี
ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้นจึงตอ้งพยายามเขา้ใจในสถานการณ์
ปัจจุบนัและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นไปในลกัษณะท่ี
เป็น โอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการด าเนินธุรกิจ ผลลพัธ์จากขั้นตอนของ
การวิเคราะห์สถานการณ์ คือ บทวิเคราะห์ความเป็นไปและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของการ
ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์ดา้นต่างๆ ของกิจการ    
 องค์ประกอบที่  4 : วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ  (ผู้ เขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร 
อ.ดร.ครร ชิตพล ยศพรไพบูลย์) วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ี
กิจการตอ้งการไดรั้บในช่วงระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมาย
โดยรวมของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะดา้นในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทาง
การตลาด เป้าหมายทางการจดัการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นต้น  
นอกจากน้ีเป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง 
ประมาณ 3-5 ปี และเป้าหมายระยะยาวท่ีนานกวา่ 5 ปี      
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 ลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการ คือ     
 1. มีความเป็นไปได้ หมายความว่า กิจการมีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายได้ หากได้มีการ
ด าเนินงานอย่างเต็มท่ีตามแผนธุรกิจท่ีวางไว  ้การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจควรประเมินจาก
สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ กล่าวคือ ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ี
เล่ือนลอยเกินความจริงจนท าไม่ได้ และก่อให้เกิดความท้อแท้ แต่ก็ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ีง่าย
จนเกินไปจนไม่ตอ้งทุ่มเทความพยายามใดๆ ก็สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยง่าย เป้าหมายท่ีดี
จึงควรเป็นผลลพัธ์ท่ีท าไดย้ากแต่มีความเป็นไปได ้
 2. สามารถวดัผลได้อย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง มีความชดัเจนท่ีสามารถประเมินไดว้า่ กิจการ
บรรลุตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ทั้งน้ี โดยทัว่ไป ควรจะตอ้งก าหนดระยะเวลาให้ชดัเจนว่า จะตอ้ง
บรรลุถึงเป้าหมายนั้นภายในระยะเวลาเท่าใด      
 3. เป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายถึง เป้าหมายยอ่ยๆ ในแต่ละฝ่ายควรมีความสอดคลอ้งและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้แน่ใจว่าเป้าหมายระยะสั้ นๆ เป็นไปเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมเป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว กล่าวคือ ไม่มุ่งหวงัเพียงก าไรหรือผลลพัธ์ใน
ระยะสั้นมากจนเกินไป โดยเฉพาะหากผลในระยะสั้นนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียไดใ้นระยะปานกลาง
และระยะยาว 
 องค์ประกอบที่ 5 : แผนการตลาด (ผู้เขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร อ.ดร.ครรชิตพล ยศพรไพบูลย
แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 
ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหน้า โดยใช้ประโยชน์
จากความเข้าใจท่ีได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองค์ประกอบท่ี 3 มาพิจารณาร่วมกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก าหนดไวใ้นองคป์ระกอบท่ี 4 ดงันั้น การวางแผนการตลาด
จึงเป็นการก าหนดกลยุทธ์และวิธีในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมุ่งหวงั โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการตอบรับกบัความเป็นไปและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในด าเนิน
ธุรกิจทั้ งภายนอกและภายในกิจการ เน้ือหาของแผนการตลาดต้องตอบค าถามหลักๆ ให้กับ
ผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
 1. เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง  
 2. ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง  
 3. จะน าเสนอสินคา้/บริการอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และดว้ยวธีิการใด 
 4. จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวธีิการใดบา้ง 
 5. ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร  
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 ในการตอบค าถามดังกล่าวข้างต้น ผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
ตลอดจนประสบการณ์และวิจารณญาณท่ีดี ในการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการทางการ
ตลาดส าหรับกิจการตามองคป์ระกอบท่ีส าคญัของแผนการตลาด ซ่ึงมีเน้ือหาหลกั 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 1. เป้าหมายทางการตลาด        
 2. การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย       
 3. กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาด      
 4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด      
 องค์ประกอบที่ 6 : แผนการจัดการและแผนคน (ผู้เขียน : ผศ.วิทยา ด่านธ ารงกูล) ในส่วนน้ี
ผูจ้ดัท าแผนจะตอ้งระบุโครงสร้างขององคก์ารใหช้ดัเจน โดยแสดงแผนผงัโครงสร้างขององคก์รวา่ 
ประกอบไปดว้ยหน่วยงานอะไรบา้ง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความรับผดิชอบอะไร รวมถึงต าแหน่ง
ผูบ้ริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้างของคณะกรรมการและการถือหุน้ การเขียนในส่วนน้ีควรจะ
ท าให้ผูอ่้านเห็นว่าคณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมท่ีดีในการบริหาร มีความสมดุลใน
ด้านความรู้ ความสามารถท่ีครบถ้วน ทั้ งด้านเทคนิคและการบริหาร  มีความช านาญและ
ประสบการณ์ในกิจการท่ีท า รายละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี คือ   
 1. โครงสร้างองค์กร        
   1.1 ต าแหน่งงานหลกัๆ ขององค์การ คนท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง พร้อมทั้งแผนผงั
องคก์าร 
   1.2 หากผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ต็มเวลา ตอ้งระบุว่า
ใครจะเป็นผูช่้วยในงานนั้น เพื่อท าใหง้านสมบูรณ์      
   1.3 หากทีมงานผูบ้ริหารเคยท างานร่วมกนัมาก่อน ให้ระบุว่าเคยท างานอะไร มี
ความส าเร็จในฐานะทีมท่ีดีอะไรบา้ง 
 2. ต าแหน่งบริหารหลกั        
   2.1 ระบุว่าต าแหน่งบริหารหลกัๆ มีความรู้ ความช านาญอะไรบา้ง และมีความ
เหมาะสมในต าแหน่งงานนั้นอยา่งไร       
   2.2 ระบุบทบาท  ภาระความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งในทีมบริหาร 
   2.3 อาจใส่ประวติัสั้ นๆ ของทีมบริหารเอาไวใ้นส่วนน้ีดว้ยก็ได ้หรือมิฉะนั้นอาจ
น าไปใส่ไวร้วมกนัในภาคผนวก        
  3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ ผู้บริหาร  ระบุเ งินเดือนท่ี จ่ายแก่ผู ้บ ริหาร ตลอดจน
ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ และสัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ริหารแต่ละคน   
  4. ผู้ร่วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืนๆ และเปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้  
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 5. คณะกรรมการบริษัท ระบุคุณสมบติัของกรรมการบริษทั องค์ประกอบและภูมิหลงัของ
กรรมการแต่ละคนวา่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอยา่งไร     
 องค์ประกอบที่ 7 : แผนการผลิต/ปฏิบัติการ ผู้เขียน : อ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ หลงัจากท่ี
ผูป้ระกอบการไดท้  าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกิจการ ตลอดจนก าหนด
วตัถุประสงคท์างธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวม เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั
แลว้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งถ่ายทอดส่ิงเหล่านั้นให้ออกมาเป็นแผนการผลิต/ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้ง
และเช่ือมโยงกบัแผนธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของบริษทั อนัได้แก่ แผนการตลาด แผนการบริหารและ
จดัการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรมีศกัยภาพในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนนั้นๆ 
 แผนการผลิต/ปฏิบัติการท่ีดีจะต้องสะท้อนความสามารถของกิจการในการจัดการ
กระบวนการผลิตและปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
ใหก้บัธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ประเด็นการจดัการไปยงัระบบการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรในการ
ผลิตให้เป็นผลผลิต ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัแผนภาพท่ี 1 โดย วตัถุดิบและทรัพยากร 
นั้น หมายถึง ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้ชัว่โมงแรงงานท่ีท าการผลิต หรือค่าใชจ่้ายรวมของทรัพยากรทุก
อยา่งท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เงินลงทุน และอ่ืนๆ ส าหรับ กระบวนการผลิตและปฏิบติัการ 
หมายถึง กระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรการผลิตให้เป็นผลผลิต และ ผลผลิต 
นั้น หมายความถึง จ านวนหรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีผลิตไดใ้นการวางแผนการผลิต/ปฏิบติั
นั้น ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและปฏิบติัการภายในกิจการ
ตามประเด็นท่ีส 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      
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 องค์ประกอบที่ 8 : แผนการเงิน  (ผู้เขียน : รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ อ.วิภาดา  ตันติ
ประภา ผศ.พรชนก รัตนไพจิตร ผศ.พรชนก รัตนไพจิตร) ในการจดัท าแผนธุรกิจนั้น กิจการตอ้ง
ทราบให้ได้ว่าแผนท่ีจะจัดท าข้ึนนั้ น เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวห้รือไม่ การท่ีจะบรรลุ
วตัถุประสงคด์งักล่าว จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนเท่าใด จะไดม้าจากแหล่งใดบา้ง จากแหล่งเงินทุน
ภายใน ในรูปของเจา้ของกิจการ หรือแหล่งเงินทุนภายนอกในรูปของการกูย้ืมจากเจา้หน้ี เรียกว่า 
กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) จากนั้น จะเป็นเร่ืองของการตดัสินใจน าเงินไปลงทุน 
กิจกรรมน้ีเรียกว่า กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) ซ่ึงจะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ 
กิจกรรมท่ีส าคญัต่อเน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ คือ กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) 
ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย การผลิต การซ้ือ การขาย และการจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ 
 การตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมหลักทั้ งสาม คือ กิจกรรมจดัหาเงิน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมด าเนินงาน จะเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ นักบัญชีจะเป็นผู ้
น าเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็น
รายงานสรุปขั้นสุดทา้ยของขบวนการจดัท าบญัชี ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจหรือ
อาจจะเป็นงบการเงินท่ีครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี
เพื่อใหท้ราบวา่ ในรอบระยะเวลาท่ีผา่นมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอยา่งไร ก าไรหรือขาดทุน มีการ
เปล่ียนแปลงในเงินสดอยา่งไรบา้ง เพิ่มข้ึนหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร  
 งบการเงินประกอบด้วย  
 1. งบดุล เป็นรายงานท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ในงบดุลจะประกอบไป
ดว้ยขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของ
ผูเ้ป็นเจา้ของ           
 2. งบก าไรขาดทุน เป็นงบท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการ โดยแสดงรายได ้ค่าใชจ่้าย
และก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง     
 3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อหุ้น 
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ – ทุนเรือนหุ้น – ก าไรสะสม งบน้ีจึงแสดงให้เห็นถึงความ
เปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้และก าไรสะสม  
 4. งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินใดใน
รอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะรายงานให้ทราบว่า เงินสดในปีปัจจุบนัท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงนั้น มี
สาเหตุจากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  
 - กิจกรรมด าเนินงาน 
 - กิจกรรมลงทุน 
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 - กิจกรรมจดัหาเงิน 
 5. นโยบายบัญชี หมายถึง หลกัการบญัชีหรือวิธีปฏิบติัท่ีกิจการใชใ้นการจดัท าและน าเสนอ
งบการเงิน เน่ืองจากหลกัการบญัชีท่ีกิจการเลือกใชมี้ไดห้ลายวิธี วิธีการบญัชีท่ีกิจการเลือกใช้จะมี
ผลกระทบต่องบการเงินไม่เหมือนกนั กิจการจึงตอ้งบอกขอ้มูลดงักล่าวให้ผูใ้ชใ้นงบการเงินทราบ 
โดยทัว่ไปแลว้กิจการควรเปิดเผยนโยบายบญัชีในเร่ืองต่อไปน้ีไวใ้นงบการเงิน  
 - วธีิการรับรู้รายได ้
 - การตีราคาสินคา้คงเหลือ 
 - การตีราคาเงินทุน 
 - ค่าเผือ่หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 
 - วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา และการตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 - การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 - การจดัท างบการเงินรวม 
 องค์ประกอบที่  9 : แผนการด าเนินงาน  (ผู้ เขียน : ผศ.วิทยา ด่านธ ารงกูล) หลังจาก
ผูป้ระกอบการก าหนดกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ของกิจการอย่างรอบคอบและครบถ้วนแลว้ ขั้นตอน
ต่อมาก็คือ การจดัท ารายละเอียดของกลยทุธ์ดงักล่าว โดยการก าหนดกิจกรรมของกลยทุธ์แต่ละดา้น
ใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
ในทางปฏิบติั ผูป้ระกอบการอาจจะท าแผนการด าเนินงานในลกัษณะของตารางท่ีมีรายละเอียดของ
เป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ โดยจดัท ารายละเอียดเป็นรายเดือน
หรือรายสัปดาห์ ตามท่ีผูป้ระกอบการเห็นสมควร  
 องค์ประกอบที่ 10 : แผนฉุกเฉิน แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไว้
ล่วงหน้า ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว  ้หรือมี
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน จนเป็นผลกระทบในทางลบกบักิจการ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการ
ควรอธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจท่ีอาจส่งผลให้การด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยา่งราบร่ืนตาม
แผนธุรกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้
ตวัอย่างของประเด็นความเส่ียงทางธุรกิจและการเตรียมพร้อมท่ีควรระบุไวใ้นแผนฉุกเฉิน ไดแ้ก่
กรณีดงัต่อไปน้ี 
 - ยอดขายหรือการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่เป็นไปตามคาดหมาย จนท าให้เงินสดหมุนเวียนขาด
สภาพคล่อง 
 - ธนาคารไม่ใหเ้งินกูห้รือลดวงเงินกู ้
 - คู่แข่งตดัราคาหรือจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองระยะยาว 
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 - มีคู่แข่งรายใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ทนัสมยักว่า มีสินคา้ครบถ้วนกว่า ราคาถูกกว่า เขา้สู่
อุตสาหกรรม หรือมาตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 
 - สินคา้ถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาท่ีถูกกวา่     
 - มีปัญหากบัหุน้ส่วนจนไม่สามารถร่วมงานกนัได ้     
 - สินคา้ผลิตไม่ทนัตามค าสั่งซ้ือเน่ืองจากขาดแคลนวตัถุดิบ    
 - สินคา้ผลิตมากจนเกินไป ท าใหมี้สินคา้ในมือเหลือมาก    
 - เกิดการชะงกัการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรม- ตน้ทุนการผลิต/การจดัการสูงกวา่ท่ีคาดไว ้
 
4.ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior defined) ไดมี้การให้ความหมายไวห้ลากหลาย ท่ี
คลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า ซ่ึง
การบริโภคและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน ทั้ง
ก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าวด้วย(Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 
1990, น .3 อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน์ .2550)  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซ้ือ 
การใช้ การประเมินและการจบัจ่ายใช้สอย ซ่ึงสินค้าและบริการท่ีเขาคาดหวงัว่าจะท าให้ความ
ตอ้งการ ของเขาไดรั้บความพอใจ(Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อา้งอิง
ใน ศุภร เสรีรัตน์ .2550) 
 อับราฮัม  มาสโลว์  (Abraham Maslow)  เป็นนักจิตวิทยาและนักมนุษยวิทยาซ่ึงได้น า
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเป็นนกัจิตวิทยาและผูใ้ห้ค  าปรึกษามาเป็นพื้นฐานในการเสนอทฤษฎีท่ี
อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยว์่าจะมีความตอ้งการเป็นระดบัต่างๆ ลาเฮย ์(Lahey, 2004, p. 383) 
กล่าวถึง กรอบความคิดท่ีส าคญัของทฤษฎีมาสโลว ์ซ่ึงระบุว่าบุคคลมีความตอ้งการเรียงล าดบัจาก
พื้นฐานไปยงัระดบัสูงสุดกล่าวคือ 
 1. มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีวนัส้ินสุด และมากข้ึนเร่ือยๆ ส่ิงท่ี
มนุษยต์อ้งการข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีเขาไดรั้บ หรือมีอยู่แลว้ เม่ือความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ก็ยงัมีความตอ้งการนั้นต่อไป เช่น ความตอ้งการในปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต 
เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมของมนุษยอี์กแต่
ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเป็นส่ิงจูงใจต่อไป 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/Abraham%20Maslow
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2


26 
 

3. ความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัของความส าคญัแตกต่างกนั ความตอ้งการมีหลายด้าน 
บุคคลมีการแบ่งระดบัความส าคญั ความเร่งด่วนต่อชีวิตแตกต่างกนั และจะแสดงพฤติกรรมท่ี
น าไปสู่ความตอ้งการท่ีมีความส าคญัมากกวา่ก่อนเสมอ 
 ทฤษฎีล าดับขั้นแห่งความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) แบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ (Boeree, 2006) 
 1. ความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการ
พื้นฐานของร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและกรพกัผ่อน เป็นต้น 
ความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นส าหรับมีชีวิตอยู่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทาง
สรีระอยูเ่สมอจะขาดเสียไม่ได ้ถา้อยูใ่นสภาพท่ีขาดจะกระตุน้ใหต้นมีกิจกรรม ขวนขวายท่ีจะสนอง
ความตอ้งการ 
 2. ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึงความตอ้งการความมัน่คง
ปลอดภยัทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นอิสระจากความกลวั ขู่เข็ญ บงัคบั จากผูอ่ื้นและ
ส่ิงแวดล้อม เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้กนั ความตอ้งการประเภทน้ีเร่ิมตั้งแต่วยั
ทารกจนกระทัง่วยัชรา ความตอ้งการท่ีจะมีงานท าเป็นหลกัแหล่งก็เป็นความตอ้งการเพื่อสวสัดิภาพ
ของผูใ้หญ่อยา่งหน่ึง 
 3. ความต้องการความรักและความผูกพัน (Love and Belonging Needs) หมายถึงมนุษยทุ์ก
คนมีความปรารถนาจะใหเ้ป็นท่ีรักของผูอ่ื้น และตอ้งการมีความผูกพนักบัผูอ่ื้นหรือมีความสัมพนัธ์
เป็นส่วนหน่ึงของหมู่ ทราบว่าทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนท่ีรู้สึกว่าเหงาไม่มีเพื่อน มีชีวิตไม่
สมบูรณ์ เป็นผูท่ี้จะตอ้งซ่อมความตอ้งการประเภทน้ี คนท่ีรู้สึกวาตนเป็นท่ีรักและยอมรับของหมู่จะ
เป็นผูท่ี้สมปรารถนาในการตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ 
 4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ความตอ้งการน้ีประกอบดว้ยความตอ้งการท่ีจะ
ประสบผลส าเร็จ มีความสามารถ ตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นเห็นวา่ตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าและมี
เกียรติ ตอ้งการไดรั้บความยกยอ่งและนบัถือจากผูอ่ื้น ผูท่ี้มีความสมปรารถนาในความตอ้งการน้ีจะ
เป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจในตวัเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงขา้มกบัผูท่ี้ขาดความตอ้งการประเภท
น้ี จะรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ย มองโลกในแง่ร้าย 
 5. ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ (Need for self-
actualization) มาสโลวอ์ธิบายความตอ้งการท่ีเรียกวา่ “Self Actualization” ว่าเป็นความตอ้งการท่ี
จะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงของตน จะกลา้ท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดินของชีวติ รู้จกัค่านิยมของ
ตนเอง มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมีความสามารถท าได้ ทั้ ง
ทางด้านสติปัญญา ทกัษะ และอารมณ์ความรู้สึกยอมรับตนเองทั้งส่วนดีและส่วนเสียของตน ท่ี
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ส าคญัท่ีสุดก็คือการมีสติท่ีจะยอมรับวา่ตนใชก้ลไกในการป้องกนัตนในการปรับตวัและพยายามท่ี
จะเลิกใช ้เปิดโอกาสให้ตนเองไดเ้ผชิญกบัความจริงของชีวิต เผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ โดยคิดวา่
เป็นส่ิงท่ี “ทา้ทาย” “น่าต่ืนเตน้” และมีความหมาย กระบวนการท่ีจะพฒันาตนเองเตม็ท่ีตามศกัยภาพ
ของตน เป็นกระบวนการท่ีไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาท่ีมีชีวติอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะพฒันา
ตนเองเตม็ท่ีตามศกัยภาพของตน เพราะมีนอ้ยคนท่ีจะไดถึ้งขั้น “Self Actualization”อยา่งสมบูรณ์ 
(อา้งอิงจาก https://www.gotoknow.org/posts/629839) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 การตัดสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง
จากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยู่
เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึง
เป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั มี
ความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคญัอย่างมาก 
เพราะการระบุปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ ยอ่มมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการ
ตดัสินใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตดัสินใจดว้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรระมดัระวงัมิ
ให้เกิดความผิดพลาดในการระบุปัญหาขององค์การ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารควรแยกแยะความแตกต่าง
ระหวา่งอาการแสดง (symptom) ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัปัญหาท่ีแทจ้ริงเสียก่อน 

ขั้นที่ 2  การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (Indentify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปัญหาได้
ถูกตอ้งแลว้ ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงขอ้จ ากดัต่าง ๆ ขององคก์าร โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ก าลงัคน เงินทุน เคร่ืองจกัร ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
รวมทั้ งเวลาซ่ึงมกัเป็นปัจจยัจ ากัดท่ีพบอยู่เสมอ ๆ การรู้ถึงข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขท่ีไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได ้จะช่วยใหผู้บ้ริหารก าหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงได ้ 

ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผูบ้ริหารควร
ท าการพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความ
เป็นไปได ้ในการแกปั้ญหาให้นอ้ยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด ตวัอย่างเช่น กรณีท่ีองคก์ารประสบ
ปัญหาเวลาการผลิตไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารอาจพิจารณาทางเลือกดงัน้ี 1) เพิ่มการท างานกะพิเศษ 2) 
เพิ่มการท างานล่วงเวลาโดยใช้ตารางปกติ 3) เพิ่มจ านวนพนกังาน หรือ 4) ไม่ท าอะไรเลย ในการ
พฒันาทางเลือกผูบ้ริหารอาจขอความคิดเห็นจากนกับริหารอ่ืน ๆ ท่ีประสบความส าเร็จทั้งภายใน

https://www.gotoknow.org/posts/629839
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และภายนอกขององคก์าร ซ่ึงอาจใชว้ิธีการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจดัการประชุมกลุ่มยอ่ย
ข้ึน ขอ้มูลท่ีได้รับจากบุคคลเหล่านั้นเม่ือผนวกรวมกบัสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์และประสบการณ์ของตนเองจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถพฒันาทางเลือกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผูบ้ริหารได้ท าการพฒันา
ทางเลือกต่าง ๆ โดยจะน าเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอย่างรอบคอบ 
และควรวเิคราะห์ทางเลือกในสองแนวทาง คือ ทางเลือกนั้นสามารถน ามาใชจ้ะเกิดผลต่อเน่ืองอะไร
ตามมา ทางเลือกบางทางเลือกท่ีอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัขององค์การก็อาจท าให้เกิดผลต่อเน่ืองท่ีไม่พึง
ประสงค์ตามมา เช่น ทางเลือกหน่ึง ของการเพิ่มผลผลิต ไดแ้ก่การลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงจะช่วยให้แกปั้ญหาได ้แต่อาจมีปัญหาเก่ียวกบัการลดลงของขวญัก าลงัใจของพนกังานในระยะ
ต่อมา เป็นตน้ 
 ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เม่ือผู ้บริหารได้ท าการ 
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและข้อเสียของแต่ละ
ทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง เพื่อพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสีย
ต่อเน่ืองในภายหลงันอ้ยท่ีสุด และให้ผลประโยชน์มากท่ีสุด แต่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตดัสินใจเลือก
ทางเลือกแบบประนีประนอม โดยพิจารณาองค์ประกอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือกน ามา
ผสมผสานกนั 
 ขั้นที่ 6 การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เม่ือผูบ้ริหารไดท้างเลือก
ท่ีดีท่ีสุดแล้ว ก็ควรมีการน าผลการตดัสินใจนั้นไปปฏิบติั เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู ้บริหารควรก าหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการ
ด าเนินงาน งบประมาณ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั ควรมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีท่ี
ชัดเจน และจดัให้มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีจะช่วยให้การตัดสินใจเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ี
ผูบ้ริหารควรก าหนดระเบียบวธีิ กฎ และนโยบาย ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  
 ขั้นที่ 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system
) ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล 
ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยให้ผูบ้ริหารแก้ปัญหาหรือท าการตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยได้ผลลพัธ์ของการ
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (อา้งอิงจาก https://www.gotoknow.org/posts/331478l ) 
 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
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 ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกันของ
ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั 
 1. ปัจจัยด้านวฒันธรรม ( Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นวิธีการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือ
ว่าเป็นส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบติั เพื่อให้สังคมด าเนินและมีการพฒันาไปไดด้้วยดี บุคคลใน
สังคมเดียวกนัจึงตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามวฒันธรรมเพื่อการอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสังคม วฒันธรรม
เป็นเคร่ืองผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้ว้ยกนั วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการพื้นฐานและ
พฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรู้เร่ืองค่านิยม ทศันคติ ความชอบ การรับรู้ และมีพฤติกรรม
อยา่งไรนั้น จะตอ้งผา่นกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว และสถาบนัต่างๆในสังคม 
คนท่ีอยู่ในวฒันธรรมต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกัน การก าหนดกลยุทธ์จึงต้อง
แตกต่างกนัไปส าหรับตลาดท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั โดยวฒันธรรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ประเภท ดงัน้ี 
   1.1วัฒนธรรมพื้นฐาน ( Culture) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นรูปแบบหรือวิธีทางในการ
ด าเนินชีวิตท่ีสามารถเรียนรู้และถ่ายทอด สืบต่อกนัมาโดยผ่านขบวนการอบรมและขดัเกลาทาง
สังคม วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงพื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการซ้ือและพฤติกรรมของบุคคล 
   1.2 วัฒนธรรมย่อย  (  Subculture) หมายถึง ว ัฒนธรรมกลุ่มย่อยๆในแต่ละ
วฒันธรรม ซ่ึงมีรากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาคท่ีแตกต่างกัน บุคคลท่ีอยู่ใน
วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยจะมีขอ้ปฏิบติัทางวฒันธรรมและสังคมท่ีแตกต่างกนัไปจากกลุ่มอ่ืน ท าให้มีผล
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ ความตอ้งการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัและใน
กลุ่มเดียวกนัจะมีพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย เช่น  กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่ม
สีผวิ กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ 
   1.3 ช้ันทางสังคม (Social class) เป็นการจดัล าดบับุคคลในสังคมจากระดบัสูงไป
ระดบัต ่า โดยใชล้กัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ อาชีพ ฐานะ รายได ้ตระกูลหรือชาติก าเนิด ต าแหน่ง
หนา้ท่ีของบุคคลเพื่อจะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย ต าแหน่งของ
ผลิตภณัฑแ์ละการจดัส่วนประสมทางการตลาด 
 2. ปัจจัยด้านสังคม ( Social Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคมจะประกอบดว้ย 
   2.1 กลุ่มอ้างองิ (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยมีอิทธิพล
ต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง เน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ี
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ยอมรับของกลุ่ม จึงตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอา้งอิง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 
ระดบั คือ กลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ 
   2.2ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทศันคติ 
ความคิดและค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การเสนอ
ขายสินคา้จึงตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภค และการด าเนินชีวติของครอบครัวดว้ย 
   2.3 บทบาทและสถานะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม 
เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องคก์รและสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
ฉะนั้นในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคมกัจะมีบทบาทหลายบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบั การตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของตนเอง และผูอ่ื้นดว้ย 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลของคนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
   3.1 อายุ (Age) อายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ต่างกนั เช่น กลุ่ม
วยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
   3.2 วงจรชีวติครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวติของ
บุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการทศันคติและค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ี
แตกต่างกัน Kotler. (2003 : 260) ได้กล่าวว่า วงจรชีวิตครอบครัว ประกอบด้วยขั้นตอนแต่ละ
ขั้นตอนจะมีลกัษณะการบริโภคและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

  3.3 อาชีพ ( Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

  3.4 รายได้ ( Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ ( Economic Circumstance) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ี
ประกอบดว้ย รายไดก้ารออมสินทรัพย ์อ านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน ส่ิงเหล่าน้ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทั้งส้ิน 

  3.5 การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ี
มีคุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

  3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือ
คุณค่า ( Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือ
หมายถึงอตัราผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อตราสินคา้ รูปแบบการด ารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง รูปแบบ
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ของการด าเนินชีวิตในโลกมนุษย ์โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม ( Activities) ความสนใจ (Interest) 
ความคิดเห็น (Opinions) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 
 4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปัจจยัภายใน การเลือกซ้ือของบุคคล
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือและการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย 
  4.1 การจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ ( Drive) ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล 
ซ่ึงกระตุน้ให้บุคคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกได้ 
พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจ ( Motive) ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้
จากภายในตวับุคคลท่ีตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึน
ภายในตวัมนุษย ์ถือวา่เป็นความตอ้งการของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็น ความตอ้งการทางดา้น ต่างๆ ท าให้
เกิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินคา้มาบ าบดัความตอ้งการของตน 
  4.2 การรับรู้ ( Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยู่ปัจจยั
ภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์ และยงัมีปัจจยัภายนอกคือ ส่ิง
กระตุน้ การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 การเห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ิน รส กาย การ
สัมผสั ซ่ึงแต่ละคนมีการรับรู้แตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บั 
  4.3 การเ รียนรู้  (  Learning)  เ ป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลจาก
ประสบการณ์ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดข้ึน เม่ือบุคคลได้รับส่ิงกระตุ้นและเกิดการ
ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้นั้น 
  4.4 ความเช่ือ ( Beliefs) เป็นความคิดซ่ึงบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผล
มาจากประสบการณ์ในอดีต 
  4.5 ทัศนคติ ( Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 
ความรู้สึกดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Kotler. 2003 : 
270) หรือ หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงส่วนประกอบของทศันคติ 
  4.6 บุคลิกภาพ ( Personality) เป็นรูปแบบลกัษณะของบุคคลท่ีจะเป็นตวัก าหนด
พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีมีลกัษณะแตกต่างของบุคคลซ่ึง
น าไปสู่การตอบสนองท่ีสม ่าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อส่ิงกระตุน้ 
  4.7 แนวคิดของตนเอง ( Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง
หรือความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 
 5. ปัจจัยด้านการตลาด ( Marketing factor) หรือ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปร
ทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
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(อา้งอิงจาก https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25/ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อก/) 
 
5.ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 7P's (Marketing Mix) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ
(Service Mix) ของ Philip Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย      
 1. ด้านผลิตภัณฑ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้
คือ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น 
ๆ  โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น  2  ลกัษณะ คือ  ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑ์ท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้

  2. ด้านราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่ง
คุณค่า (Value)  ของบริการกบัราคา ( Price ) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจ
ซ้ือ  ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน  และ
ง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

  3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม
ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอ
บริการ (Channels) 

        4. ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เ ป็นเค ร่ืองมือหน่ึง ท่ี มีความส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

        5. ด้านบุคคล   (People) หรือพนักงาน  ( Employee ) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเ ลือก   การ
ฝึกอบรม การจูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น
ความ สัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจา้หน้าท่ีตอ้งมี
ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

        6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation ) เป็น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทาง
ดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกาย

https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25/ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก/
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สะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืน 
ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

        7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติัใน
ดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้
ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจ (อา้งอิงจาก http://thesisavenue.blogspot.com/2008/09/marketing-
mix-7ps.html) 

 
 6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 
  
  วิลาวัลย์ พันธ์ศิริ และสุดารัตน์ สุ่ยขุ่นทด (2558) ศึกษาเร่ือง โคมไฟจากแผ่นซีดี (Lamps 
form CD) มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างโคมไฟจากแผนซีดี เพื่อลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อหา
ประสิทธิภาพในการใชง้านของโคมไฟซ่ึงไดใ้ชห้ลกัการและเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้ง ของบทท่ี 2 มาเป็น 
กรอบในการก าหนดเน้ือหาเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์และสรุปผลรวบรวมขอ้มูลและใชแ้บบประเมิน
ความพึงพอใจเป็นเคร่ืองมือจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดบั ปวช . ปวส. และ
บุคลากร วิทยาลยัเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2558 ซ่ึงเลือกมาโดยวิธีสุ่มตวัอย่าง 
จ านวน  89 วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการท าโครงการโคมไฟจากแผนซีดี  (Lamps form CD) พบวา ส่วน
ใหญ่ เป็นเพศชายช่วงอาย ุ15-17 ปี ระดบัการศึกษา ปวช. ความพึงพอใจดา้นการออกแบบ มีค่าเฉล่ีย 
4.49 อยู่ในระดบัมาก ดา้นการเลือกใช้วสัดุ  มีค่าเฉล่ีย 4.31 อยู่ในระดบัมาก และดา้นภาพรวมของ
ส่ิงประดิษฐ ์มีค่าเฉล่ีย 4.36 อยูใ่นระดบัมาก 
  
 ชาติสยาม เอี่ยมเจริญ และปฎิภาณ ทุมมาลา (2559) โครงการน้ีเป็นโครงการประเภท 
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์กล่องเก็บของจากไมพ้าเลทมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.)เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ของวชิาโครงการ 2.)เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุธรรมชาติ 3.)เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความ
สามคัคีและร่วมมือปฎิบติังานกนัเป็นทีม 4.)เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่ม
ทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์        
  มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1.)ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2.) ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 
3.) ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี     
  1.วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี กรกฎาคม 2559 
ถึง กุมภาพนัธ์ 25650 ปฎิบติังานประดิษฐใ์นช่วง ตุลาคม 2559 สถานท่ี 235/33 หมู่.3 ต.ส าโรงใต ้ 

http://thesisavenue.blogspot.com/2008/09/marketing-mix-7ps.html
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อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130       
  2.ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณมีเงินลงทุน 2,000 บาท เสียค่าใชจ่้ายจากการด าเนินการ 
2,201 บาท เหลือเงิน 199 บาท ใหส้มาชิกในกลุ่ม 2 คนเท่าๆกนั คนละ 100 บาท  
  3.ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั้นการ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุธรรมชาติ เกิด
ความสามคัคีและร่วมมือปฎิบติังานกนัเป็นทีม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทกัษะในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์  
 4.ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฎิบติังานโครงการคือ(1.)สมาชิกมีเวลาว่างไม่
ตรงกนั ท าใหก้ารประดิษฐเ์กิดความล่าชา้ (2.)ส่ิงประดิษฐใ์ชเ้วลาท านาน เพราะตอ้งใชค้วามละเอียด
อยา่งมาก(3.)สภาพอากาศแปรปรวนท าใหเ้กิดผลกระทบในระหวา่งการปฎิบติังาน  
 5.ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภท นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ กล่องเก็บ
ของจากไมพ้าเลท (1.)ควรเก็บวตัถุดิบไวใ้นท่ีแห้ง เพื่อป้องกนัการข้ึนลา (2.)วสัดุท่ีน ามาใชค้วรหา
แหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้
 จากการรายงานผลแบบสอบถาม ผู ้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นท่ีมีต่อนวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ์กล่องเก็บของจากไมพ้าเลท ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( =4.60 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( =4.70 ) ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (  
=4.65 ) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (  =4.59 ) ด้านการจดัจ าหน่าย
พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( =4.49 ) 

 
สราวุธ สุธีรวงศ์. (2557). ศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง โคมไฟแผ่นซีดี มีจุดมุ่งหมาย

ในการจดัท าโครงงานส่ิงประดิษฐ์ “โคมไฟแผน่ซีดี” เพื่อน าส่ิงของท่ีเหลือใชห้รือไม่ใชแ้ลว้ มาท า
การประยุกตใ์หม่ให้มีคุณค่า และน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง เป็นการลดปริมาณขยะ เป็นการใชเ้วลา
วา่งให้เกิดประโยชน์ และอาจใช้เป็นช่องทางสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเอง หรืออาจจะประดิษฐ์เพื่อใช้
สอยในครอบครัว สรุปผลการด าเนินโครงงานส่ิงประดิษฐ์ “โคมไฟแผน่ซีดี” มีค่าใชจ่้าย 131 บาท 
เพราะเป็นการประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ รวมถึงอุปกรณ์บางส่วนนั้นเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในบา้น 
ผลการทดลองการใช้งานของโคมไฟนั้ น สามารถใช้งานได้จริง และมีความสวยงามและ
คงทน  หลกัการในการประดิษฐ ์“โคมไฟแผน่ซีดี” ดว้ยการน าแผน่ซีดีท่ีไม่ใชแ้ลว้ มาประดิษฐ์เป็น
โคมไฟ เพื่อใหส่ิ้งของท่ีหมดประโยชน์กลบัมามีประโยชน์อีกคร้ัง ดว้ยวธีิการง่ายๆ คือ น าแผน่ซีดีท่ี
ไม่ใชแ้ลว้ มาข้ึนรูปตามแบบท่ีเราชอบ อาจจะใชก้าว หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ แลว้แต่ความสะดวกในการ
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จดัหาอุปกรณ์ เพื่อยึดติดแผ่นซีดี ให้มีรูปร่างตามท่ีเราตอ้งการ อาจจะประดิษฐ์เป็นโคมไฟแบบ
แขวน หรือตั้งโตะ๊ก็ไดป้ระโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัท าโครงงาน 1.) สามารถน าวสัดุเหลือกลบัมาใช้
ประโยชน์ได้ใหม่ และยงัเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกด้วย 2.) สามารถใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 3.) สามารถน าไปใชเ้ป็นช่องทางสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง 4.) สามารถน าส่ิงท่ีประดิษฐ์ท่ี
ไดจ้ากการจดัท าโครงการ ไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย 



 
 

บทที ่3 
วธิีการด าเนินโครงการ 

วธีิการด าเนินการ 

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

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

 

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการหากล่องท่ีมีขนาดตามท่ีตอ้งการ 
3. ท าการตดัแผน่ซีดีใหเ้ป็นช้ินๆ 
4. ท าแผน่ซีดีท่ีตดัไวแ้ลว้มาทากาวติดเขา้กบักล่องท่ีไดห้าเอาไว ้
5. รอจนกาวท่ีติดแผน่ซีดีแหง้ แลว้เคลือบช้ินงานดว้ยเรซ่ิน 
6. รอจนเรซ่ินเคลือบช้ินงานแห้งแล้วตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ิน

ของการท 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. ร่างโครงการและน าเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

 

        

4. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์   
 

      

5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ 
สถานท่ี ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์

   
 

     

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและ
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

    
 

    

7. สรุปผลการปฏิบติังาน      
 

   

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน        
 

 

 

วนั เวลา สถานที่ 

 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานท่ี   225 ซอยเทศบาลบางปู 100 หมู่ 2 ถนน สุขมุวทิ ต าบล บางปูใหม่ อ าเภอ เมืองฯ 
จงัหวดั สมุทรปราการ 10280 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 1,500 บาท 

1. แผน่ซีดี    350 บาท 
2. เรซ่ิน    200 บาท 
3. กาวร้อน      150 บาท 
4. กรรไกร        100 บาท 
5. กล่อง         250 บาท 
6. ป้ายน าเสนอ        300 บาท 
7. เบด็เตล็ด         150 บาท 

รวม               1,500 บาท 
 

การจัดท าแผนธุรกจิ 
1. บทสรุปผู้บริหาร 
  แนวความคิดในการด าเนินธุรกจิ 
  บริษทั D&N Handmade ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2563 โดยคุณพรทิพย ์เมืองจนัทร์ เป็น
ผูก่้อตั้งสถานท่ีประกอบการเลขท่ี 225 ม.2 ต าบล บางปูใหม่ อ าเภอ เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
10280 โดยมีการลงทุนกบัเพื่อนท่ีตอ้งการจะท าธุรกิจร่วมผูร่้วมลงทุนมีดงัน้ี คุณพรทิพย ์เมืองจนัทร์
และ คุณนันทวรรณ เหมจัน่เพ็ชร ทั้ งหมดมีความคิดเห็นท่ีจะประกอบธุรกิจ D&N Handmade 
ร่วมกัน สินค้า Handmade เป็นสินค้าท่ีแสดงให้เห็นถึง การใส่ใจในการสร้างสรรค์ของการท า
ช้ินงาน นอกจากน้ียงัมีคุณค่าซ่ึงผูส้ร้างสรรคไ์ดใ้ส่จิตวิญญาณและความเป็นตวัตนของตวัเองเขา้ไป
อยา่งเต็มท่ี ท าช้ินต่อช้ิน นอกจากน้ียงัมีคุณค่าทางจิตใจอีกดว้ย กล่องใส่ของจากแผน่ซีดี ก็เป็นหน่ึง
ในสินคา้ Handmade ท่ีไดรั้บความนิยม เพราะมีความทนทาน และมีเอกลกัษณ์ มีความเก๋ เท่ แปลก
ไม่เหมือนใคร ซ่ึงในหมู่วยัรุ่นไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง 

ผลติภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของธุรกจิ 
 ผลิตภณ์ัมีลกัษณะเป็นรูปทรงกล่อง 3 ขนาด ใบเล็กมีขนาด 11.5 x 11.5 x 5.5  ใบกลางมี
ขนาด 15 x 10 x 8.5  ใบใหญ่มีขนาด 17.5 x 17.5 x 9.5 คุณภาพมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้
งานไดจ้ริง มีการออกแบบโดยการน าแผน่ซีดีมาติดเขา้กบัตวักล่อง เพื่อให้สินคา้เกิดความน่าสนใจ 
มีรูปทรงเป็นกล่องส่ีเหล่ียมสามารถเปิด – ปิดได้ ภายในสามารถเก็บส่ิงของต่าง ๆ ได้ ภายนอก
สินคา้จะมีความเงาสะทอ้นแสงได ้คลา้ยกบัสินคา้ประเภทโฮโลแกรมท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่นขณะน้ี 
ตราสินคา้มีการออกแบบให้จดจ าไดง่้ายดว้ยลายเส้นและออกแบบจากรูปทรงของแผน่ซีดีเพื่อการ
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จดจ าท่ีง่ายข้ึนเพราะมีความคล้ายคลึงกับตวัสินค้า การบรรจุภณัฑ์จะบรรจุผลิตภณัฑ์ใส่กล่อง
พลาสติก ตวักล่องจะติดดว้ยสต๊ิกเกอร์โลโกข้องทางร้าน 

สภาวะตลาด 
ในปัจจุบนัตลาดท่ีมีผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบักล่องมีมากมาย มีการเจริญเติบโตมีการแข่งขนัทาง

การตลาดเป็นอย่างมาก ผูป้ระกอบธุรกิจต่างหาช่องทางในการขายสินคา้มีการแข่งขนัในการขาย
เช่นเดียวกนั แต่ธุรกิจกล่องมหาสมบติัจากแผ่นซีดี ไดน้ ากลยุทธ์ทางการตลาดมาพฒันาดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายเป็นอยา่งดีและการพฒันาทางดา้นตวัสินคา้และบรรจุภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ดูสวยงาม มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง 

ลูกค้าเป้าหมาย 

ตลาดเป้าหมายของธุรกิจจะเป็นกลุ่มลูกคา้คนยุคใหม่ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 – 25 ปี และกลุ่มคนวยั

ท างานตอนตน้ท่ีมีอายุระหวา่ง 25 – 33 ปี จนไปถึงผูสู้งอายุ ท่ีตอ้งการสินคา้จากงาน Handmade ไป

ใชป้ระโยชน์หรือประดบัตกแต่งบา้น 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษทั D&N Handmadeจะก าหนดตลาดของบริษทัอยู่ท่ีกลุ่มลูกคา้คนยุคใหม่ จะเน้นความ

เป็นเอกลกัษณ์ดา้นการออกแบบอาศยัไอเดียร์และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นปัจจยัส าคญัสินคา้ตอ้งมี

ความสวยงามเน้นใช้วสัดุท่ีดีมีความคงทนมีการใช้ทกัษะหรือเทคนิคการผลิตโดยเฉพาะผ่าน

ขั้นตอนการผลิตท่ีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้ และจะมีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไป

ตรงท่ีสินคา้แต่ละช้ินแมจ้ะมีรูปแบบและดีไซน์เดียวกนัแต่ก็จะมีขอ้แตกต่างในรายละเอียดปลีกยอ่ย

ช้ินงานก็จะออกมาละเอียดประณีตและบริษทัจะหมัน่ปรับปรุงช้ินงานให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของตลาดและพฒันาคุณภาพของช้ินงานใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 ดังนั้น ทางบริษทัจะวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มคนยุคใหม่ซ่ึงสอดคล้องกับ

พฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้ผูช่ื้นชอบงานฝีมือไปจนถึงกลุ่มนกัสะสมแลว้สร้างจุดเด่นของสินคา้ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ตลอดจนพฒันารูปแบบสินคา้ให้เป็นท่ีน่าสนใจของกลุ่มลูกคา้เพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มโอกาสให้

ขายสินคา้ได้เพิ่มมากข้ึนแลว้จึงขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางออนไลน์โดยการขายผ่าน

เวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊คอินสตาแกรมไปจนถึงเวบ็ไซตข์ายสินคา้แฮนด์เมดระดบัโลกอยา่ง EtsyหรือTictail

การจดัจ าหน่ายผ่านคนกลางหรือตวัแทนจ าหน่ายและการไปออกงานแสดงสินคา้ในระดบัท่ีใหญ่

ข้ึนเพื่อหาคู่คา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจต่อไป 
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แผนการผลติหรือการบริการ 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าธุรกิจสินคา้แฮนด์เมดคือความโดดเด่นของสินคา้ ความมีเสน่ห์ใน

กระบวนการผลิตท่ีตอ้งใชค้วามประณีต พิถีพิถนัในแต่ละขั้นตอน จนกลายมาเป็นสินคา้หน่ึงช้ิน แต่

ในเม่ือธุรกิจกลุ่มน้ีก็มีพื้นฐานคลา้ยกนัคือการใช้มือในการท า จึงท าให้แบรนด์ตอ้งสร้างจุดขายท่ี

มากกว่า เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กบัแบรนด์ในแบบท่ีไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นการใชว้สัดุท่ียงั

ไม่เคยมีใครท ามาก่อน หรือจะเป็นวิธีการผลิตแบบใหม่ หรือการใช้สองส่ิงผสานรวมกนัจนได้

ความแปลกใหม่ใหแ้บรนด ์

การท่ีแบรนด์ของเรามีความแข็งแรงนอกเหนือจากท่ีตอ้งมีความโดดเด่นในเร่ืองของสินคา้

และการพฒันาสินคา้ให้มีความแปลกใหม่อยู่เสมอก็จะท าให้แบรนด์ไปไดไ้กลกวา่คนอ่ืนและทาง

บริษทัจะพฒันาใหสิ้นคา้เขา้ไปอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคนอกจากน้ีก็จะคิดถึงการต่อยอดสินคา้เช่นการ

น าแผน่ซีดีไปประดบัเคสโทรสัพทมื์อถือ  หรือจะเป็นการน าแผน่ซีดีไปประดบัของใชต่้างๆอีกดว้ย

ในอนาคตเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าท่ีส าคญัยงัท าให้แบรนด์ไม่หยุดน่ิงอยู่กับท่ีและมี

ความคิดสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ 

การบริหารจัดการ 

กิจการมีการบริหารจดัการโดย อ านาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยู่กบัประธาน แต่

เพียงผูเ้ดียวจึงท าให้กิจการไม่ประสบปัญหามากนกั มีการวางระบบงานของแต่ละฝ่ายท่ีชดัเจนลง

รายละเอียดงานให้เยอะท่ีสุดก็สามารถช่วยลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดช่้วยประหยดัตน้ทุนการผลิต

และถึงจะมีพนกังานมาช่วยท างานก็ออกมามีประสิทธิภาพไดเ้หมือนกบัเราท าเองธุรกิจก็สามารถ

ขยายเติบโตข้ึนได้ซ่ึงเม่ือเร่ิมตน้วางงานดว้ยตวัเองแล้วก็ควรท่ีจะจบงานดว้ยตวัเองด้วยตรวจเช็ค

คุณภาพงานท่ีท าเสร็จทุกคร้ังเพื่อรักษามาตรฐานของแบรนดเ์อาไว ้  

สรุปผลทางการเงิน 
 ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 200,000 บาท ประมาณการรายไดจ้ากการขายสินคา้
ปีท่ี 3 เป็นเงิน 3,811,900.00 บาท ประมาณการตน้ทุนการผลิตสินคา้ปีท่ี 3 เป็นเงิน 635,827.20 บาท 
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขายปีท่ี 3 เป็นเงิน 573,317.00 บาท ก าไรสะสมปีท่ี 3 
เป็นเงิน 66,681.34 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวยีนภายในกิจการ 2,066,242.52 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 
 ประวตัิบริษัท 
 บริษทั D&N Handmade ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2563 โดยคุณนุ่นเป็นผูก่้อตั้งสถานท่ี
ประกอบการเลขท่ี 225 ม.2 ต าบล บางปูใหม่ อ าเภอ เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 โดยมีการ
ลงทุนกบัเพื่อนท่ีตอ้งการจะท าธุรกิจร่วมผูร่้วมลงทุนมีดงัน้ี คุณพรทิพยแ์ละคุณนนัทวรรณทั้งหมดมี
ความคิดเห็นท่ีจะประกอบธุรกิจ D&N Handmade ร่วมกนั สินคา้ Handmade 
 จุดเร่ิมต้นของการก่อตั้งบริษทั เร่ิมตน้จากการท่ีคุณพรทิพย์และคุณนันทวรรณมีความ

คิดเห็นท่ีจะประกอบธุรกิจ D&N Handmade ร่วมกนั สินคา้ Handmade เป็นสินคา้ท่ีคุณภาพมีความ

แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้จริง มีการออกแบบโดยการน าแผ่นซีดีมาติดเขา้กบัตวักล่อง 

เพื่อให้สินคา้เกิดความน่าสนใจ มีรูปทรงเป็นกล่องส่ีเหล่ียมสามารถเปิด – ปิดได ้ภายในสามารถ

เก็บส่ิงของต่าง ๆ ได ้ภายนอกสินคา้จะมีความเงาสะทอ้นแสงได ้คลา้ยกบัสินคา้ประเภทโฮโลแกรม

ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่นขณะน้ีและยงัเป็นสินคา้ท่ีแสดงให้เห็นถึง การใส่ใจในการสร้างสรรค์ของ

การท าช้ินงาน นอกจากน้ียงัมีคุณค่าซ่ึงผูส้ร้างสรรคไ์ดใ้ส่จิตวญิญาณและความเป็นตวัตนของตวัเอง

เขา้ไปอย่างเต็มท่ี ท าช้ินต่อช้ิน นอกจากน้ียงัมีคุณค่าทางจิตใจอีกดว้ย กล่องใส่ของจากแผ่นซีดี ก็

เป็นหน่ึงในสินคา้ Handmade ท่ีไดรั้บความนิยม เพราะมีความทนทาน และมีเอกลกัษณ์ มีความเก๋ 

เท่ แปลกไม่เหมือนใคร ซ่ึงในหมู่วยัรุ่นไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง 
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3.2  ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 

ล าดับ รายการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ระยะคาดว่า
จะแล้วเสร็จ 

1 
จดัตั้งบริษทั D&N Handmade กล่องมหาสมบติัจากแผน่
ซีดี 

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 
เร่ิมเปิดตวัผลิตภณัฑก์ล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดีและ
โฆษณาผลิตภณัฑ์ 

1 เดือน 30 วนั 

รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 
4 เดือน 
1 อาทติย์ 

125 วนั 

 

4. ผลติภัณฑ์ 
 4.1 รายละเอยีดสินค้า 
 ผลิตภณ์ัมีลกัษณะเป็นรูปทรงกล่อง 3 ขนาด ใบเล็กมีขนาด 11.5 x 11.5 x 5.5 ใบกลางมี
ขนาด 15 x 10 x 8.5 ใบใหญ่มีขนาด 17.5 x 17.5 x 9.5 คุณภาพมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้
งานไดจ้ริง มีการออกแบบโดยการน าแผน่ซีดีมาติดเขา้กบัตวักล่อง เพื่อให้สินคา้เกิดความน่าสนใจ 
มีรูปทรงเป็นกล่องส่ีเหล่ียมสามารถเปิด – ปิดได้ ภายในสามารถเก็บส่ิงของต่าง ๆ ได้ ภายนอก
สินคา้จะมีความเงาสะทอ้นแสงได ้คลา้ยกบัสินคา้ประเภทโฮโลแกรมท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่นขณะน้ี 
ตราสินคา้มีการออกแบบให้จดจ าไดง่้ายดว้ยลายเส้นและออกแบบจากรูปทรงของแผน่ซีดีเพื่อการ
จดจ าท่ีง่ายข้ึนเพราะมีความคล้ายคลึงกับตวัสินค้า การบรรจุภณัฑ์จะบรรจุผลิตภณัฑ์ใส่กล่อง
พลาสติก ตวักล่องจะติดดว้ยสต๊ิกเกอร์โลโกข้องทางร้าน 
สินคา้มีใหเ้ลือก 3 ขนาด และมีราคาแตกต่างกนัออกไป 

- ขนาด A11.5 x 11.5 x 5.5 ราคา 390 บาท 
- ขนาด B15 x 10 x 8.5 ราคา 590 บาท 
- ขนาด C17.5 x 17.5 x 9.5 ราคา 890 บาท 
-  
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ภาพสินคา้ 

 

 

 

 

5.  การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 
 5.1    สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 
 บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากการส ารวจพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายอาจมาจากสาเหตุต่างๆเช่น ความชอบ ความพึงพอใจท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภครุ่น
ใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์เป็นของตนเอง จากกระแสการใชส้ิ้นคา้แฮนด์เมดเป็นท่ีมีความนิยมมากข้ึน ทาง
บริษทัจึงได้น าผลิตภณัฑ์กล่อมมหาสมบติัจากแผ่นซีดีออกจ าหน่ายสู่สลาด เพื่อตอบสนองตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบในไลฟ์สไตลท่ี์แตกต่างกนัออกไป 
 5.2    ส่วนแบ่งทางการตลาด 

 
 

59%

23%

10%

8%

การแบ่งส่วนทางการตลาด

ร้าน D& N ร้าน Paret ร้าน Pass ร้าน Mr.Wood
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5.3  แนวโน้มทางการตลาด 
 แนวโน้มทางการตลาดบริษัท D&N Handmade สามารถเติบโตได้อีก เพราะปัจจุบันมี
ผูบ้ริโภคจ านวนมากท่ีให้ความส าคญัและแสวงหาสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่ ทนัสมยั รวมถึงการ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงพฤติกรรมในการบริโภคดงักล่าวตรงกบัเง่ือนไขกระแสเก่ียวกบัธุรกิจสี
เขียว กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน ท าให้สามารถด าเนินการควบคู่ไปกบัการสร้างผลก าไร
ใหก้บัองคก์รเน่ืองจากมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษทั D&N Handmade ไดรั้บผลตอบรับ
ท่ีดีจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหลายรองในอนาคต 
 5.4 ตลาดเป้าหมาย 

 ตลาดเป้าหมายของธุรกิจจะเป็นกลุ่มลูกคา้คนยคุใหม่ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 – 25 ปี และ
กลุ่มคนวยัท างานตอนตน้ท่ีมีอายรุะหวา่ง 25 – 33 ปี จนไปถึงผูสู้งอาย ุท่ีตอ้งการสินคา้จากงาน 
Handmade ไปใชป้ระโยชน์หรือประดบัตกแต่งบา้น 
 5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 
 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจการก็คือผูบ้ริโภค ท่ีมีความสนใจในตวั 
สินคา้ส่ิงแปลกใหม่สวยงาม ตอ้งการท่ีจะประหยดัค่าใชจ่้าย และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ในการใชง้านไดดี้ และสามารถทดแทนในกลุ่มสินคา้ทัว่ไปไดใ้นคุณภาพระดบัเดียวกนั 
 5.6 สภาพการแข่งขัน 

 ในปัจจุบันตลาดท่ีมีผลิตภณ์ัท่ีเก่ียกับกล่องมีมากมาย มีการเจริญเติบโตมีการ

แข่งขนัทางการตลาดเป็นอยา่งมาก ผูป้ระกอบธุรกิจต่างหาช่องทางในการขายสินคา้มีการแข่งขนัใน

การขายเช่นเดียวกนั แต่ธุรกิจกล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดี ไดน้ ากลยทุธ์ทางการตลาดมาพฒันาดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอยา่งดีและการพฒันาทางดา้นตวัสินคา้และบรรจุภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ

และดูสวยงาม มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง 

 คู่แข่งขนั 

1. ร้านParet 

2. ร้านPass 

3. ร้านMr.WOOD 

 

 



45 
 

ตารางเปรียบเทยีบคู่แข่งขนั 

 ร้าน D & N ร้านParet ร้าน Pass ร้านMr.WOOD 
ผลิตภณ์ั กล่องอเนกประสงคจ์ากแผน่ซีดี กล่องอเนกประสงค์

จากไมพ้าเลท 
กล่องพลาสติก กล่องไมอ้ดั 

ราคา ขนาด A34 x 36 x 24 ราคา 390 
บาท 
ขนาด B39 x 56 x 31 ราคา 590 
บาท 
ขนาด C49 x 68 x 38 ราคา 890 
บาท 

ราคา 350 – 990 
บาท 

ราคา 250 – 850 
บาท 

ราคา 550 – 1,500 
บาท 

ช่อง
ทางการจดั
จ าหน่าย 

จ าหน่ายสินคา้ผา่นทางโซเชียล 
1. Facebook ช่ือเพจD & N 
Handmade 
2.Instagram :d_nhandmade 
3. Line :04121noon 

1. จ าหน่ายสินคา้ 
ผา่นทาง 
Facebook : Paret 
Home 

1. จ าหน่ายสินคา้ 
ผา่นทาง 
Facebook : Pass 
Box 

1. มีหนา้ร้านช่ือร้าน
Mr.WOOD 
2. จ าหน่ายสินคา้ 
ผา่นทาง Facebook: 
Mr.WOODKa 

การ
ส่งเสริม
การขาย 

มีการโฆษณาสินคา้ผา่นทาง 
1. Facebook ช่ื อ เ พ จ D & N 
Handmade 
2.Instagram :d_nhandmade 

การส่งเสริมการขาย 
โดยการโพสรูปสินค้าลงเพจ 
โดยการส่ง เส ริมการขายจะ
เปล่ียนไปในแต่ละเดือน เช่น 
จดัส่งสินคา้ผ่านเคอร่ีฟรี วนัน้ี
จนถึง 30 สิงหาคม 2562 เท่านั้น 
 
 

1. มีส่วนลดเม่ือซ้ือ
จ านวนมาก 
2. จดัส่งฟรีระแวก
ใกลเ้คียง 

1. จดัส่งฟรีเม่ือซ้ือ
ครบ 1,500 บาท 

1. จดัส่งฟรี
ลงทะเบียน 
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วเิคราะห์ SWOT 

ปัจจยั จุดแขง็ จุดอ่อน 

1. ดา้นการตลาด 1. สินคา้มีความแปลกใหม่ในตลาด 
มีลวดลายท่ีโดดเด่นท าใหสิ้นคา้เกิด
ความน่าสนใจ 
2. มีการโฆษณาลงในโซเชียลต่าง ๆ 
เพื่อใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคล
หลาย ๆ กลุ่ม 
3. มีระบบขั้นตอนการจดัจ าหน่าย 

1. เป็นธุรกิจใหม่ จึงท าใหต้วัสินคา้
และแบรนดสิ์นคา้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั 
จึงตอ้งใชเ้วลาในการท าโฆษณา
ส่งเสริมการขาย 

2. ดา้นการเงิน 1. ธุรกิจมีเงินสดและเงินทุนส ารอง  

3. ดา้นการผลิต 1. บุคลากรมีทกัษะและมี
ประสบการณ์ในดา้นการผลิต 
2. วตัถุดิบในการผลิตเป็นวตัถุดิบ
เหลือใชแ้ลว้ จึงท าให้ตน้ทุนในการ
ผลิตลดนอ้ยลง และท าใหผ้ลก าไร
เพิ่มมากข้ึน 
3. ส่งมอบสินคา้ตามเวลาท่ีก าหนด 

1. การผลิตสินคา้แต่ละช้ินใช้
เวลานานเพราะตอ้งใชค้วามปราณีต
และควาละเอียด ท าใหผ้ลงานท่ีจะ
ท าแต่ละช้ินเกิดความล่าชา้ 
2. อุปรกรณ์ในการผลิตยงัไม่
ทนัสมยั 

4. ดา้นการบริหารการจดัการ 1. มีการวางแผนการท างานล่วงหนา้ 
2. มีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีชดัเจนในการ
ท างาน 
3. บุคลากรมีความสารถในการ
ประดิษฐ์ 

1. เป็นบริษทัใหม่ท่ีเพิ่งลงทุน ยงั
วางแผนและบริหารงานยงัไม่เป็น
ระบบ 
2. ขาดความเชียวชาญในดา้นการ
ผลิต 
3. มีอุปกรณ์ส านกังานไม่เพียงพอ 
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ปัจจยั โอกาส อุปสรรค 

1. การแข่งขนั 1. คู่แข่งขนัมีนอ้ย 
2. ยงัไม่มีผูป้ระกอบการท่ีผลิต
จากวสัดุประเภทเดียวกนัใน
เขตพื้นท่ีเดียวกนั 

 

2. ตลาดและกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย 

1. กลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบสินคา้
ประเภทแฮนเมดมีเพิ่มมากข้ึน 

1. ผูบ้ริโภคบางกลุ่มยงัไม่ให้
ความสนใจกบัสินคา้ประเภท
แฮดเมด 

3. เทคโนโลย ี 1. ส่ือโซเชียลเขา้มามีบทบาท
มากข้ึนในปัจจุบนัท าให้
สามารถเขา้ถึงบุคคลไดทุ้ก
กลุ่ม 

1. การลงทุนในดา้น
เทคโนโลย ีเคร่ืองมือส่ือสาร 
มีค่าใชจ่้ายสูง 

4. สังคม 1. สังคมสมยัน้ี มีการหนัมา
สนใจและใส่ใจเร่ืองการลด
มลพิษและลดขยะกนัมากข้ึน 
2. ผูบ้ริโภคเร่ิมหนัมาใชสิ้นคา้
รีไซเคิลหรือผลิตภณัฑท่ี์ยอ่ย
สลายง่าย 

1. ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากพอใน
กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 

5. สภาพเศรษฐกิจ 1. ช่วยในการประหยดั
ค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ท าให้
สินคา้เป็นอีกทางเลือกหน่ึง
ของผูบ้ริโภค 

1. ค่าครองชีพมีผลต่อการ
เลือกซ้ือสินคา้ 
2. ผูบ้ริโภคมีปริมาณการซ้ือ
สินคา้จิปาทะนอ้ยลง 

6. กฎหมาย ระเบียบและ
ขอ้บงัคบั 

 1. มีระเบียบและขอ้บงัคบัใน
การจดัตั้งธุรกิจ ยุง่ยากมากข้ึน 
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6.  แผนบริหารจัดการ 
 6.1  ข้อมูลธุรกจิ 
ช่ือกจิการ  บริษทัดีแอนด์เอน็แฮนดเ์มด 
ทีอ่ยู่ / ทีต่ั้งกจิการ 225 ซอยเทศบาลบางปู 100 หมู่ 2 

ต.บางปูใหม่อ.เมืองจ.สมุทรปราการ  10280 
รูปแบบการด าเนินการของธุรกจิ  เป็นธุรกิจท่ีมีผูร่้วมลงทุน 
ทุนจดทะเบียน    200,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการทีผ่่านมา  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 
หมายเลขทะเบียนการค้า   1525785425789    

 6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวพรทิพย ์เมืองจนัทร์ ประธาน 
2 นางสาวนนัทวรรณ เหมจัน่เพช็ร รองประธาน 

   
 6.3  อ านาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 
 อ านาจการตดัสินใจในการบริหารจดัการของทางร้านข้ึนอยูก่บั นางสาวพรทิพยเ์มืองจนัทร์  
เท่านั้น  ซ้ึงเป็นผูมี้อ  านาจสั่งการสูงสุดภายในร้าน 
 6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน  และสัดส่วนการถือครอง 

ล าดับ ช่ือ - สกุล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 
1 นางสาวพรทิพย ์เมืองจนัทร์ 10,000 102,000 51% 
2 นางสาวนนัทวรรณ เหมจัน่เพช็ร 10,000 98,000 49% 

     
 รวมจ านวนหุ้น / มูลค่าหุ้น 20,000 200,000 100% 

*มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
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 6.5 ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร 

A.  ช่ือ-นามสกุล   นางสาวพรทิพย ์เมืองจนัทร์  อาย ุ20   ปี 
การศึกษา  

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จากเกริกวทิยาลยั   ปีการศึกษา  2561 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง   จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 ปีการศึกษา 2562 

 ประสบการณ์ท างาน 
 ปี  2561  บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็ก กรุ๊ปต าแหน่ง พนกังานตอ้นรับ 
ผลงาน / ความสามารถ / รางวลัทีไ่ด้รับ 
 รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 เหรียญทองการแข่งขั้นเทคนิคการน าเสนอขายระดบัภาคกลาง 
 
B. ช่ือ-นามสกุล         นางสาวนนัทวรรณ เหมจัน่เพช็ร    อาย ุ    22ปี 
การศึกษา  

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จากนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวทิยาลยั
สมุทรปราการ  ปีการศึกษา 2561 

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  
ปีการศึกษา  2562 

 ประสบการณ์ท างาน 
  ปี 2561 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็ก กรุ๊ปต าแหน่ง พนกังานตอ้นรับ 
 ผลงาน / ความสามารถ / รางวลัทีไ่ด้รับ 

รางวลัชนะเลิศอนัดบั    1  การประกวดเทคนิคคอมพิวเตอร์ระดบัชั้นปวส 
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 6.6 แผนผงัองค์กร 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นางสาพรทพิย์เมืองจันทร์ 

ประธาน 

นางสาวนันทวรรณเหมจั่นเพช็ร 

รองประธาน 
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6.7 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

A. ช่ือ นางสาวพรทิพยเ์มืองจนัทร์ 
ต าแหน่ง ประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ วางแผนการบริหารการจดัการ ภายในบริษทั 
การศึกษา/คุณสมบติั  ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชั้นสูง (ปวส.) 
อตัราเงินเดือน 15,000 บาท /เดือน 
 

B. ช่ือ นางสาวนนัทวรรณเหมจัน่เพช็ร 
ต าแหน่ง รองประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ช่วยในการบริหารจดัการทุก ๆฝ่ายในบริษทั  
การศึกษา/คุณสมบติั ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชั้นสูง (ปวส.) 
อตัราเงินเดือน 13,000บาท/เดือน 

 6.8 แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อตัราเงินเดือน 

1 นางสาวพรทิพยเ์มืองจนัทร์ ประธานบริษทั 1 15,000 
2 นางสาวนนัทวรรณเหมจัน่เพช็ร รองประธานบริษทั 1 13,000 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 2 28,000 
 
 6.9   วสัิยทศัน์ 
 น าเสนอสินคา้มีคุณภาพ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเป็นเลิศท่ีมีความแตกต่างและ
ทนัสมยั ตอบโจทยข์องลูกคา้ท่ีช่ืนชอบในงาน HANDMADE 
 6.10  พนัธกจิ 
 1. จดัระบบการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและพฒันารูปแบบการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
 2. สร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่ 
  3. บริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการท่ีน่าพอใจเพื่อสร้างผลก าไรใน
ธุรกิจ 
 4. สร้างความเช่ือมัน่ในมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์
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 6.11 เป้าหมายทางธุรกจิ 
เป้าหมายระยะส้ัน 
 1. เพื่อผลิตและจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคบริเวณใกลเ้คียง 
 2. ตอ้งการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 3. ธุรกิจตอ้งการคืนทุนภายในระยะเวลา 3 ปี 
เป้าหมายระยะกลาง 
 1. พฒันาสินคา้ใหมี้ความแปลกใหม่และมีความทนัสมยั 
 2. เพื่อขยายตลาดผลิตภณัฑไ์ปเขตพื้นท่ีใกลเ้คียง  
 3. ขยายช่องทางการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ 
เป้าหมายระยะยาว 
 1. เพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพดีมากข้ึนจนเป็นท่ีกล่าวขานของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 2. สามารถรักษาลูกคา้เดิมไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุดและเพิ่มลูกคา้รายใหม่อยูเ่สมอ 
 3. เป็นผูน้ าตลาดท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงท่ีสุดและมีก าไรในปีต่อไปเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจากปี 

  ก่อนหนา้อีก 10% 
 6.12 ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. การบริการอนัประทบัใจมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ 
 2. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ 
 3. มีแหล่งวตัถุดิบท่ีมีราคาถูกและมีการคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาใหแ้ก่ลูกคา้ 
 6.13 นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 
 1. มีนโยบายแบ่งเงินปันผลใหก้บัหุน้ส่วนทุกๆคน โดยยดึหลกัในการครองถือหุน้ 
 2. หลงัจากปีท่ี 2 เป็นตน้ไปจะจ่ายเงินปันผลของแต่ละบุคคลตามจ านวนหุน้ส่วน 
 6.14 แผนด าเนินการอ่ืนของธุรกจิ 
 1. มีการวางแผนการด าเนินการเพื่อเขา้ถึงเป้าหมายและสรรหาผูบ้ริโภครายใหม่ 
 2. มีการขยายกิจการเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใหมี้พื้นท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
 3. มีการออกงานจดัแสดงสินคา้ เพื่อประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ในช่วงเวลากิจกรรมจดัข้ึนตาม
ศูนยจ์ดัแสดงสินคา้ในหลายจงัหวดั 
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7.  แผนการตลาด 
 7.1   เป้าหมาย 
 1. ตอ้งการใหรั้บรู้คุณภาพของสินคา้เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
 2. สามารถเพิ่มยอดขายและไดรั้บผลก าไรเพิ่มข้ึนทุกๆปี 
 3. ขยายกิจการและเพิ่มสาขาในช่วงระยะเวลาหลงัจากปีท่ี 3 
 7.2   การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
 1. กลุ่มคนทัว่ไปท่ีช่ืนชอบในงาน HANDMADE  
 2. กลุ่มลูกคา้คนยคุใหม่ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 – 25 ปี และกลุ่มคนวยัท างานตอนตน้ท่ีมีอายรุะหวา่ง 
25 – 33 ปี จนไปถึงผูสู้งอายุ 
 7.3   กลยุทธ์ทางการตลาด 
 7.3.1     กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 
  

 

 

 

 

 

ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นรูปทรงกล่อง 3 ขนาด ใบเล็กมีขนาด 11.5 x 11.5 x 5.5 ใบกลางมีขนาด 15 x 

10 x 8.5 ใบใหญ่มีขนาด 17.5 x 17.5 x 9.5 คุณภาพมีความแขง็แรง ทนทาน สามารถใชง้านไดจ้ริง มี

การออกแบบโดยการน าแผน่ซีดีมาติดเขา้กบัตวักล่อง เพื่อใหสิ้นคา้เกิดความน่าสนใจ มีรูปทรงเป็น

กล่องส่ีเหล่ียมสามารถเปิด – ปิดได ้ภายในสามารถเก็บส่ิงของต่าง ๆ ได ้ภายนอกสินคา้จะมีความ

เงาสะทอ้นแสงได ้คลา้ยกบัสินคา้ประเภทโฮโลแกรมท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่นขณะน้ี ตราสินคา้มี

การออกแบบใหจ้ดจ าไดง่้ายดว้ยลายเส้นและออกแบบจากรูปทรงของแผน่ซีดีเพื่อการจดจ าท่ีง่ายข้ึน

เพราะมีความคลา้ยคลึงกบัตวัสินคา้ การบรรจุภณัฑ์จะบรรจุผลิตภณัฑใ์ส่กล่องพลาสติก ตวักล่อง

จะติดดว้ยสต๊ิกเกอร์โลโกข้องทางร้าน 
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699-0-23517-
9นางสาวพรทพิย ์ เมือง

 
408-203-097-8 

นางสาวพรทิพย ์ เมืองจนัทร ์

  7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
 การตั้งราคาผลิตภณัฑเ์ป็นเร่ืองส าคญั เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลกบัผลิตภณัฑ์ โดย
เลือกการก าหนดราคาตามตน้ทุน + ก าไร วิธีน้ีเป็นการค านวณว่าตน้ทุนของร้านอยู่ท่ีเท่าใด แล้ว
บวกค่าขนส่ง ค่าแรง บวกก าไร จึงไดร้าคาท่ีตอ้งการ แต่จ าเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ หรือปรับ
ภาพลกัษณ์ใหเ้ขา้กบัราคานั้น เพื่อไม่ให้ลูกคา้คิดวา่สินคา้มีราคาโอเวอร์เกินความจริงแต่ก็ตอ้งมีการ
เปรียบเทียบกบัราคาคู่แข่งในทอ้งตลาด โดยทางร้านจะตั้งราคาให้ถูกกว่าราคาในทอ้งตลาดเม่ือ
เทียบกบัคู่แข่ง เพื่อเป็นการแข่งขนักบัคู่แข่งในช่วงเปิดตวัสินคา้  
ราคา (Price) 
สินคา้มีใหเ้ลือก 3 ขนาด และมีราคาแตกต่างกนัออกไป 
 ขนาด A11.5 x 11.5 x 5.5 ราคา 390 บาท 

 ขนาด B15 x 10 x 8.5 ราคา 590 บาท 

 ขนาด C17.5 x 17.5 x 9.5 ราคา 890 บาท 

ช่องทางการช าระเงิน ช าระเงินผา่นทางการโอนเงินเขา้บญัชีผา่นธนาคารหรือระบบ Mobie 

Banking 

 

 

 

 

                   ธนาคารกรุงไทย                                                                         ธนาคารไทยพาณิชย ์

 

 

 

บริการพร้อมเพย ์ผา่นการแสกนคิวอาร์โคช้ 
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  7.3.3     กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 จ าหน่ายสินคา้ผา่นทางเพจFacebook , Instagram โดยการโพสรูปสินคา้ลงบนหนา้เพจ
พร้อมบอกราคาสินคา้และราคาค่าขนส่งอยา่งชดัเจน 
จ าหน่ายสินคา้ผา่นทางโซเชียล  

 

 

 

 

1. Facebook ช่ือเพจD & N Handmade 

 

 

 

 

 

 

2.Instagram :d_nhandmade 

 

 

 

 

 

3. Line :041213noon 
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  7.3.4    กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
การส่งเสริมการขาย โดยการโพสรูปสินคา้ลงเพจ โดยการส่งเสริมการขายจะเปล่ียนไปใน

แต่ละเดือน เช่น จดัส่งสินคา้ผา่นเคอร่ีฟรี วนัน้ีจนถึง 30 สิงหาคม 2562 เท่านั้น 

มีการโฆษณาสินคา้ผา่นทาง 

 

 

 

 

 

1. Facebook ช่ือเพจD & N Handmade 

 

 

 

 

 

2.Instagram :d_nhandmade 
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   7.3.4.1 กจิกรรมหรือการด าเนินการทางการตลาด 
 1. การน าสินคา้ไปจดัแสดงไปนอกสถานท่ี เช่น งานจดัแสดงสินคา้ แฮนด์เมด และ
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
  2. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์อพัเดตขอ้มูลสินคา้และโปรโมชัน่ใหม่ๆผา่นทาง
ออนไลน์ FACEBOOK ,INSTAGRAM , LINE เป็นตน้ 
   7.3.5    กลยุทธ์ด้านบุคลากรบริการ 
 มีการอบรมและสร้างทีม เซล (แอดมิน) ท่ีคอยตอบค าถามลูกคา้ในเพจ โดยมีการคดัเลือก
บุคลากรท่ีใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นพราะเราขายสินคา้ผา่นทางส่ือออนไลน์ แอดมินจะตอ้งผา่น
การฝึกอบรมและทราบขอ้มูลของสินคา้เพื่อท่ีจะตอบค าถามของลูกคา้ได ้
 7.3.6    กลยุทธ์ด้านกระบวนการบริการ 

ดา้นกระบวนการเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบและงานปฏิบติัในดา้นบริการเพื่อ
น าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ เพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว ตอบกลบัลูกคา้ทางอินบล็อก
ภายในคร่ึงชัว่โมง ทางร้านจะใชค้  าพูดท่ีลูกคา้เขา้ใจไดง่้าย ไม่ท าใหลุ้กคา้เกิดความสับสนในการสั่ง
ท ากล่องจากแผน่ซีดี และก าหนดระยะเวลาในการท าใหก้บัลูกคา้ไดรั้บรู้ มีการติดต่อกลบัลูกคา้
สม ่าเสมอ 
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แผนผงักระบวนการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

แอดมินตอบรับ พร้อมน าแบบและตวัอยา่งมาใหลู้กคา้

เลือก 

ลูกคา้เลือกแบบและขนาดของสินคา้ 

ก าหนดระยะเวลาการผลิตให้แก่ลูกคา้ 

ลูกคา้โอนช าระเงินเป็นค่ามดัจ าในการท าสินคา้ 

แอดมินยืนยนัการสั่งซ้ือ และสั่งมอบงานใหก้บัผูผ้ลิตเพื่อ

ท าสินคา้ตามออเดอร์ท่ีไดรั้บ 

ผูผ้ลิตท าการผลิตสินคา้ตามท่ีลูกคา้ก าหนด 

ท าการขนส่งสินคา้ผา่นระบบไปรษณีย ์

สินคา้ถึงมือลูกคา้เรียบร้อย 

ลูกคา้สั่งท าสินคา้ผา่นทางช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้าน 
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แผนผงักระบวนการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เลือกขนาดของกล่องตามท่ีลูกคา้สั่ง 

เร่ิมจากตดัแผน่ซีดีออกเป็นช้ินๆ 

น าแผน่ซีดีท่ีตดัแลว้มาทากาวและเอามาติดท่ีกล่องตามขนาดท่ีลูกคา้สั่ง 

รอจนกาวแหง้ แลว้น าเรซ่ินมาเคลือบผวิช้ินงาน 

รอเรซ่ินแหง้ เป็นอนัเสร็จส้ินช้ินงาน 

 

รับออเดอร์ลูกคา้ 
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8. แผนการบริการ 
 8.1  สถานประกอบการในการบริการ 
ทีต่ั้งสถานที่ 225 ซอยเทศบาลบางปู 100 หมู่ 2 

ต.บางปูใหม่อ.เมืองจ.สมุทรปราการ  10280 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8.2  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการบริการ 

ล าดบั รายการ ลกัษณะการใชง้าน จ านวน ราคาทุน อาย ุ
1 กรรไกร ใชส้ าหรับตดัแผน่ซีดี 3 150 2 
2 มีดคดัเตอร์ ใชก้รีดแผน่ซีดี 2 100 1 
3 กาว ใชติ้ดแผน่ซีดี 4 200 1 
4 เรซ่ิน ใชเ้คลือบผวิช้ินงาน 2 250 1 

 
 
 

ไบเทคบาง

นา

ปากน ้า 

225 หมู่ 2 ต าบลบางปู

ใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดั

สมุทรปราการ 

วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรภ
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 8.3 ข้อมูลการผลติ 
จ านวนหน่วยการผลิตสูงสุด               27 กล่อง/วนั,810กล่อง/เดือน,9,720กล่อง/ปี 
อตัราประมาณการในการผลิต                 27 กล่อง/วนั,810กล่อง/เดือน,9,720กล่อง/ปี 
เป้าหมายหน่วยการผลิต                           27 กล่อง/วนั,810กล่อง/เดือน,9,720กล่อง/ปี 
เวลาท่ีใชใ้นการผลิตต่อรอบการผลิต 480 นาที / 8 ชัว่โมง 
เวลาผลิตต่อวนั 8 ชัว่โมง 
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิต 1 คน 
อตัราค่าแรงงานในการผลิต 400 บาท 

8.4  รายละเอยีดวตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติ 
1. แผน่ซีดี 
2. กาว 
3. เรซ่ิน 
4. กล่องไม(้ขนาด A11.5 x 11.5 x 5.5) 
5. กล่องไม ้(ขนาด B15 x 10 x 8.5) 
6. กล่องไม ้(ขนาด C17.5 x 17.5 x 9.5) 
8.5 ขั้นตอนในการบริการ 
1. ลูกคา้สั่งท าสินคา้ผา่นทางช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้าน 
2. แอดมินตอบรับ พร้อมน าแบบและตวัอยา่งมาใหลู้กคา้เลือก 
3. ลูกคา้เลือกแบบและขนาดของสินคา้ 
4. ก าหนดระยะเวลาการผลิตใหแ้ก่ลูกคา้ 
5. ลูกคา้โอนช าระเงินเป็นค่ามดัจ าในการท าสินคา้ 
6. แอดมินยืนยนัการสั่งซ้ือ และส่งมอบงานใหแ้ก่ผูผ้ลิตเพื่อท าสินคา้ตามออเดอร์ท่ีไดรั้บ 
7. ผูผ้ลิตท าการผลิตสินคา้ตามท่ีลูกคา้ก าหนด 
8. ท าการขนส่งสินคา้ใหถึ้งมือลูกคา้ 
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 8.6 แผนผงักระบวนการบริการ 

 

ลูกคา้สั่งท าสินคา้ผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้าน 
 

แอดมินตอบรับ พร้อมน าแบบมาให้ลูกคา้เลือก 
 

ลูกคา้เลือกแบบและขนาดของสินคา้ 
 

ก าหนดระยะเวลาการผลิตให้แก่ลูกคา้ 
 

ลูกคา้โอนช าระเงินเป็นค่ามดัจ าสินคา้ 
 

แอดมินยืนยนัการสั่งซ้ือ 
 

ผูผ้ลิตท าการผลิตสินคา้ตามท่ีลูกคา้ก าหนด 
 

ท าการจดัส่งสินคา้ใหถื้อมือลูกคา้ 
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9. แผนการเงิน 
 9.1 ประมาณการในการลงทุน 
ล าดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ รวมมูลค่า 

1. เงินสด 200,000 - 200,000 

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 200,000 - 200,000 

 โครงสร้างทางการเงิน(เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 

 
 9.2 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 

ล าดบั รายการ รายละเอียด มูลค่าประมาณ 

1. ท่ีดิน - - 
2. อาคาร - - 
3. ส่วนตกแต่ง/ปรับปรุง ใชใ้นการตกแต่ง 10,000 
4. โรงงาน - - 
5. เคร่ืองจกัร - - 

6. อุปกรณ์/เคร่ืองใช ้
อุปกรณ์ส านกังาน

คอมพิวเตอร์ / ปร้ินเตอร์ 
25,000 

7. ยานพาหนะ มอเตอร์ไซค ์ 80,000 
รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบการธุรกิจปัจจุบนั 115,000 
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 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 - - - 

 
 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 100,000 
การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ  -  
นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ  -  
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9.5 ประมาณการในการผลติรายเดือน 
เดือน                                

   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 านวนลูกค้าที่
ซ้ือสินค้า 

            

กล่องขนาด A 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

กล่องขนาด B 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 

กล่องขนาด C 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 

ค่าบริการ (บาท/
หน่วย) 

810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 

กล่องขนาด A 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 

กล่องขนาด B 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 

กล่องขนาด C 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00 

ราคาสินค้าเฉลีย่ 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 

รายได้จากการ
ขาย (บาท) 

            

กล่องขนาด A 97,500.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00 

กล่องขนาด B 206,500.00 206,500.00 206,500.00 206,500.00 206,500.00 206,500.00 206,500.00 206,500.00 206,500.00 206,500.00 206,500.00 206,500.00 

กล่องขนาด C 186,900.00 186,900.00 186,900.00 186,900.00 186,900.00 186,900.00 186,900.00 186,900.00 186,900.00 186,900.00 186,900.00 186,900.00 

รวมรายได้ 
 

490,900.00 981,800.00 1,472,700.00 1,963,600.00 2,454,500.00 2,945,400.00 3,436,300.00 3,927,200.00 4,418,100.00 4,909,000.00 5,399,900.00 5,890,800.00 
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เดือน                                
   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 

รวมรายได้สะสม
(บาท) 

            

ลูกหนีก้ารค้า 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 

เงนิสดรับจากการ
ขาย 

490,900.00 
490,900.00 490,900.00 490,900.00 490,900.00 490,900.00 490,900.00 490,900.00 490,900.00 490,900.00 490,900.00 490,900.00 
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 9.6 ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนสินค้าขาย (หน่วย) 

กล่องขนาด A 3,000.00 3,150.00 3,465.00 
กล่องขนาด B 4,200.00 4,410.00 4,851.00 
กล่องขนาด C 2,520.00 2,646.00 2,911.00 
รวมจ านวนสินค้าขาย 9,720.00 10,206.00 11,227.00 
    
ราคาสินค้า (บาท/หน่วย)    
กล่องขนาด A 390.00 390.00 390.00 
กล่องขนาด B 590.00 590.00 590.00 
กล่องขนาด C 890.00 890.00 890.00 
ราคาสินค้าเฉลีย่ 1,870.00 1,870.00 1,870.00 

    
รายได้จากการขาย (บาท) 
กล่องขนาด A 1,170,000.00 1,228,500.00 1,351,350.00 
กล่องขนาด B 2,478,000.00 2,606,900.00 2,862,090.00 
กล่องขนาด C 2,242,800.00 2,354,940.00 2,590,790.00 
รวมรายได้จากการขาย (บาท) 5,890,800.00 6,185,340.00 6,804,230.00 

 
ประมาณการลูกหนีก้ารค้า 
ขายดว้ยเงินสด 5,890,800.00 6,185,340.00 6,804,230.00 
ขายดว้ยสินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 
ลูกหนีก้ารค้ารวม (บาท) - - - 
เงินสดจากการขายสินค้า (บาท) 5,890,800.00 6,185,340.00 6,804,230.00 
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 9.7 ประมาณการต้นทุนวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมาเพ่ือการผลติ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนวตัถุดิบในการผลติ (หน่วย) 
แผน่ซีดี (กิโลกรัม) 5,156.00 5,414.00 5,956.00 
กาว (แพค็) 395.00 415.00 457.00 
เรซิน (แพค็)  143.00 151.00 167.00 
กล่อง (ขนาด A)  500.00 525.00 578.00 
กล่อง (ขนาด B) 700.00 735.00 809.00 
กล่อง (ขนาด C) 420.00 441.00 486.00 
พลาสติกกนักระแทก 394.00 414.00 456.00 
กล่องพสัดุ (ขนาด A) 21.00 23.00 26.00 
กล่องพสัดุ (ขนาด B) 30.00 32.00 36.00 
กล่องพสัดุ (ขนาด C) 18.00 19.00 21.00 
ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบ (บาท/หน่วย)    
แผน่ซีดี (กิโลกรัม) 34.00 35.70 39.27 
กาว (แพค็) 2,000.00 2,100.00 2,310.00 
เรซิน (แพค็) 10,000.00 10,500.00 11,550.00 
กล่อง (ขนาด A) 400.00 420.00 462.00 
กล่อง (ขนาด B) 550.00 577.50 635.25 
กล่อง (ขนาด C) 800.00 840.00 924.00 
พลาสติกกนักระแทก 300.00 315.00 346.50 
กล่องพสัดุ (ขนาด A) 288.00 302.40 332.64 
กล่องพสัดุ (ขนาด B) 576.00 604.80 665.20 
กล่องพสัดุ (ขนาด C) 864.00 907.20 997.92 
ต้นทุนวตัถุดิบ (บาท)    
แผน่ซีดี (กิโลกรัม) 175,304.00 193,279.80 233,892.12 
กาว (แพค็) 790,000.00 871,500.00 1,055,670.00 
เรซิน (แพค็) 1,430,000.00 1,585,500.00 1,928,850.00 
กล่อง (ขนาด A) 200,000.00 220,500.00 267,036.00 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
กล่อง (ขนาด B) 385,000.00 424,462.50 513,917.25 
กล่อง (ขนาด C) 336,000.00 370,440.00 449,064.00 
พลาสติกกนักระแทก 118,200.00 130,410.00 158,004.00 
กล่องพสัดุ (ขนาด A) 6,048.00 6,955.20 8,648.64 
กล่องพสัดุ (ขนาด B) 17,280.00 19,353.60 23,950.08 
กล่องพสัดุ (ขนาด C) 15,552.00 17,236.80 20,956.32 
รวมต้นทุนวตัถุดิบในการผลิต (บาท) 3,473,384.00 3,839,637.90 4,659,988.41 

ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด - - - 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 
ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 
มูลค่าเจ้าหนีก้ารค้าวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมา - - - 
เงินสดจ่ายวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมาเพ่ือผลติ 3,473,384.00 3,839,637.90 4,659,988.41 

 
 9.8 ประมาณการต้นทุนการผลติสินค้าและต้นทุนการขายสินค้า 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ต้นทุนการผลติสินค้า (บาท) 
   ค่าวตัถุดิบในการผลิตสินคา้    
   ค่าสินคา้ส าเร็จรูปซ้ือมาเพื่อการผลิต 3,473,384.00 3,839,637.90 4,659,988.41 
   ค่าแรงงานในการผลิต 144,000.00 151,200.00 166,320.00 
   ค่าไฟฟ้าในการผลิต 9,600.00 10,080.00 11,088.00 
   ค่าน ้าประปาในการผลิต 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
   ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการผลิต 500.00 525.00 577.50 
   ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 600.00 630.00 693.00 
ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต 4,800.00 5,054.00 5,544.00 
   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในการผลิต 500.00 525.00 577.50 
รวมต้นทุนการผลติสินค้า (1) 3,638,184.00 4,012,677.90 4,850,332.41 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ค่าเส่ือมราคาในการผลติ (บาท) 
ค่าเส่ือมราคาอาคารในการผลิต(5%) - - - 
   ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์(20%) 30.00 30.00 30.00 

   ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) - - - 
รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการผลติ (2) 30.00 30.00 30.00 

รวมต้นทุนการผลติสินค้าทั้งส้ิน (1) + (2) 3,638,214.00 4,012,707.90 4,850,362.41 
+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั วตัถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อผลิตคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั สินคา้ซ้ือมาเพื่อผลิตคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท) 3,638,214.00 4,012,707.90 4,850,362.41 

 
 9.9 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 
   เงินเดือนบุคลากร 336,000.00 352,800.00 388,080.00 
   ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 21,600.00 22,680.00 24,948.00 
   ค่าใชจ่้ายส านกังาน 60,000.00 63,000.00 62,300.00 
   ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน 10,000.00 10,500.00 11,550.00 
   ค่าใชจ่้ายน ้าประปาส่วนส านกังาน 1,200.00 1,260.00 1,386.00 
   ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์โทรสาร 2,000.00 2,100.00 2,310.00 
   ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร 3,000.00 3,150.00 3,465.00 
   ค่าใชจ่้ายส้ินเปลืองส านกังาน - - - 
   ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ - - - 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
   ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
   ค่าใชจ่้ายน ้ามนัยานพาหนะในการขาย 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
   ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 2,000.00 2,100.00 2,310.00 
   ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
   ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
   ค่าใชจ่้าย Commission จากการขาย - - - 
   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
   ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืน ๆ - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการขาย 
(1) 

440,600.00 462,630.00 508,893.00 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย    
   ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน(5%) - - - 
   ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใช(้20%) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
   ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) 4,0000.00     4,000.00     4,000.00     

รวมค่าเส่ือมราคา (2) 9,000.00  9,000.00  9,000.00  

รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย (1) + (2) 449,600.00 471,630.00 517,893.00     
 
 9.10 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

รายได้    
    รายไดจ้ากการขายสินคา้ 5,890,800.00     6,185,340.00     6,804,230.00     
รายไดอ่ื้น - - - 
    
รวมรายได้ 5,890,800.00     6,185,340.00     6,804,230.00     
    
    หกั-ตน้ทุนขายสินคา้ 3,638,184.00     4,012,677.90 4,850,332.41 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ก าไรขั้นต้น 2,252,616.00     2,172,662.10 1,953,897.59 
    
    หกั-ค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขาย 449,600.00 471,630.00 517,893.00     
    
ก าไรจากการด าเนินการ 1,803,016.00    1,701,032.10 1,436,004.59 

    
   หกั-ดอกเบ้ียจ่าย - - - 

    

ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (15%) 1,803,016.00    1,701,032.10 1,436,004.59 
    
    หกั-ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(15%) 270,452.40 255,154.81 215,400.68 
    
ก าไรสุทธิ 1,532,563.60 1,445,877.29 1,220,603.90 
    
    หกั-เงินปันผลจ่าย (10%) - - - 
ก าไรสะสม     - 1,532,563.60 86,686.31 

    
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 1,532,563.60 86,686.31 1,133,917.59 

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 7.66%     0.43%  5.66%        

  
 9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

กระแสเงินสดจากการด าเนินการ    
  เงินสดรับจากการขายสินคา้ 3,300,000.00     3,465,000.00     3,811,900.00     
  เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการผลิต 613,876.00     675,857.50     807,709.45     
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 497,150.00     521,720.00     573,317.00     
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - 
  เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 328,346.10     340,113.37     364,631.03     
กระแสเงินสดจากการด าเนินการรวม 1,860,627.79     1,927,309.13     2,066,242.52     
    
กระแสเงินสดจากการลงทุน    
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท์รัพยสิ์น
ทางปัญญา 

1,000.00     - - 

เ งินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพย์ส่วน
ตกแต่ง 

600.00     - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 20,000.00     - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพย์
ยานพาหนะ 

35,000.00     - - 

กระแสเงินสดจากการลงทุนรวม 56,600.00     - - 
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน    
  เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 
  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 
  เงินจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 
  เงินสดจ่ายปันผล - - - 
    
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินรวม    
กระแสเงินสดสุทธิ 1,804,027.79     1,927,309.13     2,066,242.52     
บวก+กระแสเงินสดตน้งวด - - - 
กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 1,804,027.79     1,927,309.13     2,066,242.52     
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 9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 1,804,027.79     1,927,309.13 2,066,242.52 
ลูกหน้ีการคา้ - - - 
สินคา้คงเหลือ - - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน - - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน - - - 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 56,600.00 - - 
สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 56,600.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 1,860,627.79     1,927,309.13     2,066,242.52     

หน้ีสินหมุนเวยีน - - - 
เงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน - - - 
เงินกูร้ะยะยาว - - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 

รวมหนีสิ้น - - - 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 
ส่วนเกนิ (ต ่า) กว่าทุน 1,860,627.79     66,681.34     1,999,561.18     
ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 1,860,627.79         66,681.34         
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,860,627.79     1,927,309.13     2,066,242.52     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,860,627.79     1,927,309.13     2,066,242.52     

 
 9.13 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

การวดัสภาพคล่องทางการเงิน    
   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง 
   อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) - - - 
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) - - - 
   อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) - - - 
อตัราก าไรขั้นตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 81.39% 80.49% 78.81% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (เปอร์เซ็นต)์ 66.33% 65.43% 63.77% 
   อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 56.38% 55.62% 54.20% 
ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน    
ผลก าไรต่อหุ้น (Earning per share) 18.60 0.66 19.99 
   มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
   มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 
   ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 

  

10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ลกัษณะปัญหาหรือความ

เส่ียง 

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

ผลประกอบการไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

- ท าใหย้อดขายของบริษทัลดลง - จดัโปรโมชัน่เพื่อเพิ่ม

ยอดขาย 

สินค้าถูกลอกเลยีนแบบ - ท าใหลู้กคา้ไปซ้ือของ 

คู่แข่งอ่ืนท่ีเลียนแบบหรือมี   

ลกัษณะคลา้ยกนั 

- จดลิขสิทธ์เป็นของตนเอง 

ลูกค้าเปลีย่นรสนิยมการซ้ือ - ท าใหร้ายรับโดยรวมของ

กิจการลดลงเน่ืองจากลูกคา้ให้

ความสนใจในผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ี

มีรูปแบบแปลกใหม่ 

- ติดตามสถานการณ์ความ

เปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคและ

ปรับเปล่ียนสินคา้ให้

ตอบสนองกบัความ

ตอ้งการ ณ เวลานั้น 

 
 

 
 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการด าเนินโครงการ 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาว นันทวรรณ เหมจั่นเพช็ร 

วนั / เดือน / ปี การปฎบิัติงาน หมายเหตุ 
15 มิ.ย. 62 เลือกหวัขอ้โครงการท่ีจะท า  
25 มิ.ย. 62 เสนอเอกสารขออนุมติัโครงการ  
27 มิ.ย. 62 จดัท าบทท่ี 1  
12 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1  
13 ก.ค. 62 คน้ควา้เอกสารแนวคิดทฤษฎีบทท่ี 2  
18 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2  
21 ก.ค. 62 แกไ้ขงานบทท่ี 2 < คร้ังท่ี 1 >  
26 ก.ค. 62 แกไ้ขงานบทท่ี 2 < คร้ังท่ี 2 >  
31 ก.ค. 62 แกไ้ขงานบทท่ี 2 < คร้ังท่ี 3 >  
1 ส.ค. 62 จดัท าบทท่ี 3  
9 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3 โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ < คร้ังท่ี 1 >  
18 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3 โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ < คร้ังท่ี 2 >  
25 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3 โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ < คร้ังท่ี 3 >  
31 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์  
1 ก.ย.62 จดัท าเอกสารโครงการเตรียม Present คร้ังท่ี 1  
3 ก.ย.62 จดัท า Power Point เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 1  
6 ก.ย.62 ส่ง Power Point ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจก่อนวนั Present  

21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังท่ี 1  
 เร่ิมวางแผนจดัท าส่ิงประดิษฐ ์  

22 ก.ย. 62 หาซ้ือวสัดุในการประดิษฐ ์< คร้ังท่ี 1 >  
24 ก.ย.62 หาซ้ือวสัดุในการประดิษฐ ์< คร้ังท่ี 2 >  
27 ก.ย.62 เร่ิมตดัแผน่ซีดีออกเป็นช้ินๆไวเ้ตรียมติดกล่อง  
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นางสาว นันทวรรณ เหมจั่นเพช็ร 

วนั / เดือน / ปี การปฎบิัติงาน หมายเหตุ 
30 ก.ย.62 น าช้ินงานส่ิงประดิษฐม์าส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
1 ต.ค. 62 หาซ้ือวสัดุในการประดิษฐ์ < คร้ังท่ี 3 >  
3 ต.ค. 62 ตดัโฟมออกเป็นช้ินๆเตรียมน ามาบุผา้ภายในกล่อง  

 -ตดัผา้ก ามะหยีสี่แดงมาติดกบัโฟม  
 -น าผา้ก ามะหยีท่ี่ตดัแลว้มาบุติดภายในกล่อง  

20 ต.ค. 62 หาซ้ืออุปกรณ์เพื่อมาจดัโตะ๊ Present คร้ังท่ี 2  
 สั่งท าป้ายเพื่อ Present คร้ังท่ี 2  

25 ต.ค. 62 จดัท าเอกสารโครงการเตรียม Present คร้ังท่ี 2  
28 ต.ค. 62 จดัท า Power Point เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 2  
15 พ.ย. 62 นิเทศงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
16 พ.ย. 62 Present โครงการคร้ังท่ี 2  
3 ธ.ค. 62 แกไ้ขรายงานตามท่ีคณะกรรมการแนะน า  
9 ธ.ค. 62 ส่งรายงานโครงการ  
12 ธ.ค. 62  เตรียมจดังาน ATC นิทรรศน์  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  

  - แจกแบบสอบถามและแปรผลแบบสอบถาม  
15 ธ.ค. 62 จดัท าบทท่ี 4  
17 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4  
18 ธ.ค. 62 แกไ้ขงานบทท่ี 4  
4 ม.ค. 63 จดัท าบทท่ี 5  
10 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5  
12 ม.ค. 62 แกไ้ขงานบทท่ี 5  
22 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 4 และบทท่ี5  
15 ม.ค. 63 ท าบรรณณานุกรม  
30 ม.ค. 63 ส่งบรรณณานุกรม  
3 ก.พ. 63 ท าภาคผนวก ก.  
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นางสาว นันทวรรณ เหมจั่นเพช็ร 

วนั / เดือน / ปี การปฎบิัติงาน หมายเหตุ 
3 ก.พ. 63 ท าภาคผนวก ข.  

 ท าภาคผนวก ค.  
 ท าภาคผนวก ง.  

5 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก,ข,ค,ง  
6 ก.พ.63 แกไ้ขภาคผนวก ก,ข,ค,ง  
7 ก.พ.63 ส่งภาคผนวก,ข,ค,ง  
9 ก.พ. 63 ท ากิตติกรรมประกาศและบทคดัยอ่  
11 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศและบทคดัยอ่  
13 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศและบทคดัยอ่  
14 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศและบทคดัยอ่  
20 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
27 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม + เงินค่ารูปเล่ม + แผน่ซีดี 1 แผน่  
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นางสาว พรทพิย์ เมืองจันทร์ 

วนั / เดือน / ปี การปฎบิัติงาน หมายเหตุ 
15 มิ.ย. 62 เลือกหวัขอ้โครงการท่ีจะท า  
25 มิ.ย. 62 เสนอเอกสารขออนุมติัโครงการ  
27 มิ.ย. 62 จดัท าบทท่ี 1  
12 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1  
13 ก.ค. 62 คน้ควา้เอกสารแนวคิดทฤษฎีบทท่ี 2  
18 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2  
21 ก.ค. 62 แกไ้ขงานบทท่ี 2 < คร้ังท่ี 1 >  
26 ก.ค. 62 แกไ้ขงานบทท่ี 2 < คร้ังท่ี 2 >  
31 ก.ค. 62 แกไ้ขงานบทท่ี 2 < คร้ังท่ี 3 >  
1 ส.ค. 62 จดัท าบทท่ี 3  
9 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3 โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ < คร้ังท่ี 1 >  
18 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3 โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ < คร้ังท่ี 2 >  
25 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3 โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ < คร้ังท่ี 3 >  
31 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์  
1 ก.ย.62 จดัท าเอกสารโครงการเตรียม Present คร้ังท่ี 1  
3 ก.ย.62 จดัท า Power Point เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 1  
6 ก.ย.62 ส่ง Power Point ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจก่อนวนั Present  

21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังท่ี 1  
 เร่ิมวางแผนจดัท าส่ิงประดิษฐ ์  

22 ก.ย. 62 หาซ้ือวสัดุในการประดิษฐ ์< คร้ังท่ี 1 >  
24 ก.ย.62 หาซ้ือวสัดุในการประดิษฐ ์< คร้ังท่ี 2 >  
27 ก.ย.62 น าแผน่ซีดีมาลอกออกใหเ้ป็น 2 ส่วน  

 ตดัแผน่ซีดีออกเป็นเหล่ียม รูปทรงเลขาคณิตต่างๆ  

 น าแผน่ซีดีติดกาวและน ามาติดเขา้กบัตวักล่อง  

 น าเรซ่ินมาผสมกนัและเทลงบนช้ินงานทีละดา้น  

 น าท่ีพน่ไฟเปิดไฟอ่อนๆและพน่ลงบนช้ินงานเพื่อไล่
ฟองอากาศ 
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นางสาว พรทพิย์ เมืองจันทร์ 

วนั / เดือน / ปี การปฎบิัติงาน หมายเหตุ 
30 ก.ย.62 น าช้ินงานส่ิงประดิษฐม์าส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
1 ต.ค. 62 หาซ้ือวสัดุในการประดิษฐ์ < คร้ังท่ี 3 >  
3 ต.ค. 62 ตดัโฟมออกเป็นช้ินๆเตรียมน ามาบุผา้ภายในกล่อง  

 -ตดัผา้ก ามะหยีสี่แดงมาติดกบัโฟม  
 -น าผา้ก ามะหยีท่ี่ตดัแลว้มาบุติดภายในกล่อง  

20 ต.ค. 62 หาซ้ืออุปกรณ์เพื่อมาจดัโตะ๊ Present คร้ังท่ี 2  
 สั่งท าป้ายเพื่อ Present คร้ังท่ี 2  

25 ต.ค. 62 จดัท าเอกสารโครงการเตรียม Present คร้ังท่ี 2  
28 ต.ค. 62 จดัท า Power Point เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 2  
15 พ.ย. 62 นิเทศงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
16 พ.ย. 62 Present โครงการคร้ังท่ี 2  
3 ธ.ค. 62 แกไ้ขรายงานตามท่ีคณะกรรมการแนะน า  
9 ธ.ค. 62 ส่งรายงานโครงการ  
12 ธ.ค. 62  เตรียมจดังาน ATC นิทรรศน์  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  

  - แจกแบบสอบถามและแปรผลแบบสอบถาม  
15 ธ.ค. 62 จดัท าบทท่ี 4  
17 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4  
18 ธ.ค. 62 แกไ้ขงานบทท่ี 4  
4 ม.ค. 63 จดัท าบทท่ี 5  
10 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5  
12 ม.ค. 62 แกไ้ขงานบทท่ี 5  
22 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 4 และบทท่ี5  
15 ม.ค. 63 ท าบรรณณานุกรม  
30 ม.ค. 63 ส่งบรรณณานุกรม  
3 ก.พ. 63 ท าภาคผนวก ก.  
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นางสาว พรทพิย์  เมืองจันทร์ 

วนั / เดือน / ปี การปฎบิัติงาน หมายเหตุ 
3 ก.พ. 63 ท าภาคผนวก ข.  

 ท าภาคผนวก ค.  
 ท าภาคผนวก ง.  

5 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก,ข,ค,ง  
6 ก.พ.63 แกไ้ขภาคผนวก ก,ข,ค,ง  
7 ก.พ.63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง  
9 ก.พ. 63 ท ากิตติกรรมประกาศและบทคดัยอ่  
11 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศและบทคดัยอ่  
13 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศและบทคดัยอ่  
14 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศและบทคดัยอ่  
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย ( เอกสาร ) 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์กล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดี 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

1 ก.ย. 62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2  200 400                       400  

19 ก.ย. 62 ค่าปร้ินเอกสารบทท่ี1-3         130     270               
20 ก.ย. 62 กระดาษ A4       1 รีม 112 112     158 
21 ก.ย. 62 คลิปหนีบกระดาษ       4 อนั  5 20     138               
21 ก.ย. 62 ซองน า้ตาล       4 ซอง 5 20     118               
13 พ.ย. 62 เก็บเงินสมาชิก 2 600              1,200      1,318 
14 พ.ย. 62  ปา้ยน าเสนอผลงาน       2 ผนื 200  400     918 
12 ธ.ค. 62  คา่เอกสารแบบสอบถาม       200 แผน่ 1  200      718 
22 ม.ค. 62 ค่าปร้ินเอกสารบทท่ี4-5         100       618 
15 ก.พ. 62 ค่าปร้ินเอกสารรวมเล่ม      240   378 
15 ก.พ. 62 ค่าเขา้เล่มโครงการ      200   178 
15 ก.พ. 62 ค่าแผน่ซีดี + กล่อง      40   138 

รวม    1,180   138 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย ( ส่ิงประดิษฐ์ ) 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์กล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดี 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

22 ก.ย. 62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2  2,000 4,000                       4,000  

22 ก.ย. 62 แผน่ซีดี       275 2.5 680     3,320              
22 ก.ย. 62 เคร่ืองเจียร์เล็ก       1 อนั 349 349     2,971 
22 ก.ย. 62 กาว       9 หลอด 42 378     2,593               
22 ก.ย. 62 เรซ่ิน       2 ขวด 278 556     2,037               
22 ก.ย. 62 กล่องไม ้       3 กล่อง 145 435     1,602               
24 ก.ย. 62 หวัพน่                 1 อนั 199 199   1,403 
24 ก.ย. 62 คดัเตอร์       1 อนั  20 20     1,383 
24 ก.ย. 62 กรรไกร       1 อนั  22 22     1,361 
24 ก.ย. 62 เรคเกอร์       1 อนั  242 242     1,119 
25 ต.ค. 62 ผา้ก ามะหยี ่       1 ผนื 180  180      939 
25 ต.ค. 62 ผา้ปูโตะ๊    1 ผนื 525 525   414 
25 ต.ค. 62 โฟม    2 แผน่ 90 180   239 

รวม    3,766   234 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์กล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดี 
 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

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

 ลงทุน 4,000 บาท 
 หกัค่าใชจ่้าย  3,766 บาท 
 คงเหลือสุทธิ  234 บาท 

น าเงินส่วนท่ีเหลือคืนแก่สมาชิก ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นางสาวพรทิพย ์        เมืองจนัทร์        117 บาท  
2. นางสาวนนัทวรรณ   เหมจัน่เพช็ร                   117 บาท 

  



 
 

บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 จากการด าเนินโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ กล่องมหาสมบติัจากแผ่นซีดีปฏิบติังาน

ระยะเวลาตั้งแต่ 27 กนัยายน – 20 ตุลาคม 2562 สถานท่ีปฏิบติังานคือ 225 หมู่ 2 ต  าบลบางปูใหม่ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ไดเ้ก็บเงินจากสมาชิกกลุ่มคนล่ะ 2,000 บาท จ านวน 2 คน 

รวมเป็นจ านวน 4,000 บาท เสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 3,766 บาท คงเหลือ  

234 บาท โดยการด าเนินงานบรรลุการเรียนวชิาโครงการดงัน้ี 

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

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมายเหตุ 
1 25 มิ.ย.62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั  
2 12 ก.ค.62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 1 (บทน า)  

3 18 ก.ค.62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 2  
(แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 

4 31 ส.ค.62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 3   
(วธีิการด าเนินโครงการ) 
จดัท าแผนธุรกิจ 

- บทสรุปผูบ้ริหาร 
- วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ 
- ความเป็นมาของธุรกิจ 
- ผลิตภณัฑ์ 

   - วเิคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด 
- แผนการบริหารจดัการ 
- แผนการตลาด 
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คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมายเหตุ 

  - แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ 
- แผนการเงิน 

   - แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง 

 

5 6 ก.ย.62 ส่งPowerPoint (โครงการ + บทท่ี 1-3 + แผนธุรกิจ 
กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรียมน าเสนอโครงการPresent 
คร้ังท่ี 1) 

 

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

 

7 21 ก.ย. - 20 
ต.ค.62 

 ปฏิบติัการ งานประดิษฐ์ 
พร้อมเขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
- ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ์ (21 ก.ย. 62) 
ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ (22-24 ก.ย. 62) 
- น าแผน่ซีดีมาลอกออกเป็น2ส่วน (27 ก.ย. 62) 
- ตดัแผน่ซีดีออกเป็นเหล่ียมรูปทรงเลขาคณิตขนาดต่างๆ 
(27 ก.ย. 62) 
- น าแผน่ซีดีติดกาวและน ามาติดเขา้กบัตวักล่อง 
 (27 ก.ย. 62) 
- น าเรซ่ินมาผสมกนั และเทลงบนช้ินงานทีละดา้น  
(27 ก.ย. 62) 
- น าท่ีพน่ไฟเปิดไฟอ่อนๆ และพน่ลงบนช้ินงานเพื่อไล่
ฟองอากาศ (27 ก.ย. 62) 
- น าผา้ก ามะหยีม่าติดเขา้กบัโฟมและบุภายในกล่องไม ้
(3 ต.ค. 62) 
- สั่งท าป้ายไวนิลและรับของ (20 ต.ค. 62) 

 

8 1-8 พ.ย.62 
 

PowerPoint (โครงการ + แผนการตลาด และ แผนการ
ผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ 
Present คร้ังท่ี 2 รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/
บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ์ 

 

9 16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังที ่2  

  (แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
จดัแสดงสินคา้/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ)์ 
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คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมายเหตุ 

10 2 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามโครงการ  

11 13 ธ.ค. 62 แสดงผลงาน ATC นิทรรศน์ 
(แสดงผลงาน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

 

12 17 ธ.ค.62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 4  
-ปฏิบติังานรายบุคคล 

 

 13 ม.ค. 63 -บญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ  

13 10 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหา บทท่ี  5  
(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 

 

14 30 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม   

15 7 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ก-ง 
(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติัผูจ้ดัท า
โครงการ) 

 

16 14 ก.พ.63 ส่ง กิตติกรรมประกาศ  
ส่ง บทคดัยอ่ 

 

17 20 ก.พ.63 ส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ  

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

ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1. ปัญหาดา้นการใชอุ้ปกรณ์สมาชิกขาดความช านาญการใช้งาน(เรซ่ิน) 
2. ระยะทางการเดินทางของสมาชิกมีความห่างไกลมาก ท าใหก้ารปฏิบติังานล่าชา้ 
3. สภาพอากาศแปรปรวนเช่น ฝนตก ลมพดั ท าใหส่้งผลกระทบในระหวา่งการ

ปฏิบติังานอาจท าใหช้ิ้นงานเกิดความเสียหาย 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันา 
1. ขอค าแนะน าจากผูเ้ชียวชาญในการใชอุ้ปกรณ์ และฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์ 
2. นดัหมายเวลาปฏิบติังานให้เร็วข้ึน เพื่อลดการปฏิบติังานล่าชา้ 
3. ตรวจสอบสภาพอากาศ และเก็บช้ินงานใหเ้รียบร้อยทุกคร้ังหลงัปฏิบติังาน 
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ภาคผนวก ก โครงการ 

 -  แบบน าเสนอขออนุมตัิโครงการ 

 -  บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 

 

  



 
 

 

 

แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2562 
 
ช่ือโครงการ     กล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดี 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานทีก่ารด าเนินงาน     225 ซอยเทศบาลบางปู 100 หมู่ 2 ถ.สุขมุวทิ ต.บางปูใหม่ 
    อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  1,500 บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 1.  นางสาวพรทิพย ์          เมืองจนัทร์ รหสัประจ าตวั  40996 ปวส.2/2 
 2.  นางสาวนนัทวรรณ เหมจัน่เพช็ร รหสัประจ าตวั 40174 ปวส.2/10 
 

ลงช่ือ..........................................................ประธานโครงการ 
(นางสาวพรทพิย์    เมืองจันทร์)........./........./........ 

     
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
...............................................................     ...................................................................... 
...............................................................     ...................................................................... 
...............................................................     ...................................................................... 
ลงช่ือ......................................................      ลงช่ือ.............................................................
(อาจารย์กมลวรรณ  บุญสาย ) ...../...../.....              (อาจารย์วงศ์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์)...../...../.....           
      
  ลงช่ือ.............................................................หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 
   (อาจารย์วงศ์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์)......./......./....... 



 
 

ช่ือโครงการ   กล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดี 
แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด โครงการกลุ่ม นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 
อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย  
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 1. นางสาวพรทิพย ์ เมืองจนัทร์  ประธานโครงการ  
 2. นางสาวนนัทวรรณ   เหมจัน่เพช็ร  รองประธานโครงการ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 แผน่ซีดีรอมเป็นแผน่จานกลมบาง ท าจากแผน่พลาสติกเคลือบดว้ยสารโพลีคาร์บอเนต  (Poly 
Carbonate)เพื่อใหเ้ป็นผวิหนา้มนัสะทอ้นแสง ท่ีพื้นผวิของแผน่ซีดี จะมีร่องท่ีแสดงถึงขอ้มูลท่ีบนัทึกอยู่
ภายใน ซ่ึงหมายความวา่ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลท่ีบนัทึกอยูภ่ายในได ้เม่ือแผน่ซีดีรอมไดผ้า่นการใชง้าน
มาแลว้ เม่ือทิ้งขอ้มูลในแผ่นซีดีรอมจึงถูกน ามาทิ้งเป็นจ านวนมากเพราะไม่ไดมี้ประโยชน์แลว้เม่ือใช้
งานเสร็จทางผูจ้ดัท าโครงการไดมี้แนวคิดท่ีจะน าแผ่นซีดีเหล่านั้นกลบัมาใช้ประโยชน์ในดา้นอ่ืน ซ่ึง
การออกแบบผลิตภณัฑ์โดยใช้แผ่นซีดีเป็นวสัดุหลัก ภายใต้กรอบแนวคิดการออกแบบเพื่อให้ได้
ประโยชน์มากท่ีสุด 
 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ จากการน า
แผน่ซีดีท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้ มาเพิ่มมูลค่าใหเ้ป็นส่วนผลิตในการสร้างตวัสินคา้ ให้ออกมาเป็นกล่อง
อเนกประสงคท่ี์ตกแต่งดว้ยแผน่ซีดี พฒันาให้แผน่ซีดีเหลือใชก้ลายเป็นสินคา้ หรือนวตักรรมท่ีมีคุณค่า
และสามารถสร้างรายไดม้ากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
 3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
 4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 
 



 
 

เป้าหมาย 
 1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้
 
วธีิการด าเนินการ 
 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 
 1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม 
 2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
 3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์
 5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
 6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 
 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 
 1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
 2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการหากล่องท่ีมีขนาดตามท่ีตอ้งการ 
 3. ท าการตดัแผน่ซีดีใหเ้ป็นช้ินๆ 
 4. ท าแผน่ซีดีท่ีตดัไวแ้ลว้มาทากาวติดเขา้กบักล่องท่ีไดห้าเอาไว ้
 5. รอจนกาวท่ีติดแผน่ซีดีแห้ง แลว้เคลือบช้ินงานดว้ยเรซ่ิน 
 6. รอจนเรซ่ินเคลือบช้ินงานแหง้แลว้ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการ
ท างาน 
 
ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 
 1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
 2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 3. ขั้นตอนด าเนินงาน 
 



 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

มิ .ย.  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  ม .ค.  ก .พ.  
1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม          
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งาน และจดัสรรงบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

        

4. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์          
5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์

         

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและ
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

         

7. สรุปผลการปฏิบติังาน         
8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน         

 
วนั เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
 สถานท่ี   225 ซอยเทศบาลบางปู 100 หมู่ 2 ถนน สุขมุวทิ ต าบล บางปูใหม่ อ าเภอ เมืองฯ 
 จงัหวดั สมุทรปราการ 10280 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
 
งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 1,500 บาท  
 1. แผน่ซีดี   350 บาท 
 2. เรซ่ิน    200 บาท 
 3. กาวร้อน   150 บาท 
 4. กรรไกร   100  บาท 
 5. กล่อง    250 บาท 
 6. ป้ายน าเสนอ   300 บาท 
 7. เบด็เตล็ด   150 บาท 
     รวม              1,500 บาท 
 
การติดตามผลและการประเมิน 
 1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
 2. น าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
 3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
 2. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
 3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
 4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. แผน่ซีดีมีความแขง็ท าใหก้ารตดัเป็นไปดว้ยความล าบากและเม่ือตดัแลว้มีความแหลคม 
 2. แผน่ซีดีท่ีเป็นรอยเน่ืองจากการผา่นการใชง้านมาเป็นเวลานาน บางแผน่จึงไม่สามารถน ามา
ใชต่้อได ้เพราะความเงาของแผน่ซีดีนั้นจะลดลง 
 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เม่ือตดัแผ่นซีดีแลว้ควรเก็บแผ่นซีดีไวใ้นซองหรือกล่องให้มิดชิด ป้องกนัการเกิด อุบติัเหตุ

บาดคม 

 2. มีการคดัเลือกแผน่ซีดีท่ีจะน ามาใช ้ไม่ควรเป็นแผน่ซีดีท่ีเก่าไปเพราะความเงางามจะ หมดไป 

 
ลงช่ือ......................................................      ลงช่ือ.............................................................                  
 (อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย )                         (อาจารยว์งศเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์)         
    อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ          อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 
 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(อาจารยว์งศเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 

หวัหนา้สาขาวชิาการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถานทีด่ าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แยกบางนา 

ไบเทคบางนา 

ปากน ้า 

225 หมู่ 2 ต  าบลบางปูใหม่ อ าเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

วทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรภวทิยพ์ณิยการ 



 
 

บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
 โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ กล่องมหาสมบัติจากแผ่นซีดี 

   ทีป่รึกษาโครงการ อาจารย์กมลวรรณ  บุญสาย 
   ทีป่รึกษาร่วมโครงการ อาจารย์วงศ์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์ 
 ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางสาวพรทิพย ์ เมืองจนัทร์ ระดบัชั้น ปวส.2/2 เลขท่ี 25 
    นางสาวนนัทวรรณ  เหมจัน่เพช็ร ระดบัชั้น ปวส.2/10  เลขท่ี  1  

 
  

ล าดับ
ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

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

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

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3   
(วธีิการด าเนินโครงการ) 

1-30 ส.ค.62   

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



 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

5 ส่ง PowerPoint (โครงการ + บทท่ี1-3 + แผน
ธุรกิจ กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรียมน าเสนอ
โครงการ Present คร้ังท่ี 1) 

2-6 ก.ย.62   

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

21 ก.ย. 62   

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 คร้ังท่ี 2 
รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/บริการ/
แสดงผลงานประดิษฐ์ 

1-8 พ.ย.62   

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

16 พ.ย.62   

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

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
13 ธ.ค.62   

12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4  
-ปฏิบติังานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

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

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหา
อุปสรรคและขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 

02 -24 ม.ค.63   



 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

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

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั
ผูจ้ดัท าโครงการ) 

3-7 ก.พ.63   

61  ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่ และสารบญั 

10-14 ก.พ.63   

71  ตรวจรูปเล่มโครงการ 17-21 ก.พ.63   
81  ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 24-28ก.พ.63   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข    
แบบสอบถาม 

 
   - ตัวอย่างแบบสอบถาม 
   - รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 



 
 

 

แบบสอบถาม 

เร่ืองความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์”กล่องมหาสมบัติจากแผ่นซีดี” 

 

 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ในตวัเลือกตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1. เพศ                  (     ) ชาย                   (     ) หญิง 

2. อายุ    (     ) ต ่ากวา่ 16 ปี (     ) 16 - 20 ปี 

   (     ) 21 - 25 ปี  (     ) 26 - 30 ปี  (     ) 31 ปีข้ึนไป 

3. อาชีพ   (     ) นกัเรียน/นกัศึกษา  (     ) ครู/อาจารย ์

   (     ) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ (     ) รับจา้งทัว่ไป/พนกังานบริษทั 

   (     ) ธุรกิจส่วนตวั  (     ) อ่ืนๆโปรดระบุ ...............   

4. ระดับการศึกษา  (     ) ประถมศึกษา   (     ) มธัยมศึกษาตอนตน้ 

   (     ) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (     ) อนุปริญญาตรี/ปวส. 

   (     ) ปริญญาตรี     (     ) ปริญญาโท/สูงกวา่ 

5. รายได้/ต่อเดือน (     ) ต ่ากวา่ 5,000 บาท   (     ) 5,001 – 10,000 บาท 

   (     ) 10,001 – 15,000 บาท  (     ) 15,001 ข้ึนไป 

ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อนวตักรรมส่ิงประดิษฐ”์กล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดี” 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ”์กล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดี”เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวชิาโครงการ

จึงขอความร่วมมือจากท่านในการท าแบบสอบถามเพื่อความสมบูรณ์ของวชิาดงักล่าว 



 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในตวัเลือกตามความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 

รายการประเมินผล 

ระดับความพงึพอใจ 
5 

มากทีสุ่ด 
4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านผลติภัณฑ์      

1.รูปแบบของผลิตภณัฑเ์ช่น การออกแบบ ขนาด รูปทรง สีสัน ความ
สวยงาม 

     

2.ความทนทานในการใชง้าน      
3.สินคา้มีประโยชนต่์อการใชส้อย      
4.การรับประกนัสินคา้      

ด้านราคา      
1.ความคุม้ค่าดา้นคุณภาพกบัราคาท่ีจ่าย      
2.ราคาเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑ ์      
3.ช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย      
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย      
1.การติดต่อสะดวกหรือซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย      

2.สามารถสัง่ซ้ือไดผ้า่นทางอินเทอร์เน็ต      
ด้านการส่งเสริมการขาย      
1.บริการจดัส่งสินคา้ผา่นทาง Kerry ฟรี      
2.การจดัแสดงสินคา้/ป้ายน าเสนองาน      
3.การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เช่น Facebook,Instagram      
4.การได้รับส่วนลด เ ช่น กดไลค์ กดแชร์ในเพจFacebook D&N 
Handmade 

     

ข้อเสนอแนะ 

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

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

 



 
 

รายงานผล แบบสอบถาม 
ส่ิงประดิษฐก์ล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดี 

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ์”กล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดี” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ                   

มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 100 คน และในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐก์ล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดี 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จ านวน ( คน ) ร้อยละ  

1. เพศ 

   ชาย 38 38.0 
   หญิง 62 62.0 
รวม 100 100.0 

2. อายุ   

   ต  ่ากวา่ 16 ปี  17 17.0 

   อาย ุ16 - 20 ปี 63 63.0 

   อาย ุ21 - 25 ปี 16 16.0 

   อาย ุ26 – 30 ปี 2 2.0 
   อาย ุ31 ปีข้ึนไป 2 2.0 
รวม 100 100.0 

3. อาชีพ   

    นกัเรียน/นกัศึกษา 92 92.0 
    ครู/อาจารย ์ 1 1.0 
    รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 1 1.0 
    รับจา้ง/พนกังานบริษทั 2 2.0 
    ธุรกิจส่วนตวั 4 4.0 
    อ่ืนๆโปรดระบุ........... 0 0.0 



 
 

รวม 100 100.0 
 

สถานภาพ จ านวน ( คน ) ร้อยละ  

4. ระดับการศึกษา 

   ประถมศึกษา 1 1.0 
   มธัยมศึกษาตอนตน้ 14 14.0 
   มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 33 33.0 
   อนุปริญญาตรี/ปวส. 34 34.0 
   ปริญญาตรี 13 13.0 
   ปริญญาโท/สูงกวา่ 5 5.0 
รวม 100 100.0 

5. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   

   รายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท 48 48.0 

   รายได ้5,001 - 10,000 บาท 33 33.0 

   รายได ้10,001 - 15,000 บาท 8 8.0 

   รายได ้15,001 บาทข้ึนไป 11 11.0 
รวม 100 100.0 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ส่ิงประดิษฐ์กล่องมหาสมบติัจากแผ่นซีดี ปรากฏผลขอ้มูล

ดงัน้ี 
 เพศ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมา
เป็น เพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0  

อายุ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  อาย ุ16-20 ปี  จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมา
เป็น อายุต  ่ากวา่ 16 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และ อายุ 21-25 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.0 ตามล าดบั 
 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 92 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 92.0 รองลงมาเป็น ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และ ประกอบ
อาชีพ รับจง้ทัว่ไป/พนกังาน จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 



 
 

 ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา  อนุปริญญาตรี/ปวส.จ านวน 
34 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาเป็น ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.0 และ ระดับการศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.0 
ตามล าดบั 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 5,000 บาท
จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาเป็น มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 บาทข้ึนไป จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 
11.0 ตามล าดบั 
 

ตอนที ่2 ความคิดเห็นทีม่ีต่อส่ิงประดิษฐ์กล่องมหาสมบัติจากแผ่นซีดี 
 สามารถจดัล าดบัค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเท่ากบัเกณฑด์งัน้ี 

5   ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด               4   ระดบัความคิดเห็นมาก               
 3   ระดบัความคิดเห็นปานกลาง    2   ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
 1   ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด     

 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด x̅ S.D 

ระดับ               
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1.รูปแบบของผลิตภณัฑ์
เช่น การออกแบบ ขนาด 
รูปทรง สีสัน ความสวยงาม 

56 
(56.0%) 

42 
(42.0%) 

2 
(2.0%) 

- - 4.54 0.54 มากท่ีสุด 

2.ความทนทานในการใช้
งาน 

59 
(59.0%) 

39 
(39.0%) 

2 
(2.0%) 

- - 4.57 0.54 มากท่ีสุด 

3.สินคา้มีประโชยน์ต่อการ
ใชส้อย 

54 
(54.0%) 

43 
(43.0%) 

2 
(2.0%) 

- 1 
(1.00%) 

4.49 0.64 มาก 



 
 

 

 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด x̅ S.D 

ระดับ               
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
4.การรับประกนัสินคา้ 53 

(53.0%) 
43 

(43.0%) 
4 

(4.0%) 
- - 4.49 0.58 มาก 

รวม 4.52 0.04 มากทีสุ่ด 

ด้านราคา         
1.ความคุม้ค่าดา้นคุณภาพ
กบัราคาท่ีจ่าย 

61 
(61.0%) 
 

38 
(38.0%) 
 

1 
(1.0%) 

- - 4.60 0.51 มากท่ีสุด 

2.ราคาเหมาะสมกบัรูปแบบ
ของผลิตภณัฑ์ 

49 
(49.0%) 

47 
(47.0%) 

3 
(3.0%) 

1 
(1.0%) 

- 4.44 0.61 มาก 

3.ช่องทางการช าระเงินท่ี
หลากหลาย 

53 
(53.0%) 

39 
(39.0%) 

7 
(7.0%) 

1 
(1.0%) 

- 4.44 0.67 มาก 

รวม 4.49 0.09 มาก      
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1.การติดต่อสะดวกหรือซ้ือ
ผลิตภรัฑไ์ดง่้าย 

65 
(65.0%) 

29 
(29.0%) 

6 
(6.0%) 

- - 4.59 0.60 มากท่ีสุด 

2.สามารถสั่งซ้ือไดผ้า่นทาง
อินเทอร์เน็ต 

54 
(54.0%) 

40 
(40.0%) 

6 
(6.0%) 

- - 4.48 0.61 มาก 

รวม 4.54 0.08 มากทีสุ่ด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.บริการจดัส่งสินคา้ผา่น
ทาง Kerry ฟรี 

66 
(66.0%) 

28 
(28.0%) 

 6 
(6.0%) 

- - 
4.60 0.60 มากท่ีสุด 

2.การจดัแสดงสินคา้/ป้าย
น าเสนองาน 

57 
(57.0%) 

38 
(38.0%) 

5 
(5.0%) 

- - 
4.52 0.59 มากท่ีสุด 



 
 

 

จากตาราง 2 พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐ์กล่องมหาสมบติัจากแผ่นซีดี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (x̅= 4.56, SD, = 0.03) รองลงมา คือ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (x ̅= 4.54, SD, = 0.08)  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ดา้นราคา มีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก (x ̅= 4.49, SD, = 0.09)   

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่       
 1.ด้านผลติภัณฑ์ โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (x ̅= 4.52, SD, = 0.04) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 2.ความทนทานในการใชง้าน (x ̅= 4.57, SD, 
= 0.54)   รองลงมา คือ ขอ้ 1.รูปแบบของผลิตภณัฑเ์ช่น การออกแบบ ขนาด รูปทรง สีสัน ความสวยงาม 
(x ̅= 4.54, SD, = 0.54)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 4.การรับประกนัสินคา้ (x ̅= 4.49, SD, = 0.58)
 2.ด้านราคา โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก (x ̅= 4.49, SD, = 0.09) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 1.ความคุม้ค่าดา้นคุณภาพกบัราคาท่ีจ่าย (x ̅= 
4.60, SD, = 0.51)   รองลงมา คือ ขอ้3.ช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย (x ̅= 4.44, SD, = 0.67)  และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 2.ราคาเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑ ์(x ̅= 4.44, SD, = 0.61)   

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากท่ีสุด (x ̅= 
4.54, SD, = 0.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 1.การติดต่อสะดวกหรือ

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด x̅ S.D 

ระดับ            
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3.การโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น Facebook,Instagram 

59 
(59.0%) 

39 
(39.0%) 

1 
(1.0%) 

1 
(1.0%) 

- 
4.56 0.57 มากท่ีสุด 

4.การไดรั้บส่วนลด เช่น 
กดไลค ์กดแชร์ในเพจ 
Facebook D&N Handmade 

60 
(60.0%) 

38 
(38.0%) 

1 
(1.0%) 

1 
(1.0%) 

- 
4.57 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.03 มากท่ีสุด 
สรุปความคิดเห็นโดยรวม 4.53 0.06 มากทีสุ่ด 



 
 

ซ้ือผลิตภรัฑไ์ดง่้าย (x ̅= 4.59, SD, = 0.60)   และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 2.สามารถสั่งซ้ือไดผ้า่นทาง
อินเทอร์เน็ต (x ̅= 4.48, SD, = 0.61)       
 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (x ̅= 4.56, 
SD, = 0.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 1.บริการจดัส่งสินคา้ผา่นทาง 
Kerry ฟรี (x ̅= 4.60, SD, = 0.60)   รองลงมา คือ ขอ้ 4.การได้รับส่วนลด เช่น กดไลค์ กดแชร์ในเพจ 
Facebook D&N Handmade (x ̅= 4.57, SD, = 0.57)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ข้อ 2.การจดัแสดง
สินคา้/ป้ายน าเสนองาน (x ̅= 4.52, SD, = 0.59) 
 
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 
 



 
 

 

 

 

  

 

 
 

ภาคผนวก ค    
ประมวลภาพผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ 

 
  - ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
  - เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 
  - รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

- รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
- รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปตราสินค้า 
 
 
 

 
รูปแบบผลติภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
ป้ายร้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพจ Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSTAGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปข้ันตอนการปฎบิัติโครงการ 
 

1.เร่ิมจากน าแผ่นซีดีมาลอกออกเป็น2ส่วน 
 

 
2.ตัดแผ่นซีดีออกเป็นเหลีย่มรูปทรงเลขาคณติต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.น าแผ่นซีดีติดกาวและน ามาติดเข้ากบัตัวกล่องไม้ 
 

 
 
 
 
 
 

4.น าเรซ่ินมาผสมกนัและเทลงบนช้ินงานทลีะด้าน 
 
 
 
 
 
 
 

5.น าทีพ่่นไฟเปิดไฟอ่อนๆ และพ่นลงบนช้ินงานเพ่ือไล่ฟองอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

6.น าไปตากให้แห้ง ตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นอนัเสร็จส้ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพวสัดุอุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ประวตัผู้ิด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
 

ช่ือ นามสกุล    :  นางสาวพรทิพย ์เมืองจนัทร์ 
วนั เดือน ปี    :             20 กนัยายน 2541 
สถานท่ีเกิด    :             กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา    : ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวชิาการตลาด 
สถานท่ีศึกษา    :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ   :  ประธานโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล    :  นางสาวนนัทวรรณ เหมจัน่เพช็ร 
วนั เดือน ปี    :  6 ธนัวาคม 2540 
สถานท่ีเกิด    :  สมุทรปราการ 
การศึกษา    :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวชิาการตลาด 
สถานท่ีศึกษา    :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ   :  รองประธานโครงการ 

 
 


