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บทคัดย่อ 

 โครงการน้ีเป็นโครงการประเภท นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ รองเทา้จากกระดาษหนงัสือพิมพมี์
วตัถุประสงคเ์พื่อ (1). เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ  (2). เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัวสัดุเหลือใช ้(3).เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม (4). เพื่อให้
นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 3. ขั้น
ประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี มิถุนายน 2562 ถึง 
กุมภาพนัธ์ 2563 สถานท่ีด าเนินโครงการ คือ 11/129 ซ.1/2  หมู่บา้นโกลเด้นนีโอ ต าบลราชาเทวะ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540  

2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 3,600  บาท เสียค่าใชจ่้าย 2,716 บาท คงเหลือ
เงิน 884 บาท  

(ก) 



3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ  ซ่ึงตามวตัถุประสงคข์องโครงการนั้น (1). เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ (2). เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุเหลือใช ้(3).เพื่อให้
นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม (4). เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและ
ร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

4 . ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงานโครงการ คือ  (1).สภาพอากาศ
แปรปรวนเช่น ฝนตก พายพุดั ท าให้ส่งผลกระทบในระหวา่งการปฏิบติังานอาจท าใหช้ิ้นงานเกิดความ
เสียหาย (2).ปัญหาดา้นการใชอุ้ปกรณ์สมาชิกขาดความช านาญการใชง้าน (3).เวลาว่างของสมาชิกใน
กลุ่มไม่ตรงกนั ท าใหก้ารปฏิบติังานล่าชา้ 

5.ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์คือ(1).ตรวจสอบ
สภาพอากาศ และเก็บช้ินงานใหเ้รียบร้อยทุกคร้ังหลงัปฏิบติังาน (2).ขอค าแนะน าจากผูเ้ชียวชาญในการ
ใชอุ้ปกรณ์ และฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์ (3).หาเวลาวา่งใหต้รงกนั เพื่อลดการปฏิบติังานล่าชา้ 

6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรองเทา้จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์ผูต้อบ
ปรากฏผลดงัน้ี แบบสอบถามแสดงความความพึงพอใจมีต่อรองเทา้จากกระดาษหนงัสือพิมพด์า้นส่วน
ประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̅= 4.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
ส่งเสริมการขายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.55) รองลงมาดา้นดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.55) รองลงดา้นการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.53)และดา้นราคา อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.44) ตามล าดบั 
 

  



กติติกรรมประกาศ 
 

 โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์รองเทา้แตะจากกระดาษหนงัสือพิมพส์ าเร็จไดด้ว้ยความกรุณา
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยก์มลวรรณ บุญสาย ท่ีไดใ้ห้ค าแนะน าแนวคิดให้ค าปรึกษาให้ความรู้ดา้น
การจัดท าโครงการ คอยดูแลในเร่ืองการด าเนินงานด้านเอกสารการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง และ
ขอขอบพระคุณ อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ รวมทั้งขอขอบคุณ
อาจารยอ์ุดมพร เปตานนท ์ท่ีตรวจสอบแผนธุรกิจ และขอขอบคุณผูป้กครองในการใหค้ าแนะน าในการ
ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการปฎิบติัช้ินงาน และให้ความดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี ทางคณะผูจ้ดัท าขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมโครงการและเพื่อนๆในชั้นเรียน ท่ีคอยให้การสนับสนุนและสละเวลา
ส่วนตวั เพื่อจดัท าโครงการฉบบัน้ีใหเ้สร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี 
 คณะผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณทุกท่านดงัท่ีไดก้ล่าวถึงมาขา้งหนา้และท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงไว ้ณ ท่ีน้ี
เป็นอยา่งสูง 
 
         ขอขอบพระคุณ 
          
            คณะผู้จัดท า 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

หลกักำรและเหตุผล 

 ความนิยมในการส่ือข่าวสารจากกระดาษหนงัสือพิมพย์งัพอมีอยูบ่า้งในกลุ่มคนช่วงอาย ุ50 

ปีข้ึนไป เน่ืองจากสะดวกในการอ่านข่าวสารบ้านเมือง หาง่ายและมีราคาถูกแต่กระดาษ

หนังสือพิมพ์เหล่าน้ีเม่ืออ่านจบถา้ไม่น าไปใชป้ระโยชน์อย่างอ่ืนจะท าให้เกิดขยะ ซ่ึงเป็นสาเหตุ

ประการหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีขยะมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี นบัเป็นปัญหาท่ีส าคญัของ

ชุมชนซ่ึงตอ้งไดรั้บการแกไ้ข การก าจดัขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาให้เกิดมลพิษ 

เกิดแก๊ส ภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน การก าจดัอีกทางหน่ึง คือ การน าขยะไปฝัง แต่ตอ้ง

เป็นขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้และตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร จากการส ารวจขยะในบา้นและใน

บริเวณชุมชน พบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นเศษกระดาษเน่า ดงันั้น คณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดโครงงาน

รองเทา้จากกระดาษหนงัสือพิมพ์ข้ึน เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน และยงัเป็นการ

น าเอาของท่ีเหลือใช้มาท าให้มีค่า ให้เกิดประโยชน์ และท าให้ขยะคืนสู่ส่ิงแวดล้อมท่ีดีภายใต้

แนวคิดการออกแบบเพื่อความย ัง่ยนืกระดาษหนงัสือพิมพท่ี์เหลือใช ้น ามาประดิษฐ์เป็นส่ิงของท่ีใช้

งานได้จริง หลายอย่างซ่ึงจะเป็นทางออกในการลดเศษกระดาษ หรือส่ิงของเหลือใช้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ แมจ้ะไม่ลดไปถึงขั้นท่ีท าให้ก าจดัเศษกระดาษไดอ้ย่างเด็ดขาด แต่แนวคิดน้ีก็ช่วย

ส่งเสริมให้เกิดเศษกระดาษใหม่ลดจ านวนลงได้มากทีเดียว เร่ืองการน าส่ิงของเหลือใช้น ามา

ประดิษฐ์ใหม่นั้นเป็นส่ิงท่ีเรารู้กนัดีอยูแ่ลว้ แต่บางคร้ังอาจจะหลงลืมกนัไปบา้ง เพราะความเร่งรีบ

และวิถีชีวิตท่ีรักความสะดวกสบายกนัมากข้ึน ในฐานะท่ีเราเป็นส่วนย่อยท่ีสุดของสังคม ถา้เรา

ตั้งใจท ากนัอยา่งจริงจงักจ็ะสามารถลดปริมาณการใชท้รัพยากรและลดปัญหายะลงไดม้ากทีเดียว 

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการน ากระดาษหนงัสือพิมพท่ี์ไม่ใชง้านแลว้ น า

กลบัมาใชง้านใหเ้กิดประโยชน์ในการสร้างสรรค ์ส่ิงประดิษฐท่ี์มีคุณภาพจากการน ากระดาษ

หนงัสือพิมพท่ี์เหลือใช ้มาเพิ่มมูลค่าในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์รองเทา้กระดาษหนงัสือพิมพท่ี์

ออกแบบใหส้วยงามแปลกใหม่ร่วมสมยั โดยการน ากระดาษหนงัสือพิมพท่ี์ไม่ใชง้านแลว้มาใชใ้ห ้
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เกิดประโยชน์ใหม่อีกคร้ัง เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของวสัดุเหลือใชท่ี้สามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดห้ลายๆ

อยา่ง ทั้งเป็นการลงมือปฏิบติัจริงของนกัศึกษา และเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บันกัศึกษาอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหล่ือใช ้

3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

เป้ำหมำย 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

กำรติดตำมผลและกำรประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 

2. น าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุจากกระดาษหนงัสือพิมพท่ี์ใชแ้ลว้ 

3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 

4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฏี และงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

  
โครงการประเภทส่ิงประดิษฐร์องเทา้จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการดงัน้ี 
1. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
2. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์
3. แนวคิดเก่ียวกบัการเขียนแผนธุรกิจ 
4. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
5. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ   

1. แนวคดิเกีย่วกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
นวตักรรมมาจากภาษาองักฤษค าว่า “ Innovation ” ตามรากศพัท์หมายถึง การกระท าท่ีใหม่

ของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค านิยามของ ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (2549) ไดใ้ห้ความหมาย
ของนวตักรรมไวว้่า นวตักรรมคือ “ ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม ” 
  ทอมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes) ไดใ้ห้ความหมายของ “นวตักรรม” ว่าเป็นการน าวิธีการใหม่ 
ๆ มาปฏิบติัหลงัจากไดผ้่านการทดลองหรือไดก้ารพฒันามาเป็นขั้น ๆ แลว้ เร่ิมตั้งแต่การคิดคน้ 
(Innovation) การพฒันา (Development) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบติัก่อน 
(Pilot Project) แลว้จึงน าไปปฏิบติัจริง ซ่ึงมีความแต่งต่างไปจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา 
 มอร์ตัน  (Morton,J.A.) ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ว่าเป็นการท าให้ใหม่ข้ึนอีกคร้ัง 
(Renewal) ซ่ึงหมายถึง การปรับปรุงส่ิงเก่าและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน
หรือองคก์ารนั้น ๆ นวตักรรม ไม่ใช่การขจดัหรือลม้ลา้งส่ิงเก่าหมดไป แต่เป็นการ ปรับปรุงเสริม
เติมแต่ง และพฒันาใหดี้กวา่เดิม 
 สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์และคณะ (2553) ไดใ้หค้วามหมายของ “นวตักรรม” หมายถึง ส่ิง
ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใชค้วามรู้ ทกัษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค ์ในการพฒันาข้ึน ซ่ึง
อาจจะมีลกัษณะเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสงัคม”                                                                                                                        
ดงันั้นสรุปไดว้า่ “นวตักกรม” หมายถึง ส่ิงใหม่ท่ีกระท าซ่ึงเกิดจากการใชค้วามรู้ ใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์ส่ิงใหม่ในท่ีน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของผลิตภณัฑ ์แนวคิด หรือกระบวนการ ท่ีสามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการพฒันาได ้(อา้งอิงจาก https://www.gotoknow.org/posts/) 

https://www.gotoknow.org/posts/
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 องค์ประกอบของนวัตกรรม ประกอบด้วย 
จากประเด็นท่ีเป็นแก่นหลกัส าคญัของค านิยาม  องคป์ระกอบท่ีเป็นมิติส าคญัของนวตักรรม มีอยู ่3 
ประการ คือ 
 1.  ควำมใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นส่ิงใหม่ท่ีถูกพฒันาข้ึน ซ่ึงอาจเป็นตัวผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพฒันาข้ึนใหม่เลยกไ็ด ้
( Utterback,1971,1994,2004 ; Tushman and Nadler,1986;freeman & Soete,1997;Betje,1998 ; 
Herkma,2003;Schilling,2008)        
 2.ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรือการสร้างความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ 
กล่าวคือ นวตักรรม จะต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มข้ึนได้จากการพฒันาส่ิงใหม่นั้นๆซ่ึง
ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนอาจจะวดัไดเ้ป็นตวัเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตวัเงินโดยตรงกไ็ด ้
(Utterback,1971,1994.2004;Drucker,1985,1993;Damanpour,1987;Smits,2002;DTI 2004) 

 3.  กำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) ส่ิงท่ีจะเป็น
นวตักรรมไดน้ั้นตอ้งเกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นฐานของการพฒันาใหเ้กิดซ ้ า
ใหม่ ไม่ใช่เ กิดจากการลอกเลียนแบบ   การท าซ ้ า  เป็นต้น (Evan,1966; Drucker,1985,1993; 
Rogers,1995; Perez-Bustamante,1999; Smits,2002; Herkema,2003; Lemon and Sahota,2003; 
DTI,2004; Schilling,2008) 
 กระบวนกำรนวตักรรม 
  กระบวนการนวตักรรม จะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์รสามารถด ารงอยูแ่ละเจริญเติบโตต่อไปได ้
ซ่ึงกระบวนการประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั ๆ หลายประการ 

1. กำรค้นหำ (Searching) เป็นการส ารวจสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
ตรวจจบัสัญญาณของทั้งโอกาสและอุปสรรค ส าหรับการน าไปสู่จุดเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงใน
อนาคต 

2.  กำรเลือกสรร (Selecting) เป็นการตดัสินใจเลือกสัญณาณท่ีส ารวจพบเหล่านั้น เพื่อจะ
น าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร ทั้งน้ีการเลือกสรรจ าเป็นตอ้งมีความาสอดคลอ้ง
กบัหลกักลยทุธ์ขององคก์ร 

3.  กำรน ำไปปฏิบัติ  (Implementing) เป็นการแปลงสัญญาณท่ีมีศักยภาพ ไปสู่การ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ข้ึนและน าส่ิงเหล่านั้นออกเผยแพร่สู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกองคก์ร แต่
สัญญาณท่ีวา่ ไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงชัว่คร้ังชัว่คราวเท่านั้นหากแต่จะเกิดข้ึน ดว้ยการด าเนินงานขั้นตอน
ท่ีส าคญัอีก ๔ ประการ ดงัน้ี 
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3.1 กำรรับ (Acquring)  คือ ขั้นตอนของการน าองคค์วามรู้ต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดเป็น
นวตักรรมข้ึน เช่น การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่จากกระบวนการทางวิจยัและพฒันา(R&D) , การท าวิจยั
ทางการตลาด รวมไปถึง การไดรั้บองค์ความรู้จากแหล่งอ่ืน ๆ โดยการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี 
(Technology Transfer) หรือการคน้ควา้ร่วมกนัในเครือพนัธมิตร (Strategic Alliance) เป็นตน้ 

3.2 กำรปฏิบัติ (Executing) คือ ขั้นตอนของการน าโครงการดังกล่าวสู่การปฏิบัติงาน
ภายใต้สภาพของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซ่ึงต้องอาศัยทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving) 
ตลอดเวลา 

3.3 กำรน ำเสนอ (Launching) คือ การน านวตักรรมท่ีไดอ้อกสู่ตลาด โดยอาศยัการจดัการ
อย่างเป้ฯระบบเพื่อให้นวตักรรมนั้นสามารถเป็นท่ียอมรับจากตลาดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงแรกของการน าออกสู่ตลาด 
  3.4 กำรรักษำสภำพ (Sustaining) คือ การรักษาสถานะภาพการยอมรับจากตลาด ใหเ้กิดข้ึน
อย่างต่อเน่ืองต่อไปและคงอยู่ให้นานเท่าท่ีจะเป็นได้ ซ่ึงอาจจะตอ้งน านวตักรรมนั้น ๆกลบัมา
ปรับปรุงแกไ้ขในแนวความคิดหรือท าการเร่ิมใหม่ตั้งแต่ตน้ (Reinnovation) เพื่อให้ไดน้วตักรรมท่ี
ถึกพฒันาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดมากยิง่ข้ึน 

4.  กำรเรียนรู้ (Learning) เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีองคก์รควรท่ีจะศึกษาและเรียนรู้ในชั้นตอนต่าง 
ๆของกระบวนการทางนวตักรรมเพื่อก่อให้เกิดเป็นองคค์วามรู้พื้นฐานท่ีแขง้แกร่ง และสามารถน า
ไปใช้พฒันาวิธีการส าหรับจดัการกบักระบวนการทางนวตักรรมเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพท่ีดี
ยิง่ข้ึน 
(อา้งอิงจากhttp://guru.google.co.th/guru/thread?tid=003abc82634a15f2) 
 หลกักำรสร้ำงสรรค์งำนประดษิฐ์  
 หลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้ประดิษฐ์ให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น ผูเ้รียนตอ้งมีความพึงพอใจ ในการท างาน โดยยดึหลกัการดงัน้ี 
 1.    หมัน่ศึกษาหาความรู้ในงานท่ีตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญการในชุมชนการ
โรงเรียน จากตวัอยา่งส่ิงประดิษฐท่ี์สนใจ 
 2.    ศึกษาหลกัการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบติังาน ในการประดิษฐ์ช้ินงานโดยการ
วิเคราะห์ ดว้ยตนเองหรือศึกษาจากผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ หรือจากส่ือต่าง ๆ เช่น วารสาร หนงัสือ เป็นตน้ 
 3.    ทดลองการปฏิบติัการประดิษฐ์ ผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้และทดลองปฏิบติัตามแนวคิดท่ี
ไดส้ร้างสรรคไ์ว ้และมีการปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องจนส าเร็จเป็นช้ินงานประดิษฐท่ี์พึงพอใจ 
กำรออกแบบงำนประดิษฐ์ 
 การออกแบบงานประดิษฐ์ เป็นการสร้างรูปลกัษณ์ของช้ินงาน โดยอาศยัความคิดสร้างสรรค์
ความรู้ความเขา้ใจ ในหลกัการออกแบบและน ามาใช้ ท าใหก้ารออกแบบช้ินงานนั้นมีคุณค่าและน่า
สนในยิง่ 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=003abc82634a15f2
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 1.    การออกแบบ หมายถึง การท าตน้แบบ หรือการท าโครงสร้างของช้ินงานท่ีตอ้งการ
ประดิษฐ์ เพื่อให้ไดผ้ลงานส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั โดยการเลือกวสัดุ เลือกสี ท่ีน ามาใชใ้ห้เหมาะสม
สวยงาม 
 2.    ท่ีมาของการออกแบบงานประดิษฐ์ 
    2.1    การศึกษาแบบของงานท่ีตนสนใจจากหนงัสือ นิตยสารแลว้ทดลองปฏิบติั 
   2.2    การดดัแปลงแบบท่ีมีอยูเ่ดิม หรือแบบตวัอยา่งโดยท าการศึกษาแบบ จนเกิด
ความเขา้ใจ จึงปฏิบติัการสร้างแบบ โดยการน าเอาแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง
ไปผสมผสานท าใหไ้ดแ้บบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร 
   2.3    การออกแบบดว้ยตนเองคือการออกแบบท่ีเกิดจากแนวคิดของตนเองและ
ทดลองปฏิบติัสร้างแบบจนไดแ้บบท่ีสวยงาม เหมาะสมตามความตอ้งการ 
 งานประดิษฐ์ทัว่ไป งานประดิษฐ์ท่ีเกิดจากแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรคท่ี์มุ่งสร้าง
ผลงานโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหน่ึง ประดิษฐ์เพื่อเป็นของเล่น ประดิษฐ์เพื่อเป็นของใช้ 
ประดิษฐข์องตกแต่งบา้น 
 หลักกำรออกแบบว่ำ มีหลักกำรพื้นฐำน โดยอาศยัส่วนประกอบขององคป์ระกอบศิลป์ คือ 
จุด เส้น รูปร่าง รูปทรงน ้ าหนกั สี และพื้นผิว น ามาจดัวาง เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยมีหลกัการ 
ดงัน้ี 

1. ควำมเป็นหน่วย (Unity) ในการออกแบบ ผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถึงงานทั้งหมดให้อยู่
ในหน่วยงานเดียวกนั เป็นกลุ่มกอ้นหรือมีความสัมพนัธ์กนัทั้งหมดของงานนั้นๆและ
พิจารณาส่วนยอ่ยลงไปตามล าดบั 

2. สมดุลหรือควำมถ่วง (Balancing) เป็นหลกัทัว่ๆไปของงานศิลปะท่ีจะตอ้งดูความสมดุล
ของงาน ความรู้สึกทางสมดุลของงานน้ี เป็นความรู้สึก ท่ีเกิดข้ึนในส่วนของความคิดใน
เร่ืองของความงามในส่ิงนั้นๆ ซ่ึงมีหลกัความสมดุล อยู ่3 ประการคือ 

2.1 ความสมดุลในลกัษณะเท่ากนั  (Symmetry  Balancing) คือมีลกัษณะเป็นซา้ย-
ขวาบน-ล่างเป็นตน้ ความสมดุลในลกัษณะน้ีดูและเขา้ใจง่าย 

2.2 ความสมดุลในลกัษณะไม่เท่ากนั (Non - Symmetry  Balancing) คือมีลกัษณะ
สมดุลกนัในตวัเอง ไม่จ าเป็นจะตอ้งเท่ากนั แต่ดูในดา้นความรู้สึกแลว้เกิด
ความสมดุลกันในตัว ลักษณะการสมดุล แบบน้ีผูอ้อกแบบจะต้องมีการ
ประลองดูใหแ้น่ใจในความรู้สึกของผูพ้บเห็นดว้ย ซ่ึงเป็นความสมดุลท่ีเกิดใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัได ้เช่น ใช้ความสมดุลดว้ยผิว (Texture) ดว้ยแสง-เงา 
(Shade) หรือดว้ยสี (Colour) 
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2.3 จุดศูนยถ่์วง (Gravity  Balance) การออกแบบใดๆท่ีเป็นวตัถุส่ิงของและจะตอ้ง
ใชง้านการทรงตวั จ าเป็นท่ีผูอ้อกแบบ จะตอ้งค านึงถึงจุดศูนยถ่์วง ไดแ้ก่ การ
ไม่โยกเอียง  หรือให้ความรู้สึกไม่มั่นคงแข็งแรง ดังนั้น ส่ิงใดท่ีต้องการ
จุดศูนยถ่์วงแลว้ ผูอ้อกแบบ จะตอ้ง ระมดัระวงัในส่ิงน้ีให้มาก ตวัอย่างเช่น 
เกา้อ้ีจะตอ้งตั้งตรง ยึดมัน่ทั้งส่ีขาเท่าๆกนั การทรงตวัของคน ถา้ยืน 2 ขาก็
จะตอ้งมีน ้ าหนกัลงท่ีเทา้ทั้ง 2 ขา้งเท่าๆกนัถา้ยืนเอียงหรือพิงฝา น ้ าหนกัตวัก็
จะลงเท้าข้างหน่ึงและส่วนหน่ึงจะลงท่ีหลังพิงฝา รูปป้ันคนในท่าวิ่ง 
จุดศูนยถ่์วงจะอยู่ท่ีใด ผูอ้อกแบบจะตอ้งรู้ และ วางรูปไดถู้กตอ้ง เร่ืองของ
จุดศูนยถ่์วง จึงหมายถึง การทรงตวัของวตัถุส่ิงของนัน่เอง 

3. ควำมสัมพนัธ์ทำงศิลปะ ( Relativity  of  Arts) ในเร่ืองของศิลปะนั้น เป็นส่ิงท่ีจะตอ้ง 
พิจารณากนัหลายขั้นตอนเพราะเป็นเร่ืองความรู้สึกท่ีสมัพนัธ์กนัอนัไดแ้ก่ 

3.1 การเน้นหรือจุดสนใจ (Emphasis  or  Centre  of  Interest) งานด้านศิลปะ
ผูอ้อกแบบจะตอ้งมีจุดเน้นให้เกิดส่ิงท่ีประทบัใจแก่ผูพ้บเห็นโดยมีขอ้บอก
กล่าว เป็นความรู้สึกร่วมท่ีเกิดข้ึนเองจากตวัของศิลปกรรมนั้นๆ ความรู้สึกน้ี
ผูอ้อกแบบจะตอ้งพยายามใหเ้กิดข้ึนเหมือนกนั 

3.2 จุดส าคญัรอง (Subordinate)  คงคลา้ยกบัจุดเนน้นัน่เอง แต่มีความส าคญัรอง
ลงไป 
ตามล าดับความรู้สึกน้ีผูอ้อกแบบจะต้องพยายามให้เกิดข้ึนเหมือนกัน ซ่ึง

อาจจะเป็นรองส่วนท่ี 1  ส่วนท่ี 2 ก็ได ้ส่วนน้ีจะช่วยใหเ้กิดความลดหลัน่ทาง

ผลงานท่ีแสดงผูอ้อกแบบจะตอ้ง ค านึงถึงส่ิงน้ีดว้ย 

3.3 จงัหวะ (Rhythem)โดยทัว่ๆไป ส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนัในส่ิงนั้นๆยอ่มมีจงัหวะระยะ
หรือ 
ความถ่ีห่างในตวัมนัเองก็ดีหรือส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสัมพนัธ์อยู่ก็ดีะเป็นเส้น สี เงา 

หรือช่วงจงัหวะของการตกแต่ง แสงไฟ ลวดลาย ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในท่ีนั้น 

เป็นความรู้สึกของผูพ้บเห็นหรือผูอ้อกแบบจะรู้สึกในความงามนัน่เอง 

3.4 ความต่างกนั (Contrast) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเพื่อช่วยให้ มีการเคล่ือนไหว
ไม่ซ ้ าซากเกินไปหรือ เกิดความเบ่ือหน่าย จ าเจ ในการตกแต่งก็เช่นกัน 
ปัจจุบนัผูอ้อกแบบมกัจะหาทางใหเ้กิดความรู้สึกขดักนั ต่างกนั เช่น การจดัชุด
เกา้อ้ีสมยัใหม่ก็มีเกา้อ้ีสมยัรัชกาลท่ี 5 อยูด่ว้ย 1 ตวั การจดัเช่นน้ี ผูพ้บเห็นจะ
เกิดความรู้สึกแตกต่างกนั ท าให้เกิดความรู้สึก ไม่ซ ้ าซาก มีรสชาติแตกต่าง
ออกไป 
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3.5 ความกลมกลืน ( Harmomies) ความกลมกลืนในท่ีน้ีหมายถึง พิจารณาใน
ส่วนรวมทั้งหมด แมจ้ะมีบางอย่างท่ีแตกต่างกนัการใชสี้ท่ีตดักนัหรือการใช้
ผิวใชเ้ส้นท่ีขดักนัความรู้สึกส่วนนอ้ยน้ีไม่ท าใหส่้วนรวมเสียก็ถือวา่เกิดความ
กลมกลืนกนัในส่วนรวมความกลมกลืนในส่วนรวมน้ีถา้จะแยกก็ไดแ้ก่ความ
เนน้ไปในส่วนมูลฐานทางศิลปะ อนัไดแ้ก่ เส้น แสงเงา รูปทรง ขนาด ผิว สี 
นัน่เอง         

4. คุณสมบัติของนักออกแบบท่ีด ีคุณสมบติัของนกัออกแบบท่ีดีดงัน้ี 
4.1 เป็นผูมี้ประสบการณ์สูงและหลกัการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบ ควร

ไดม้าจากประสบการณ์จริงในชีวิต 
4.2 ศึกษาความตอ้งการของมนุษย ์การออกแบบท่ีดีตอ้งมาจากประสบการณ์จริง

หรือความเป็นจริงโดยจะตอ้งสนองต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นแต่ละยุค
สมยัได ้

4.3  มีความรู้จริง เขา้ใจเร่ืองวสัดุชนิดต่าง ๆ และกระบวนการท างานเป็นอยา่งดี 
4.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สร้างผลงานดว้ยความสามารถของตวัเองและมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
4.5 ต้องถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมาในรูปของหุ่นจ าลองเพื่อให้ผูอ่ื้น

สามารถเขา้ใจได้ คุณสมบติัของนักออกแบบท่ีดีว่า จะตอ้งมีความสามารถ 
และมีลกัษณะนิสัยท่ีช่วยให้การออกแบบมีคุณภาพ และประสบความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายคุณสมบติัของ นกัออกแบบมีหลายประการ ซ่ึงพอจะจ าแนก
ออกไดด้งัน้ี 

(1.)  เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
(2.) เป็นผูท่ี้มีทกัษะในการออกแบบ 
(3.) เป็นผูท่ี้รู้จกัสังเกตและท าความเขา้ใจกบัส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัซ่ึงมีทั้งสภาพทาง
ธรรมชาตและส่ิงต่าง ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น เพื่อใหเ้ป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค ์ใน
การออกแบบ 
(4.) เป็นผูท่ี้ติดตามการเปล่ียนแปลงและความเคล่ือนไหวของงานออกแบบสร้างสรรค์
ทุกสาขาอยูเ่สมอ 
(5.) เป็นผูท่ี้มีความสนใจศึกษาความเช่ือ และผลงานท่ีออกแบบตามความเช่ือในยุคต่าง 
ๆ ท่ีผ่านมาเพื่อน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบสร้างสรรค์ให้กา้วหน้าต่อไปใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
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 (6.) เป็นผูท่ี้เขา้ใจสภาพแวดลอ้มของสังคม และความตอ้งการของประชาชนเพื่อให้การ
ออกแบบสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
 (7.) เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจงานออกแบบแต่ละชนิด เพื่อให้การออกแบบตอบสนองไดต้รง
ตามจุดประสงคข์องงานออกแบบนั้น ๆ เช่น การออกแบบโฆษณามีจุดประสงคใ์นการจูงใจ
เป็นตน้ 

 ประโยชน์ของงำนประดิษฐ์ 
 1.    งานประดิษฐมี์ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของไทย 
 2.    งานประดิษฐมี์ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 
 3.    งานประดิษฐช่์วยใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ 
 4.    งานประดิษฐช่์วยใหก้ารท างานของสมองและประสาทสมัผสัประสานสมัพนัธ์กนั 
 5.    ใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัตกแต่ง ของเล่น ของขวญัท่ีระลึก 
 6.    รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 7.    เป็นการฝึกลกัษณะนิสัยในการท างานใหมี้ความอดทน 
ดังนั้น สรุปได้ว่านักออกแบบท่ีดีจะต้องมีคุณสมบัติ เป็นผูใ้ฝ่รู้ มีทักษะในการออกแบบและมี
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นตวัของตวัเอง จึงจะเป็นนกัออกแบบท่ีดีได ้
 ส่วน ชลอ บุญก่อและคณะ (2548 : 216) กล่าวถึง หลกัการออกแบบพื้นฐานทัว่ไป (Principles 
of design) วา่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิด ส่ิงท่ีดีกวา่ในดา้นของประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม นกั
ออกแบบท่ีจะสร้างผลงานออกมามีการแข่งขนัเพื่อผลิตผลงานของตนให้มีความแปลกใหม่ เป็นท่ี
สนใจของผูบ้ริโภค เหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยและมีรูปแบบอยู่ในความนิยมใชง้านไดน้านๆ 
หลักการออกแบบ มีหลักการต่างๆ มากมายท่ีสามารถปฏิบัติตามได้ตามหลักและวิธีการการ
ออกแบบท่ีดีจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1.  ควำมสมดุล (Balance) คือ ความทรงตวัอยูน่ิ่งมัน่คง เปรียบเหมือนกบัตาชัง่อยูใ่นสภาพท่ี
เท่ากนัทั้งสองขา้งท่ีความสมดุลอาจเกิดจากตามแนวนอนและแนวตั้งกไ็ด ้เช่น ช้ินงานเตียงนอนเป็น
ความสมดุลในแนวนอนตูเ้กบ็ของเป็นความสมดุลในแนวตั้ง ฯลฯ 
 2.  สัดส่วน (Proportion)  คือ การไดส้ัดส่วนกนัของรูปลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาด
และพื้นท่ีผลิตภณัฑท่ี์มีสัดส่วนดีจะช่วยให้ส่วนประกอบ รูปลกัษณะ และรูปทรงมีความสัมพนัธ์
กลมกลืนอยา่งเหมาะสมงดงาม การใชส้ดัส่วนแบ่งออกเป็น 2 พวก คือการใชส้ดัส่วนใหส้มัพนัธ์กบั
ตวัมนัเอง เช่น ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือนท่ีมีสดัส่วนของตวัและขาสมัพนัธ์กนั 
 3.  กำรใช้สัดส่วนให้สัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม เช่น โต๊ะส าหรับใชใ้นห้องรับแขกจ าเป็นตอ้ง
เป็นโต๊ะท่ีวางแล้วสัมพันธ์กับขนาดของห้อง ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป และขนาดของโต๊ะมี
ความสมัพนัธ์กบัขนาดของผูใ้ช ้ฯลฯ 
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4.  ควำมกลมกลืน (Hamony) คือความประสานกลมกลืนของการออกแบบ  สภาพช้ินส่วนต่างๆ 
ของวตัถุเหมาะสมและเขา้กนัได ้ซ่ึงหลกัของงความกลมกลืนมีอยู ่3 ลกัษณะ คือ 
 (1.) ความกลมกลืนในดา้นความคิดการออกแบบ 
 (2.) ความกลมกลืนของรูปทรง สี เส้น และผวิ 
 (3.) ความกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
5.  ควำมแตกต่ำง (Contrast) คือ ความรู้สึกท่ีตอ้งการให้เกิดความรู้สึกขดักนัเพื่อแกไ้ขการซ ้ าซาก
จ าเจจนเกินไป เช่น มีรูปร่าง สี แตกต่างกันออกไป ฯลฯ ความแตกต่าง ตรงกันข้ามกับความ
กลมกลืนความแตกต่างจึงเป็นผลท่ีก่อใหเ้กิดการพกัผอ่นของสมองและความรู้สึก เช่น การมองเห็น
แสงไฟท่ีร้อนแรง แลว้มองเห็นน ้าท่ีสงบน่ิง 
6.  ช่วงจังหวะ (Rhythrm) คือ การเคล่ือนไหวท่ีมีจงัหวะ   เส้น สี แสง และเงา เป็นความรู้สึกให้
ความเคล่ือนไหวโดยทัว่ไปความสัมพนัธ์กบัส่ิงของต่าง ๆ ยอ่มมีจงัหวะ ระยะ หรือความห่างในตวั 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมพนัธ์กนัก็จะเป็นเส้น รูปทรง สี เช่น การท าขนาดใหเ้ลก็ลง หรือเพิ่มขนาดใหใ้หญ่
ข้ึน ฯลฯ 
7.  กำรเน้นให้เกิดจุดเด่น (emphasis) คือ การเน้นองค์ประกอบท่ีส าคญัของศิลปะให้มีความเด่น 
แจ่มชดักวา่การเนน้ใหเ้กิดจุดเด่นควรเนน้ใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงค ์เขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยากจนเกินไป
และแลดูสวยงาม จุดเด่นเป็นศูนยก์ลางของความสนใจช้ินส่วนของวตัถุอาจท าใหเ้ด่นข้ึนจากรูปร่าง
ของวตัถุ การใชสี้ หรือการตกแต่งวตัถุนั้น ๆผูอ้อกแบบตอ้งคิดวา่จะเนน้จุดเด่นมากนอ้ยเพยีงใดและ
จะวางจุดส าคญั ณ ท่ีใดจึงจะเกิดความสวยงาม 
ดงันั้น สรุปไดว้่าหลกัการออกแบบพื้นฐานทัว่ไป นกัออกแบบท่ีดีนั้นจะตอ้งยึดหลกัการ งานดา้น
ศิลปะเป็นส าคญั กล่าวคือ ตอ้งค านึงถึง การใช ้จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น ้ าหนกั สี และพื้นผิวน ามา
จดัวางเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม และมีคุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อย 
(อา้งอิงจาก https://sites.google.com/site/poo071234/3-1-kar-xxkbaeb-sing-pradisth) 

1. แนวคดิกำรออกแบบผลติภัณฑ์ 
 การออกแบบ หมายถึง การรู้จกัวางแผนจดัตั้งขั้นตอน และรู้จกัเลือกใช้วสัดุวิธีการเพื่อท า
ตามท่ีตอ้งการนั้น โดยให้สอดคลอ้งกับลกัษณะรูปแบบและคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตาม
ความคิดสร้างสรรค ์และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมา     
  การออกแบบมีการใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรค ์4 ลกัษณะ 
1. ควำมคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ ้ ากนักบัความคิดของคนอ่ืนและ
แตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดจากเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ให้แปลกแตกต่าง
จากท่ีเคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงให้กลายเป็นส่ิงท่ีไม่เคยคาดคิด ความคิดริเร่ิมอาจเป็นการ
น าเอาความคิดเก่ามาปรุงแต่งผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ความคิดริเร่ิมมีหลายระดบัซ่ึงอาจเป็น 
ความคิดคร้ังแรกท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีใครสอนแมค้วามคิดนั้นจะมีผูอ่ื้นคิดไวก่้อนแลว้กต็าม 

https://sites.google.com/site/poo071234/3-1-kar-xxkbaeb-sing-pradisth
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 2. ควำมคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไม่ซ ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนัโดย
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี        
        2.1 ความคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยค า (Word Fluency)    
        2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency)  เป็น
ความสามารถท่ีจะคิดหาถอ้ยค าท่ีเหมือนกนัไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด  
          2.3 ความคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก (Expression Fluency) เป็นความสามารถ
ในการใชว้ลีหรือประโยค กล่าวคือ สามารถท่ีจะน าค ามาเรียงกนัอย่างรวดเร็วเพื่อให้ไดป้ระโยคท่ี
ตอ้งการ 
         2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิดคน้ส่ิงท่ี
ตอ้งการภายในเวลาท่ีก าหนด เช่น ใช้คิดหาประโยชน์ของกอ้นอิฐให้ไดม้ากท่ีสุดภายในเวลาท่ี
ก าหนดซ่ึงอาจเป็น 5 นาที หรือ 10 นาที    
3.ควำมคดิยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดแบ่งออกเป็น  
 3.1 ความคิดยดืหยุน่ท่ีเกิดข้ึนทนัที  (Spontaneous Flexibility)   เป็นความสามารถท่ีจะ
พยายามคิดไดห้ลายทางอยา่งอิสระ ตวัอยา่งของคนท่ีมีความคิดยดืหยุน่ในดา้นน้ีจะคิดไดว้า่
ประโยชน์ของหนงัสือพิมพมี์อะไรบา้ง ความคิดของผูท่ี้ยดืหยุน่สามารถจดักลุ่มไดห้ลายทิศทาง
หรือหลายดา้น เช่น เพื่อรู้ข่าวสาร เพื่อโฆษณาสินคา้ เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะท่ีคนท่ีไม่มีความคิด
สร้างสรรคจ์ะคิดไดเ้พยีงทิศทางเดียวคือเพือ่รู้ข่าวสารเท่านั้น  
 3.2 ความคิดยดืหยุน่ทางดา้นการดดัแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง ความสามารถใน
การดดัแปลงความรู้หรือประสบการณใหเ้กิดประโยชนห์ลายๆดา้นซ่ึงมีประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา
ผูท่ี้มีความยดืหยุน่จะคิดดดัแปลงไดไ้ม่ซ ้ ากนั 
4. ควำมคดิละเอยีดละออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอน สามารถ
อธิบายใหเ้ห็นภาพชดัเจน หรือเป็นแผนงานท่ีสมบูรณ์ข้ึน ความคิดละเอียดละออจดัเป็นรายละเอียด
ท่ีน ามาตกแต่ง ขยายความคิดคร้ังแรกใหส้มบูรณ์ข้ึน (Guilford 1967 : 145-151)( อา้งอิงจาก 
http://www.nanabio.com/Research/image%20research/research%20work/ceative%20thinking/cre
ative%20thinking04.html)                 
ปัจจัยที่เกีย่วกบักำรออกแบบผลติภัณฑ์ มี 4 ประการคือ 

1. กำรออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภำพของผลติภณัฑ์ การออกแบบผลิตภณัฑ ์ควรตอ้งพิจารณาถึง
คุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นประการแรกเพือ่จะไดอ้อกแบบใหไ้ดค้วามคงทนถาวรมากนอ้ย หรือให้
เหมาะสมกบัการใชเ้พียงชัว่คราวของผลิตภณัฑน์ั้น เพราะการออกแบบจะตอ้งค านึงถึงวสัดุและ
เวลาการผลิตไปพร้อมกนั ถา้ออกแบบโดยไม่ไดศึ้กษาถึงคุณภาพตามเป้าหมายของการผลิตแลว้ ก็
ไม่สามารถออกแบบท่ีเหมาะสมได ้

http://www.nanabio.com/Research/image%20research/research%20work/ceative%20thinking/creative%20thinking04.html
http://www.nanabio.com/Research/image%20research/research%20work/ceative%20thinking/creative%20thinking04.html
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2. กำรออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัวสัดุและกระบวนกำรผลติ ในท่ีน้ีใคร่ขอย  ้าทางดา้นการออกแบบ
ผลิตภณัฑโ์ดยตรง ดว้ยการผลิตส่ิงของเคร่ืองใชห้รือผลิตภณัฑ ์ก าลงัการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์
จ านวนมาก มีความจ าเป็นยิง่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิตเช่น เคร่ืองจกัรกล หรือเคร่ืองทุ่นแรงอ่ืนๆ 
ยอ่มเหมาะสมกบัวสัดุอยา่งหน่ึง ท าใหก้ารออกแบบผลิตภณัฑต์อ้งพิจารณาถึงวสัดุและกระบวนการ
ผลิตไปพร้อมกนั 

 3. กำรออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัควำมต้องกำรของผู้บริโภค    
  3.1 ความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยูเ่ป็นความตอ้งการท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
วฒันธรรม รสนิยม และการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆความตอ้งการของผูบ้ริโภคยงัเก่ียวขอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจโดยตรงอีกดว้ย 
 3.2 สภาพสังคมท่ีก าลงัเศรษฐกิจตกต ่าการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง ราคาสูง 
สินคา้ฟุ่ มเฟือย หรือเน้นความงามทางการออกแบบมากจนผลิตภณัฑ์นั้นราคาสูง การออกแบบ
เช่นน้ี อาจจะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
 4. กำรออกแบบท่ีมีคุณค่ำทำงควำมงำม 
 เพื่อใหผู้อ้อกแบบตระหนกัถึงความงามท่ีเด่นชดัร่วมสมยั และมีความคิดสร้างสรรคแ์ทรกอยู่
ในการออกแบบแต่ละช้ิน ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือในผลิตภณัฑ์เป็นคุณค่าส่วน
หน่ึงของความงามอีกดว้ย 

หลกักำรออกแบบผลติภัณฑ์ 
 การออกแบบผลิตภณัฑมี์ปัจจยั (Design factors)  มากมายท่ีนกัออกแบบท่ีตอ้งค านึงถึง  แต่
ในท่ีน้ีจะขอกล่าวเพียงปัจจยัพื้นฐาน 10 ประการ  ท่ีนิยมใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสร้างสรรค์
ผลงานเชิงอุตสาหกรรม  ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้ และเป็นตัวก าหนด
องคป์ระกอบของงานออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ส าคญั 
 1.หน้ำที่ใช้สอย (Function) 

ผลิตภณัฑทุ์กชนิดจะตอ้งมีหนา้ท่ีใชส้อยถูกตอ้งตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ คือสามารถตอบสนอง
ประโยชน์ใชส้อยตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในหน่ึงผลิตภณัฑน์ั้นอาจมีหนา้ท่ี
ใชส้อยอยา่งเดียวหรือกลายหนา้ท่ีกไ็ด ้ แต่หนา้ท่ีใชส้อยจะดีหรือไม่นั้น  ตอ้งใชง้านไประยะหน่ึงถึง
จะทราบขอ้บกพร่อง  

2. ควำมสวยงำมน่ำใช้ (Aesthetics or sales appeal) 
 ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมานั้นจะตอ้งมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช ้ตรงตามรสนิยมของ
กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย  เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมและไดผ้ลดี  เพราะความ
สวยงามเป็นความพึงพอใจแรกท่ีคนเราสัมผสัไดก่้อนมกัเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลกั  การ
ก าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบผลิตภณัฑน์ั้น  ไม่เหมือนกบัการก าหนดรูปร่างและสีในงาน
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จิตรกรรมซ่ึงสามารถท่ีจะแสดงหรือก าหนดรูปร่างและสีไดต้ามความนึกคิดของจิตกร แต่ในงาน
ออกแบบผลิตภณัฑน์ั้น  จ าเป็นตอ้งยดึขอ้มูลและกฎเกณฑผ์สมผสานของรูปร่างและสีสัน  ระหวา่ง
ทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเขา้ดว้ยกนั  ถึงแมว้า่มนุษยแ์ต่ละคนมีการรับรู้และ
พึงพอใจในเร่ืองของความงามไดไ้ม่เท่ากนั  และไม่มีกฎเกณฑ์การตดัสินใจใดๆ ท่ีเป็นตวัช้ีขาด
ความถูกความผิด  แต่คนเราส่วนใหญ่ก็มีแนวโนม้ท่ีจะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกนัตาม
ธรรมชาติ  

3. ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ (Ergonomics) 
              ก า ร ออกแบบผ ลิ ตภัณฑ์ ท่ี ดี นั้ น ต้อ ง เ ข้ า ใ จ ก า ย วิ ภ า ค เ ชิ ง ก ล เ ก่ี ย ว กับ ขน า ด 
สัดส่วน  ความสามารถและขีดจ ากดัท่ีเหมาะสมส าหรับอวยัวะต่างๆ ของผูใ้ช ้การเกิดความรู้สึกท่ีดี
และสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์   ทั้ งทางด้านจิตวิทยา(Psychology)และสรีระวิทยา
(Physiology)  ซ่ึงแตกต่างกันไปตามลักษณะเพศ เผ่าพนัธ์ุ ภูมิล าเนา และสังคมแวดล้อมท่ีใช้
ผลิตภณัฑน์ั้นเป็นขอ้บงัคบัในการออกแบบการวดัคุณภาพทางดา้น กายวิภาคเชิงกล(ergonomics) 
พิจารณาไดจ้ากการใชง้านไดอ้ยา่งกลมกลืนต่อการสมัผสั 
    4. ควำมปลอดภัย (Safety) 
 ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีพของมนุษย์  มีทั้งประโยชน์และ
โทษในตวั  การออกแบบจึงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคเป็น
ส าคญั  ไม่เลือกใชว้สัดุ  สี  กรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ  ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชห้รือท าลายส่ิงแวดลอ้ม  ถา้
หลีกเล่ียงไม่ไดต้อ้งแสดงเคร่ืองหมายเตือนไวใ้หช้ดัเจนและมีค าอธิบายการใชแ้นบมากบัผลิตภณัฑ ์
     5. ควำมแข็งแรง (Construction) 
 ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมานั้นจะตอ้งมีความแข็งแรงในตวั  ทนทานต่อการใชง้านตามหนา้ท่ี
และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบติัของวสัดุ ขนาด แรงกระท าใน
รูปแบบต่างๆ จากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีดีต้องมีความมั่นคง
แข็งแรง  ตอ้งเขา้ใจหลกัโครงสร้างและการรับน ้ าหนกั  ตอ้งสามารถควบคุมพฤติกรรมการใชง้าน
ให้กบัผูใ้ชด้ว้ย เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านให้กบัผูใ้ชด้ว้ย เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านให้
เหมาะสม สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ   และต้องรู้จักผสมความงามเข้ากับช้ินงานได้อย่าง
กลมกลืน  เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแขง็แรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม จึงเป็นหนา้ท่ีของ
นกัออกแบบท่ีจะตอ้งเป็นผูผ้สานสองส่ิงเขา้มาอยูใ่นความพอดีใหไ้ด ้ นอกจากการเลือกใชป้ระเภท
ของวสัดุ โครงสร้างท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงความประหยดัควบคู่กนัไปดว้ย 
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6. รำคำ (Cost) 
ก่อนการออกแบบผลิตภณัฑ์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใช้ว่าเป็นกลุ่มใด  อาชีพ

อะไร ฐานะเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะช่วยใหน้กัออกแบบสามารถก าหนดแบบผลิตภณัฑแ์ละประมาณราคา
ขายให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดใ้กลเ้คียงมากข้ึน  การจะไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์มีราคาเหมาะสม
นั้น  ส่วนหน่ึงอยู่ท่ีการเลือกใชช้นิด  หรือเกรดของวสัดุ  และวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม  ผลิตไดง่้าย
และรวดเร็ว  แต่ในกรณีท่ีประมาณราคาจากแบบสูงกวา่ท่ีก าหนดก็อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือ
พฒันาองคป์ระกอบดา้นต่างๆ กนัใหม่เพื่อลดตน้ทุน  แต่ทั้งน้ีตอ้งคงไวซ่ึ้งคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น 

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

8. กรรมวธีิกำรผลติ (Production) 
 ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตไดง่้าย รวดเร็ว ประหยดัวสัดุ ค่าแรงและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ แต่ในบางกรณีอาจตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้งกบักรรมวิธีของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ท่ีมีอยู่เดิม  และควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรท่ีจะลดตน้ทุนไดร้วดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากกวา่การประหยดัเพราะการผลิตทีละมากๆ 

9. กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (Maintenance) 
 ผลิตภณัฑทุ์กชนิดควรออกแบบใหส้ามารถบ ารุงรักษา และแกไ้ขซ่อมแซมไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก
เม่ือมีการช ารุดเสียหายเกิดข้ึน  ง่ายและสะดวกต่อการท าความสะอาดเพื่อช่วยยดือายกุารใชง้านของ
ผลิตภัณฑ์  รวมทั้ งควรมีค่าบ ารุงรักษาและการสึกหรอต ่า  ตัวอย่างเช่น  ผลิตภัณฑ์ประเภท
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองยนต์  และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ  ท่ีมีกลไกภายในซับซ้อน อะไหล่
บางช้ินยอ่มมีการเส่ือมสภาพไปตามอายกุารใชง้านหรือจากการใชง้านท่ีผดิวิธี  การออกแบบท่ีดีนั้น
จะตอ้งศึกษาถึงต าแหน่งในการจดัวางกลไกแต่ละช้ิน  เพื่อท่ีจะไดอ้อกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณ
ต่างๆ  ให้สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ไดโ้ดยง่าย  นอกจากนั้นการออกแบบยงั
ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

10. กำรขนส่ง (Transportation) 
ผลิตภัณฑ์ ท่ีออกแบบควรค า นึง ถึงการประหยัด ค่าขนส่ง  ความสะดวกในการ

ขนส่ง  ระยะทาง  เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน ้ าหรือทางอากาศ ) การกินเน้ือท่ีในการขนส่ง 
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(มิติความจุ  กวา้ง ´ ยาว ´ สูง  ของรถยนตส่์วนบุคคล รถบรรทุกทัว่ไป ตูบ้รรทุกสินคา้ ฯลฯ) ส่วน
การบรรจุหีบห่อต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายของผลิตภณัฑ์ได้ง่าย กรณีท่ี
ผลิตภณัฑท่ี์ท าการออกแบบนั้นมีขนาดใหญ่  อาจตอ้งออกแบบใหช้ิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้
ง่าย เพื่อท าใหหี้บห่อมีขนาดเลก็ลง  
(อา้งอิงจาก https://sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph15/w9 ) 
3. แนวคดิเกีย่วกบักำรเขียนแผนธุรกจิ       
 แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิมจะ
ก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจท่ีจะ
เปล่ียนความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบวา่แผนธุรกิจเปรียบ
เหมือนแผนท่ีในการเดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ 
แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การ
คาดคะเนทางการเงิน ท่ีจะช้ีน าผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควร
ระวงัดว้ยเช่นกนั  
          1. บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร บทสรุปผูบ้ริหาร เป็นส่วนท่ีสรุปภาพรวมของแผนธุรกิจนั้นๆไว ้
ซ่ึงมีความส าคญัมากเพราะเป็นส่วนท่ีผูร่้วมทุน และสถาบนัการเงินจะอ่านก่อนเป็นอยา่งแรก และ
ตดัสินใจว่าจะอ่านต่อจนจบหรือไม่ ผูป้ระกอบการจึงควรสละเวลาเป็นพิเศษในการท าให้บทสรุป
ผูบ้ริหารน้ีน่าเช่ือ ถือ หนักแน่น และน่าติดตาม โดยเน้นหนกัเร่ือง ลกัษณะและแนวคิดของธุรกิจ 
โอกาสและกลยทุธ์หลกัท่ีใช้ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคาดคะเนลูกคา้เป้าหมาย ความไดเ้ปรียบ
เชิงแข่งขันของธุรกิจความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการท าก าไร ทีมผูบ้ริหาร 
ขอ้เสนอผลตอบแทน (กรณีหาแหล่งทุนภายนอก) 
 2. ประวติัยอ่ของกิจการประวติัยอ่ของกิจการ  เป็นส่วนท่ีให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั ประวติั
กิจการ/ผูป้ระกอบการอย่างสั้น สถานท่ีตั้งของกิจการของเรา วิสัยทศัน์ (Vision) ระบุส่ิงท่ีใฝ่ฝัน
อยากให้องค์กรเป็นในอนาคตขา้งหน้า เราคือใคร เราจะท าอะไร เราจะมุ่งหน้าไปท่ีไหน ภารกิจ
หลกั (Mission) หรือ พนัธกิจ กรอบในการด าเนินงานขององคก์ร ลูกคา้ของเราคือใคร? เราจะตอ้ง
ท าอะไร? ท าอยา่งไร? เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้)การเงิน แผนธุรกิจก็ยงัจ าเป็นอยูดี่
เพื่อใหผู้ป้ระกอบการมีแผนท่ีในการบอกทิศทางของการด าเนินกิจการในอนาคต 
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์การวิเคาระห์สถานการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นขอ้มูลท่ี
จ าเป็นในการก าหนดทิศทาง กลยทุธ์ิ และแผนการด าเนินงานของกิจการ จึงเป็นงานอนัดบัแรกท่ีคุณ
ควรกระท า เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์นั้ นเรียกว่า SWOT Analysis ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยปัจจยัภายในอย่างจุดแข็ง (Strength) และ จุดอ่อน (Weaknesses) ของกิจการ รวม
ไปถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก 

https://sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph15/w9
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 4. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ คือ ผลลพัธ์ทาง
ธุรกิจท่ีกิจการต้องได้รับในช่วงระยะเวลาของแผนนั่นเอง การวางแผนเป้าหมายทางธุรกิจท่ี
น่าเช่ือถือนั้นคุณจะตอ้งแสดงให้เห็นความเป็น ไปได ้ท่ีสามารถวดัผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 5. แผนการตลาด การเขียนแผนการตลาด ผูเ้ขียนจะต้องอาศยัการวิเคราะห์สถานการณ์ 
ร่วมกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจท่ีไดก้ล่าวไปในขอ้ 3 และขอ้ส่ี เพื่อใชห้าเป้าหมายทาง
การตลาด ท าการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนั้น และสร้างกลยุทธ์ต่างๆ เช่น ยอดขาย (Sales Value) 
ปริมาณขาย 
(Sales Volume) ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) การเจริญเติบโตของตลาด (Market Growth) ฐาน
ลูกคา้ (Customer Share) ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) อตัราการกลบัมา
ซ้ือซ ้า (Re-purchase Rate) 
 6. แผนการผลิต การเขียนแผนการผลิตน้ีผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งเขียนเร่ืองแผนการผลิตและการ 
ปฏิบติัให้ละเอียด เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความสามารถของกิจการในการจดัการกระบวนการ
ผลิตและ ปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท่ีส าคญัตอ้งมุ่งเนน้ประเดน็การจดัการระบบ
การแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรใน การผลิตให้เป็นผลผลิต ซ่ึงในท่ีน้ีคือจ านวนหรือมูลค่า
ของสินคา้และบริการท่ีผลิตไดน้ัน่เอง เช่น กระบวนการผลิต สินทรัพยถ์าวรท่ีใชใ้นการผลิต อายุ
การใชง้าน และเงินลงทุน ก าลงัการผลิตท่ีวางไว ้ท่ีตั้งโรงงานและการวางผงัโรงงาน รายการวตัถุดิบ 
จ านวนท่ีใช้ และต้นทุนวตัถุดิบ แรงงาน ต าแหน่งงาน คุณสมบัติของแรงงาน ต้นทุนแรงงาน 
ค่าใชจ่้ายโรงงาน สรุปตน้ทุนการผลิต (น าไปปรับปรุงราคาในแผนการตลาด) 
 7. แผนการจัดการและแผนคน ส่วนน้ีคือการเขียนแผนผงัโครงสร้างขององค์กรนั่นเอง 
ผูจ้ดัท าแผนจะตอ้งระบุต าแหน่ง หนา้ท่ี และประโยชน์ของหน่วยงานในองคก์ร เช่น รูปแบบธุรกิจ 
โครงสร้างองคก์ร (ผงัองคก์ร) ประสบการณ์ทางธุรกิจและคุณสมบติัของผูป้ระกอบการ กิจกรรม
ก่อนเร่ิมด าเนินการ และค่าใชจ่้าย ท่ีตั้งส านกังาน และสาขา (ถา้มี) อุปกรณ์ส านกังาน และอายกุาร
ใชง้านค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 8. แผนการเงิน แผนการเงินจะประกอบด้วยสมมติฐานต่างๆทางการเงิน เช่น เงินทุนท่ี
ตอ้งการ (ตน้ทุนโครงการ) แหล่งเงินทุน (แผนการลงทุนและการกูเ้งิน) ประมาณการจุดคุม้ทุน 
ประมาณการงบก าไรขาดทุน ประมาณการงบดุล ประมาณการงบกระแสเงินสด การช าระคืนเงินกู้
หรือการจ่ายผลตอบแทนใหผู้ล้งทุน การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน แผนการเงินนั้นมีส่วนช่วย
ใหผู้ร่้วมลงทุนและสถานบนัการเงินเกิดความมัน่ใจ เพราะถา้หากเราตั้งสมมติฐานทางการเงินอยา่ง
สมเหตุสมผลเราก็จะดูน่าเช่ือถือ ในทางตรงกนัขา้มถา้เราตั้งสมมติฐานทางการเงินไม่สมเหตุสมผล
กจ็ะท าใหเ้ราดู อ่อนประสบการณ์ไปโดยปริยาย 
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 9. แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินการ คือการจดัท ารายละเอียดของกลยทุธ์แต่ละดา้นให้
เป็นรูปธรรมนัน่เอง  ผูป้ระกอบการอาจจะสร้างเป็นตารางแจกแจงใหเ้ห็นเป้าหมาย  กลยทุธ ์ วิธีการ   
งบประมาณ  และระยะเวลาด าเนินการ เป็นรายเดือนหรือรายปี เช่น จดัท ารายละเอียดกิจกรรมท่ีตอ้ง
ท าแบ่งตามช่วงเวลาระบุงบประมาณ ระบุวิธีการวดัผล ประเมินผลกิจกรรม ระบุผูรั้บผิดชอบ 
 10. แผนฉุกเฉิน เป็นแผนสุดทา้ยท่ีจ าเป็นตอ้งมีเพื่อเอาไวรั้บมือกบัสถานการณ์ท่ีไม่ได ้คิดไว้
ล่วงหนา้หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น คู่แข่งขายสินคา้ตดัราคา สินคา้ถูกเลียนแบบ หรือวตัถุดิบไม่
เพียงพอ ซ่ึงอาจท าให้กิจการไดรั้บผลในดา้นลบ ผูป้ระกอบการควรอธิบายเร่ืองความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนควบคู่กบัแผนฉุกเฉิน เอาไวล่้วงหนา้ เพราะนอกจากจะไดเ้ป็นการเตรียมการในการแกปั้ญหา
แลว้ ยงัท าใหผู้ร่้วมลงทุน และสถาบนัการเงินเห็นความพร้อมของเราอีกดว้ย 
4. แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค       
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior defined) ไดมี้การใหค้วามหมายไวห้ลากหลาย ท่ี
คลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา
ใหไ้ดม้า ซ่ึงการบริโภคและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ี
เกิดข้ึน ทั้งก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าวดว้ย(Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. 
Miniard. 1990, น .3 อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน์ .2550)     
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการ
ซ้ือ การใช ้การประเมินและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัว่าจะท าให้ความ
ตอ้งการ ของเขาไดรั้บความพอใจ(Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อา้งอิง
ใน ศุภร เสรีรัตน์.) 

อับรำฮัมมาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นนักจิตวิทยาและนักมนุษยวิทยาซ่ึงได้น า
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเป็นนกัจิตวิทยาและผูใ้ห้ค  าปรึกษามาเป็นพื้นฐานในการเสนอทฤษฎีท่ี
อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยว์่าจะมีความตอ้งการเป็นระดบัต่างๆ ลาเฮย ์(Lahey, 2004, p. 383) 
กล่าวถึง กรอบความคิดท่ีส าคญัของทฤษฎีมาสโลว ์ซ่ึงระบุว่าบุคคลมีความตอ้งการเรียงล าดบัจาก
พื้นฐานไปยงัระดบัสูงสุดกล่าวคือ        
  1. มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตอ้งการอยู่เสมอและไม่มีวนัส้ินสุด และมากข้ึน
เร่ือยๆ ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีเขาไดรั้บ หรือมีอยูแ่ลว้ เม่ือความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็ยงัมีความตอ้งการนั้นต่อไป เช่น ความตอ้งการในปัจจยัท่ีจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต เป็นตน้   

2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมของมนุษย์
อีกแต่ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเป็นส่ิงจูงใจต่อไป  

 

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
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3. ความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัของความส าคญัแตกต่างกนั ความตอ้งการมีหลายดา้น 
บุคคลมีการแบ่งระดับความส าคญั ความเร่งด่วนต่อชีวิตแตกต่างกัน และจะแสดงพฤติกรรมท่ี
น าไปสู่ความตอ้งการท่ีมีความส าคญัมากกวา่ก่อนเสมอ 
 ทฤษฎีล ำดับขั้นแห่งควำมต้องกำรของมำสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) แบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ (Boeree, 2006)       
 1. ควำมต้องกำรทำงร่ำงกำยหรือสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการ
พื้นฐานของร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและกรพกัผ่อน เป็นตน้ 
ความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นส าหรับมีชีวิตอยู่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทาง
สรีระอยูเ่สมอจะขาดเสียไม่ได ้ถา้อยูใ่นสภาพท่ีขาดจะกระตุน้ใหต้นมีกิจกรรม ขวนขวายท่ีจะสนอง
ความตอ้งการ    
 2. ควำมต้องกำรควำมมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึงความตอ้งการความมัน่คง
ปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ และเป็นอิสระจากความกลวั ขู่เข็ญ บงัคบั จากผูอ่ื้นและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้กนั ความตอ้งการประเภทน้ีเร่ิมตั้งแต่วยั
ทารกจนกระทัง่วยัชรา ความตอ้งการท่ีจะมีงานท าเป็นหลกัแหล่งกเ็ป็นความตอ้งการเพื่อสวสัดิภาพ
ของผูใ้หญ่อยา่งหน่ึง         
  3. ควำมต้องกำรควำมรักและควำมผูกพัน (Love and Belonging Needs) หมำยถึงมนุษย์
ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เป็นท่ีรักของผู ้อ่ืน และต้องการมีความผูกพันกับผู ้อ่ืนหรือมี
ความสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของหมู่ ทราบว่าทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนท่ีรู้สึกว่าเหงาไม่มี
เพื่อน มีชีวิตไม่สมบูรณ์ เป็นผูท่ี้จะตอ้งซ่อมความตอ้งการประเภทน้ี คนท่ีรู้สึกวาตนเป็นท่ีรักและ
ยอมรับของหมู่จะเป็นผูท่ี้สมปรารถนาในการตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ 
  4. ควำมต้องกำรกำรยกย่อง (Esteem Needs) ความตอ้งการน้ีประกอบดว้ยความตอ้งการท่ี
จะประสบผลส าเร็จ มีความสามารถ ตอ้งการท่ีจะใหผู้อ่ื้นเห็นวา่ตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าและ
มีเกียรติ ตอ้งการไดรั้บความยกยอ่งและนบัถือจากผูอ่ื้น ผูท่ี้มีความสมปรารถนาในความตอ้งการน้ี
จะเป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจในตวัเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงขา้มกบัผูท่ี้ขาดความตอ้งการ
ประเภทน้ี จะรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ย มองโลกในแง่ร้าย   
  5. ควำมต้องกำรรู้จักตนเองอย่ำงแท้จริงและพัฒนำตนเองให้สมบูรณ์ (Need for self-
actualization) มาสโลวอ์ธิบายความตอ้งการท่ีเรียกว่า “Self Actualization” ว่าเป็นความตอ้งการท่ี
จะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงของตน จะกลา้ท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จกัค่านิยมของ
ตนเอง มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมีความสามารถท าได้ ทั้ ง
ทางดา้นสติปัญญา 
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ทกัษะ และอารมณ์ความรู้สึกยอมรับตนเองทั้งส่วนดีและส่วนเสีย ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการมีสติท่ีจะ
ยอมรับวา่ตนใชก้ลไกในการป้องกนัตนในการปรับตวัและพยายามท่ีจะเลิกใช ้เปิดโอกาสใหต้นเอง
ไดเ้ผชิญกบัความจริงของชีวิต เผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ โดยคิดวา่เป็นส่ิงท่ี “ทา้ทาย” “น่าต่ืนเตน้” 
และมีความหมาย กระบวนการท่ีจะพฒันาตนเองเตม็ท่ีตามศกัยภาพของตน เป็นกระบวนการท่ีไม่มี
จุดจบ ตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองเต็มท่ีตามศกัยภาพของ
ต น  เ พ ร า ะ มี น้ อ ย ค น ท่ี จ ะ ไ ด้ ถึ ง ขั้ น  “Self Actualization”อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์ ( อ้ า ง อิ ง จ า ก 

www.gotoknow.org/posts/629839)     
กระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ 

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

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

ขั้นที่ 2  กำรระบุข้อจ ำกัดของปัจจัย (Indentify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปัญหาได้
ถูกตอ้งแลว้ ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงขอ้จ ากดัต่าง ๆ ขององคก์าร โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ก าลงัคน เงินทุน เคร่ืองจกัร ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
รวมทั้งเวลาซ่ึงมกัเป็นปัจจัยจ ากัดท่ีพบอยู่เสมอ ๆ การรู้ถึงข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขท่ีไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได ้จะช่วยใหผู้บ้ริหารก าหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงได ้ 
 ขั้นที่ 3 กำรพัฒนำทำงเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผูบ้ริหารควร
ท าการพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความ
เป็นไปได ้ในการแกปั้ญหาให้นอ้ยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีองคก์ารประสบ
ปัญหาเวลาการผลิตไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารอาจพิจารณาทางเลือกดงัน้ี 1) เพิ่มการท างานกะพิเศษ 2) 
เพิ่มการท างาน 
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ล่วงเวลาโดยใช้ตารางปกติ 3) เพิ่มจ านวนพนักงาน หรือ 4) ไม่ท าอะไรเลย ในการพฒันา
ทางเลือกผูบ้ริหารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริหารอ่ืน ๆ ท่ีประสบความส าเร็จทั้งภายในและ
ภายนอกขององคก์าร ซ่ึงอาจใชว้ิธีการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจดัการประชุมกลุ่มยอ่ยข้ึน 
ข้อมูลท่ีได้รับจากบุคคลเหล่านั้นเม่ือผนวกรวมกับสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์และประสบการณ์ของตนเองจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถพฒันาทางเลือกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ขั้นที่ 4  กำรวิเครำะห์ทำงเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผูบ้ริหารได้ท าการพฒันา
ทางเลือกต่าง ๆ โดยจะน าเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอย่างรอบคอบ 
และควรวิเคราะห์ทางเลือกในสองแนวทาง คือ ทางเลือกนั้นสามารถน ามาใชจ้ะเกิดผลต่อเน่ืองอะไร
ตามมา ทางเลือกบางทางเลือกท่ีอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัขององคก์ารก็อาจท าให้เกิดผลต่อเน่ืองท่ีไม่พึง
ประสงคต์ามมา เช่น ทางเลือกหน่ึง ของการเพิ่มผลผลิต ไดแ้ก่การลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงจะช่วยให้แกปั้ญหาได ้แต่อาจมีปัญหาเก่ียวกบัการลดลงของขวญัก าลงัใจของพนกังานในระยะ
ต่อมา เป็นตน้ 
 ขั้นที่  5 กำรเลือกทำงเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative) เม่ือผูบ้ริหารได้ท าการ 
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละ
ทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง เพื่อพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสีย
ต่อเน่ืองในภายหลงันอ้ยท่ีสุด และใหผ้ลประโยชน์มากท่ีสุด แต่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตดัสินใจเลือก
ทางเลือกแบบประนีประนอม โดยพิจารณาองค์ประกอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือกน ามา
ผสมผสานกนั 
 ขั้นที่ 6 กำรน ำผลกำรตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เม่ือผูบ้ริหารไดท้างเลือก
ท่ีดีท่ีสุดแลว้ ก็ควรมีการน าผลการตดัสินใจนั้นไปปฏิบติั เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรก าหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการ
ด าเนินงาน งบประมาณ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั ควรมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีท่ี
ชัดเจน และจัดให้มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีจะช่วยให้การตัดสินใจเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ี
ผูบ้ริหารควรก าหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  
 ขั้นที่ 7 กำรสร้ำงระบบควบคุมและประเมินผล(Establish a control and evaluation system
)ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล 
ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยให้ผูบ้ริหารแกปั้ญหาหรือท าการตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยไดผ้ลลพัธ์ของการ
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (อา้งอิงจาก https://www.gotoknow.org/posts/331478l ) 
 ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

https://www.gotoknow.org/posts/331478l
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ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง
กัน โดยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของผู ้บริโภค 
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั 
 1. ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรม ( Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นวิธีการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือ
ว่าเป็นส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบติั เพื่อให้สังคมด าเนินและมีการพฒันาไปไดด้ว้ยดี บุคคลใน
สังคมเดียวกนัจึงตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามวฒันธรรมเพื่อการอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสังคม วฒันธรรม
เป็นเคร่ืองผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้ว้ยกนั วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการพื้นฐานและ
พฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรู้เร่ืองค่านิยม ทศันคติ ความชอบ การรับรู้ และมีพฤติกรรม
อยา่งไรนั้น จะตอ้งผ่านกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว และสถาบนัต่างๆในสังคม 
คนท่ีอยู่ในวฒันธรรมต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกัน การก าหนดกลยุทธ์จึงต้อง
แตกต่างกนัไปส าหรับตลาดท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั โดยวฒันธรรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ประเภท ดงัน้ี 
 1.1 วัฒนธรรมพื้นฐำน ( Culture) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นรูปแบบหรือวิธีทางในการด าเนิน
ชีวิตท่ีสามารถเรียนรู้และถ่ายทอด สืบต่อกนัมาโดยผ่านขบวนการอบรมและขดัเกลาทางสังคม 
วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงพื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการซ้ือและพฤติกรรมของบุคคล 
 1.2 วัฒนธรรมย่อย ( Subculture) หมายถึง วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยๆในแต่ละวฒันธรรม ซ่ึง
มีรากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาคท่ีแตกต่างกนั บุคคลท่ีอยู่ในวฒันธรรมกลุ่มยอ่ย
จะมีขอ้ปฏิบติัทางวฒันธรรมและสังคมท่ีแตกต่างกนัไปจากกลุ่มอ่ืน ท าใหมี้ผลต่อชีวิตความเป็นอยู ่
ความต้องการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกันและในกลุ่มเดียวกันจะมี
พฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย เช่น  กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ 
 1.3 ช้ันทำงสังคม (Social class) เป็นการจดัล าดบับุคคลในสังคมจากระดบัสูงไประดบั
ต ่า โดยใชล้กัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ อาชีพ ฐานะ รายได ้ตระกูลหรือชาติก าเนิด ต าแหน่งหนา้ท่ี
ของบุคคลเพื่อจะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย ต าแหน่งของ
ผลิตภณัฑแ์ละการจดัส่วนประสมทางการตลาด 
 2. ปัจจัยด้ำนสังคม ( Social Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสงัคมจะประกอบดว้ย 
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            2.1 กลุ่มอ้ำงอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง เน่ืองจากบุคคลตอ้งการใหเ้ป็นท่ียอมรับ
ของกลุ่ม จึงตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอา้งอิง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 
กลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ 
 2.2 ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ 
ความคิดและค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การเสนอ
ขายสินคา้จึงตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภค และการด าเนินชีวิตของครอบครัวดว้ย 
 2.3 บทบำทและสถำนะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น 
ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องค์กรและสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีสถานะท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 
ฉะนั้นในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคมกัจะมีบทบาทหลายบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบั การตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของตนเอง และผูอ่ื้นดว้ย 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลของคนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 3.1 อำยุ (Age) อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบ
ทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 3.2 วงจรชีวติครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคล
ในลกัษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ
ทศันคติและค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่าง
กนั Kotler. (2003 : 260) ไดก้ล่าวว่า วงจรชีวิตครอบครัว ประกอบดว้ยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะมี
ลกัษณะการบริโภคและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

 3.3 อำชีพ ( Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

 3.4 รำยได้ ( Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ ( Economic Circumstance) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย 
รายไดก้ารออมสินทรัพย ์อ านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทั้งส้ิน 

 3.5 กำรศึกษำ (Education) ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

 

  



23 
 

 

3.6 ค่ำนิยมหรือคุณค่ำ (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือคุณค่า 
( Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึง
อตัราผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อตราสินคา้ รูปแบบการด ารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการ
ด าเนินชีวิตในโลกมนุษย ์โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม ( Activities) ความสนใจ (Interest) ความ
คิดเห็น (Opinions) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 
 4. ปัจจัยด้ำนจิตวิทยำ ( Psychological factor) หรือปัจจยัภายใน การเลือกซ้ือของบุคคล
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือและการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย 
 4.1 กำรจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ ( Drive) ท่ีอยู่ภายในตวับุคคล ซ่ึง
กระตุ้นให้บุคคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกได้ 
พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจ ( Motive) ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้
จากภายในตวับุคคลท่ีตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึน
ภายในตวัมนุษย ์ถือวา่เป็นความตอ้งการของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็น ความตอ้งการทางดา้น ต่างๆ ท าให้
เกิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินคา้มาบ าบดัความตอ้งการของตน 
 4.2 กำรรับรู้ ( Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูปั่จจยัภายใน 
เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการและอารมณ์ และยงัมีปัจจยัภายนอกคือ ส่ิงกระตุน้ การ
รับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสมัผสัทั้ง 5 การเห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน รส กาย การสมัผสั ซ่ึงแต่
ละคนมีการรับรู้แตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บั 
 4.3 กำรเรียนรู้ ( Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลจากประสบการณ์
ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดข้ึน เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้และเกิดการตอบสนองต่อส่ิง
กระตุน้นั้น 
 4.4 ควำมเช่ือ ( Beliefs) เป็นความคิดซ่ึงบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมา
จากประสบการณ์ในอดีต 
 4.5 ทัศนคติ ( Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 
ความรู้สึกดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Kotler. 2003 : 
270) หรือ หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงส่วนประกอบของทศันคติ 
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                4.6บุคลิกภำพ (  Personality)  เ ป็นรูปแบบลักษณะของบุคคลท่ีจะเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีมีลกัษณะแตกต่างของบุคคลซ่ึง
น าไปสู่การตอบสนองท่ีสม ่าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อส่ิงกระตุน้ 
 4.7 แนวคิดของตนเอง ( Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง
หรือความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 
 5. ปัจจัยด้ำนกำรตลำด( Marketing factor) หรือ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
(อา้งอิงจาก https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25/ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อก/) 

5.ทฤษฎีส่วนประสมทำงกำรตลำด 4P's (Marketing Mix) 
 คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 
ประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของ
กิจการ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดั
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวั
แปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
 1.ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใชห้รือ
ก า รบ ริ โภค ท่ีส าม า รถท า ให้ ลู ก ค้ า เ กิ ด คว ามพึ งพอ ใ จ  (Armstrong and Kotler.  2009 : 
616) ประกอบด้วยส่ิงท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า 
บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด 
ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มี
คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้
 2. รำคำ (Price) หมายถึง จ านวนท่ีต้องจ่ายเพื่อให้ได้ ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่า
ทั้ งหมดท่ีลูกค้ารับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินท่ีจ่าย
ไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวั
ท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือ 
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3. กำรจัดจ ำหน่ำย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย
สถาบนัและกิจกรรมใช้ เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถานบนัท่ีน า
ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ 
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
 3.1 ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการส าหรับการใช้หรือบริโภค (Kotler and 
Keller. 2009 : 787) หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ ์และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไป
ยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้าง
อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้มจากผูผ้ลิต ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
 3.2 กำรกระจำยตัวสินค้ำหรือกำรสนับสนุนกำรกระจำยตัวสินค้ำสู่ตลำด (Physical 
distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตาม
แผน และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงั
จุดสุดทา้ยในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไร (Kotler and Keller. 
2009 : 786) หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนยา้ยตัวผลิตภณัฑ์ จากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
 4. กำรส่งเสริมกำรขำย (Sales promotion) หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้เกิด
การซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็นเคร่ืองมือกระตุน้
ความตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นักงานขาย (Etzel, Walker and 
Stanton. 2007 : 677) ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย 
หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  4.1 กำรโฆษณำ (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์กร และ
ส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ บริการ หรือ ความคิด ท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภ์
รายการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 33)  
 4.2 กำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย (Personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลกบับุคคล
เพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการดว้ยการขายแบบเผชิญหนา้
โดยตรงหรือใช้โทรศัพท์ (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 675) หรือเป็นการเสนอขายโดย
หน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ (Armstrong and Kotler. 
2009 : 616) 
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4.3 กำรส่งเสริมกำรขำย (Sales promotion) หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้เกิดการซ้ือ
หรือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ  (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นความ
ตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย (Etzel, Walker and Stanton. 
2007 : 677) ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรือ
บุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ 
   (1.) การกระตุน้ผูบ้ริโภค การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) 
   (2.) การกระตุน้คนกลาง การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) 
   (3.) การกระตุน้พนักงานขาย การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force 
Promotion) 
 4.4 กำรให้ข่ำวและประชำสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมายดงัน้ี  
  1. การใหข่้าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือตราสินคา้หรือ
บริษทัท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบติัจริงอาจตอ้งมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจายเสียง
หรือส่ือส่ิงพิมพ ์ 
  2. ประชาสัมพนัธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการ
วางแผนโดยองคก์รหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ต่อผลิตภณัฑ ์หรือต่อนโยบายให้เกิดกบั
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 677) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกนั
ภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 
 4.5 กำรตลำดทำงตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) การโฆษณา
เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการ
โฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสสองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผู ้ซ้ือ
และท าให้เกิดการตอบสนองในทนัที ทั้งน้ีตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และใชส่ื้อต่าง ๆ เพื่อส่ือสาร
โดยตรงกบัลูกคา้ 
(อา้งอิงจาก http://passakorn2326.blogspot.com/ ) 

 
6.งำนวจิัยที่เกีย่วข้องกบัโครงกำร         

กฤติมำ มะลวิลัย์ (2554) ศึกษาเร่ือง การพฒันาส่ิงประดิษฐก์ระถางตน้ไมจ้ากปูนปลาสเตอร์
และกระดาษหนังสือพิมพ ์ปัจจุบนัเม่ือคนอ่านหนังสือพิมพใ์นชีวิตประจ าวนั เม่ืออ่านเสร็จแลว้ 
คุณค่าของหนงัสือพิมพก์็จะลดลง และจากนั้นก็น ามาท้ิงขายของเก่าเป็นการส้ินเปลืองท่ีท าให้เกิด
ขยะเพิ่มมากข้ึนดังนั้ นผู ้จัดท าจึงน ากระดาษ หนังสือพิมพ์มาจัดท างานวิจัยเร่ือง การพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์กระถางตน้ไม ้จากปูนปลาสเตอร์และกระดาษ หนงัสือพิมพโ์ดยใชก้ระบวนการสะเตม็
ศึกษาซ่ึงเป็นการพฒันาต่อยอดจากเดิมคือการน าปูนส าเร็จรูปมาท าเป็น กระถางตน้ไมซ่ึ้งของเดิม

http://passakorn2326.blogspot.com/
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จะมีน ้าหนกัมากกวา่ถา้ใส่ในปริมาณอตัราส่วนท่ีนอ้ยกวา่การพฒันาใหม่โดยการน าปูน ปลาสเตอร์
มาเป็นส่วนผสมแทนและมีค่าใช้จ่ายท่ีถูกกว่าเดิมและมีน ้ าหนักของกระถางท่ีเบากว่ามาก มี
วตัถุประสงค ์1. เพื่อลดการท้ิงกระดาษหนงัสือพิมพ ์2. เพื่อพฒันาส่ิงประดิษฐแ์ละความพึงพอใจให้
มีประสิทธิภาพใช้งานเหมาะสม  3. เพื่อเป็นอาชีพเสริมและสร้างประโยชน์ต่อผู ้ท่ีสนใจได้ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากงานวิจยั 1. สามารถลดการท้ิงกระดาษหนังสือพิมพ  ์2. สามารถ
พฒันาส่ิงประดิษฐแ์ละความพึงพอใจใหมี้ประสิทธิภาพใชง้านเหมาะสม 3. สามารถเป็นอาชีพเสริม
และสร้างประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจได ้ขอบเขตของงานวิจยั ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกบัการ
ประดิษฐ์กระถางตน้ไมจ้ากปูนปลาสเตอร์และ กระดาษหนังสือพิมพโ์ดยใช้กระบวนการสะเต็ม
ศึกษา เป็นการพฒันาต่อจากการใช้ปูนส าเร็จซ่ึงจะมีน ้ าหนัก และค่าใช้จ่ายมากกว่า กลุ่มท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นนักศึกษาภายในวิทยาลยัฯ 5คนซ่ึงเคยน าส่ิงประดิษฐ์ไปใช ้ประโยชน์และไดน้ ามา
พฒันาต่อ ตวัช้ีวดัใชเ้คร่ืองมือคือแบบประเมินความพึงพอใจเร่ืองการพฒันาส่ิงประดิษฐ์ กระถาง
ตน้ไม ้จากปูนปลาสเตอร์และกระดาษหนงัสือพิมพโ์ดยใชก้ระบวนการสะเต็มศึกษาวดัค่าสถิติคือ 
ค่าเฉล่ียและร้อยละซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 คิดเป็นร้อยละ 95.44
ทางดา้น ผูว้ิจยัพฒันางานส่ิงประดิษฐ์ให้มีความพอใจสูงสุด และน าขอ้มูลมาจดัท าเผยแพร่ต่อไป
 สวรรยำ ธีระสุนทรไท และอรอุมำ เสริฐศรี (2559) ศึกษาโครงการประเภทนวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้“ส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษลูกฟูก” โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี (1.) 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ (2.) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบักระดาษท่ีไม่
ใชแ้ลว้  (3.) เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 4.เพื่อใหน้กัศึกษามี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
การด าเนินโครงการมีวิธีด าเนินโครงการ 3 ขั้นคือ 1.)ขั้นเตรียมการ 2.)ขั้นด าเนินการ และ                                    
3.)ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงานสรุปไดด้งัน้ี     

1. เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ กรกฎาคม 2559 ถึง กมุพาพนัธ์ 2560 สถานท่ี 86 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 
8 ต.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560       
 2. ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ มีเงินลงทุน 2,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเป็นเงิน 1,660 บาท คงเหลือ 340 บาท      
 3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั้นการ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บักระดาษลูกฟูกท่ีไม่
ใช้แล้ว นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม นักศึกษามีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์     
 4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานโครงการ คือ  

1.)ปัญหาการตดักระดาษท่ีผิดพลาดท าให้ประกอบแลว้ไม่เท่ากนัจึงท าให้เสียเวลาตอ้งวดั
และเสียเวลาประกอบใหม่ 2.)วสัดุบางช้ินเป็นของเหลือใชท้ าใหก้ารท าความสะอาดยากข้ึน 
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 3.)สมาชิกมีการทะเลาะเก่ียวกบัตวัผลงาน   
5. ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา คือ 1.)ใชก้ระดาษแบบหนาเพิ่มข้ึนมาอีกเพื่อความ

แข็งแรงและทนทาน 2.)วสัดุสกปรกมากตอ้งใช้เวลาและการร่วมมือของเพื่อน ช่วยกนัท าความ
สะอาดขดัลา้งจากความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อโครงการส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษ
ลูกฟูก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย ( X̅ = 4.57 ) เม่ือพิจารณาเป็นด้านพบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( X̅ = 4.65 ) รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย( X̅ = 4.62 ) และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( X̅ = 
4.53 ) ตามล าดบั    

เสำวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี1* และ กนกวรรณ หัตถิยำ (2558) ศึกษาเร่ืองการใช้เยื่อกระดาษ
หนงัสือพิมพเ์ป็นสารตวัเติมในยางธรรมชาติ กระดาษหนงัสือพิมพมี์การผลิตออกมาใชเ้ป็นจ านวน
มากในแต่ละวนั หลงัการใชเ้สร็จแลว้ก็ท้ิงไปกลายเป็นขยะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ ส่งผลท าให้เกิด
ปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม หากน ากระดาษหนงัสือพิมพก์ลบัมาใชใ้หม่จะตอ้งมีการฟอกสีกระดาษ ซ่ึง
เป็นกระบวนการท่ีค่อนขา้งซับซ้อน โดยส่วนประกอบส าคญัท่ีใชผ้ลิตกระดาษหนังสือพิมพส่์วน
ใหญ่ท าจากเยือ่ไม ้(>70%) บดจนเป็นเส้นใย มีทั้งเยื่อใยสั้นและเยือ่ใยยาวผสมกนั ซ่ึงเส้นใยเหล่าน้ี
สามารถน ามาผลิตใช้ใหม่ได้อีก ส าหรับงานวิจัยน้ีจึงได้น ากระดาษหนังสือพิมพ์กลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ในรูปของสารตวัเติมใส่ในยางธรรมชาติ โดยน ากระดาษมาย่อยให้มีขนาดเล็กลง
หรือท าใหมี้สภาพเป็นเยือ่กระดาษก่อน แลว้จึงน ากระดาษมาใส่เป็นสารตวัเติมในยางธรรมชาติ ใช้
ระบบการวลัคาไนซ์ยางดว้ยก ามะถนัเพื่อท าเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีราคาถูก ไม่มีการระบุมาตรฐาน
แน่นอนในทางการคา้ เช่น ยางปูพื้น ท าใหส้ามารถเพิ่มมูลค่ากระดาษ ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม น า
กระดาษหนังสือพิมพ์มาฉีกเป็นช้ินให้มีขนาดเล็กลง แลว้น ามาเขา้เคร่ืองป่ันให้เป็นผงละเอียด 
ต่อจากนั้นน ามาร่อนผา่นตะแกรงขนาด 10 และ 50 เมช เพื่อแยกขนาด อบดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 70oC ให้มีความช้ืนนอ้ยกวา่ 0.8% แลว้น ามาใชเ้ป็นสารตวัเติมในยางธรรมชาติ โดยแปร
ปริมาณของกระดาษหนงัสือพิมพ ์0, 10, 20 และ 40 ส่วน / ยางธรรมชาติ 100 ส่วน (phr) และใชย้าง
ธรรมชาติอิพอกไซด ์(ENR) ท่ีมีปริมาณหมู่อิพอกไซด ์ระดบั 10, 20 และ 30 % โมล เตรียมยางคอม
พาวนด ์ดว้ยเคร่ืองบดสองลูกกล้ิง โดยใชเ้วลาในการผสมประมาณ 20 นาที / สูตรสมบติัยางคอมพา
วนด์ท่ีทดสอบไดแ้ก่ ความหนืดมูนน่ี (Mooney viscosity ตามมาตรฐาน ASTM D1646); ลกัษณะ
การวลัคาไนซ์ของยาง (ตามมาตรฐาน ASTM D2084)  ความถ่วงจ าเพาะ(ใช้หลกัการแทนท่ีน ้ า) 
สมบติัเชิงกลของยางวลัคาไนซ์ (ตามมาตรฐาน ASTM D412) ไดแ้ก่ 100%มอดุลสั, ความทนทาน
ต่อแรงดึง และความสามารถยดืยางจนขาดความทนทานการฉีกขาด (ตามมาตรฐาน ASTM D624 : 
die B);; ความแข็ง (ตามมาตรฐาน ASTM D2240); การบ่มเร่งด้วยอากาศร้อน (ตามมาตรฐาน 
ASTM D 573);  การดูดซึมน ้า  และลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 
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บทที่ 3 

วธีิกำรด ำเนินโครงกำร 
วธีิกำรด ำเนินกำร 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมกำร  

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

 
ขั้นที่ 2 ขั้นด ำเนินงำน  

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการออกแบบและวางโครงสร้าง 
3. มว้นกระดาษหนงัสือพิมพท์ากาวลาเทก็ซ์ 
4. น ามว้นท่ีไดม้าติดเลียงกนักบัพื้นยางรองเทา้ 
5. น าช้ินส่วนแต่ละช้ินมาประกอบเป็นช้ินงาน 
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการท างาน 

 
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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   แผนการปฏิบติังาน 

วนั,เวลำ,สถำนที ่
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถนุายน 2562  ถึง กมุภาพนัธ ์2563 

สถานท่ีปฏิบติังาน  11/129 ซ.1/2 หมู่บา้นโกลเ์ดน้นีโอ หมู่ 14 ถ.กิ่งแกว้ ต.ราชาเทวะ  
อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 

ขั้นตอนด ำเนินกำร ปี 2562 ปี 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม

ส่ิงประดิษฐ ์

         

2. ประชุมวางแผนงาน วาง

รูปแบบงาน และจดัสรร

งบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงการ 

        

4. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกล

ยทุธ ์

         

5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ

สถาน ท่ีท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์

         

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงาน

และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวาง

ไว ้

         

7. สรุปผลการปฏิบติังาน         

8. ส่งรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 
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สถำนทีป่ฏิบัตงิำน 

 

 

 

  

11/129 ซ.1/2 หมู่บา้นโกลเ์ดน้นีโอ หมู่ 14 ถ.ก่ิง

แกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

10540 
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งบประมำณ และวสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 2,000 บาท  

1. พื้นยางรองเทา้     50 บาท  
2. เรซ่ิน      250 บาท 
3. กรรไกร      - บาท   - 
4. เชือกอ่อนเกลียว     35 บาท 
5. สายรัดรองเทา้         20 บาท 
6. กระดาษหนงัสือพิมพ ์        - บาท 
7. สกอ็ตกาวยาง     95 บาท 
8. ชอ้นชกัรองเทา้พลาสติก    - บาท  
9. กะลามะพร้าว           - บาท 
10. ค่าป้ายน าเสนองานและอ่ืนๆ   480 บาท 

รวม       930 บำท 

กำรจัดท ำแผนธุรกจิ 

1. บทสรุปผู้บริหำร 
 แนวควำมคดิในกำรด ำเนินธุรกจิ 

บริษทั NP Gerb Design เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีทุนจะทะเบียน 
200,000บาท โดยมีคุณภวิกา ชยคุณากรขจรเป็นผูก่้อตั้งบริษทั และคุณกิตติยา ปรางศรีเป็นผูร่้วม
ก่อตั้ งบริษัท ตั้ งอยู่  11/129 ม .14 หมู่บ้านโกล์เด้นนีโอ ถ .ก่ิงแก้ว ต .ราชาเทวะ อ .บางพลี จ .
สมุทรปราการ 10540 โดยเร่ิมตน้จากมองเห็นว่าในปัจจุบนัส่ือส่ิงพิมพใ์นประเทศไทยถึงแมว้่าจะ
เป็นส่ือท่ีลา้สมยั แต่ยงัคงมีการตีพิมพแ์ละมีการจ าหน่ายอยูทุ่กวนัแมว้า่ผูค้นส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจะ
ไม่นิยมอ่านข่าวสารจากหนงัสือพิมพแ์ลว้ก็ตาม จึงมีแนวความคิดท่ีจะท าการวิจยัและทดลองผลิต
สินคา้ดว้ยวิธีการรีไซเคิลหนงัสือพิมพใ์หก้ลายเป็นสินคา้และจ าหน่ายสินคา้ภายใตแ้บรนด ์NP Gerb 
Design 
 กิจการสามารถเผชิญการแขง่ขนัในปัจจบุนัและเติบโตไดอี้ก เพราะปัจจุบนัมีผูบ้ริโภค
จ านวนมากท่ีใหค้วามส าคญัและแสวงหาสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ของกิจการ คือ กลุม่นกัท่องเที่ยว วยัท างาน พนกังานบรษัิท/กลุม่วยัเรยีน นิสิต-นกัศกึษา อาศยัอยู่
ตามหอพกัและ 
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อ่ืนๆท่ีมีความช่ืนชอบสินคา้รองเทา้แตะแบบสวมใส่อยู่ในบา้นและนอกบา้นได ้และเป็นหน่ึงใน
สินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม เพราะมีความทนทานและมีเอกลกัษณ์ตราสินคา้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มี
ความแปลกไม่เหมือนใคร  
 ผลติภัณฑ์ สินค้ำ หรือบริกำรของธุรกจิ 

 ผลิตภณ์ัรองเทา้เป็น 3 รูปแบบ มีแบบรองเทา้หนีบ รองเทา้สวม และรองเทา้รัด  คุณภาพมี
ความแขง็แรง ทนทาน สามารถใชง้านได้จริง มีการออกแบบโดยการน ากระดาษหนงัสือพิมพม์าติด
เขา้กบัตวัยางรองเทา้ เพื่อใหสิ้นคา้เกิดความน่าสนใจ มีขนาดไซส์ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกตั้งแต่เบอร์ 36-40 
ซ่ึงเป็นไซส์รองเท้าผู ้หญิง ตราสินค้ามีการออกแบบให้จดจ าได้ง่ายด้วยลวดลายของกระดาษ
หนังสือพิมพ์เพื่อการจดจ าท่ีง่ายข้ึนเพราะมีความคลา้ยครึงกบัตวัสินคา้ การบรรจุภณัฑ์จะบรรจุ
ผลิตภณัฑใ์ส่ถุงกระดาษแสดงของทางร้าน 

 สภำวะตลำด 

 ในปัจจุบนัตลาดท่ีมีผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัรองเทา้แตะมีมากข้ึน มีการเจริญเติบโตมีการแข่งขนั
ทางการตลาดเป็นอย่างมาก ผูป้ระกอบธุรกิจต่างหาช่องทางในการขายสินคา้มีการแข่งขนัในการ
ขายเช่นเดียวกนั แต่ธุรกิจรองเทา้แตะจากกระดาษหนงัสือพิมพไ์ดน้ ากลยทุธ์ทางการตลาดมาพฒันา
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นอย่างดี และการพฒันาทางด้านตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและดูสวยงาม มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง 

 ลูกค้ำเป้ำหมำย 

 ตลาดเป้าหมายของธุรกิจคือกลุ่มนักท่องเท่ียว นักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง 15-22 ปี และ
กลุ่มวยัท างานตอนตน้มีอายรุะหว่าง 25-35 ปี ท่ีนิยมใส่รองเทา้แตะมีสไตส์มีเอกลกัษณ์เป็นมิตรกบั
สอ่งแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับกลุ่มน้ี 

กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
บริษทั NP Gerb Design จะก าหนดตลาดของบริษทัอยูท่ี่กลุ่มลูกคา้คนยคุใหม่ จะเนน้ความ

เป็นเอกลกัษณ์ดา้นการออกแบบอาศยัไอเดียและความคิดสร้างสรรคเ์ป็นปัจจยัส าคญั  สินคา้ตอ้งมี
ความสวยงาม เน้นใช้วสัดุท่ีดีมีความคงทนมีการใช้ทกัษะหรือเทคนิคการผลิตโดยเฉพาะผ่าน
ขั้นตอนการผลิตท่ีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้ มีรูปแบบ 3 แบบ แต่ก็จะมีขอ้แตกต่างมี
จุดเด่นในรายละเอียดปลีกยอ่ยของช้ินงานท่ีมีความประณีตสวยงามทนัสมยับริษทัจะหมัน่ปรับปรุง
ช้ินงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและพฒันาคุณภาพของช้ินงานให้มีความสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน 
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ดงันั้น ทางบริษทัจะวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์อยู่ในกลุ่มคนยุคใหม่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
กลุ่มลูกคา้ผูช่ื้นชอบงานฝีมือ งาน Handmade แลว้สร้างจุดเด่นของสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ตลอดจน
พฒันารูปแบบสินคา้ให้เป็นท่ีน่าสนใจของกลุ่มลูกคา้เพิ่มข้ึน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ขายสินคา้ไดเ้พิ่ม
มากข้ึน แลว้จึงขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นทางออนไลน์ โดยการขายผา่นเพจเฟสบุ๊ค,ไลน ์

 
แผนกำรผลติหรือกำรบริกำร 
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าธุรกิจสินคา้รองเทา้แตะกระดาษหนงัสือพิมพ ์ใหมี้ความโดดเด่น

ของสินคา้ ความมีเสน่ห์ในกระบวนการผลิตท่ีคือตอ้งใชค้วามประณีต พิถีพิถนัในแต่ละขั้นตอน จน
กลายมาเป็นสินคา้หน่ึงช้ิน แต่ในเม่ือธุรกิจกลุ่มน้ีกมี็พื้นฐานคลา้ยกนั จึงท าใหธุ้รกิจตอ้งสร้างจุดขาย
ท่ีมากกวา่ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นใหก้บัธุรกิจในแบบท่ีไม่เหมือนใคร ไม่วา่จะเป็นการใชว้สัดุท่ียงัไม่
เคยมีใครท ามาก่อน หรือจะเป็นวิธีการผลิตแบบใหม่ หรือการใชส้องส่ิงผสานรวมกนัจนไดค้วาม
แปลกใหม่ใหธุ้รกิจรองเทา้แตะท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

การท่ีธุรกิจของเรามีความแข็งแรงนอกเหนือจากท่ีตอ้งมีความโดดเด่นในเร่ืองของสินคา้
และการพฒันาสินคา้ให้มีความแปลกใหม่อยูเ่สมอก็จะท าให้แบรนดไ์ปไดไ้กลกว่าคนอ่ืนและทาง
บริษทัจะพฒันาใหสิ้นคา้เขา้ไปอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคนอกจากน้ีก็จะคิดถึงการต่อยอดสินคา้เช่นการ
น ากระดาษหนังสือพิมพ์ไปประดิษฐ์เป็นกระเป๋า หรือจะเป็นการน ากระดาษหนังสือพิมพ์ไป
ประดิษฐ์ของใชต่้างๆอีกดว้ยในอนาคตเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ลูกคา้ท่ีส าคญัยงัท าให้แบรนด์
ไม่หยดุน่ิงอยูก่บัท่ีและมีความคิดสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ 

 

กำรบริหำรจัดกำร 

กิจการมีการบริหารจดัการโดย อ านาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยูก่บัประธาน แต่เพียงผู ้
เดียวจึงท าให้กิจการไม่ประสบปัญหามากนัก มีการวางระบบงานของแต่ละฝ่ายท่ีชัดเจนลง
รายละเอียดงานให้มากท่ีสุดก็สามารถช่วยลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได ้ช่วยประหยดัตน้ทุนการผลิต
และถึงจะมีพนกังานมาช่วยท างานกอ็อกมามีประสิทธิภาพไดเ้หมือนกบัท าเอง ธุรกิจกส็ามารถขยาย
เติบโตข้ึนไดซ่ึ้งเม่ือเร่ิมตน้วางงานดว้ยตนเองแลว้กค็วรท่ีจะจบงานดว้ยตนเองดว้ยตรวจเช็คคุณภาพ
งานท่ีท าเสร็จทุกคร้ังเพื่อรักษามาตรฐานของแบรนดเ์อาไว ้  

 
สรุปผลทำงกำรเงิน 
ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 200,000 บาท ประมาณการรายไดจ้ากการขายสินคา้ปีท่ี 

3 เป็นเงิน 7,731,740.00บาท ประมาณการตน้ทุนการผลิตสินคา้ปีท่ี 3 เป็นเงิน 197,751.82 บาท 
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขายปีท่ี 3 เป็นเงิน 604,558.50 บาท ก าไรสะสมปีท่ี 3 
เป็นเงิน 242,135.47 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวียนภายในกิจการ 5,737,931.53 บาท 
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2. วตัถุประสงค์ในกำรน ำเสนอแผนธุรกจิ 

 เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคารพาณิชย ์
 โดยวตัถุประสงค์เพ่ือ 
 1.เพื่อขยายธุรกิจ 
 2.เพื่อเตรียมความพรอ้มในการด าเนินธุรกิจ 
 3.เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
 
3. ควำมเป็นมำของธุรกจิ 
 3.1   ประวตัิควำมเป็นมำ หรือ แนวคดิในกำรจัดตั้งธุรกจิ 
 ประวตัิของกจิกำร / ผู้เร่ิมก่อตั้ง 
 ประวัติบริษัท 
 บริษทั NP Gerb Design ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562   โดย คุณภวิกา ชยัคุณากรขจร
เป็นผูก่้อตั้งสถานท่ีประกอบการคือ เลขท่ี 11/129 ซ.1/2 หมู่ 14  ต าบล ราชาเทวะ อ าเภอ บางพลี 
สมุทรปราการ 10540 เปิดบริษทัคร้ังแรกท่ีหมู่บา้นโกลเ์ดน้นีโอ โดยมีการลงทุนกบัเพื่อนท่ีตอ้งการ
ท าธุรกิจร่วมผูร่้วมลงทุนมีดงัน้ี คุณภวิกา ชยัคุณากรขจร และ คุณกิตติยา ปรางศรี ทั้งหมดมีความคิด
เห็นท่ีจะประกอบธุรกิจ NP Gerb Design ร่วมกัน ความมีเสน่ห์ของรองเท้าแตะกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์ไม่ใช่แค่รองเทา้แตะธรรมดาทัว่ไป เท่านั้นแต่เรายงัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่น
และการออกแบบลายของรองเทา้แตะท่ีใชก้ระดาษหนงัสือพิมพใ์นการผลิตรองเทา้ 

 ซ่ึงรองเท้าแตะกระดาษหนังสือพิมพ์ของเรานั้นมีความหลากหลายไซส์ และ
ลวดลายหลากหลายแบบให้เลือก ผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ความเอาใจใส่ในการรักษาคุณภาพ
มาตรฐานของการผลิต และวิเคราะห์ท าเลท่ีตั้งในยา่นการประดิษฐท่ี์มีผูค้นพลุกพล่าน ทั้งหมดเลือก
ท่ีจะเปิดกิจการท่ีหมู่บา้นโกล ์
เดน้นีโอ โดยเนน้กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมสินคา้ท่ีแปลกใหม่งาน Handmard งานท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ยการน าเสนอสินคา้คุณภาพดีเป็นงานฝีมือและบริการท่ีเป็นกนัเอง 
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3.2  ขั้นตอนกำรเร่ิมด ำเนินงำน 

ล ำดบั รำยกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ระยะคำดว่ำ
จะแล้วเสร็จ 

1 จดัตั้งบริษทั NP Gerb Design รองเทา้แตะจากกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์

 
  1 เดือน 

 

30 วนั 
 จดทะเบียน บริษทัจ ากดั 2 อาทิตย ์ 14 วนั 
 ประชุมบอร์ดบริหารทุกฝ่าย 2 อาทิตย ์ 14 วนั 
 ท าวิจยักลุ่มคนทัว่ไปท่ีสนใจนวตักรรมจากส่ิงของเหลือใช ้ 1 เดือน 30 วนั 
 สรุปผลวิจยั น าขอ้มูลมาประชุมและเร่ิมด าเนินการ 1 อาทิตย ์ 7 วนั 
 เร่ิมเปิดตวัผลิตภณัฑก์ล่องมหาสมบติัจากแผน่ซีดีและโฆษณา

ผลิตภณัฑ ์
1 เดือน 

30 วนั 

รวมระยะเวลำทั้งส้ิน 4 เดือน  
1 อำทิตย์ 

125 วนั 

 

4. ผลติภัณฑ์ 
 4.1 รำยละเอยีดสินค้ำ 
 ผลิตภณัฑร์องเทา้เป็น 3 รูปแบบ มีแบบ รองเทา้หนีบ รองเทา้สวม และรองเทา้รัด คุณภาพมี
ความแขง็แรง ทนทาน สามารถใชง้านไดจ้ริง มีการออกแบบโดยการน ากระดาษหนงัสือพิมพม์าติด
เขา้กบัตวัยางรองเทา้ เพื่อใหสิ้นคา้เกิดความน่าสนใจ มีขนาดไซส์ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกตั้งแต่เบอร์ 36-40 
ซ่ึงเป็นไซส์รองเท้าผูห้ญิง  ตราสินค้ามีการออกแบบให้จดจ าได้ง่ายด้วยลวดลายของกระดาษ
หนังสือพิมพเ์พื่อการจดจ าท่ีง่ายข้ึน เพราะมีความคลา้ยคลึงกบัตวัสินคา้ การบรรจุภณัฑ์จะบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ใส่ถุงกระดาษแสดงโลโก้ของทางร้าน รองเท้าแตะจากกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตดว้ยกรรมวิธีการรีไซเคิล จากช่างฝีมือท่ีมากประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า 
สร้างมูลค่า ดว้ยวิธีการท่ีสร้างสรรค ์การน ากลบัมาใชใ้หม่มีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไป การ
ออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉราะและเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภค เพราะมีคุณภาพ ความคงทน ความ
คุม้ค่าและท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยมีอยูท่ี่ราคาเร่ิมตน้ 149 บาท 

▪   รองเทา้แบบหนีบ 149 บาท 
▪   รองเทา้แบบสวม 149 บาท 
▪   รองเทา้แบบรัด 149 บาท 
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ภาพสินคา้           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  กำรวเิครำะห์อุตสำหกรรม และกำรวเิครำะห์ตลำด 
 5.1    สภำวะอุตสำหกรรม และสภำวะตลำด 
 บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากการส ารวจพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย อาจมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความชอบ ความพึงพอใจท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภค
รุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตลเ์ป็นของตนเอง จากกระแสการใชสิ้นคา้แฮนดเ์มดเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ความนิยมมากข้ึน ทางบริษทัจึงไดน้ าผลิตภณัฑร์องเทา้แตะจากกระดาษหนงัสือพิมพอ์อกจ าหน่ายสู่
ตลาด เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบไลฟ์สไตลแ์ตกต่างกนัออกไป 
           5.2    ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

   การแบ่งส่วนทางการตลาด 
 ร้าน NP Gerb Design  ร้านรองเทา้สมาย  ร้านอีแตะ  ร้านรองเทา้แฟชัน่ 

 

48%

19%

14%

19%
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5.3 แนวโน้มทำงกำรตลำด 

 ธุรกิจบริษทั NP Gerb Design ยงัไดรั้บความนิยมเน่ืองจากสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่ผูบ้ริโภค
ใหค้วามสนใจในรองเทา้แตะท่ีท ามาจากกระดาษหนงัสือพิมพม์ากยิง่ข้ึน คดัสรรวตัถุดิบเหลือใชม้า
ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ท าให้มีความแตกต่างจากรองเทา้แตะทัว่ๆไป ถือเป็น
เสน่ห์อยา่งหน่ึง ของบริษทั NP Gerb Design  ท าให้เพิ่มมูลค่าสินคา้และสร้างการดึงดูดความ
สนใจของลูกคา้ใหม้าสนใจในรองเทา้แตะกระดาษหนงัสือพิมพเ์ป็นจ านวนมากอีกดว้ย 
 5.4 ตลำดเป้ำหมำย 
 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ คือ 

1.กลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มวยัท างาน พนกังานบริษทั อาย ุ25-35 ปี  
2.กลุ่มวยัเรียน นิสิต-นกัศึกษา อาย ุ15-24 ปี  อาศยัอยูต่ามหอพกั 

  เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีการออกแบบท่ีเป็นส่ิงแปลกใหม่โดย
ลูกคา้ส่วนใหญ่จะค านึงถึงการในระยะการใช้งาน คุณภาพ ความคุม้ค่าในการซ้ือสินคา้ จึงท าให้
บริษทั เราตอ้งขยายตวัเพื่อท่ีจะเจาะกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
 5.5 ลกัษณะท่ัวไปของลูกค้ำ 
 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจการก็คือผูบ้ริโภค ท่ีมีความสนใจในตวั 
สินคา้ส่ิงแปลกใหม่สวยงาม ตอ้งการท่ีจะประหยดัค่าใชจ่้าย และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ในการใชง้านไดดี้ และสามารถทดแทนในกลุ่มสินคา้ทัว่ไปไดใ้นคุณภาพระดบัเดียวกนั 
 5.6 สภำพกำรแข่งขัน 
สภาวะการแข่งขนัของตลาดสินคา้แฮนดเ์มด จะมีความรุนแรงนอ้ยกวา่ตลาดสินคา้ทัว่ไป เพราะ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสามารถอยูใ่นตลาดเป็นเวลานานไดน้ั้นมีนอ้ยราย เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งมี
แรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะสูง และมีเงินลงทุนส าหรับการออกแบบใหม่ๆเสมอ ไดน้ ากลยทุธ์ทาง
การตลาดมาพฒันาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอยา่งดี และการพฒันาทางดา้นตวัสินคา้และ
บรรจุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพและดูสวยงาม มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง 
 5.7  คู่แข่งขัน 
 -ร้านรองเทา้สมาย 
 -ร้านอีแตะ 
 -ร้านรองแฟชัน่ 
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5.8 รำยละเอยีดกำรเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 

 

กำรเปรียบเทียบ ร้ำน NP Gerb Design ร้ำนรองเท้ำสมำย ร้ำนอแีตะ ร้ำนรองเท้ำแฟช่ัน 

ด้ำนสินค้ำ 
 

รองเทา้แตะกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์

รองเทา้แฟชัน่ 
รองเทา้แตะ 
รองแตะแบรนด์
เนม 

รองเทา้แฟชัน่ 
รองเทา้แตะ 

รองแตะแฟชัน่ทุก
รุ่นทุกยหีอ้ 

รำคำ 149 บาท ราคา 550 บาท ราคา 600 บาท ราคา 1,100 บาท 

ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย -ร้าน NP Gerb Design 
และพื้นท่ีใกลเ้คียง
สนามบินสุวรรณภูมิ 
-ขายผา่นเพจ Facebook 
NP Gerb Design 
 

-สาขาในหา้ง 
-ตวัแทนจดั
จ าหน่าย 
-Facebook 

-ตวัแทนจดั
จ าหน่าย 
-Facebook 

-Internet 
-ตวัแทนจดัจ าหน่าย 
-Facebook 

กำรส่งเสริมกำรตลำด -ประชาสัมพนัธ์ 
-ป้ายหนา้ร้าน 

-เม่ือกดไลคก์ดแชร์เพจ
Facebook NP Gerb 
Design 
พร้อมแทก็เพื่อนในเฟส3
ท่าน จะมีส่วนลดให้
ทนัที 10บาท 

- ส่วนลดเม่ือซ้ือ 
    สินคา้ครบ1,500  
    บาท ลด 10 % 
-การแจกใบปลิว 

-จดัส่งฟรี
ลงทะเบียน     
เม่ือสัง่ซ้ือครบ  
2,000 บาท  
-การแจกใบปลิว 

-จดัส่งสินคา้ฟรีใน
พื้นท่ีใกลเ้คียง 
-การแจกโบชวั 
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5.9 กำรวเิครำะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 
  
 5.9.1 กำรวเิครำะห์ปัจจัยภำยใน 

 

  

ปัจจัยกำรพจิำรณำ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

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

1. เป็นธุรกิจใหม่ จึงท าให้ตัว
สินคา้และแบรนด์สินคา้ยงัไม่
เป็นท่ีรู้จัก จึงต้องใช้เวลาใน
การท าโฆษณาส่งเสริมการขาย 
2.สินค้า เ ป็นท่ีต้องการของ
ตลาดผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม 

2. ด้ำนกำรเงนิ 1. ธุรกิจมีเงินสดและเงินทุนส ารอง 
2. มีการตรวจสอบสถานะทางการเงิน
บริษทัเป็นประจ า 

- 

3. ด้ำนกำรผลติ 1 . มี ก า ร จั ด ว า ง ร ะ บ บ ง า น ท่ี ดี มี
ประสิทธิภาพ  
2.มีบุคลากรท่ีมีความช านาญ  
3.มีการประหยดัทรัพยากรและใชอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

1. การผลิตสินคา้แต่ละช้ินใช้

เวลานานเพราะตอ้งใชค้วาม

ปราณีตและควาละเอียด ท า

ใหผ้ลงานท่ีจะท าแต่ละช้ินเกิด

ความล่าชา้ 

4. ด้ำนกำรบริหำร

กำรจัดกำร 

1. มีการวางแผนการท างานล่วงหนา้ 

2. มีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีชดัเจนในการ
ท างาน 
3. มีบุคลากรท่ีมีความช านาญ  
4. มีการประหยดัทรัพยากรและใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- 
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 5.9.2 กำรวเิครำะห์ปัจจัยภำยนอก 

 

 

  

ปัจจัยกำรพจิำรณำ โอกำส (Opportunities) อุปสรรค ( Threats ) 

1. กำรแข่งขัน 1. คู่แข่งขนัมีนอ้ย 

2. ยงัไม่มีผูป้ระกอบการท่ีผลิตจาก
วสัดุประเภทเดียวกนัในเขตพื้นท่ี
เดียวกนั 

- 

2. ตลำดและกลุ่มลูกค้ำ

เป้ำหมำย 

1.กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความท่ีชอบ
สินคา้ประเภทแฮนดเ์มดมีมากข้ึน 

1.มีผูบ้ริโภคบางคนขาดความเขา้ใจ 
 ในสินคา้ประเภทรีไซเคิล 

3. เทคโนโลย ี 1.เทคโนโลยกีารส่ือสารออนไลน์ท่ีมี 
คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว สามารถ
เขา้ถึงบุคคลไดทุ้กเพศทุกวยั 

1. การลงทุนในดา้นเทคโนโลย ี

เคร่ืองมือส่ือสาร มีค่าใชจ่้ายสูง 

4. สังคม 1. ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากพอในกลุ่ม
ลูกคา้ทัว่ไป2. ผูบ้ริโภคเร่ิมหนัมาใช้
สินคา้รีไซเคิลหรือผลิตภณัฑท่ี์ยอ่ย
สลายง่าย 
 

 

5. สภำพเศรษฐกจิ 1.การประหยดัค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภค
ช่วยท าให ้สินคา้ของเราอยูบ่น
ทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภค 
 

1.สภาพเศรษฐกิจประเทศไทย 
  ชะลอตวัท าใหผู้บ้ริโภคมีปริมาณ 
  การซ้ือสินคา้นอ้ยลง 
2. ค่าครองชีพมีผลต่อการเลือกซ้ือ
สินคา้ 

6. กฎหมำย ระเบียบ
และข้อบังคบั 

1.ปัจจุบนัรัฐมีการสนบัสนุนธุรกิจ 
SME เป็นอยา่งมาก 

1.ระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมายใน
การจดัตั้งธุกิจท่ีมีความยุง่ยากและ
ซบัซอ้น 
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6. แผนบริหำรจัดกำร 
 6.1   ข้อมูลธุรกจิ 

     ช่ือกิจการ                                            บริษทั NP Gerb Design 
     ท่ีอยู ่/ ท่ีตั้งกิจการ           11/129 ซ.1/2 ม.14 บา้นโกลเ์ดน้นีโอ ถ.ก่ิงแกว้ 
            ต.ราชา เทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
      รูปแบบการด าเนินการของธุรกิจ        เป็นธุรกิจท่ีมีผูร่้วมลงทุน 
      ทุนจดทะเบียน                                    200,000 บาท 
      ระยะเวลาด าเนินการท่ีผา่นมา            ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกมุภาพนัธ2์563 

            หมายเลขทะเบียนการคา้           1659900774300 

 6.2  รำยนำมคณะกรรมกำรบริษัท 

 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 

1 นางสาวภวิกา  ชยัคุณากรขจร ประธาน 

2 นางสาวกิตติยา  ปรางศรี รองประธาน 
 6.3   อ ำนำจกำรลงนำมผูกพนับริษัทของกรรมกำร 

 อ านาจการตัดสินใจในการบริหารจัดการของทางร้านข้ึนอยู่กับ นางสาวภวิกา ชัย
คุณากรขจรเท่านั้น  ซ้ึงเป็นผูมี้อ  านาจสัง่การสูงสุดภายในร้าน  

  6.4  รำยช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนกำรถือครอง 

ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้น เปอร์เซ็นต์ 

1 นางสาวภวิกา  ชยัคุณากรขจร 10,000.00 100,000.00 60% 

2 นางสาวกิตติยา  ปรางศรี 10,000.00 100,000.00 40% 

    

รวมจ ำนวนหุ้น 20,000.00 200,000.00  100% 

    *มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท 
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6.5  ประวตัิของกรรมกำรหรือผู้บริหำร 

A.  ช่ือ-นำมสกลุ  นางสาวภวิกา ชยัคุณากรขจร อาย ุ   21    ปี 
กำรศึกษำ  

ระดบัการศึกษา จากวิทยาลยัสารพดัช่างน่าน ปีการศึกษา 2560 
 ระดบัประประกาศนยับตัรวชิาชีพชั้นสูง จากวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 ปีการศึกษา 2562 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน 
     ปี 2560 บริษทั ทรูมูฟเอสจ ากดัสาขาน่าน ต าแหน่ง พนกังานตอนรับ 
ผลงำน / ควำมสำมำรถ / รำงวลัที่ได้รับ 
 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เหรียญทองจากการประกวดมาร์เกต็ต้ิง  

จากวิทยาลยัเทคนิคน่าน 
B.  ช่ือ-นำมสกลุ  นางสาวกิตติยา ปรางศรี  อาย ุ    20  ปี 
กำรศึกษำ  

จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนขนุหาญวทิยาสรรค ์ปีการศึกษา 2560  
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ปีการศึกษา 2562  

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 ฝึกงานท่ีบริษทัรุ่งเรืองจ ากดั 

 ผลงำน / ควำมสำมำรถ / รำงวลัที่ได้รับ 
 รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 เหรียญทอง จากการประกวดโครงการศิลปะ  

จากโรงเรียนขนุหาญวิทยาสรรค ์
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6.6   แผนผงัองค์กร 
 

                                                                 
                                                 
 
  

 

 

 

                                                                
 

 

  

นำงสำวภวกิำ  ชัยคุณำกรขจร 

ประธำน  

 

นำงสำวกติติยำ  ปรำงศรี 

รองประธำน 
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6.7   หน้ำท่ีควำมรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลำกรหลกั 

A.    ช่ือ  นางสาวภวิกา ชยัคุณากรขจร 
ต าแหน่ง ประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ วางแผนการบริหารการจดัการ ภายในบริษทั 
การศึกษา / คุณสมบติั  ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 
อตัราเงินเดือน 18,000 

B. ช่ือ นางสาวกิตติยา    ปรางศรี 
ต าแหน่ง  รองประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  ช่วยในการบริหารจดัการทุก ๆฝ่ายในบริษทั  
การศึกษา/คุณสมบติั ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 
อตัราเงินเดือน 14,000 

 
 6.8   แผนงำนด้ำนบุคลำกร และค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรของธุรกจิ 

  
 6.9   วสัิยทัศน์ 
 น าเสนอสินคา้มีคุณภาพ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีความเป็นเลิศท่ีมีความแตกต่างตอบ
โจทยข์องลูกคา้ท่ีช่ืนชอบในงาน HANDMADE สินคา้ของเราจะตอ้งผ่านเกณฑม์าตรฐานของเรา
เพื่อสร้าง 
แบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป 
 
 6.10  พนัธกจิ  

1. จดัระบบการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและพฒันารูปแบบการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 

2. สร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่และการบริการ 

3. บริหารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการท่ีน่าพอใจเพื่อสร้างผลก าไรใน
ธุรกิจ 
4. สร้างความเช่ือมัน่ในมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์

ล ำดบั ฝ่ำยงำน ต ำแหน่งงำน จ ำนวน อตัรำเงินเดือน 
1. นางสาวภวิกา  ชยัคุณากรขจร ประธาน 1 18,000.00 

2. นางสาวกิตติยา  ปรางศรี รองประธาน 1 14,000.00 

รวมจ ำนวนบุคลำกรและค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน 2 32,000.00 
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 6.11 เป้ำหมำยทำงธุรกจิ 
 เป้ำหมำยระยะส้ัน 

 1. เพื่อผลิตและจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคแหล่งจ าหน่ายสินคา้เขตพื้นท่ีใกลเ้คียง 
2. ตอ้งการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้ 
3. ธุรกิจตอ้งการคืนทุนภายในระยะเวลา 3 ปี 

 เป้ำหมำยระยะกลำง 
 1. เพื่อผลิตและจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคบริเวณใกลเ้คียง 
 2. ตอ้งการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 3. ธุรกิจตอ้งการคืนทุนภายในระยะเวลา 3 ปี 
 เป้ำหมำยระยะยำว 
 1. เพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพดีมากข้ึนจนเป็นท่ีกล่าวขานของกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 
 2. สามารถรักษาลูกคา้เดิมไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด และเพิ่มลูกคา้รายใหม่อยูเ่สมอ 

3. เป็นผูน้ าตลาดท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงท่ีสุด และมีก าไรในปีต่อไปเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จาก
ปี ก่อนหนา้อีก 10% 

 6.12ปัจจัยความส าเร็จ 
1. การบริการอนัประทบัใจมีความซ่ือสตัยต่์อลูกคา้ 
2. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ 
3. มีแหล่งวตัถุดิบท่ีมีราคาถูกและมีการคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาใหแ้ก่ลูกคา้ 

 6.13 นโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลหรือกำรแบ่งผลประโยชน์ 
 1. มีนโยบายแบ่งเงินปันผลใหก้บัหุน้ส่วนทุกๆคน โดยยดึหลกัในการครองถือหุน้ 
 2. หลงัจากปีท่ี 2 เป็นตน้ไปจะจ่ายเงินปันผลของแต่ละบุคคลตามจ านวนหุน้ส่วน 
  6.14 แผนด ำเนินกำรอ่ืนของธุรกจิ 
 1. มีการวางแผนการด าเนินการเพื่อเขา้ถึงเป้าหมายและสรรหาผูบ้ริโภครายใหม่ 
 2. มีการขยายกิจการเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใหมี้พื้นท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
 3. มีการออกงานจดัแสดงสินคา้ เพื่อประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ในช่วงเวลากิจกรรมจดัข้ึนตาม            

ศูนยจ์ดัแสดงสินคา้ในหลายจงัหวดั 
7.  แผนกำรตลำด 
 7.1   เป้ำหมำย 
 1. ตอ้งการใหรั้บรู้คุณภาพของสินคา้เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
 2. สามารถเพิ่มยอดขายและไดรั้บผลก าไรเพิ่มข้ึนทุกๆปี 
 3. ขยายกิจการและเพิ่มสาขาในช่วงระยะเวลาหลงัจากปีท่ี 3 
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7.2   การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
1. กลุม่นกัท่องเที่ยวนกัเรยีนนกัศกึษาอายรุะหวา่ง 15-24 ปี 
2. กลุม่วยัท างานตอนตน้มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี  

 7.3   กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
7.3.1     กลยุทธ์ด้ำนผลติภัณฑ์ 

  
 
 
 
        

 
  
 ผลิตภณ์ัรองเทา้เป็น 3 รูปแบบ มีแบบรองเทา้หนีบ รองเทา้สวม และรองเทา้รัด คุณภาพมี
ความแขง็แรงทนทาน สามารถใชง้านไดจ้ริง มีการออกแบบโดยการน ากระดาษหนงัสือพิมพม์าติด
เขา้กบัตวัยางรองเทา้ เพื่อใหสิ้นคา้เกิดความน่าสนใจ มีขนาดไซส์ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกตั้งแต่เบอร์ 36-40 
ซ่ึงเป็นไซส์รองเทา้ผูห้ญิงส่วนใหญ่ บรรจุภณัฑเ์ป็นถุงกระดาษติดดว้ยโลโกข้องทางร้าน ท่ีผลิตดว้ย
กรรมวิธีการรีไซเคิล จากช่างฝีมือท่ีมากประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า ดว้ย
วิธีการท่ีสร้างสรรค์ การน ากลบัมาใช้ใหม่ มีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไปการออกแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ และเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภค เพราะมีคุณภาพ ความคงทน ความคุม้ค่าและท่ี
ส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยมีอยูท่ี่ราคาเร่ิมตน้ 149 บาท 
7.3.2กลยุทธ์ด้ำนรำคำ 
  การตั้งราคาผลิตภณัฑเ์ป็นเร่ืองส าคญั เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลกบัผลิตภณัฑ ์โดย
เลือกการก าหนดราคาตามตน้ทุน + ก าไร วิธีน้ีเป็นการค านวณว่าตน้ทุนของร้านอยู่ท่ีเท่าใด แลว้
บวกค่าขนส่ง ค่าแรง บวกก าไร จึงไดร้าคาท่ีตอ้งการ แต่จ าเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ หรือปรับ
ภาพลกัษณ์ใหเ้ขา้กบัราคานั้น เพื่อไม่ใหลู้กคา้คิดวา่สินคา้มีราคาโอเวอร์เกินความจริงแต่กต็อ้งมีการ
เปรียบเทียบกบัราคาคู่แข่งในทอ้งตลาด โดยทางร้านจะตั้งราคาให้ถูกกว่าราคาในทอ้งตลาดเม่ือ
เทียบกบัคู่แข่ง เพื่อเป็นการแข่งขนักบัคู่แข่งในช่วงเปิดตวัสินคา้ 
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ราคา (Price) 
สินคา้มีใหเ้ลือก 3 รูปแบบ และมีราคาแตกต่างกนัออกไป 
 รองเทา้แบบหนีบ 149 บาท 
 รองเทา้แบบสวม 149 บาท 
 รองเทา้แบบรัด 149 บาท 

ช่องทางการช าระเงิน ช าระเงินผา่นทางการโอนเงินเขา้บญัชีผา่นธนาคารหรือระบบ MobieBanking 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
7.3.3     กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 

   สถานท่ีผลิตและจ าหน่าย  11/129 ซ.1/2 หมู่บา้นโกลเ์ดน้นีโอ หมู่ 14 ถ.ก่ิงแกว้ ต.ราชาเท
วะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540จ าหน่ายสินคา้ผา่นทางเพจ Facebook , Lineโดยการโพสรูป
สินคา้ลงบนหนา้เพจพร้อมบอกราคาสินคา้และราคาค่าขนส่งอยา่งชดัเจน 

 

  

ธนาคารกรุงไทย บริการพร้อมเพย ์ผา่นการแสกนคิว

อาร์โคช้ 
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ช่องทางการติดต่อออนไลน์   
FACEBOOK : ขายผา่นเพจเวบ็ไซต ์NP Gerb Design 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.4    กลยุทธ์ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด 
 เม่ือลูกคา้กดไลค ์กดแชร์ในเพจ Facebook NP Gerb Design แลว้โพสลงหนา้เฟสบุ๊ค ติด

แทก็เพื่อนในเฟสลูกคา้อีก 3 ท่าน ลูกคา้จะไดรั้บส่วนลด 10 บาท ทนัที  
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               7.4   กจิกรรมหรือกำรด ำเนินกำรทำงกำรตลำด 
 1. การน าสินคา้ไปจดัแสดงไปนอกสถานท่ี เช่น งานจดัแสดงสินคา้ หา้งสรรพสินคา้ 
  2. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์อัพเดตข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆผ่านทาง
ออนไลน์   FACEBOOK และ LIN 
 7.5    กลยุทธ์ด้ำนบุคลำกรบริกำร 

มีการอบรมและสร้างทีม เซล (แอดมิน) ท่ีคอยตอบค าถามลูกคา้ในเพจ โดยมีการ
คดัเลือกบุคลากรท่ีใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นพราะเราขายสินคา้ผา่นทางส่ือออนไลน์ แอด
มินจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมและทราบขอ้มูลของสินคา้เพื่อท่ีจะตอบค าถามของลูกคา้ได ้

 7.6    กลยุทธ์ด้ำนกระบวนกำรบริกำร 
ดา้นกระบวนการเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบและงานปฏิบติัในดา้นบริการ

เพื่อน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ เพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว ตอบกลบัลูกคา้
ทางอินบลอ็กภายในคร่ึงชัว่โมง ทางร้านจะใชค้  าพดูท่ีลูกคา้เขา้ใจไดง่้าย ไม่ท าใหลุ้กคา้เกิด
ความสับสนในการสั่งท ากล่องจากแผ่นซีดี และก าหนดระยะเวลาในการท าให้กบัลูกคา้
ไดรั้บรู้ มีการติดต่อกลบัลูกคา้สม ่าเสมอ 
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แผนผงักระบวนกำรให้บริกำร 

 

  
ลูกคา้สัง่ท าสินคา้ผา่นทางช่องทางการจดัจ าหน่ายหนา้ร้าน/หรือออนไลน์ 

 

พนกังานตอบรับ พร้อมน าแบบและตวัอยา่งมาใหลู้กคา้ 

ลูกคา้เลือกแบบและขนาดของสินคา้ 

 

ก าหนดระยะเวลาการผลิตใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

ลูกคา้โอนช าระเงินเป็นค่ามดัจ าในการท าสินคา้ 

 

พนกังานขาย/แอดมินยนืยนัการสัง่ซ้ือ และสัง่มอบงานใหก้บัผูผ้ลิตเพือ่ท า

สินคา้ตามออเดอร์ท่ีไดรั้บ 

 

ผูผ้ลิตท าการผลิตสินคา้ตามท่ีลูกคา้ก าหนด 

 

ท าการขนส่งสินคา้ผา่นระบบไปรษณีย/์การขนส่งท่ีปลอดภยั 

 

ลูกคา้รับสินคา้ 

 

บริการหลงัการขาย สอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
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แผนผงักระบวนกำรผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.น ากระดาษหนงัสือพิมพม์าตดั 

 

2.พบักระดาษพรอ้มทากาว 

 

3.สานกระดาษหนงัสือพิมพ ์

 

4.ทากาวกระดาษพรอ้มตากแหง้ 

ร้อย 

5.ตดักระดาษเท่าขนาดพืน้ยางแลว้ทากาวเพื่อติดพืน้ยางรองเทา้ 

 

6.วดัสายรองเทา้ติดกบัพืน้ยางรองเทา้จากนัน้รอกาวแหง 10-20 นาท ี

 

 

7.เทเรซิ่นใหท้ั่ว พรอ้มติดเบอรข์องเทา้และโกโลร้า้น รอเรซิ่นแหง้ 2-3 

8.ตรวจสอบความเรียบรอ้ยอีกครัง้เป็นอนัเสรจ็สิน้ 

ชั่วโมง 

 

 



54 
 

 

8.  แผนการผลิต 

 8.1 สถำนประกอบกำรในกำรผลติ 
             ที่ตั้งสถำนท่ี 11/129 ซ.1/2 หมู่บา้นโกลเ์ดน้นีโอ หมู่ 14 ถ.ก่ิงแกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 
 จ.สมุทรปราการ 10540 

 
8.2  เคร่ืองจักร อุปกรณ์และเคร่ืองมือในกำรผลติ 

ล าดบั รายการ ลกัษณะการใชง้าน จ านวน ราคาทุน อาย ุ

1 ชอ้นชกัรองเทา้ ใชส้ าหรับการผลิต 3 300.00 3เดือน 

2 กรรไกร ใชส้ าหรับการผลิต 3 240.00 3เดือน 

 รวม   640.00  

8.3 ข้อมูลกำรผลติ 
จ านวนหน่วยการบริการสูงสุด  36คู่/วนั1,080/เดือน12,960/ปี 
อตัราประมาณการในการบริการ  36คู่/วนั1,080/เดือน12,960/ปี  
เป้าหมายหน่วยการบริการ  36คู่/วนั1,080/เดือน12,960/ปี 
เวลาท่ีใชต่้อรอบการบริการ  36คู่/วนั1,080/เดือน12,960/ปี 

เวลาท่ีใชใ้นการผลิตต่อรอบการผลิต 480 นาที / 8 ชัว่โมง 
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เวลาผลิตต่อวนั 8 ชัว่โมง 
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิต 1 คน      
อตัราค่าแรงงานในการผลิต 350 บาท / วนั 

8.4  รำยละเอยีดวตัถุดบิท่ีใช้ในกำรผลติ 
1.กระดาษหนงัสือพิมพ ์    
2. กาว 
3. เรซ่ิน 

 4. รองเทา้แบบหนีบ 
5. รองเทา้แบบสวม 
6. รองเทา้แบบรัด 

8.6  ขั้นตอนกำรผลติ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.น ากระดาษหนงัสือพิมพม์าตดั 

 

 

2.พบักระดาษพรอ้มทากาว 

 

 
3.สานกระดาษหนงัสือพิมพ ์

 

 

 

4.ทากาวกระดาษพรอ้มตากแหง้ 

 

 

 

5.ตดักระดาษเท่าขนาดพืน้ยางแลว้ทากาวเพื่อติดพืน้ยางรองเทา้ 

พื้น 

 

 

6.วดัสายรองเทา้ติดกบัพืน้ยางรองเทา้จากนัน้รอกาวแหง 10-20 นาท ี

 

7.เทเรซิ่นใหท้ั่ว พรอ้มติดเบอรข์องเทา้และโกโลร้า้น รอเรซิ่นแหง้ 2-3 

ชั่วโมง 

 

 

8.ตรวจสอบความเรียบรอ้ยอีกครัง้เป็นอนัเสรจ็สิน้ 

ชั่วโมง 
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1.น ากระดาษหนงัสือพิมพม์าตดั 

     

2.พบักระดาษพรอ้มทากาว 

         

3.สานกระดาษหนงัสือพิมพ ์
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4.ทากาวกระดาษพรอ้มตากแหง้ 

 

5.ตดักระดาษเท่าขนาดพืน้ยางแลว้ทากาวเพื่อติดพืน้ยางรองเทา้ 

        

6.วดัสายรองเทา้ติดกบัพืน้ยางรองเทา้จากนัน้รอกาวแหง 10-20 นาท ี
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7.เทเรซิ่นใหท้ั่ว พรอ้มติดเบอรข์องเทา้และโกโลร้า้น รอเรซิ่นแหง้ 2-3 ชั่วโมง 

     

8.ตรวจสอบความเรียบรอ้ยอีกครัง้เป็นอนัเสรจ็สิน้ 
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9. แผนกำรเงิน 

 9.1 ประมำณกำรในกำรลงทุน 

ล ำดบั รำยกำร ทุนเจ้ำของ เงินกู้ยืม รวมมูลค่ำ 
1 เงินสด 200,000.00 - 200,000.00 
     
 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 200,000.00 - 200,000.00 
 โครงสร้ำงทำงกำรเงิน (เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 

 
  
9.2 ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกจิปัจจุบัน 

ล ำดบั รำยกำร รำยละเอยีด มูลค่ำประมำณ 
1 ท่ีดิน - - 
2 อาคาร - - 
3 ส่วนตกแต่ง / ปรับปรุง - - 
4 อุปกรณ์ / เคร่ืองมือ ใชใ้นการปฎิบติังาน 5,000.00 
5 เคร่ืองใชส้ านกังาน ใชใ้นการปฎิบติังาน 2,000.00 
6 ยานพาหนะ ใชใ้นการปฎิบติังาน 55,000.00 
7 สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - 
8 ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - 
9 รายการอ่ืนๆ (ถา้มี) - - 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจปัจจุบนั 62,000.00 
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9.3 สมมติฐำนทำงกำรเงิน 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 
การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของรายได ้-% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของราคาค่าบริการ -% - - - 
การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการบริการ -% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของค่าใช่จ่าย 1-% - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 2-% - - - 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 3-% - - - 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการค านวณใน 1 ปี - วนั / เดือน 30วนั/เดือน 
อตัราคิดลดกระแสเงินสด ( Discount Rate ) - %  
สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ  

 
 9.4 นโยบำยทำงกำรเงิน 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
ระยะเวลาการใหเ้ครดิตค่าบริการ - วนั / เดือน - - - 
ระยะเวลาเครดิตสินเช่ือสินคา้ -วนั /เดือน - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกูย้มื ( ถา้มี ) - บาท - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีขอกูย้มื (ถา้มี ) – บาท - - - 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - % - - - 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - % - - - 
นโยบายการตั้งส ารองเงินสดในกิจการ 100,000.00 
การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ - 
นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - 

 
 

 

 

 

 



61 
 

 

9.5 ประมำณกำรในกำรผลติรำยเดือน 
                       เดือน 
รำยกำร 

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

จ ำนวนสินค้ำขำย (คู่)             
รองเทา้แตะแบบหนีบ 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
รองเทา้แตะแบบสวม 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 

รองเทา้แตะแบบรัด 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 
รวมจ ำนวนลูกค้ำ 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 

ค่ำบริกำร( บำท / หน่วย )             

รองเทา้แตะแบบหนีบ 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 
รองเทา้แตะแบบสวม 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 
รองเทา้แตะแบบรัด 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 
ค่ำบริกำรเฉลีย่ 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 
รำยได้จำกำรบริกำร( บำท )             

รองเทา้แตะแบบหนี[ 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 

รองเทา้แตะแบบสวม 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 

รองเทา้แตะแบบรัด 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00 

รวมรำยได้ 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,80000 557,800.00 

รวมรำยได้สะสม ( บำท ) 557,000.00 1115600.00 1673400.00 2231200.00 278900.00 3346800.00 3904600.00 4462400.0
0 

5020200.00 557800.00 6135800.00 6693600.00 

ลูกหนีก้ำรค้ำ ( บำท )  - - - - - - - - - - - - 

เงินสดรับจำกกำรขำย 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.0
0 

557,800.00 557,800.00 557,800.00 557,800.00 
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9.6 ประมำณกำรรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

จ ำนวนลูกค้ำท่ีใช้บริกำร (คน )     
รองเทา้หนีบ 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
รองเทา้สวม 5,040.00 5,292.00 5,822.00 
รองเทา้สายรัด 3,120.00 3,276.00 3,604.00 
รวมจ ำนวนลูกค้ำท่ีใช้บริกำร 12,960.00 13,600.00 14,970.00 
    
ค่ำบริกำร ( บำท / หน่วย )    
รองเทา้หนีบ 490.00 490.00 490.00 
รองเทา้สวม 490.00 490.00 490.00 
รองเทา้สายรัด 600.00 600.00 600.00 
ค่ำบริกำรเฉลีย่ 1,580.00 1,580.00 1,580.00 
    
รำยได้จำกกำรบริกำร ( บำท )    
รองเทา้หนีบ 2,352,000.00 2,469,600.00 2,716,560.00 
รองเทา้สวม 2,469,600.00 2,593,080.00 2,852,780.00 
รองเทา้สายรัด 1,872,000.00 1,965,600.00 2,162,400.00 
รวมรำยได้จำกกำรบริกำร ( บำท ) 6,693,600.00 7,028,280.00 7,731,740.00 
    
ประมำณกำรลูกหนีก้ำรค้ำ    
ขายดว้ยเงินสด 6,693,600.00 7,028,280.00 7,731,740.00 
ขายดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ ) - - - 
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ ( วนั / เดือน ) - - - 
ลูกหนีก้ำรค้ำรวม ( บำท ) - - - 
    
เงินสดรับจำกกำรบริกำร ( บำท ) 6,693,600.00 7,028,280.00 7,731,740.00 
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9.7 ประมำณกำรต้นทุนวตัถุดบิและสินค้ำซ้ือมำเพ่ือกำรผลติ 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

จ ำนวนวตัถุดบิในกำรผลติ (หน่วย)    
กระดาษหนงัสือพิมพ ์ 260.00 273.00 301.00 
เรซัน่ 180.00 189.00 208.00 
พื้นยางรองเทา้ 45.00 48.00 53.00 
กะลามะพร้าว 48.00 51.00 57.00 
เชือกเกลียว 15.00 16.00 18.00 
สายรัด 32.00 34.00 38.00 
กาวสก๊อต 113.00 119.00 131.00 
ถุงกระดาษ 87.00 92.00 102.00 
รำคำต่อหน่วยของวตัถุดบิ (บำท/หน่วย)    
กระดาษหนงัสือพิมพ ์ 15.00 15.75 17.32 
เรซัน่ 300.00 315.00 346.5 
พื้นยางรองเทา้ 600.00 630.00 693.00 
กะลามะพร้าว 300.00 315.00 346.5 
เชือกเกลียว 350.00 367.5 404.25 
สายรัด 200.00 210.00 231.00 
กาวสก๊อต 200.00 210.00 231.00 
ถุงกระดาษ 150.00 157.5 173.25 
กาวสก๊อต 22,600.00 24,990.00 30,261.00 
ถุงกระดาษ 13,050.00 14,490.00 17,671.5 
        รวมต้นทุนวตัถุดบิในกำรผลติ (บำท) 146,600.00 162,639.75 197,751.82 
ประมำณกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำ    
       ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด 146,600.00 162,639.75 197,751.82 
       ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
        ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

มูลค่ำเจ้ำหนีก้ำรค้ำวตัถุดบิและสินค้ำซ้ือมำ - - - 
เงินสดจ่ำยวตัถุดบิและสินค้ำซ้ือมำเพ่ือผลติ 146,600.00 162,639.75 197,751.82 
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9.8 ประมำณกำรต้นทุนกำรผลติสินค้ำและต้นทุนกำรขำยสินค้ำ 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ต้นทุนกำรผลติสินค้ำ (บำท)    
   ค่าวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ 146,600.00 162,639.75 197,751.83 
   ค่าแรงงานในการผลิต 126,000.00 132,300.00 145,530.00 
   ค่าไฟฟ้าในการผลิต 13,200.00 13,860.00 15,246.00 
   ค่าน ้ามนัในการเดินทาง 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
   ค่าน ้าประปาในการผลิต 2,400.00 2,520.00 2,772.00 
   ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 3,000.00 3,150.00 3,465.00 
   ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต - - - 
   ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ในการผลิต 5,400.00 5,400.00 5,400.00 
   รวมต้นทุนกำรผลติสินค้ำ (1) 301,400.00 325,179.75 376,545.82 
ค่ำเส่ือมรำคำในกำรผลติ (บำท)    
   ค่าเส่ือมราคาอาคารในการผลิต(5%) - - - 
   ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์(20%) 128.00 128.00 128.00 
   ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) - - - 
   รวมต้นทุนค่ำเส่ือมรำคำในกำรผลติ (2) 128.00 128.00 128.00 
    
รวมต้นทุนกำรผลติสินค้ำท้ังส้ิน (1) + (2) 301,528.00 325,307.75 376,673.82 
+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั วตัถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อผลิตคงเหลือตน้งวด - - - 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
-หกั สินคา้ซ้ือมาเพื่อผลิตคงเหลือปลายงวด - - - 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
+ บวก สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
    
รวมต้นทุนขำยสินค้ำ ( บำท ) 301,528.00 325,307.75 376,673.82 
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9.9 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและกำรขำย 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและกำรขำย ( บำท )    
   เงินเดือนบุคลากร 384,000.00 403,200.00 443,520.00 
   ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 24,000.00 25,200.00 27,720.00 
   ค่าใชจ่้ายส านกังาน 72,000.00 75,600.00 83.160.00 
   ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน 13,200.00 13,860.00 15,246.00 
   ค่าใชจ่้ายน ้าประปาส่วนส านกังาน 2,400.00 2,520.00 2,772.00 
   ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์โทรสาร 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
   ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร 6,000 6,300.00 6,930.00 
   ค่าใชจ่้ายส้ินเปลืองส านกังาน - - - 
   ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ - - - 
   ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
   ค่าใชจ่้ายน ้ามนัยานพาหนะในการขาย 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
   ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 9,500.00 9,975.00 10,972.50 
   ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
   ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
   ค่าใชจ่้าย Commission จากการขาย - - - 
   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
   ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
   ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็อ่ืน ๆ - - - 
 รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกำรขำย (1) 520,700.00 546,735.00 601,408.50 
    
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนกำรบริหำรและกำรขำย    
   ค่าเส่ือมอุปกรณ์/เคร่ืองมือ(5%) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
   ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใช(้20%) 400.00 400.00 400.00 
   ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) 1,750.00 1,750.00 1,750.00 
รวมค่ำเส่ือมรำคำ (2) 3,150 3,150 3,150 
รวมค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรและกำรขำย (1) + (2) 523,850.00 549,885.00 604,558.50 
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9.10 ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุน 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

รำยได้    
    รายไดจ้ากการขายสินคา้ 6,693,600.00     7,028,280.00         7,731,740.00         
    รายไดอ่ื้น - - - 
                
รวมรำยได้ 6,693,600.00     7,028,280.00         7,731,740.00         
                
    หกั-ตน้ทุนขายสินคา้ 301,528.00 325,307.75 376,673.82 
    
ก ำไรขั้นต้น 6,392,072.00 6,702,972.25 7,355,066.18 
                
    หกั-ค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขาย 523,850.00 549,885.00    604,558.50 
                
ก ำไรจำกกำรด ำเนินกำร 5,868,222.00 6,153,087.25 6,750,507.68 

                
   หกั-ดอกเบ้ียจ่าย - - - 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ก ำไรก่อนหักภำษีเงินได้นิติบุคคล (15%) 5,868,222.00 6,153,087.25 6,750,507.68 
                
    หกั-ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(15%) 880,233.30 922,963.08 1,012,576.15 
                
ก ำไรสุทธิ 4,987,988.70 5,230124.17 5,737,931.53 

                
    หกั-เงินปันผลจ่าย (10%) - - - 
ก ำไรสะสม     - 4,987,988.70 242,135.47 

                
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น 4,987,988.70 242,135.47 5,495,796.06 

มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้น 24.93%    1.21%     27.47% 
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9.11 ประมำณกำรงบกระแสเงินสด 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินกำร     
  เงินสดรับจากการผลิต 6,693,600.00     7,028,280.00         4,864,950.00         
  เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการผลิต 301528.00 325,307.75 376,673.82 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 523,850.00 549,885.00    604558.50 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - 
  เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 880,233.30 922,963.08 1,012,576.15 
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินกำรรวม 4,987,988.70 5,230,124.17 5,737,931.53 
    
กระแสเงินสดจำกกำรลงทุน    
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในยาพาหนะ 35,000.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยส่์วนตกแต่ง - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 5,000.00 - - 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในเคร่ืองใชส้ านกังาน 2,000.00 - - 
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมกำรลงทุนรวม  42,000.00 - - 
กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน    
  เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 
  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
  เงินจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 
  เงินจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 
  เงินสดจ่ายปันผล - - - 
กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงินรวม    
  กระแสเงินสดสุทธิ 4,945,988.70 5,230,124.17 5,737,931.53 
  บวก+กระแสเงินสดตน้งวด - - - 
กระแสเงินสดสุทธิปลำยงวด 4,945,988.70 5,230,124.17 5,737,931.53 
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9.12 ประมำณกำรงบดุล 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน    

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 4,945,988.70 5,230,124.17 5,737,931.53 

ลูกหน้ีการคา้ - - - 
สินคา้คงเหลือ - - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน - - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 42,000.00 - - 
สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 42,000.00 - - 
              รวมสินทรัพย์ 4987988.70 5,230,124.17 5,737,931.53 

หน้ีสินหมุนเวยีน - - - 
เงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน - - - 
เงินกูร้ะยะยาว - - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 
          รวมหนีสิ้น    
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 
ส่วนเกนิ (ต ่ำ) กว่ำทุน 4,987,988.70 242,135.47 5,495,796.06 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม -     4,987,988.70 242,135.47 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 4,987,988.70 5,230,124.17 5,737,931.53 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,987,988.70 5,230,124.17 5,737,931.53 
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 9.13 กำรวิเครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

กำรวัดสภำพคล่องทำงกำรเงิน    

   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง 

   อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) - - - 
กำรวัดประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพย์สิน    

   อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 
   อตัราหมุนเวยีนของสินคา้ (รอบ) - - - 
   ระยะเวลาเรียกเกบ็หน้ี (วนั) - - - 
   ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 
   อตัราหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

   อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รวม) - - - 
กำรวัดควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้    

   อตัราส่วนแห่งหน้ี (Debt to Equity Ratio) - - - 
   อตัราส่วนแห่งทุน - - - 
  อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหน้ี - - - 
กำรวัดควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน - - - 
   อตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) - - - 
   อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
(ROE) 

- - - 

   อตัราก าไรขั้นตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 95.49% 95.37% 95.12% 

   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (เปอร์เซ็นต)์ 87.66% 87.54% 87.30% 

   อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 74.51% 74.41% 74.21% 

ข้อมูลทำงกำรเงินจำกกำรลงทุน    

   ผลก าไรต่อหุน้ (Earning per share) 24.93% 1.21%     27.47%     
   มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 5 5 5 

   มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 

   อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 

   ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 
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10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินควำมเส่ียง 

ล ำดบั ลกัษณะปัญหำหรือควำมเส่ียง ผลกระทบที่จะเกดิขึน้ แนวทำงในกำรแก้ไข 

1. 
ผลประกอบการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

-ท าใหย้อดขายของบริษทั
ลดลง 

-จดัโปรโมชัน่เพื่อเพิ่มยอดขาย 

2. 
สินคา้มีราคาตน้ทุนสูงกวา่ท่ี
ก าหนดไว ้

-ท าใหเ้งินส ารองจ่ายไม่
เพียงพอในการหมุนเวยีน
ค่าใชจ่้ายดา้นอ่ืน 

-ซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ์
จ านวนมากๆ จะสามารถช่วย
ลดราคาตน้ทุนวตัถุดิบต่อ
หน่วย 

3. สินคา้ถูกลอกเลียนแบบ 
-ท าใหลู้กคา้ไปซ้ือของ 
คู่แข่งอ่ืนท่ีเลียนแบบ 

-จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
เช่น การออกบูท การโฆษณา
และประชาสัมพนัธ ์

4. ลูกคา้เปล่ียนรสนิยมการซ้ือ 

-ท าใหร้ายรับโดยรวมของ
กิจการลดลงเน่ืองจากลูกคา้
ใหค้วามสนใจในผลิตภณัฑ์
อ่ืนท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่ 

-ติดตามสถานการณ์ความ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 
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บทที ่4 

ผลการด าเนินโครงการ 

     รายงานผลการปฏบิตัิงานรายบุคคล 

 

 

นางสาวภวกิา ชัยคุณากรขจร 

วัน/เดือน/ปี การปฏบิัติงาน หมายเหต ุ
2 ม.ิย. 62 รวมกลุม่คิดหวัขอ้โครงการ  

3 มิ.ย. 62 ประชมุและหาอาจารยป์รกึษารว่ม  

4  มิ.ย.62 จดัท าและเสนอแบบฟอรม์อนมุตัิโครงการ  

6 มิ.ย. 62 แกไ้ขและสง่ใบอนมุตัิโครงการ ครัง้ที่ 1  

8 มิ.ย. 62 จดัท าและสง่เอกสารบทที่ 1  

12 มิ.ย. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 1 ครัง้ที่ 1  

2 ก.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 1 ครัง้ที่ 2  

5 ก.ค. 62 สง่เอกสารบทที่ 1 ฉบบัสมบรูณ ์  

8 ก.ค. 62 จดัท าและสง่เอกสารบทที่ 2  

10 ก.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 2 ครัง้ที่ 1  

19 ก.ค. 62 สง่เอกสารบทที่ 2 ฉบบัสมบรูณ ์  

2 ส.ค. 62 จดัท าและสง่เอกสารบทที่ 3  

8 ส.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 3 ครัง้ที่ 1  

19 ส.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 3 ครัง้ที่ 2  

21 ส.ค. 62 สง่เอกสารบทที่ 3 ฉบบัสมบรูณ ์  

22 ส.ค. 62 จดัท าและสง่แผนธุรกิจ  

25 ส.ค. 62 แกไ้ขและสง่แผนธุรกิจ ครัง้ท่ี 1  

28 ส.ค. 62 รวบรวมเอกสารน าเสนอโครงการ  

29 ส.ค. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  

5 ก.ย. 62 แกไ้ข ppt. น าเสนอโครงการรอบที่ 1 ครัง้ท่ี 1  

21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบที่ 1   

24 ก.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
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นางสาวภวกิา ชัยคุณากรขจร 

วัน/เดือน/ปี การปฏบิัติงาน หมายเหต ุ
2 มิ.ย. 62 รวมกลุม่คิดหวัขอ้โครงการ  

3 มิ.ย. 62 ประชมุและหาอาจารยป์รกึษารว่ม  

4  มิ.ย.62 จดัท าและเสนอแบบฟอรม์อนมุตัิโครงการ  

6 มิ.ย. 62 แกไ้ขและสง่ใบอนมุตัิโครงการ ครัง้ที่ 1  

8 มิ.ย. 62 จดัท าและสง่เอกสารบทที่ 1  

12 มิ.ย. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 1 ครัง้ที่ 1  

2 ก.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 1 ครัง้ที่ 2  

5 ก.ค. 62 สง่เอกสารบทที่ 1 ฉบบัสมบรูณ ์  

8 ก.ค. 62 จดัท าและสง่เอกสารบทที่ 2  

10 ก.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 2 ครัง้ที่ 1  

19 ก.ค. 62 สง่เอกสารบทที่ 2 ฉบบัสมบรูณ ์  

2 ส.ค. 62 จดัท าและสง่เอกสารบทที่ 3  

8 ส.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 3 ครัง้ที่ 1  

19 ส.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 3 ครัง้ที่ 2  

21 ส.ค. 62 สง่เอกสารบทที่ 3 ฉบบัสมบรูณ ์  

22 ส.ค. 62 จดัท าและสง่แผนธุรกิจ  

25 ส.ค. 62 แกไ้ขและสง่แผนธุรกิจ ครัง้ท่ี 1  

28 ส.ค. 62 รวบรวมเอกสารน าเสนอโครงการ  

29 ส.ค. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  

5 ก.ย. 62 แกไ้ข ppt. น าเสนอโครงการรอบที่ 1 ครัง้ท่ี 1  

21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบที่ 1   

24 ก.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  

 
  



73 
 

 

นางสาวภวกิา ชัยคุณากรขจร 
วัน/เดือน/ปี การปฏบิัติงาน หมายเหต ุ
15 ธ.ค. 62 จดัท าเอกสารบทที่ 4 (สรุปบญัชี)  

20 ธ.ค. 62 จดัท าและสง่เอกสารบทที่ 5 และบรรณานกุรม  

10 ม.ค. 63 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 5  และบรรณานกุรม ครัง้ท่ี 1  

15 ม.ค. 63 สง่เอกสารบทที่ 5 และบรรณานกุรม ฉบบัสมบรูณ ์  

17 ม.ค. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ก และสง่ตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ  

18 ม.ค. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ข และสง่ตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ  

21 ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสารภาค ผนวก ข และสง่ตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ  

23 ม.ค. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ค และสง่ตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ  

25 ม.ค. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ง และสง่ตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ  

30 ม.ค. 63 จดัท ากิตติกรรมประกาศ/สารบญั พรอ้มน ากลบัมาแกไ้ข  

31 ม.ค. 63 สง่กิตติกรรมประกาศ/สารบญัต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ  

4 ก.พ. 63 จดัท าบทคดัยอ่/สง่ตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ  

7 ก.พ. 63 น าบทคดัย่อกลบัมาแกไ้ข/สง่ตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ  

15 ก.พ. 63 จดัท าสว่นหนา้ปก สารบญั และน าสง่รูปเลม่โครงการ  

20 ก.พ. 63 แกไ้ขจดุบกพรอ่ง  

22 ก.พ. 63 น าสง่รูปเลม่โครงการฉบบัสมบรูณ ์พรอ้มซีด ี  
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  รายงานผลการปฏบิัติงานรายบุคคล 

นางสาวกิตตยิา ปรางศรี 

วัน/เดือน/ปี การปฏบิัติงาน หมายเหต ุ
2 มิ.ย. 62 รวมกลุม่คิดหวัขอ้โครงการ  

3 มิ.ย. 62 ประชมุและหาอาจารยป์รกึษารว่ม  

4  มิ.ย.62 จดัท าและเสนอแบบฟอรม์อนมุตัิโครงการ  

6 มิ.ย. 62 แกไ้ขและสง่ใบอนมุตัิโครงการ ครัง้ที่ 1  

8 มิ.ย. 62 จดัท าและสง่เอกสารบทที่ 1  

12 มิ.ย. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 1 ครัง้ที่ 1  

2 ก.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 1 ครัง้ที่ 2  

5 ก.ค. 62 สง่เอกสารบทที่ 1 ฉบบัสมบรูณ ์  

8 ก.ค. 62 จดัท าและสง่เอกสารบทที่ 2  

10 ก.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 2 ครัง้ที่ 1  

19 ก.ค. 62 สง่เอกสารบทที่ 2 ฉบบัสมบรูณ ์  

2 ส.ค. 62 จดัท าและสง่เอกสารบทที่ 3  

8 ส.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 3 ครัง้ที่ 1  

19 ส.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 3 ครัง้ที่ 2  

21 ส.ค. 62 สง่เอกสารบทที่ 3 ฉบบัสมบรูณ ์  

22 ส.ค. 62 จดัท าและสง่แผนธุรกิจ  

25 ส.ค. 62 แกไ้ขและสง่แผนธุรกิจ ครัง้ท่ี 1  

28 ส.ค. 62 รวบรวมเอกสารน าเสนอโครงการ  

29 ส.ค. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  

5 ก.ย. 62 แกไ้ข ppt. น าเสนอโครงการรอบที่ 1 ครัง้ท่ี 1  

21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบที่ 1   

24 ก.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  

2 มิ.ย. 62 รวมกลุม่คิดหวัขอ้โครงการ  

3 มิ.ย. 62 ประชมุและหาอาจารยป์รกึษารว่ม  

4  มิ.ย.62 จดัท าและเสนอแบบฟอรม์อนมุตัิโครงการ  

6 มิ.ย. 62 แกไ้ขและสง่ใบอนมุตัิโครงการ ครัง้ที่ 1  
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นางสาวกิตตยิา ปรางศรี 
วัน/เดือน/ปี การปฏบิัติงาน หมายเหต ุ
1 ต.ค. 62 ประชมุวางแผนขัน้ตอนการท าสิ่งประดิษฐ์  

2 ต.ค. 62 ระดมทนุจดัซือ้วสัดแุละอปุกรณ ์  

3 ต.ค. 62 น ากระดาษหนงัสือพิมพม์าพบัติดกาว  

4 ต.ค. 62 น าหนงัสือพิมพท์ี่พบัมาสานต่อกนั  

5 ต.ค. 62 ทากาวกระดาษหนงัสือพิมพร์อกาวแหง้  

9 ต.ค.62 เทเรซิ่นพืน้ยางรอเรซิ่นแหง้  

10 ต.ค. 62 แกไ้ขชิน้งาน ครัง้ที่ 1  

11 ต.ค. 62 ทดสอบความทนทานและถา่ยรูปผลงาน  

12 ต.ค. 62 ออกแบบปา้ยไวนิลน าเสนอผลงาน  

15 ต.ค. 62 แกไ้ขแบบปา้ยไวนิล ครัง้ที่ 1  

17 ต.ค. 62 สง่แบบไวนิล  

25 ต.ค. 62 อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการเขา้นิเทศโครงการ  

30 ต.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทที่ 1-3 ตามที่คณะกรรมการแนะน า  
เตรียมน าเสนอรอบที่ 2 

 

5 พ.ย. 612 สั่งท าปา้ยไวนิลและรบัของ  

 10 พ.ย. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  

16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบที่ 2  

26 พ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  

27 พ.ย. 62 จดัท าเอกสารบทที่ 4 (ปฏิบตัิงานรายบคุคล)  

3 ธ.ค. 62 แกไ้ขและสง่เอกสารบทท่ี 4 ครัง้ที่ 1  

5 ธ.ค. 62 สง่เอกสารบทที่ 4 ฉบบัสมบรูณ ์  

6 ธ.ค.62 จดัท าและสง่แบบสอบถามตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ  

11 ธ.ค. 62 ท าการแกไ้ขเนือ้หาและสง่ตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ  

12 ธ.ค.62 เตรียมจดัแสดงภายในงาน ATC นิทรรศน ์  

13 ธ.ค. 62 จดัแสดงสิ่งประดิษฐ์งาน ATC นิทรรศนแ์ละแจกแบบสอบถามใน
งาน ATC นิทรรศน ์
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นางสาวกิตติยา ปรางศรี 
วัน/เดือน/ปี การปฏบิัติงาน เหตุหมาย 

15 ธ.ค. 62 จดัท าเอกสารบทที่ 4 (สรุปบญัชี)  

20 ธ.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม  

10 ม.ค. 63 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 5  และบรรณานุกรม คร้ังท่ี 1  

15 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม ฉบบัสมบูรณ์  

17 ม.ค. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ก และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  

18 ม.ค. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ข และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  

21 ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสารภาค ผนวก ข และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  

23 ม.ค. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ค และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  

25 ม.ค. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ง และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  

30 ม.ค. 63 จดัท ากิตติกรรมประกาศ/สารบญั พร้อมน ากลบัมาแกไ้ข  

31 ม.ค. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ/สารบญัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  

4 ก.พ. 63 จดัท าบทคดัยอ่/ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  

7 ก.พ. 63 น าบทคดัยอ่กลบัมาแกไ้ข/ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  

15 ก.พ. 63 จดัท าส่วนหนา้ปก สารบญั และน าส่งรูปเล่มโครงการ  

20 ก.พ. 63 แกไ้ขจุดบกพร่อง  

22 ก.พ. 63 น าส่งรูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์ พร้อมซีดี  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



77 
 

 

บญัชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐร์องเทา้จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์

ว/ด/ป รำยกำร 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 

จ ำนวน
หน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน 

1 ก.ย.62 เกบ็เงินสมาชิกในกลุ่ม 2 300 600                       600  
   19 ก.ย. 62 ค่าปร้ินเอกสารอนุมติัโครงการ         14     586               
20 ก.ย. 62 กระดาษ A4       112 แผน่ 112 112     474 
21 ก.ย. 62 ค่าปร้ินเอกสารบทท่ี 1 - 3         120     354              
22 ก.ย. 62 คลิปหนีบกระดาษ       4 อนั 5 20     334               
22 ก.ย. 62 ซองน า้ตาล       4 ซอง 5 20     314               

    9 พ.ย. 62 เกบ็เงินสมาชิก 2 500  1,000         1,000 

 ยอดยกมา               314               
10 พ.ย. 62 ป้ายน าเสนอผลงาน       1 ผืน 1  480     834 
15 พ.ย. 62 ค่าเอกสารแบบสอบถาม       200 แผน่ 1  200     634 
16 พ.ย. 62 ค่าปร้ินเอกสารบทท่ี 4-5          100     534 
17 พ.ย.62 ค่าปร้ินเอกสาร ภาคผนวกต่างๆ      100   434 

 ค่าเขา้เล่ม          240     194 
 ค่า CD+กล่อง      40    154 

รวม    1,160   154 
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บญัชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐร์องเทา้จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์

 

ว/ด/ป รำยกำร 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 

จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน 
20 ก.ย. 62 เกบ็เงินสมาชิกในกลุ่ม 2 1,000 2,000           2,000 

20 ก.ย. 62 พื้นยางรองเทา้     10 อนั 200 200     1,800               
20 ก.ย. 62 เรซ่ิน       1 ขวด 350 350     1,450               
22 ก.ย. 62 กรรไกร        1 อนั 90 90     1,360               
22 ก.ย. 62 เชือกอ่อนเกลียว     12 ล่า 150 150   1,210 
22 ก.ย. 62 สายรัดรองเทา้    12 ล่า 150 150     1,060               
24 ก.ย. 62 กระดาษหนงัสือพิมพ ์    3 กิโลกรัม 20 20     1,040 
24 ก.ย. 62 สกอ็ตกาวยาง    1 กระป๋อง 250 250     790 
24 ก.ย. 62 ชอ้นชกัรองเทา้พลาสติก    1 อนั 180 180   610 
24 ก.ย. 62 กะลามะพร้าว    4 อนั 20 20     590  

           
           
           

รวม    1,410   590 
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สรุปผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐร์องเทา้แตะจากกระดาษหนงัสือพิมพ ์
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 ลงทุน 2,000 บาท 
 หกัค่าใชจ่้าย  1,410 บาท 
 คงเหลือสุทธิ  590 บาท 

น าเงินส่วนท่ีเหลือคืนแก่สมาชิก ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นางสาวภวิกา      ชยัคุณากรขจร 295 บาท  
2. นางสาวกิตติยา    ปรางศรี 295 บาท 
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                                                                            บทที่ 5 

                                            สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร และข้อเสนอแนะ  

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
            จากการด าเนินโครงการนวตักรรม รองเทา้จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์ปฏิบติังานระยะเวลาตั้งแต่ 1-30
ตุลาคม 2562 สถานท่ีปฏิบติังานคือ 11/129 หมูบา้นโกลเดน้นีโอ ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ 10540ไดเ้กบ็เงินจากสมาชิกกลุ่มคนล่ะ 1,000 บาท จ านวน 2 คน รวมเป็นจ านวน 2,000 บาท  
เสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 1,410 บาท คงเหลือ 590 บาท โดยการด าเนินงานบรรลุการ
เรียนวิชาโครงการดงัน้ี 
              1.การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
              2.สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละเพิ่มรายไดใ้หน้กัศึกษา 
             3.ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
             4.ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 
                                                               สรุปตำรำงกำรปฏิบัตงิำน 

  คร้ังที ่  วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ     หมำยเหตุ 
1 26 มิ.ย.62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั  
2 12 ก.ค.62 ส่ง เน้ือหา บทท่ี 1 (บทน า)  
3 23 ก.ค.62 ส่ง เน้ือหา บทท่ี 2  

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 

4 20 ส.ค.62 ส่ง เน้ือหา บทท่ี 3  
(วิธีการด าเนินโครงการ) 
แผนธุรกิจ 
-บทสรุปผูบ้ริหาร 
-วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ 
- ความเป็นมาของธุรกิจ 
- ผลิตภณัฑ ์
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คร้ังที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ หมำยเหตุ 
  - วิเคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด 

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

 

5 6 ก.ย.62 ส่ง PowerPoint (โครงการ+บทท่ี 1-3+ 
แผนธุรกิจ กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ 
Present คร้ังท่ี 1) 

 

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

 

7 1 ต.ค.62 
  -5 พ.ย.62 

ปฏิบติังานประดิษฐ์และเขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 
- ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์ (1 ต.ค. 62) 
-ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  (2 ต.ค. 62) 
-น ากระดาษหนงัสือพิมพม์าพบัติดกาว (3 ต.ค.62 
-น าหนงัสือพิมพท่ี์พบัมาสานต่อกนั (4 ต.ค.62) 
-ทากาวกระดาษหนงัสือพิมพร์อกาวแหง้ (5 ต.ค.62) 
-วดักระดาษหนงัสือพิมพท่ี์สานไวก้บัพื้นยาง 
รองเทา้ (6 ต.ค.62) 
-ติดกาวพื้นยางและวดัสายรองเทา้ (7 ต.ค.62) 
-ติดกาวสายรัดรอกาวแหง้ (8 ต.ค.62) 
-เทเรซ่ินบนพื้นยางรอเรซ่ินแหง้ (9 ต.ค.62) 
-แกไ้ขช้ินงาน คร้ังท่ี 1 (10 ต.ค.62) 
-ทดสอบความทนทานและถ่ายรูปผลงาน (11 ต.ค.62) 
-ออกแบบป้ายไวนิลน าเสนอผลงาน (12 ต.ค.62) 
-แกไ้ขป้ายแบบไวนิล คร้ังท่ี 1 (15 ต.ค.62) 
-ส่งแบบป้ายไวนิล (17 ต.ค.62) 
-สัง่ท าป้ายไวนิลและรับของ (5 พ.ย.62) 
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คร้ังที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ หมำยเหตุ 
8 10 พ.ย.62 ส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนการตลาด และแผนการผลิต 

กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเตรียมน าเสนอโครงการPresent 
คร้ังท่ี 2 รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/บริการ/แสดง
ผลงานประดิษฐ)์ 

 

9 16 พ.ย.62 น าเสนอโครงการ (Present ) คร้ังท่ี 2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้านจดัแสดง 
สินคา้/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

 

10 6 ธ.ค.62 ส่ง แบบสอบถามโครงการ  
11 13 ธ.ค.62 งาน ATC นิทรรศน์ แสดงผลงาน คร้ังท่ี 11 

(แจกแบบสอบถามโครงการ) 
 

12 15 ธ.ค.62 ส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 
-ปฏิบติังานรายบุคคล 

 

 15 ธ.ค.62 -บญัชี+ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ  
13 15 ม.ค.63 ส่ง เน้ือหา บทท่ี 5(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหา

อุปสรรคและขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 
 

14 15 ม.ค.63 ส่ง บรรณานุกรม  
15 25 ม.ค.63 ส่ง ภาคผนวก ก-ง (แปรผลแบบสอบถาม ประมวล 

ภาพ ประวติัผูจ้ดัท าโครงการ) 
 

16 7 ก.พ.63 ส่ง กิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั  
17 20 ก.พ.63 ส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ  
18 22 ก.พ.63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  
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ปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำร 
                  1.สภาพอากาศแปรปรวนเช่น ฝนตก พายพุดั ท าใหส่้งผลกระทบในระหวา่งการ 
                     ปฏิบติังานอาจท าใหช้ิ้นงานเกิดความเสียหาย 
                  2.ปัญหาดา้นการใชอุ้ปกรณ์สมาชิกขาดความช านาญการใชง้าน 
                  3.เวลาวา่งของสมาชิกในกลุ่มไม่ตรงกนั ท าใหก้ารปฏิบติังานล่าชา้ 
 
ข้อเสนอแนะ แนวทำงในกำรพฒันำ 

1.ตรวจสอบสภาพอากาศ และเกบ็ช้ินงานใหเ้รียบร้อยทุกคร้ังหลงัปฏิบติังาน 
                          2.ขอค าแนะน าจากผูเ้ชียวชาญในการใชอุ้ปกรณ์ และฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์ 

            3.หาเวลาวา่งใหต้รงกนั เพื่อลดการปฏิบติังานล่าชา้ 
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ภาคผนวก ก  โครงการ 

 

  -  แบบน าเสนอขออนุมัตโิครงการ 

 -  บันทกึการเข้าพบอาจารยท์ีป่รึกษา และอาจารยท์ีป่รึกษาร่วมโครงการ 
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แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวชิาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อโครงการ     รองเทา้จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์
ระยะเวลาการด าเนินงาน มิถนุายน 2562  ถึง กมุภาพนัธ ์2563 
สถานทีก่ารด าเนินงาน    11/129 ซ.1/2 หมู่บา้นโกลเ์ดน้นีโอ หมู่ 14 ถ.กิ่งแกว้ ต.ราชาเทวะ  

   อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  2,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวภวิกา         ชยัคณุากรขจร รหสัประจ าตวั  41187 ปวส.2/2 
2.  นางสาวกิตติยา        ปรางศร ี  รหสัประจ าตวั 41119 ปวส.2/10 

ลงชื่อ............................................................................ประธานโครงการ 
(นางสาวภวกิา    ชัยคุณากรขจร)...../....../...... 

 

ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร     ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมโครงกำร  

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

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

 
 
 

ลงช่ือ ...............................................................    ลงช่ือ.................................................................... 
(อำจำรย์กมลวรรณ  บุญสำย ) ......./......./.......             (อำจำรย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์)......./......./....... 
 
 

                                                        ลงช่ือ.............................................................หัวหน้ำสำขำวชิำกำรตลำด 
                                                         (อำจำรย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์)......./......./.... 
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ชื่อโครงการ   รองเทา้จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์

แผนงาน   นกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม่ นวตักรรมสิง่ประดิษฐ ์
อาจารยท์ีป่รึกษา  อาจารยก์มลวรรณ  บญุสาย  
อาจารยท์ีป่รึกษาร่วม  อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3. นางสาวภวิกา   ชยัคณุากรขจร  ประธานโครงการ  
4. นางสาวกิตติยา   ปรางศร ี  รองประธานโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล 

กระดาษหนงัสือพิมพท์ี่เหลือใช ้น ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่ใชง้านไดจ้รงิ หลายอย่างซึง่จะ
เป็นทางออกในการลดเศษกระดาษ หรือสิ่งของเหลือใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แมจ้ะไม่ลดไปถึง
ขัน้ที่ท  าใหก้ าจดัเศษกระดาษไดอ้ย่างเด็ดขาด แต่แนวคิดนีก้็ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดเศษกระดาษใหม่
ลดจ านวนลงไดม้ากทีเดียว เรื่องการน าสิ่งของเหลือใชน้  ามาประดิษฐ์ใหม่นัน้เป็นสิ่งที่เรารูก้นัดีอยู่
แลว้ แต่บางครัง้อาจจะหลงลืมกนัไปบา้ง เพราะความเรง่รีบและวิถีชีวิตที่รกัความสะดวกสบายกนั
มากขึน้ ในฐานะที่เราเป็นส่วนย่อยที่สดุของสงัคม ถา้เราตัง้ใจท ากนัอย่างจริงจังก็จะสามารถลด
ปรมิาณการใชท้รพัยากรและลดปัญหายะลงไดม้ากทีเดียว 
 ดงันัน้คณะผูจ้ดัท าโครงการ จงึมีแนวคิดในการน ากระดาษหนงัสือพิมพท์ี่ไม่ใชง้านแลว้ น า
กลับมาใชง้านใหเ้กิดประโยชนใ์นการสรา้งสรรค ์สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพจากการน ากระดาษ
หนังสือพิมพท์ี่เหลือใช ้มาเพิ่มมูลค่าในการสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑ ์รองเทา้กระดาษหนงัสือพิมพท์ี่
ออกแบบใหส้วยงามแปลกใหม่รว่มสมยั โดยการน ากระดาษหนงัสือพิมพท์ี่ไม่ใชง้านแลว้มาใชใ้ห้
เกิดประโยชนใ์หม่อีกครัง้ เพื่อใหเ้ห็นคณุค่าของวสัดเุหลือใชท้ี่สามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดห้ลายๆ
อย่าง ทัง้เป็นการลงมือปฏิบตัิจรงิของนกัศกึษา และเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บันกัศกึษาอีกดว้ย 
 
วัตถุประสงค ์

5. เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูข้องวิชาโครงการ 
6. เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัวสัดเุหลือใช ้
7. เพื่อใหน้กัศกึษาเกิดความสามคัคีและรว่มมือปฏิบตัิงานกนัเป็นทีม 
8. เพื่อใหน้กัศกึษามีความคิดรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

เป้าหมาย 
1. การน าผลงานสง่เขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
2. เสนอขายบคุคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐ์จากวสัดเุหลือใช ้
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วิธีการด าเนินการ 

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

7. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรมสิ่งประดิษฐ ์
8. ประชมุวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
9. รา่งโครงการเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ 
10. จดัเตรยีมวสัดอุปุกรณท์ี่จะท าสิ่งประดิษฐ์ 
11. จดัเตรยีมสถานที่ในการลงมือปฏิบตัิงาน 
12. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ ์

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

7. จดัเตรียมอปุกรณใ์นการท างาน 
8. ปฏิบตัิงานโดยเริม่งานจากการวางโครงสรา้ง 
9. ที่คีบท าจากกะลามะพรา้วเขา้กบัโครงสรา้งที่วางไว ้
10. น ากระดาษหนงัสือพิมพท์ี่จดัเตรียมไวแ้ลว้มามว้นกระดาษเป็นกลม ๆ จากนัน้น าไป

วางกบัพืน้รองเทา้ที่ตดัไซสร์องเทา้ไวแ้ลว้เอากาวติดใหเ้รียบรอ้ย 
11. น าสายรองเทา้ถกัเปียใหส้วยๆ 
12. ท ารองเทา้จากกระดาษหนงัสือพิมพ ์และตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของรองเทา้ 
13. วางกะลามะพรา้วไวต้รงที่ดา้นบนคีบแลว้ท าการติดกาว เพื่อความหนาแน่นของที่คีบ

รองเทา้แลว้ตรวจสอบความเรียบรอ้ยอีกครัง้เป็นอนัเสรจ็สิน้ของการท างาน 
ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

3. สรุปผลการปฏิบตัิงาน 
4. สง่รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนการด 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
สิ่งประดิษฐ ์

         

2. ประชมุวางแผนงาน วางรูปแบบ
งาน และจดัสรรงบประมาณ 

         

3. รา่งโครงการเสนออาจารยท์ี่
ปรกึษาโครงการ 

        

4. จดัท าแผนธรุกิจและแผนกล
ยทุธ ์

         

5. จดัเตรยีมวสัดอุปุกรณแ์ละ
สถาน ที่ที่จะท าสิ่งประดิษฐ์ 

         

6. ลงมือปฏิบตัิงานตามแผนงาน
และขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

         

7. สรุปผลการปฏิบตัิงาน         

8. สง่รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

        

 
วัน เวลา สถานท ี  
 เริม่ด าเนินงานตัง้แต่ มถินุายน 2562  ถึง กมุภาพนัธ ์2563 

สถานที่   11/129 ซ.1/2 หมู่บา้นโกลเ์ดน้นีโอ หมู ่14 ถ.กิ่งแกว้ ต.ราชาเทวะ  
อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ์
 งบประมาณในการลงทนุ เป็นเงิน 3,000 บาท  

11. พืน้ยางรองเทา้     50 บาท  
12. เรซิ่น      250 บาท 
13. กรรไกร      - บาท   - 
14. เชือกออ่นเกลยีว     35 บาท 
15. สายรดัรองเทา้         20 บาท 
16. กระดาษหนงัสือพิมพ ์        - บาท 
17. สก็อตกาวยาง     95 บาท 
18. ชอ้นชกัรองเทา้พลาสติก    - บาท  
19. กะลามะพรา้ว           - บาท 
20. ค่าปา้ยน าเสนองานและอื่นๆ   480 บาท 

รวม       930 บาท 
การตดิตามผลและการประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. น าผลงานสง่เขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลตุามวตัถปุระสงคก์ารเรียนรูข้องวิชาโครงการ 
2. สามารถสรา้งมลูเพิ่มใหก้บัวสัดจุากกระดาษหนงัสือพิมพท์ี่ใชแ้ลว้ 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุม่เกิดความสามคัคีและมีความรว่มมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคส์รา้งผลิตภณัฑท์ี่แปลกใหม่และมีคณุค่า 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. กระดาษหนงัสือพิมพท์ี่ใชอ้าจจะหลดุไม่ติดพืน้ยางที่ใชใ้นการผลิตและเกิดการ
เสียหายได ้

2. กระดาษหนงัสือพิมพอ์าจมีอายกุารใชง้านที่ไมน่าน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. กระดาษหนงัสือพิมพท์ี่น  ามาใชค้วรหาแหลง่ขายกระดาษหนงัสือพิมพส์  ารองไวแ้ละใช้
กาวยางดีท่ีมีคณุภาพใชง้านไดน้านมาติด 

2.  ควรเก็บกระดาษหนงัสือพิมพไ์วใ้นท่ีแหง้ เพื่อปอ้งกนัไม่ใหก้ระดาษเปียกยืดอายกุารใช้
งาน  
 

 

ลงชื่อ.............................................     ลงชื่อ.............................................   

  (อาจารยก์มลวรรณ บญุสาย)                                             (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ)์             

      อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ                        อาจารยท์ี่ปรกึษารว่มโครงการ       

 

 

ลงชื่อ............................................. 

(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ)์ 

อาจารยห์วัหนา้สาขาวิชาการตลาด 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 
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โครงกำรส่ิงประดษิฐ์พวงมำลยัจำกถุงน ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม  
ที่ปรึกษำโครงกำร อำจำรย์กมลวรรณ  บุญสำย 
ที่ปรึกษำร่วมโครงกำร อำจำรย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์ 

 ผู้รับผดิชอบโครงกำรนางสาวภวิกา    ชยัคุณากรขจร ระดบั ปวส.2/2 เลขท่ี28 
                                                        นางสาวกิตติยา  ปรางศรี           ระดบั ปวส.2/10 เลขท่ี 5 

 

 

ล ำดบั
ที ่

รำยกำร วนัที่ ลงช่ือ 
ที่ปรึกษำ 

ลงช่ือ 
ที่ปรึกษำร่วม 

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

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

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3   
(วิธีการด าเนินโครงการ) 

1-30 ส.ค.62   

 แผนธุรกิจ    
 - บทสรุปผูบ้ริหาร    
 - วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ    
 - ความเป็นมาของธุรกิจ    
 - ผลิตภณัฑ ์    
 - วิเคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด    
 - แผนการบริหารจดัการ    
 - แผนการตลาด    
 - แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    
 - แผนการเงิน    
 - แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง    
5 ส่ง PowerPoint (โครงการ + แผนธุรกิจ 

กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรียมPresent คร้ังท่ี1) 
2-6  ก.ย.62   

6 น ำเสนอโครงกำร (Present)คร้ังที่ 1 
(โครงการ +บทท่ี1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62   
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ล ำดบั
ที ่

รำยกำร วนัที่ ลงช่ือ 
ที่ปรึกษำ 

ลงช่ือ 
ที่ปรึกษำร่วม 

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

1-31 ต.ค.62   

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

1-8พ.ย.62   

9 น ำเสนอโครงกำร (Present)คร้ังที่ 2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
จดัแสดงสินคา้/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

16 พ.ย.62   

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

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
13 ธ.ค.62   

12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 
-ปฏิบติังานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

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

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหา
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 

20-24 ม.ค.63   

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

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั
ผูจ้ดัท าโครงการ) 
 

3-7 ก.พ.63   

16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่และสารบญั 

10-14ก.พ.63   

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

 
   - ตัวอย่ำงแบบสอบถำม 
   - รำยงำนผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำม 
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แบบสอบถำม 
เร่ืองควำมคดิเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อนวตักรรมส่ิงประดษิฐ์”รองเท้ำแตะจำกกระดำษ

หนังสือพมิพ์” 
 
 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในตวัเลือกตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1. เพศ                   (   ) ชาย                                       (   ) หญิง 

2. อำย ุ    (   ) ต ่ากวา่ 15 ปี                           (   ) 15 - 20 ปี 

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

                                         (   ) 31 ปีข้ึนไป 

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

   (   ) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ           (   ) รับจา้งทัว่ไป/พนกังานบริษทั 

                                         (   ) ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย               (   ) อ่ืนๆ……………………. 

4. ระดับกำรศึกษำ  (   ) ประถมศึกษา  (   ) มธัยมศึกษาตอนตน้ 

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

   (   ) ปริญญาตรี    (   ) ปริญญาโท/สูงกวา่ 

5. รำยได้/ต่อเดือน (   ) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท (   ) 5,001 – 10,000 บาท 

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

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ”์รองเทา้จากกระดาษหนงัสือพิมพ”์เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชา                    

โครงการจึงขอความร่วมมือจากท่านในการท าแบบสอบถามเพื่อความสมบูรณ์ของวชิาดงักล่าว 
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ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ ”รองเทา้แตะจากกระดาษหนงัสือพิมพ”์  

ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในตวัเลือกตามความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 

 
รำยกำรประเมินผล 

5 
มำก
ท่ีสุด 

 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้ำนผลติภัณฑ์ 
1.ความแขง็แรง ทนทาน      
2.การออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ      
3.สวมใส่สบาย      
4.การรับประกนัสินคา้      

ด้ำนรำคำ 
1.ความคุม้ค่าดา้นคุณภาพกบัราคาท่ีจ่าย      
2.ความคุม้ค่าดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ ์      
3.ราคาใหถู้กกวา่ราคาในทอ้งตลาดเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง      
4.ช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย      

ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
1.ติดต่อสะดวกซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย      
2.สามารถสัง่ซ้ือไดผ้า่นทางอินเทอร์เน็ต      

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย 
1.บริการจดัส่งสินคา้ฟรี (กรุงเทพฯและปริมณฑล)      
2.การได้รับส่วนลด เช่น กดไลค์ กดแชร์ในเพจFacebook NP Gerb 
Design 

     

3.การจดัแสดงสินคา้/ป้ายน าเสนอ      
4.การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ ผา่นส่ือต่างๆ เช่น Facebook,Line      

 

ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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รำยงำนผล แบบสอบถำม 
ส่ิงประดิษฐร์องเทา้แตะจากกระดาษหนงัสือพิมพ ์

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษา เร่ืองความคิดเห็นของผู ้บริโภคท่ีมีต่อนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์”รองเทา้แตะจากกระดาษหนังสือพิมพ”์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ มีผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งส้ิน 100 คน และในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นส่ิงประดิษฐร์องเทา้แตะจากกระดาษหนงัสือพิมพ ์

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถำนภำพ จ ำนวน ( คน ) ร้อยละ  

1. เพศ 
   ชาย 44 44.00 
   หญิง 56 56.00 
รวม 100 100.0 

2. อำยุ   

   ต ่ากวา่ 15 ปี  2 2.00 

   อาย ุ15-20 ปี 94 94.00 

   อาย ุ21-25 ปี 3 3.00 

   อาย ุ26-30 ปี 1 1.00 
   อาย ุ31 ปีข้ึนไป - - 
รวม 100 100.00 

 

 
  



99 
 

 

สถำนภำพ จ ำนวน ( คน ) ร้อยละ  

3. อำชีพ 
    นกัเรียน/นกัศึกษา 100 100.00 
    ครู/อาจารย ์ - - 
    ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ - - 
    รับจา้งทัว่ไป/พนกังานบริษทั - - 
    ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย - - 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ......... - - 
รวม 100 100.00 

4. ระดับกำรศึกษำ   
   ประถมศึกษา 1 1.00 
   มธัยมศึกษาตอนตน้ 16 16.00 
   มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 73 73.00 
   อนุปริญญาตรี/ปวส. 10 10.00 
   ปริญญาตรี - - 
   ปริญญาโท/สูงกวา่ - - 
รวม 100 100.00 

5. รำยได้เฉลีย่ต่อเดือน   

   รายไดต้ ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 63 63.00 

   รายได ้5,001 - 10,000 บาท 25 25.00 

   รายได ้10,001 - 15,000 บาท 9 9.00 

   รายไดสู้งกวา่ 15,001 บาทข้ึนไป 3 3.00 
รวม 100 100.00 

จำกตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ส่ิงประดิษฐ์รองเท้าแตะจากกระดาษหนังสือพิมพ์ 
ปรากฏผลขอ้มูลดงัน้ี 

เพศ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 
รองลงมาเป็น เพศชาย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 

อำยุ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  อายุ 15-20 ปี  จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 94.0 
รองลงมาเป็น อาย ุ21-25 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ อาย ุต ่ากวา่ 15 ปี จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
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ระดับกำรศึกษำ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช  จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมาเป็น ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และ ระดบัการศึกษาอนุปริญญาตรี/ปวส จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 
10.0 ตามล าดบั 
 อำชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  จ านวน 100 คน  คิด
เป็นร้อยละ 100.0 ตามล าดบั 
 รำยได้เฉลีย่ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000บาท  
จ านวน 63 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาเป็น มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000บาท จ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-15,000บาท จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 9.0 ตามล าดบั 
ตอนที่ 2 ควำมคดิเห็นที่มีต่อส่ิงประดิษฐ์รองเท้ำแตะกระดำษหนังสือพมิพ์ 

 สามารถจดัล าดบัค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเท่ากบัเกณฑด์งัน้ี 
5  ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด               4   ระดบัความคิดเห็นมาก               

 3  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง    2   ระดบัความคิดเห็นนอ้ย   
1  ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด     

 
 
 
 
 

รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน (ร้อยละ) 

มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด x̅ S.D 

ระดับ               
ควำมคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้ำนผลติภัณฑ์ 
ความแขง็แรง ทนทาน 49 

(49.0%) 
41 

(41.0%) 
10 

(10.0%) 
- - 4.39 0.67 มาก 

การออกแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ 

56 
(56.0%) 

39 
(39.0%) 

5 
(5.0%) 

- - 4.51 0.59 มากท่ีสุด 

สวมใส่สบาย 55 
(55.0%) 

36 
(36.0%) 

7 
(7.0%) 

2 
(2.0%) 

- 4.44 0.72 มาก 

การรับประกนัสินคา้ 54 
(54.0%) 

38 
(38.0%) 

7 
(7.0%) 

1 
(1.0%) 

- 4.44 0.72 มาก 

รวม 4.55 0.05 มำกท่ีสุด 
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รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน (ร้อยละ) 

มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด x̅ S.D 

ระดับ               
ควำมคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้ำนผลติภัณฑ์ 
ความคุม้ค่าด้านคุณภาพ
กบัราคาท่ีจ่าย 

46 
(46.0%) 

44 
(44.0%) 

10 
(10.0%) 

- - 4.36 0.66 มาก 

ความคุ้มค่าด้านรูปแบบ
ของผลิตภณัฑ ์

57 
(57.0%) 

36 
(36.0%) 

7 
(7.0%) 

- - 4.50 0.63 มากท่ีสุด 

ราคาให้ถูกกว่าราคาใน
ท้องตลาดเม่ือเทียบกับ
คู่แข่ง 

54 
(54.0%) 

37 
(37.0%) 

8 
(8.0%) 

10 
(10.0%) 

- 4.44 0.69 มาก 

ช่องทางการช าระเงินท่ี
หลากหลาย 

55 
(55.0%) 

35 
(35.0%) 

10 
(10.0%) 

- - 4.45 0.67 มาก 

รวม 4.44 0.06 มำก 

ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
ติ ด ต่ อ ส ะ ด ว ก ซ้ื อ
ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 

62 
(62.0%) 

33 
(33.0%) 

5 
(5.0%) 

- - 4.57 0.59 มากท่ีสุด 

สามารถสั่ ง ซ้ือได้ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต 

55 
(55.0%) 

39 
(39.0%) 

6 
(6.0%) 

- - 4.49 0.61 มาก 

รวม 4.53 0.06 มำกท่ีสุด 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
บริการจดัส่งสินคา้ฟรี 
(กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล) 

61 
(61.0%) 

32 
(32.0%) 

7 
(7.0%) 

- - 
4.54 0.63 มากท่ีสุด 

การไดรั้บส่วนลด เช่น 
กดไลค ์กดแชร์ในเพจ
Facebook NP Gerb 
Design 

61 
(61.0%) 

33 
(33.0%) 

5 
(5.0%) 

1 
(1.0%) 

- 

4.53 0.63 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐ์รองเทา้แตะกระดาษหนงัสือพิมพ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ด้านการ
ออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีความความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (x̅= 4.51, SD, = 0.59) 
รองลงมา คือ ดา้นการรับประกนั มีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (x ̅= 4.44, SD, = 0.72)  และ
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือความแขง็แรง ทนทาน มีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  (x ̅= 4.39, SD, 
= 0.67)   

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
1.ด้ำนผลติภัณฑ์  โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̅= 4.51, SD, = 

 0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการประกนัสินคา้(x ̅= 4.44, SD, = 
0.72)   รองลงมา คือสวมใส่สบาย ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก (x ̅= 4.44, SD, = 0.72)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือความแขง็แรงทนทาน (x ̅= 4.39, SD, = 0.67) 

2.ด้ำนรำคำ โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̅= 4.50, SD, = 0.63)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ความคุม้ค่าดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ ์(x 
̅= 4.50, SD, = 0.63) รองลงมา คือ ขอ้ช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย (x ̅= 4.45, SD, = 0.67)  และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ความคุม้ค่าดา้นคุณภาพกบัราคาท่ีจ่าย (x ̅= 4.36, SD, = 0.66) 
  

รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน (ร้อยละ) 

มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด x̅ S.D 

ระดับ               
ควำมคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้ำนผลติภัณฑ์ 
การจดัแสดงสินคา้/ป้าย
น าเสนอ 

63 
(63.0%) 

34 
(34.0%) 

3 
(3.0%) 

- - 
4.60 0.55 มากท่ีสุด 

การโฆษณา/
ประชาสมัพนัธ์ ผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น 
Facebook,Line 

61 
(61.0%) 

33 
(33.0%) 

5 
(5.0%) 

1 
(1.0%) 

- 

4.54 0.64 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.03 มำกท่ีสุด 

สรุปควำมคดิเห็นโดยรวม 4.49 0.07 มำก 
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1. ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(x 
̅=  

4.57, SD, = 0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อติดต่อสะดวกซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย (x ̅= 4.57, SD, = 0.59) รองลงมา คือ ขอ้สามารถสัง่ซ้ือไดผ้า่นทางอินเทอร์เน็ต(x ̅= 
4.49, SD, = 0.61)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือสามารถสัง่ซ้ือไดผ้า่นทางอินเทอร์เน็ต (x ̅= 4.49, SD, 
= 0.61) 

2. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̅=  
4.60, SD, = 0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้การจดัแสดงสินคา้/
ป้ายน าเสนอ (x ̅= 4.60, SD, = 0.64)   รองลงมา คือ ขอ้การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือต่างๆ 
เช่น Facebook,Line (x ̅= 4.54, SD, = 0.64)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การได้รับส่วนลด เช่น 
กดไลค ์กดแชร์ในเพจFacebook NP Gerb Design (x ̅= 4.53, SD, = 0.63) 
 
หมายเหตุ     ใชเ้กณฑบ์อกระดบัความคิดเห็นเสนอแนะโดย   John. W. Best    ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00    หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจมากท่ีสุด 
       ค่าเฉล่ียระหวา่ง    3.50-4.49  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจมาก 
       ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจปานกลาง 
       ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ภำคผนวก ค   ประมวลภำพผลติภัณฑ์ หรือบริกำรในโครงกำร 
 

  - ตรำสินค้ำ และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริกำรในโครงกำร 
  - เอกสำรส่ือโฆษณำ หรือประชำสัมพนัธ์โครงกำร 
  - รูปภำพขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนโครงกำร 

- รูปภำพวสัดุอุปกรณ์ของผลติภัณฑ์ หรือบริกำรในโครงกำร 
- รูปภำพกำรนิเทศจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร 
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ตรำสินค้ำ 
 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบผลติภัณฑ์ 
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ประชำสัมพนัธ์โครงกำร 

ป้ำยร้ำน 
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เพจ Facebook 

 

 

ช่องทำงกำรช ำระเงิน 
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รูปภำพขั้นตอนกำรปฏิบติังำนโครงกำร 

1.น ากระดาษหนงัสือพิมพม์าตดั 

 
2.พบักระดาษพร้อมทากาว 

 
3.สานกระดาษหนงัสือพิมพ ์
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4.ทากาวกระดาษพรอ้มตากแหง้ 

 

5.ตดักระดาษเท่าขนาดพืน้ยางแลว้ทากาวเพื่อติดพืน้ยางรองเทา้ 

 

6.วดัสายรองเทา้ติดกบัพืน้ยางรองเทา้จากนัน้รอกาวแหง 10-20 นาท ี
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7.เทเรซิ่นใหท้ั่ว พรอ้มติดเบอรข์องเทา้และโกโลร้า้น รอเรซิ่นแหง้ 2-3 ชั่วโมง 

 

8.ตรวจสอบความเรียบรอ้ยอีกครัง้เป็นอนัเสรจ็สิน้ 
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ภำพวสัดุอุปกรณ์ 
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รูปภำพกำรนิเทศจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร 
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ภำคผนวก ง ประวติัผู้ด ำเนินโครงกำร 
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ประวติัผู้ด ำเนินโครงกำร 
 
ช่ือ นามสกุล   :  นางสาวภวิกา  ชยัคุณากรขจร 
วนั เดือน ปี   :   7 พฤษภาคม 2541 
สถานท่ีเกิด   :  สมุทรสาคร 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

สาขาวิชาการตลาด 
สถานท่ีศึกษา   :  วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   ประธานโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล   :  นางสาวกิตติยา   ปรางศรี 
วนั เดือน ปี   :   29 มกราคม 2542 
สถานท่ีเกิด   :  กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
      สาขาวิชาการตลาด 
สถานท่ีศึกษา   :  วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   รองประธานโครงการ 
 
 
 
 


	11.โครงการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รองเท้าแตะจากกระดาษหนังสือพิมพ์
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