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บทที ่1 

บทนํา 

 

หลกัการและเหตุผล 

 

ปัญหาขยะนบัเป็นปัญหาใหญ่อย่างหน่ึงท่ีเราตอ้งเผชิญในยคุปัจจุบนั ในแต่ละวนัมีของเหลือ

ท้ิงเหลือใชท่ี้เกิดจากการอุปโภคบริโภคเป็นจาํนวนมาก จนดูประหน่ึงว่าสักวนัอาจจะเกิดการมีขยะลน้

โลกก็เป็นได ้ในแต่ละประเทศมีขั้นตอนในการกาํจดัขยะท่ีแตกต่างกนั บา้งฝังกลบ บา้งเผากาํจดั ซ่ึงแต่

ละวิธีก็ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไดแ้ทบทั้งส้ิน ขยะบางประเภทก็สร้างปัญหาใหม้นุษย์

และโลกในระยะยาว เพราะไม่สามารถย่อยสลายลงไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็วแต่ตอ้งใชเ้วลานานนับ

ร้อยนบัพนัปีเพื่อการยอ่ยสลาย เช่น พวกพลาสติก อลูมิเนียม เป็นตน้ จนกระทัง่ ผูจ้ดัทาํไดเ้กิดแนวคิด

ว่าจะนาํของท่ีใชแ้ลว้กลบัมารีไซเคิลประดิษฐ์เป็นผลิตภณัฑข์องใชท่ี้มีคุณค่า จะเป็นทางออกทางหน่ึง

ในการลดขยะ หรือส่ิงเหลือใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะไม่ลดไปถึงขั้นท่ีทาํให้การกาํจดัขยะ

เป็นไปไดอ้ยา่งมีเดด็ขาด แต่แนวคิดน้ีกช่็วยส่งเสริมใหเ้กิดขยะใหม่ลดจาํนวนลงไดม้ากทีเดียว เร่ืองการ

นาํส่ิงของเหลือใชน้าํมาประดิษฐใ์หม่นั้นเป็นส่ิงท่ีเรารู้กนัดีอยูแ่ลว้ แต่บางคร้ังอาจจะหลงลืมกนัไปบา้ง

เพราะความเร่งรีบ และวิถีชีวิตท่ีรักความสะดวกสบายกนัจนเคยตวั ซ่ึงในชีวิตประจาํวนัของเราตั้งแต่

ต่ืนเชา้จนถึงเขา้นอน เราตอ้งเก่ียวพนักบัของกินของใชม้ากมาย ชีวิตของเรายดึโยงอยูก่บัส่ิงของเหล่าน้ี 

ในทุกๆวนัมีของเหลือใชท่ี้ตกเป็นอนัไร้ประโยชน์เป็นจาํนวนมาก เราในฐานะท่ีเป็นส่วนยอ่ยท่ีสุดของ

สังคม ถือเป็นกลไกหลกัในการอนุรักษโ์ลกซ่ึงหากเราตั้งใจทาํกนัอย่างจริงจงัก็จะสามารถลดปริมาณ

การใชท้รัพยากรและลดปัญหาขยะลงไดม้ากทีเดียว  

การบริจาคหูกระป๋องเพื่อนาํไปผลิตขาเทียมเป็นส่ิงท่ีเคยไดย้ินคุน้เคยกนัดี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกั

ในการประกอบเป็นอวยัวะเทียมข้ึนมา แต่ในความเป็นจริงหูกระป๋องสามารถนาํไปทาํประโยชน์ไดอี้ก

หลากหลาย ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํโครงการจึงมีแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ จากการนาํ

วสัดุเหลือใชอ้ยา่งหูกระป๋อง ท่ีคิดว่าอาจจะมีประโยชน์แค่การผลิตขาเทียมมาเพิ่มมูลค่าใหเ้ป็นส่วนผลิต

ในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์ห้ออกมาเป็นเขม็ขดัจากหูกระป๋อง ดีกว่าท่ีคนทัว่ไปด่ืมนํ้ าอดัลมกระป๋อง

แลว้ท้ิงไร้ค่า คณะผูจ้ดัทาํไดพ้ฒันาในกลายมาเป็นสินคา้แฮนดเ์มด หรือนวตักรรมส่ิงประดิษฐท่ี์มีคุณค่า

และสามารถสร้างรายไดห้รือต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได ้



   2 
 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้

3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 

เป้าหมายของโครงการ 

1. การนาํผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

1. นาํเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 

2. นาํผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

3. รายงานสรุปผลการดาํเนินการ 

  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละพฒันาสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. ทาํใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการทาํงานเป็นทีม 

4. ทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 



บทที ่4 

ผลการดาํเนินโครงการ 

รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 

 

นางสาวสิตา  ตะริวงศ์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบตัิงาน หมายเหตุ 

3 มิ.ย. 62 ประชุมสมาชิกภายในกลุ่มและเลือกหวัขอ้โครงการท่ีจะทาํประดิษฐ ์  

24 มิ.ย. 62 เสนอเอกสารอนุมติัโครงการ  

26  มิ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  

8 ก.ค. 62 หาขอ้มูลเก่ียวกบับทท่ี1  

9 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี1  

10 ก.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี1  

12 ก.ค. 62 คน้ควา้เอกสารแนวคิดทฤษฎีบทท่ี2  

14 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี2  

15 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี2 (คร้ังท่ี1)  

20 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี2 (คร้ังท่ี2)  

21 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี2ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  

23 ก.ค. 62 เร่ิมทาํเน้ือหาบทท่ี3 และแผนธุรกิจ  

25 ก.ค. 62 ทาํงบประมาณในบทท่ี3  

27 ก.ค. 62 แกไ้ขงบประมาณ (คร้ังท่ี1)  

28 ก.ค. 62 แกไ้ขงบประมาณ (คร้ังท่ี2)  

28 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี3 ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการและส่ง  

28 ก.ค. 62 แผนธุรกิจและนาํกลบัมาแกไ้ข  

29 ก.ค.  62 ส่งเอกสารบทท่ี3 ฉบบัสมบูรณ์  

1 ก.ย. 62 จดัทาํเอกสารโครงการเตรียม Present คร้ังท่ี 1  

3 ก.ย. 62 จดัทาํ Power point  

15 ก.ย. 62 ส่ง Power point ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบก่อน Present คร้ังท่ี 1  

21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังท่ี 1  
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นางสาวสิตา  ตะริวงศ์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบตัิงาน หมายเหตุ 

1 ต.ค. 62 ออกแบบป้ายไวนิล,โลโก,้ป้ายแสดงผลงาน  

2 ต.ค. 62 จดัหาแหล่งซ้ือวสัดุในการประดิษฐ ์  

2 ต.ค. 62 จดัซ้ือ จดัเตรียมวสัดุ/อุปกรณ์ในการประดิษฐเ์ขม็ขดั  

3 ต.ค. 62 ออกแบบโครงร่างเขม็ขดั  

3 ต.ค. 62 ลงมือประดิษฐเ์ขม็ขดั 

เร่ิมจากนาํไหมพรมมาถกักบัหูกระป๋องตามแบบและตามไซส์ 

 

3 ต.ค. 62 นาํช้ินท่ีถกัตามแบบมาถกัต่อเขา้ดว้ยกนั ถกัใหค้รบตามความยาว  

3  ต.ค. 62 จากนั้นนาํมาถกัเขา้กบัหวัเขม็ขดั  

3 ต.ค. 62 ตกแต่งเกบ็รายละเอียดใหส้วยงาม  

3 ต.ค. 62 อาจารยม์านิเทศ ตรวจสอบงาน  

3 ต.ค. 62 ทดสอบการใชง้าน  

16 พ.ย. 62 Present คร้ังท่ี2  

17 ต.ค. 62 จดัแสดงส่ิงประดิษฐใ์นงาน ATC นิทรรศน์และแจกแบบสอบถาม

ในงาน ATC นิทรรศน ์นาํไปแปรผลแบบสอบถาม 

 

23 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหา บทท่ี 4 และนาํกลบัมาแกไ้ข 

-ปฏิบติังานรายบุคคล 

-บญัชี+ ผลการดาํเนินงานดา้นงบประมาณ 

 

24 ม.ค. 63 เน้ือหา บทท่ี 4 และนาํส่งอาจารย ์

-ปฏิบติังานรายบุคคล 

-บญัชี+ ผลการดาํเนินงานดา้นงบประมาณ 

 

 

24 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหา บทท่ี  5 และนาํกลบัมาแกไ้ข 

(สรุปผลการดาํเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ

แนวทางการพฒันา) 

 

25ม.ค. 63 เน้ือหา บทท่ี  5 และนาํส่งอาจารย ์

(สรุปผลการดาํเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ

แนวทางการพฒันา) 

 

13 ก.พ. 63 ส่งบรรณานุกรม และนาํกลบัมาแกไ้ข  

14 ก.พ. 63 ส่งบรรณานุกรม ฉบบัสมบูรณ์  



84 

นางสาวสิตา  ตะริวงศ์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบตัิงาน หมายเหตุ 

15 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ข (แปรผลแบบสอบถาม)  

16 ก.พ. 63  แกไ้ขแปรผลแบบสอบถาม  

17 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ค (ประมวลภาพ) 

ส่งภาคผนวก ง (ประวติัผูจ้ดัทาํ) 

 

21 ก.พ.63 ส่งกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่  

22 ก.พ.63 บทคดัยอ่ แกไ้ขและนาํส่งอาจารย ์  

25 ก.พ.63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการ และนาํกลบัมาแกไ้ขจุดบกพร่อง  

26 ก.พ.63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  

28 ก.พ.63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์  
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รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 

 

นางสาวชฎาพร ต่วนชะเอม 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบตัิงาน หมายเหตุ 

3 มิ.ย. 62 ประชุมสมาชิกภายในกลุ่มและเลือกหวัขอ้โครงการท่ีจะทาํประดิษฐ ์  

24 มิ.ย. 62 เสนอเอกสารอนุมติัโครงการ  

26  มิ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  

8 ก.ค. 62 หาขอ้มูลเก่ียวกบับทท่ี1  

9 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี1  

10 ก.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี1  

12 ก.ค. 62 คน้ควา้เอกสารแนวคิดทฤษฎีบทท่ี2  

14 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี2  

15 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี2 (คร้ังท่ี1)  

20 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี2 (คร้ังท่ี2)  

21 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี2ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  

23 ก.ค. 62 เร่ิมทาํเน้ือหาบทท่ี3 และแผนธุรกิจ  

25 ก.ค. 62 ทาํงบประมาณในบทท่ี3  

27 ก.ค. 62 แกไ้ขงบประมาณ (คร้ังท่ี1)  

28 ก.ค. 62 แกไ้ขงบประมาณ (คร้ังท่ี2)  

28 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี3 ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการและส่ง  

28 ก.ค. 62 แผนธุรกิจและนาํกลบัมาแกไ้ข  

29 ก.ค.  62 ส่งเอกสารบทท่ี3 ฉบบัสมบูรณ์  

1 ก.ย. 62 จดัทาํเอกสารโครงการเตรียม Present คร้ังท่ี 1  

3 ก.ย. 62 จดัทาํ Power point  

15 ก.ย. 62 ส่ง Power point ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบก่อน Present คร้ังท่ี 1  

21 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังท่ี 1  

1 ต.ค. 62 ออกแบบป้ายไวนิล,โลโก,้ป้ายแสดงผลงาน  

2 ต.ค. 62 จดัหาแหล่งซ้ือวสัดุในการประดิษฐ ์  

2 ต.ค. 62 จดัซ้ือ จดัเตรียมวสัดุ/อุปกรณ์ในการประดิษฐเ์ขม็ขดั  

3 ต.ค. 62 ออกแบบโครงร่างเขม็ขดั 
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นางสาวชฎาพร ต่วนชะเอม 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบตัิงาน หมายเหตุ 

3 ต.ค. 62 ออกแบบโครงร่างเขม็ขดั  

3 ต.ค. 62 ลงมือประดิษฐเ์ขม็ขดั 

เร่ิมจากนาํไหมพรมมาถกักบัหูกระป๋องตามแบบและตามไซส์ 

 

3 ต.ค. 62 นาํช้ินท่ีถกัตามแบบมาถกัต่อเขา้ดว้ยกนั ถกัใหค้รบตามความยาว  

3  ต.ค. 62 จากนั้นนาํมาถกัเขา้กบัหวัเขม็ขดั  

3 ต.ค. 62 ตกแต่งเกบ็รายละเอียดใหส้วยงาม  

3 ต.ค. 62 อาจารยม์านิเทศ ตรวจสอบงาน  

3 ต.ค. 62 ทดสอบการใชง้าน  

16 พ.ย. 62 Present คร้ังท่ี2  

17 ต.ค. 62 จดัแสดงส่ิงประดิษฐใ์นงาน ATC นิทรรศน์และแจกแบบสอบถาม

ในงาน ATC นิทรรศน ์นาํไปแปรผลแบบสอบถาม 

 

23 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหา บทท่ี 4 และนาํกลบัมาแกไ้ข 

-ปฏิบติังานรายบุคคล 

-บญัชี+ ผลการดาํเนินงานดา้นงบประมาณ 

 

24 ม.ค. 63 เน้ือหา บทท่ี 4 และนาํส่งอาจารย ์

-ปฏิบติังานรายบุคคล 

-บญัชี+ ผลการดาํเนินงานดา้นงบประมาณ 

 

 

24 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหา บทท่ี  5 และนาํกลบัมาแกไ้ข 

(สรุปผลการดาํเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ

แนวทางการพฒันา) 

 

25ม.ค. 63 เน้ือหา บทท่ี  5 และนาํส่งอาจารย ์

(สรุปผลการดาํเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ

แนวทางการพฒันา) 

 

 

13 ก.พ. 63 ส่งบรรณานุกรม และนาํกลบัมาแกไ้ข  

14 ก.พ. 63 ส่งบรรณานุกรม ฉบบัสมบูรณ์  

15 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ข (แปรผลแบบสอบถาม)  

16 ก.พ. 63  แกไ้ขแปรผลแบบสอบถาม  
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นางสาวชฎาพร ต่วนชะเอม 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบตัิงาน หมายเหตุ 

17 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ค (ประมวลภาพ) 

ส่งภาคผนวก ง (ประวติัผูจ้ดัทาํ) 

 

21 ก.พ.63 ส่งกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่  

22 ก.พ.63 บทคดัยอ่ แกไ้ขและนาํส่งอาจารย ์  

25 ก.พ.63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการ และนาํกลบัมาแกไ้ขจุดบกพร่อง  

26 ก.พ.63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  

28 ก.พ.63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  

โครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ เข็มขดัจากหูกระป๋อง คณะผูจ้ดัทาํได้ศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินโครงการดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์

2. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์

3. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

4. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 

5. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P's (Marketing Mix) 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ  

 

1. แนวคดิเกีย่วกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 

นวตักรรมมาจากภาษาองักฤษคาํว่า “ Innovation ” ตามรากศพัทห์มายถึง การกระทาํท่ีใหม่ของ

ตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกับคาํนิยามของ สํานักงานนวตักรรมแห่งชาติ (2549) ได้ให้ความหมายของ

นวตักรรมไวว้า่ นวตักรรมคือ “ ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจและสงัคม ” 

  ทอมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes) ไดใ้หค้วามหมายของ “นวตักรรม” วา่เป็นการนาํวิธีการใหม่ ๆ มา

ปฏิบติัหลงัจากไดผ้า่นการทดลองหรือไดก้ารพฒันามาเป็นขั้น ๆ แลว้ เร่ิมตั้งแต่การคิดคน้ (Innovation) 

การพฒันา (Development) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบติัก่อน (Pilot Project) แลว้

จึงนาํไปปฏิบติัจริง ซ่ึงมีความแต่งต่างไปจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา 

 มอร์ตัน (Morton,J.A.) ให้ความหมาย “นวตักรรม” ว่าเป็นการทาํให้ใหม่ข้ึนอีกคร้ัง (Renewal) 

ซ่ึงหมายถึง การปรับปรุงส่ิงเก่าและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองคก์ารนั้น ๆ 

นวตักรรม ไม่ใช่การขจดัหรือลม้ลา้งส่ิงเก่าหมดไป แต่เป็นการ ปรับปรุงเสริมเติมแต่ง และพฒันาให้ดี

กวา่เดิม 

 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนัธ์และคณะ (2553) ไดใ้หค้วามหมายของ “นวตักรรม” หมายถึง ส่ิงใหม่ท่ี

เกิดข้ึนจากการใชค้วามรู้ ทกัษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค ์ในการพฒันาข้ึน ซ่ึงอาจจะมี
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ลกัษณะเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

และสงัคม”  

 ดงันั้นสรุปไดว้่า “นวตักกรม” หมายถึง ส่ิงใหม่ท่ีกระทาํซ่ึงเกิดจากการใชค้วามรู้ ใช้ความคิด

สร้างสรรค ์ส่ิงใหม่ในท่ีน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของผลิตภณัฑ ์แนวคิด หรือกระบวนการ ท่ีสามารถนาํไปใช้

ใหเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาได ้(อา้งอิงจาก https://www.gotoknow.org/posts/) 

 องค์ประกอบของนวตักรรม ประกอบด้วย 

จากประเด็นท่ีเป็นแก่นหลกัสําคญัของคาํนิยาม  องค์ประกอบท่ีเป็นมิติสําคญัของนวตักรรม มีอยู่ 3 

ประการ คือ 

 1.  ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นส่ิงใหม่ท่ีถูกพฒันาข้ึน ซ่ึงอาจเป็นตวัผลิตภณัฑ์ บริการ 

หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพฒันาข้ึนใหม่เลยกไ็ด ้

( Utterback,1971,1994,2004 ; Tushman and Nadler,1986;freeman & Soete,1997;Betje,1998 ; 

Herkma,2003;Schilling,2008) 

 2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรือการสร้างความสําเร็จในเชิงพาณิชย ์

กล่าวคือ  นวัตกรรม  จะต้องสามารถทําให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม ข้ึนได้จากการพัฒนาส่ิงใหม่นั้ นๆซ่ึง

ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนอาจจะวดัไดเ้ป็นตวัเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตวัเงินโดยตรงกไ็ด ้

(Utterback,1971,1994.2004;Drucker,1985,1993;Damanpour,1987;Smits,2002;DTI 2004) 

 3.  การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) ส่ิงท่ีจะเป็น

นวตักรรมไดน้ั้นตอ้งเกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นฐานของการพฒันาให้เกิดซํ้ า

ให ม่  ไม่ ใช่ เกิ ด จ าก ก ารล อ ก เลี ยน แ บ บ   ก ารทําซํ้ า  เป็ น ต้น  (Evan,1966; Drucker,1985,1993; 

Rogers,1995; Perez-Bustamante,1999; Smits,2002; Herkema,2003; Lemon and Sahota,2003; 

DTI,2004; Schilling,2008) 

 กระบวนการนวตักรรม 

  กระบวนการนวตักรรม จะเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหอ้งคก์รสามารถดาํรงอยูแ่ละเจริญเติบโตต่อไปได ้ซ่ึง

กระบวนการประกอบดว้ยส่วนท่ีสาํคญั ๆ หลายประการ 

1. การค้นหา (Searching) เป็นการสํารวจสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ

ตรวจจบัสญัญาณของทั้งโอกาสและอุปสรรค สาํหรับการนาํไปสู่จุดเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

 2.  การเลือกสรร (Selecting) เป็นการตดัสินใจเลือกสัญณาณท่ีสาํรวจพบเหล่านั้น เพื่อจะนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร ทั้งน้ีการเลือกสรรจาํเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัหลกักล

ยทุธ์ขององคก์ร 

https://www.gotoknow.org/posts/
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3.  การนําไปปฏิบัติ (Implementing) เป็นการแปลงสัญญาณท่ีมีศกัยภาพ ไปสู่การสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนและนาํส่ิงเหล่านั้นออกเผยแพร่สู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกองคก์ร แต่สัญญาณท่ีว่า 

ไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงชัว่คร้ังชัว่คราวเท่านั้นหากแต่จะเกิดข้ึน ดว้ยการดาํเนินงานขั้นตอนท่ีสําคญัอีก ๔ 

ประการ ดงัน้ี 

3.1 การรับ (Acquring)  คือ ขั้นตอนของการนาํองคค์วามรู้ต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด

เป็นนวตักรรมข้ึน เช่น การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่จากกระบวนการทางวิจยัและพฒันา(R&D) , การทาํวิจยั

ทางการตลาด รวมไปถึง การได้รับองค์ความรู้จากแหล่งอ่ืน ๆ โดยการถ่ายทอดทางเทคโนโลย ี

(Technology Transfer) หรือการคน้ควา้ร่วมกนัในเครือพนัธมิตร (Strategic Alliance) เป็นตน้ 

3.2 การปฏิบัติ (Executing) คือ ขั้นตอนของการนาํโครงการดงักล่าวสู่การปฏิบติังาน

ภายใต้สภาพของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซ่ึงต้องอาศัยทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving) 

ตลอดเวลา 

3.3 การนําเสนอ (Launching) คือ การนํานวตักรรมท่ีได้ออกสู่ตลาด โดยอาศยัการ

จดัการอย่างเป้ฯระบบเพื่อให้นวตักรรมนั้นสามารถเป็นท่ียอมรับจากตลาดไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่วงแรกของการนาํออกสู่ตลาด 

3.4 การรักษาสภาพ (Sustaining) คือ การรักษาสถานะภาพการยอมรับจากตลาด ให้

เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองต่อไปและคงอยู่ให้นานเท่าท่ีจะเป็นได ้ซ่ึงอาจจะตอ้งนาํนวตักรรมนั้น ๆกลบัมา

ปรับปรุงแกไ้ขในแนวความคิดหรือทาํการเร่ิมใหม่ตั้งแต่ตน้ (Reinnovation) เพื่อให้ไดน้วตักรรมท่ีถึก

พฒันาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดมากยิง่ข้ึน 

4.  การเรียนรู้ (Learning) เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีองคก์รควรท่ีจะศึกษาและเรียนรู้ในชั้นตอนต่าง ๆ

ของกระบวนการทางนวตักรรมเพื่อก่อให้เกิดเป็นองคค์วามรู้พื้นฐานท่ีแขง้แกร่ง และสามารถนาํไปใช้

พฒันาวิธีการสาํหรับจดัการกบักระบวนการทางนวตักรรมเหล่านั้นใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

(อา้งอิงจากhttp://guru.google.co.th/guru/thread?tid=003abc82634a15f2) 

 หลกัการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  

 หลกัการสร้างสรรคง์านประดิษฐ์ การสร้างสรรคง์านประดิษฐ์ให้ประดิษฐ์ให้ประสบผลสําเร็จ

นั้น ผูเ้รียนตอ้งมีความพึงพอใจ ในการทาํงาน โดยยดึหลกัการดงัน้ี 

 1.  หมั่นศึกษาหาความรู้ในงานท่ีตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญการในชุมชนการ

โรงเรียน จากตวัอยา่งส่ิงประดิษฐท่ี์สนใจ 

 2.  ศึกษาหลกัการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบติังาน ในการประดิษฐ์ช้ินงานโดยการวิเคราะห์ 

ดว้ยตนเองหรือศึกษาจากผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ หรือจากส่ือต่าง ๆ เช่น วารสาร หนงัสือ เป็นตน้ 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=003abc82634a15f2
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 3.  ทดลองการปฏิบติัการประดิษฐ์ ผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้และทดลองปฏิบติัตามแนวคิดท่ีได้

สร้างสรรคไ์ว ้และมีการปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องจนสาํเร็จเป็นช้ินงานประดิษฐท่ี์พึงพอใจ  

 การออกแบบงานประดิษฐ์ 

การออกแบบงานประดิษฐ์ เป็นการสร้างรูปลกัษณ์ของช้ินงาน โดยอาศยัความคิดสร้างสรรคค์วามรู้

ความเขา้ใจ ในหลกัการออกแบบและนาํมาใช ้ทาํใหก้ารออกแบบช้ินงานนั้นมีคุณค่าและน่าสนในยิง่ 

 1.    การออกแบบ หมายถึง การทาํตน้แบบ หรือการทาํโครงสร้างของช้ินงานท่ีตอ้งการประดิษฐ ์

เพื่อใหไ้ดผ้ลงานสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงั โดยการเลือกวสัดุ เลือกสี ท่ีนาํมาใชใ้หเ้หมาะสมสวยงาม 

 2.    ทีม่าของการออกแบบงานประดิษฐ์ 

  2.1    การศึกษาแบบของงานท่ีตนสนใจจากหนงัสือ นิตยสารแลว้ทดลองปฏิบติั 

   2.2    การดดัแปลงแบบท่ีมีอยูเ่ดิม หรือแบบตวัอยา่งโดยทาํการศึกษาแบบ จนเกิดความ

เขา้ใจ จึงปฏิบัติการสร้างแบบ โดยการนําเอาแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไป

ผสมผสานทาํใหไ้ดแ้บบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร 

   2.3    การออกแบบดว้ยตนเองคือการออกแบบท่ีเกิดจากแนวคิดของตนเองและทดลอง

ปฏิบติัสร้างแบบจนไดแ้บบท่ีสวยงาม เหมาะสมตามความตอ้งการ 

 งานประดิษฐ์ทัว่ไป 

งานประดิษฐท่ี์เกิดจากแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรคท่ี์มุ่งสร้างผลงานโดยมีจุดมุ่งหมายอยา่งใด

อยา่งหน่ึง 

 -    ประดิษฐเ์พื่อเป็นของเล่น 

 -    ประดิษฐเ์พื่อเป็นของใช ้

 -    ประดิษฐข์องตกแต่งบา้น 

 หลกัการออกแบบว่า มีหลกัการพืน้ฐาน 

โดยอาศยัส่วนประกอบขององคป์ระกอบศิลป์ คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรงนํ้ าหนกั สี และพื้นผิว นาํมา

จดัวาง เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม โดยมีหลกัการ ดงัน้ี 

 1.ความเป็นหน่วย (Unity) ในการออกแบบ ผูอ้อกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงงานทั้ งหมดให้อยู่ใน

หน่วยงานเดียวกนั เป็นกลุ่มกอ้นหรือมีความสัมพนัธ์กนัทั้งหมดของงานนั้นๆและพิจารณาส่วนยอ่ยลง

ไปตามลาํดบั 

 2. ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing) เป็นหลกัทัว่ๆไปของงานศิลปะท่ีจะตอ้งดูความสมดุล

ของงาน ความรู้สึกทางสมดุลของงานน้ี เป็นความรู้สึก ท่ีเกิดข้ึนในส่วนของความคิดในเร่ืองของความ

งามในส่ิงนั้นๆ ซ่ึงมีหลกัความสมดุล อยู ่3 ประการคือ 



7 

 

   2.1  ความสมดุลในลกัษณะเท่ากนั  (Symmetry  Balancing) คือมีลกัษณะเป็นซา้ย-ขวา 

บน-ล่างเป็นตน้ ความสมดุลในลกัษณะน้ีดูและเขา้ใจง่าย 

   2.2 ความสมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน (Non - Symmetry  Balancing) คือมีลักษณะ

สมดุลกนัในตวัเอง ไม่จาํเป็นจะตอ้งเท่ากนั แต่ดูในดา้นความรู้สึกแลว้เกิดความสมดุลกนัในตวั ลกัษณะ

การสมดุล แบบน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งมีการประลองดูให้แน่ใจในความรู้สึกของผูพ้บเห็นดว้ย ซ่ึงเป็น

ความสมดุลท่ีเกิดในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัได ้เช่น ใชค้วามสมดุลดว้ยผวิ (Texture) ดว้ยแสง-เงา (Shade) 

หรือดว้ยสี (Colour) 

   2.3 จุดศูนยถ่์วง (Gravity  Balance) การออกแบบใดๆท่ีเป็นวตัถุส่ิงของและจะตอ้งใช้

งานการทรงตัว จาํเป็นท่ีผูอ้อกแบบ จะต้องคาํนึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ได้แก่ การไม่โยกเอียง  หรือให้

ความรู้สึกไม่มัน่คงแขง็แรง ดงันั้น ส่ิงใดท่ีตอ้งการจุดศูนยถ่์วงแลว้ ผูอ้อกแบบ จะตอ้ง ระมดัระวงัในส่ิง

น้ีให้มาก ตวัอยา่งเช่น เกา้อ้ีจะตอ้งตั้งตรง ยดึมัน่ทั้งส่ีขาเท่าๆกนั การทรงตวัของคน ถา้ยนื 2 ขาก็จะตอ้ง

มีนํ้ าหนกัลงท่ีเทา้ทั้ง 2 ขา้งเท่าๆกนัถา้ยนืเอียงหรือพิงฝา นํ้าหนกัตวักจ็ะลงเทา้ขา้งหน่ึงและส่วนหน่ึงจะ

ลงท่ีหลงัพิงฝา รูปป้ันคนในท่าวิ่ง จุดศูนยถ่์วงจะอยูท่ี่ใด ผูอ้อกแบบจะตอ้งรู้ และ วางรูปไดถู้กตอ้ง เร่ือง

ของจุดศูนยถ่์วง จึงหมายถึง การทรงตวัของวตัถุส่ิงของนัน่เอง 

 3.ความสัมพนัธ์ทางศิลปะ ( Relativity  of  Arts) ในเร่ืองของศิลปะนั้น เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณา

กนัหลายขั้นตอนเพราะเป็นเร่ืองความรู้สึกท่ีสมัพนัธ์กนัอนัไดแ้ก่ 

   3.1  ก ารเน้น ห รือ จุด ส น ใจ  (Emphasis  or  Centre  of  Interest) งาน ด้าน ศิล ป ะ 

ผูอ้อกแบบจะตอ้งมีจุดเนน้ให้เกิดส่ิงท่ีประทบัใจแก่ผูพ้บเห็นโดยมีขอ้บอกกล่าว เป็นความรู้สึกร่วมท่ี

เกิดข้ึนเองจากตวัของศิลปกรรมนั้นๆ ความรู้สึกน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งพยายามใหเ้กิดข้ึนเหมือนกนั 

   3.2 จุดสาํคญัรอง (Subordinate)  คงคลา้ยกบัจุดเนน้นัน่เอง แต่มีความสาํคญัรองลงไป

ตามลาํดบัความรู้สึกน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งพยายามใหเ้กิดข้ึนเหมือนกนั ซ่ึงอาจจะเป็นรองส่วนท่ี 1  ส่วนท่ี 

2 กไ็ด ้ส่วนน้ีจะช่วยใหเ้กิดความลดหลัน่ทางผลงานท่ีแสดงผูอ้อกแบบจะตอ้ง คาํนึงถึงส่ิงน้ีดว้ย 

   3.3 จงัหวะ (Rhythem)โดยทัว่ๆไป ส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนัในส่ิงนั้นๆยอ่มมีจงัหวะระยะหรือ

ความถ่ีห่างในตวัมนัเองก็ดีหรือส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสัมพนัธ์อยู่ก็ดีเป็นเส้น สี เงา หรือช่วงจงัหวะของการ

ตกแต่ง แสงไฟ ลวดลาย ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในท่ีนั้น เป็นความรู้สึกของผูพ้บเห็นหรือผูอ้อกแบบจะ

รู้สึกในความงามนัน่เอง 

   3.4  ความต่างกนั (Contrast) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเพื่อช่วยให้ มีการเคล่ือนไหวไม่

ซํ้ าซากเกินไปหรือ เกิดความเบ่ือหน่าย จาํเจ ในการตกแต่งก็เช่นกนั ปัจจุบนัผูอ้อกแบบมกัจะหาทางให้

เกิดความรู้สึกขดักนั ต่างกนั เช่น การจดัชุดเกา้อ้ีสมยัใหม่ก็มีเกา้อ้ีสมยัรัชกาลท่ี 5 อยู่ดว้ย 1 ตวั การจดั

เช่นน้ี ผูพ้บเห็นจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดความรู้สึก ไม่ซํ้าซาก มีรสชาติแตกต่างออกไป 
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   3.5 ความกลมกลืน ( Harmomies) ความกลมกลืนในท่ีน้ีหมายถึง พิจารณาในส่วนรวม

ทั้งหมด แมจ้ะมีบางอยา่งท่ีแตกต่างกนัการใชสี้ท่ีตดักนัหรือการใชผ้วิใชเ้สน้ท่ีขดักนัความรู้สึกส่วนนอ้ย

น้ีไม่ทาํใหส่้วนรวมเสียก็ถือว่าเกิดความกลมกลืนกนัในส่วนรวมความกลมกลืนในส่วนรวมน้ีถา้จะแยก

กไ็ดแ้ก่ความเนน้ไปในส่วนมูลฐานทางศิลปะ อนัไดแ้ก่ เสน้ แสงเงา รูปทรง ขนาด ผวิ สี นัน่เอง         

 4. คุณสมบัติของนักออกแบบทีด่ี คุณสมบติัของนกัออกแบบท่ีดีดงัน้ี 

  4.1   เป็นผูมี้ประสบการณ์สูง และหลกัการต่าง ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้นการออกแบบ ควร

ไดม้าจากประสบการณ์จริงในชีวิต 

   4.2  ศึกษาความตอ้งการของมนุษย ์การออกแบบท่ีดีตอ้งมาจากประสบการณ์จริงหรือ

ความเป็นจริงโดยจะตอ้งสนองต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นแต่ละยคุสมยัได ้

   4.3  มีความรู้จริง เขา้ใจเร่ืองวสัดุชนิดต่าง ๆ และกระบวนการทาํงานเป็นอยา่งดี 

   4.4  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้วยความสามารถของตัวเองและมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

   4.5  ตอ้งถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมาในรูปของหุ่นจาํลองเพื่อให้ผูอ่ื้นสามารถ

เขา้ใจได ้คุณสมบติัของนักออกแบบท่ีดีว่า จะตอ้งมีความสามารถ และมีลกัษณะนิสัยท่ีช่วยให้การ

ออกแบบมีคุณภาพ และประสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

คุณสมบติัของ นกัออกแบบมีหลายประการ ซ่ึงพอจะจาํแนกออกไดด้งัน้ี 

 1. เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 2. เป็นผูท่ี้มีทกัษะในการออกแบบ 

 3. เป็นผูท่ี้รู้จกัสังเกตและทาํความเขา้ใจกบัส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัซ่ึงมีทั้งสภาพทางธรรมชาติ 

และส่ิงต่าง ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น เพื่อใหเ้ป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค ์ในการออกแบบ 

 4. เป็นผูท่ี้ติดตามการเปล่ียนแปลงและความเคล่ือนไหวของงานออกแบบสร้างสรรคทุ์กสาขาอยู่

เสมอ 

 5. เป็นผูท่ี้มีความสนใจศึกษาความเช่ือ และผลงานท่ีออกแบบตามความเช่ือในยคุต่าง ๆ ท่ีผา่นมา

เพื่อนาํมาใชเ้ป็นพื้นฐานในการออกแบบสร้างสรรคใ์หก้า้วหนา้ต่อไปในปัจจุบนัและอนาคต 

 6. เป็นผูท่ี้เขา้ใจสภาพแวดลอ้มของสังคม และความตอ้งการของประชาชนพื่อให้การออกแบบ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

 7. เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจงานออกแบบแต่ละชนิด เพื่อให้การออกแบบตอบสนองได้ตรงตาม

จุดประสงคข์องงานออกแบบนั้น ๆ เช่น การออกแบบโฆษณามีจุดประสงคใ์นการจูงใจเป็นตน้ 

 ประโยชน์ของงานประดษิฐ์ 

 1.    งานประดิษฐมี์ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของไทย 
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 2.    งานประดิษฐมี์ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 

 3.    งานประดิษฐช่์วยใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ 

 4.    งานประดิษฐช่์วยใหก้ารทาํงานของสมองและประสาทสมัผสัประสานสมัพนัธ์กนั 

 5.    ใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัตกแต่ง ของเล่น ของขวญัท่ีระลึก 

 6.    รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 7.    เป็นการฝึกลกัษณะนิสยัในการทาํงานใหมี้ความอดทน 

 ดงันั้น สรุปไดว้่านักออกแบบท่ีดีจะตอ้งมีคุณสมบติั เป็นผูใ้ฝ่รู้ มีทกัษะในการออกแบบและมี

ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นตวัของตวัเอง จึงจะเป็นนกัออกแบบท่ีดีได ้

 ส่วน ชลอ บุญก่อและคณะ (2548 : 216) กล่าวถึง หลกัการออกแบบพื้นฐานทัว่ไป (Principles of 

design) ว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด ส่ิงท่ีดีกว่าในด้านของประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม นัก

ออกแบบท่ีจะสร้างผลงานออกมามีการแข่งขนัเพื่อผลิตผลงานของตนใหมี้ความแปลกใหม่ เป็นท่ีสนใจ

ของผูบ้ริโภค เหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยและมีรูปแบบอยู่ในความนิยมใชง้านไดน้านๆ หลกัการ

ออกแบบ มีหลกัการต่างๆ มากมายท่ีสามารถปฏิบติัตามไดต้ามหลกัและวิธีการการออกแบบท่ีดีจะมี

ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 1.  ความสมดุล (Balance) คือ ความทรงตวัอยู่น่ิงมัน่คง เปรียบเหมือนกบัตาชั่งอยู่ในสภาพท่ี

เท่ากนัทั้งสองขา้งท่ีความสมดุลอาจเกิดจากตามแนวนอนและแนวตั้งก็ได ้เช่น ช้ินงานเตียงนอนเป็น

ความสมดุลในแนวนอนตูเ้กบ็ของเป็นความสมดุลในแนวตั้ง ฯลฯ 

 2.  สัดส่วน (Proportion)  คือ การไดส้ัดส่วนกนัของรูปลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดและ

พื้นท่ีผลิตภณัฑท่ี์มีสัดส่วนดีจะช่วยให้ส่วนประกอบ รูปลกัษณะ และรูปทรงมีความสัมพนัธ์กลมกลืน

อย่างเหมาะสมงดงาม การใชส้ัดส่วนแบ่งออกเป็น 2 พวก คือการใชส้ัดส่วนให้สัมพนัธ์กบัตวัมนัเอง 

เช่น ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือนท่ีมีสดัส่วนของตวัและขาสมัพนัธ์กนั 

 3.  การใช้สัดส่วนให้สัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม เช่น โต๊ะสําหรับใชใ้นห้องรับแขกจาํเป็นตอ้งเป็น

โต๊ะท่ีวางแลว้สัมพนัธ์กบัขนาดของห้อง ไม่เลก็หรือใหญ่เกินไป และขนาดของโต๊ะมีความสัมพนัธ์กบั

ขนาดของผูใ้ช ้ฯลฯ 

 4.  ความกลมกลืน (Hamony) คือความประสานกลมกลืนของการออกแบบ  สภาพช้ินส่วนต่างๆ 

ของวตัถุเหมาะสมและเขา้กนัได ้ซ่ึงหลกัของงความกลมกลืนมีอยู ่3 ลกัษณะ คือ 

4.1 ความกลมกลืนในดา้นความคิดการออกแบบ 

4.2 ความกลมกลืนของรูปทรง สี เสน้ และผวิ 

4.3 ความกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
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 5.  ความแตกต่าง (Contrast) คือ ความรู้สึกท่ีต้องการให้เกิดความรู้สึกขดักันเพื่อแก้ไขการ

ซํ้ าซากจาํเจจนเกินไป เช่น มีรูปร่าง สี แตกต่างกนัออกไป ฯลฯ ความแตกต่าง ตรงกนัขา้มกบัความ

กลมกลืนความแตกต่างจึงเป็นผลท่ีก่อใหเ้กิดการพกัผอ่นของสมองและความรู้สึก เช่น การมองเห็นแสง

ไฟท่ีร้อนแรง แลว้มองเห็นนํ้าท่ีสงบน่ิง 

 6.  ช่วงจังหวะ (Rhythrm) คือ การเคล่ือนไหวท่ีมีจงัหวะ   เส้น สี แสง และเงา เป็นความรู้สึกให้

ความเคล่ือนไหวโดยทัว่ไปความสัมพนัธ์กบัส่ิงของต่าง ๆ ย่อมมีจงัหวะ ระยะ หรือความห่างในตวั 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมพนัธ์กนัก็จะเป็นเส้น รูปทรง สี เช่น การทาํขนาดให้เลก็ลง หรือเพิ่มขนาดให้ใหญ่ข้ึน 

ฯลฯ 

 7.  การเน้นให้เกิดจุดเด่น (emphasis) คือ การเนน้องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของศิลปะให้มีความเด่น 

แจ่มชดักว่าการเน้นให้เกิดจุดเด่นควรเน้นให้เหมาะสมกบัจุดประสงค ์เขา้ใจง่าย ไม่ยุ่งยากจนเกินไป

และแลดูสวยงาม จุดเด่นเป็นศูนยก์ลางของความสนใจช้ินส่วนของวตัถุอาจทาํใหเ้ด่นข้ึนจากรูปร่างของ

วตัถุ การใชสี้ หรือการตกแต่งวตัถุนั้น ๆผูอ้อกแบบตอ้งคิดว่าจะเนน้จุดเด่นมากนอ้ยเพียงใดและจะวาง

จุดสาํคญั ณ ท่ีใดจึงจะเกิดความสวยงาม 

 ดงันั้น สรุปไดว้่าหลกัการออกแบบพื้นฐานทัว่ไป นักออกแบบท่ีดีนั้นจะตอ้งยึดหลกัการ งาน

ดา้นศิลปะเป็นสาํคญั กล่าวคือ ตอ้งคาํนึงถึง การใช ้จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง นํ้ าหนกั สี และพื้นผิวนาํมา

จั ด ว า ง เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ส ว ย ง า ม  แ ล ะ มี คุ ณ ค่ า ด้ า น ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ช้ ส อ ย  (อ้ า ง อิ ง จ า ก 

https://sites.google.com/site/poo071234/3-1-kar-xxkbaeb-sing-pradisth) 

 

2. แนวคดิการออกแบบผลติภัณฑ์ 

การออกแบบหมายถึง การรู้จกัวางแผนจดัตั้งขั้นตอน และรู้จกัเลือกใช้วสัดุวิธีการเพื่อทาํตามท่ี

ตอ้งการนั้ น โดยให้สอดคล้องกับลกัษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวสัดุแต่ละชนิดตามความคิด

สร้างสรรค ์และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมา 

การออกแบบมีการใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรค ์4 ลกัษณะ 

 1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากนักบัความคิดของคนอ่ืนและ

แตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดจากเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหแ้ปลกแตกต่างจากท่ี

เคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงให้กลายเป็นส่ิงท่ีไม่เคยคาดคิด ความคิดริเร่ิมอาจเป็นการนําเอา

ความคิดเก่ามาปรุงแต่งผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ความคิดริเร่ิมมีหลายระดบัซ่ึงอาจเป็นความคิด

คร้ังแรกท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีใครสอนแมค้วามคิดนั้นจะมีผูอ่ื้นคิดไวก่้อนแลว้กต็าม 

 2. ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไม่ซํ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนัโดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

https://sites.google.com/site/poo071234/3-1-kar-xxkbaeb-sing-pradisth
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   2.1 ความคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยคาํ (Word Fluency) เป็นความสามารถในการใช้

ถอ้ยคาํอยา่งคล่องแคล่ว 

   2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency) เป็น

ความสามารถท่ีจะคิดหาถอ้ยคาํท่ีเหมือนกนัไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดภ้ายในเวลาท่ีกาํหนด 

   2.3 ค ว าม ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว ท าง ด้ าน ก าร แ ส ด ง อ อ ก  (Expression Fluency)  เป็ น

ความสามารถในการใชว้ลีหรือประโยค กล่าวคือ สามารถท่ีจะนาํคาํมาเรียงกนัอยา่งรวดเร็วเพื่อให้ได้

ประโยคท่ีตอ้งการ 

   2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิดคน้ส่ิง

ท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีกาํหนด เช่น ใช้คิดหาประโยชน์ของก้อนอิฐให้ได้มากท่ีสุดภายในเวลาท่ี

กาํหนดซ่ึงอาจเป็น 5 นาที หรือ 10 นาที 

 3. ความคดิยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดแบ่งออกเป็น 

   3.1 ความคิดยดืหยุน่ท่ีเกิดข้ึนทนัที  (Spontaneous Flexibility)   เป็นความสามารถท่ีจะ

พยายามคิดไดห้ลายทางอยา่งอิสระ ตวัอยา่งของคนท่ีมีความคิดยืดหยุน่ในดา้นน้ีจะคิดไดว้่าประโยชน์

ของหนังสือพิมพมี์อะไรบา้ง ความคิดของผูท่ี้ยืดหยุ่นสามารถจดักลุ่มไดห้ลายทิศทางหรือหลายดา้น 

เช่น เพื่อรู้ข่าวสาร เพื่อโฆษณาสินคา้ เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะท่ีคนท่ีไม่มีความคิดสร้างสรรคจ์ะคิดได้

เพียงทิศทางเดียวคือเพื่อรู้ข่าวสารเท่านั้น 

    3.2 ค ว าม คิ ด ยืด ห ยุ่น ท างด้ าน ก าร ดัด แ ป ล ง  (Adaptive Flexibility) ห ม าย ถึ ง 

ความสามารถในการดดัแปลงความรู้หรือประสบการณให้เกิดประโยชน์หลายๆดา้นซ่ึงมีประโยชน์ต่อ

การแกปั้ญหาผูท่ี้มีความยดืหยุน่จะคิดดดัแปลงไดไ้ม่ซํ้ ากนั 

 4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอน สามารถ

อธิบายให้เห็นภาพชดัเจน หรือเป็นแผนงานท่ีสมบูรณ์ข้ึน ความคิดละเอียดละออจดัเป็นรายละเอียดท่ี

นาํมาตกแต่ง ขยายความคิดคร้ังแรกใหส้มบูรณ์ข้ึน (Guilford 1967 : 145-151) 

( อ้างอิ งจาก  http://www.nanabio.com/Research /image%20research/research%20work /ceative%20 

thinking/creative%20thinking04.html ) 

 ปัจจัยทีเ่กีย่วกบัการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 การออกแบบผลิตภณัฑมี์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ประการคือ 

 1. การออกแบบทีสั่มพนัธ์กบัคุณภาพของผลติภัณฑ์ 

 การออกแบบผลิตภณัฑ์ ควรตอ้งพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นประการแรกเพื่อจะได้

ออกแบบให้ไดค้วามคงทนถาวรมากน้อย หรือให้เหมาะสมกบัการใชเ้พียงชัว่คราวของผลิตภณัฑ์นั้น 
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เพราะการออกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงวสัดุและเวลาการผลิตไปพร้อมกนั ถา้ออกแบบโดยไม่ไดศึ้กษาถึง

คุณภาพตามเป้าหมายของการผลิตแลว้ กไ็ม่สามารถออกแบบท่ีเหมาะสมได ้

 2. การออกแบบทีสั่มพนัธ์กบัวสัดุและกระบวนการผลติ 

 ในท่ีน้ีใคร่ขอย ํ้าทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง ด้วยการผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้หรือ

ผลิตภณัฑ ์กาํลงัการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑจ์าํนวนมาก มีความจาํเป็นยิง่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิตเช่น 

เคร่ืองจกัรกล หรือเคร่ืองทุ่นแรงอ่ืนๆ ย่อมเหมาะสมกบัวสัดุอย่างหน่ึง ทาํให้การออกแบบผลิตภณัฑ์

ตอ้งพิจารณาถึงวสัดุและกระบวนการผลิตไปพร้อมกนั 

 3. การออกแบบทีสั่มพนัธ์กบัความต้องการของผู้บริโภค 

   3.1 ความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยูเ่ป็นความตอ้งการท่ีเหมาะสมกบั

สภาพวฒันธรรม รสนิยม และการใชผ้ลิตภณัฑ์นั้นๆความตอ้งการของผูบ้ริโภคยงัเก่ียวขอ้งกบัสภาพ

เศรษฐกิจโดยตรงอีกดว้ย 

  3.2 สภาพสังคมท่ีกาํลงัเศรษฐกิจตกตํ่าการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูง ราคาสูง 

สินคา้ฟุ่ มเฟือย หรือเน้นความงามทางการออกแบบมากจนผลิตภณัฑ์นั้นราคาสูง การออกแบบเช่นน้ี 

อาจจะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

 4. การออกแบบทีมี่คุณค่าทางความงาม 

 เพื่อให้ผูอ้อกแบบตระหนกัถึงความงามท่ีเด่นชดัร่วมสมยั และมีความคิดสร้างสรรคแ์ทรกอยูใ่น

การออกแบบแต่ละช้ิน ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือในผลิตภณัฑเ์ป็นคุณค่าส่วนหน่ึงของ

ความงามอีกดว้ย 

หลกัการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 การออกแบบผลิตภณัฑ์มีปัจจยั (Design factors)  มากมายท่ีนักออกแบบท่ีตอ้งคาํนึงถึง  แต่ใน

ท่ีน้ีจะขอกล่าวเพียงปัจจยัพื้นฐาน 10 ประการ  ท่ีนิยมใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาสร้างสรรคผ์ลงานเชิง

อุตสาหกรรม  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้และเป็นตวักาํหนดองคป์ระกอบของงาน

ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์สาํคญั 

 1.หน้าทีใ่ช้สอย (Function) 

ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดจะตอ้งมีหน้าท่ีใช้สอยถูกตอ้งตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ คือสามารถตอบสนอง

ประโยชน์ใชส้อยตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในหน่ึงผลิตภณัฑน์ั้นอาจมีหนา้ท่ีใช้

สอยอย่างเดียวหรือกลายหน้าท่ีก็ได ้ แต่หน้าท่ีใชส้อยจะดีหรือไม่นั้น  ตอ้งใชง้านไประยะหน่ึงถึงจะ

ทราบขอ้บกพร่อง  
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2. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) 

 ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมานั้นจะตอ้งมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช ้ตรงตามรสนิยมของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเป้าหมาย  เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมและไดผ้ลดี  เพราะความสวยงาม

เป็นความพึงพอใจแรกท่ีคนเราสัมผสัไดก่้อนมกัเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลกั  การกาํหนดรูปร่าง

และสีในงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้ น  ไม่เหมือนกับการกาํหนดรูปร่างและสีในงานจิตรกรรม  ซ่ึง

สามารถท่ีจะแสดงหรือกาํหนดรูปร่างและสีไดต้ามความนึกคิดของจิตกร แต่ในงานออกแบบผลิตภณัฑ์

นั้น  จาํเป็นตอ้งยึดขอ้มูลและกฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่างและสีสัน  ระหว่างทฤษฎีทางศิลปะและ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเขา้ดว้ยกนั  ถึงแมว้่ามนุษยแ์ต่ละคนมีการรับรู้และพึงพอใจในเร่ืองของ

ความงามไดไ้ม่เท่ากนั  และไม่มีกฎเกณฑก์ารตดัสินใจใดๆ ท่ีเป็นตวัช้ีขาดความถูกความผิด  แต่คนเรา

ส่วนใหญ่กมี็แนวโนม้ท่ีจะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกนัตามธรรมชาติ  

3. ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) 

 การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีนั้นตอ้งเขา้ใจกายวิภาคเชิงกลเก่ียวกบัขนาด สัดส่วน  ความสามารถ

และขีดจาํกดัท่ีเหมาะสมสาํหรับอวยัวะต่างๆ ของผูใ้ช ้การเกิดความรู้สึกท่ีดีและสะดวกสบายในการใช้

ผลิตภัณฑ์  ทั้ งทางด้านจิตวิทยา(Psychology)และสรีระวิทยา(Physiology)  ซ่ึงแตกต่างกันไปตาม

ลกัษณะเพศ เผา่พนัธ์ุ ภูมิลาํเนา และสังคมแวดลอ้มท่ีใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นเป็นขอ้บงัคบัในการออกแบบการ

วดัคุณภาพทางดา้น กายวิภาคเชิงกล(ergonomics) พิจารณาไดจ้ากการใชง้านไดอ้ย่างกลมกลืนต่อการ

สมัผสั 

 4. ความปลอดภัย (Safety) 

 ผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนเพื่ออาํนวยความสะดวกในการดาํรงชีพของมนุษย ์ มีทั้งประโยชน์และโทษ

ในตวั  การออกแบบจึงตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั  ไม่

เลือกใชว้สัดุ  สี  กรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ  ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชห้รือทาํลายส่ิงแวดลอ้ม  ถา้หลีกเล่ียง

ไม่ไดต้อ้งแสดงเคร่ืองหมายเตือนไวใ้หช้ดัเจนและมีคาํอธิบายการใชแ้นบมากบัผลิตภณัฑ ์

 5. ความแข็งแรง (Construction) 

 ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมานั้นจะตอ้งมีความแข็งแรงในตวั  ทนทานต่อการใชง้านตามหนา้ท่ีและ

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบติัของวสัดุ ขนาด แรงกระทาํในรูปแบบ

ต่างๆ จากการใชง้าน ตวัอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีดีตอ้งมีความมัน่คงแข็งแรง  ตอ้งเขา้ใจ

หลกัโครงสร้างและการรับนํ้ าหนกั  ตอ้งสามารถควบคุมพฤติกรรมการใชง้านให้กบัผูใ้ชด้ว้ย เช่น การ

จดัท่าทางในการใชง้านให้กบัผูใ้ชด้ว้ย เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านให้เหมาะสม สะดวกสบาย ถูก

สุขลกัษณะ  และตอ้งรู้จกัผสมความงามเขา้กบัช้ินงานไดอ้ยา่งกลมกลืน  เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมี

ความแขง็แรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม จึงเป็นหนา้ท่ีของนกัออกแบบท่ีจะตอ้งเป็นผูผ้สานสองส่ิงเขา้
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มาอยู่ในความพอดีให้ได ้ นอกจากการเลือกใช้ประเภทของวสัดุ โครงสร้างท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้ง

คาํนึงถึงความประหยดัควบคู่กนัไปดว้ย 

6. ราคา (Cost) 

ก่อนการออกแบบผลิตภณัฑ์ควรมีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใชว้่าเป็นกลุ่มใด  อาชีพอะไร 

ฐานะเป็นอย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้นักออกแบบสามารถกาํหนดแบบผลิตภณัฑ์และประมาณราคาขายให้

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดใ้กลเ้คียงมากข้ึน  การจะไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสมนั้น  ส่วน

หน่ึงอยูท่ี่การเลือกใชช้นิด  หรือเกรดของวสัดุ  และวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม  ผลิตไดง่้ายและรวดเร็ว  แต่

ในกรณีท่ีประมาณราคาจากแบบสูงกว่าท่ีกาํหนดก็อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาองคป์ระกอบ

ดา้นต่างๆ กนัใหม่เพื่อลดตน้ทุน  แต่ทั้งน้ีตอ้งคงไวซ่ึ้งคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น 

7. วสัดุ (Materials) 

 การออกแบบควรเลือกวสัดุท่ีมีคุณสมบติัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความใส ผวิมนัวาว ทนความร้อน ทน

กรดด่างไม่ล่ืน ฯลฯ ให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑ์นั้นๆ นอกจากนั้นยงัตอ้งพิจารณาถึง

ความง่ายในการดูแลรักษา  ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซ้ือและคงคลงั รวมถึงจิตสาํนึกในการ

รณรงคช่์วยกนัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยการเลือกใชว้สัดุท่ีหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ได ้(recycle) ก็เป็นส่ิง

ท่ีนกัอกแบบตอ้งตระหนกัถึงในการออกแบบร่วมดว้ย เพื่อช่วยลดกนัลดปริมาณขยะของโลก 

8. กรรมวธีิการผลติ (Production) 

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยดัวสัดุ ค่าแรงและ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ แต่ในบางกรณีอาจตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้งกบักรรมวิธีของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมี

อยูเ่ดิม  และควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรท่ีจะลดตน้ทุนไดร้วดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ มากกว่า

การประหยดัเพราะการผลิตทีละมากๆ 

9. การบํารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) 

 ผลิตภณัฑทุ์กชนิดควรออกแบบใหส้ามารถบาํรุงรักษา และแกไ้ขซ่อมแซมไดง่้าย ไม่ยุง่ยากเม่ือมี

การชํารุดเสียหายเกิดข้ึน   ง่ายและสะดวกต่อการทําความสะอาดเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของ

ผลิตภัณ ฑ์   รวมทั้ งควรมีค่าบํารุงรักษาและการสึกหรอตํ่ า  ตัวอย่างเช่น   ผลิตภัณ ฑ์ประเภท

เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองยนต ์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ  ท่ีมีกลไกภายในซบัซอ้น อะไหล่บางช้ิน

ย่อมมีการเส่ือมสภาพไปตามอายุการใชง้านหรือจากการใชง้านท่ีผิดวิธี  การออกแบบท่ีดีนั้นจะตอ้ง

ศึกษาถึงตาํแหน่งในการจดัวางกลไกแต่ละช้ิน  เพื่อท่ีจะไดอ้อกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณต่างๆ  ให้

สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ไดโ้ดยง่าย  นอกจากนั้นการออกแบบยงัตอ้งคาํนึงถึง

องคป์ระกอบอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 
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 10. การขนส่ง (Transportation) 

 ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี อ อ ก แ บ บ ค ว ร คํา นึ ง ถึ ง ก าร ป ร ะ ห ยัด ค่ าข น ส่ ง  ค ว าม ส ะ ด ว ก ใ น ก าร

ขนส่ง  ระยะทาง  เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางนํ้ าหรือทางอากาศ ) การกินเน้ือท่ีในการขนส่ง (มิติ

ความจุ  กวา้ง ´ ยาว ´ สูง  ของรถยนตส่์วนบุคคล รถบรรทุกทัว่ไป ตูบ้รรทุกสินคา้ ฯลฯ) ส่วนการบรรจุ

หีบห่อตอ้งสามารถป้องกนัไม่ให้เกิดการชาํรุดเสียหายของผลิตภณัฑ์ไดง่้าย กรณีท่ีผลิตภณัฑท่ี์ทาํการ

ออกแบบนั้นมีขนาดใหญ่  อาจตอ้งออกแบบใหช้ิ้นส่วนสามารถถอดประกอบไดง่้าย เพื่อทาํใหหี้บห่อมี

ขนาดเลก็ลง (อา้งอิงจาก https://sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph15/w9 ) 

 

3. แนวคดิการเขียนแผนธุรกจิ 

 แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสาํคญัยิง่สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิมจะก่อตั้ง

กิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจท่ีจะเปล่ียน

ความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบวา่แผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผน

ท่ีในการเดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้ งกิจการ แผนจะให้

รายละเอียดต่างๆ ทั้ งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ การคาดคะเนทาง

การเงิน ท่ีจะช้ีนาํผูป้ระกอบการไปสู่ความสาํเร็จหรือช้ีใหเ้ห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควรระวงัดว้ยเช่นกนั 

 แผนธุรกิจท่ี ดีย่อมช่วยในการวัดถึงความเป็นไปได้ของกิจการท่ีจะลงทุน แผนจึงควร

ประกอบดว้ยการวิเคราะห์อยา่งละเอียดในตวัแปรหรือปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

  1.สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย 

   2.กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั 

   3.จุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการท่ีจะทาํ 

   4.นโยบายการตลาด เช่น นโยบายด้านราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า 

   5 .วิ ธี ก า ร ห รื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร ผ ลิ ต  ร ว ม ถึ ง เค ร่ื อ ง จัก ร  อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ต้ อ ง ใ ช ้

    6.ตวัเลขทางการเงิน นบัตั้งแต่รายไดท่ี้คาดว่าจะได ้ค่าใชจ่้าย กาํไร ขาดทุน จาํนวนเงินลงทุนท่ี

ตอ้งการและกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดม้าหรือใชไ้ป 

 แผนธุรกจิทีด่ีเม่ืออ่านแล้วควรจะต้องตอบคาํถามเหล่านีไ้ด้ 

  1. การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั 

   2. ธุรกิจน้ีน่าลงทุนไหม 

  3. ธุรกิจมีแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จตั้งแต่เม่ือแรกตั้งมากนอ้ยขนาดไหน 

   

 

https://sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph15/w9
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 4. ธุรกิจน้ีมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพยีงใด 

5. สินคา้ท่ีจะผลิตมีวิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพยีงใด 

6. สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 

   7. วิธีการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้น มีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกวา่หรือไม่ 

   8. หนา้ท่ีต่างๆ เช่น การผลิต การจาํหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มีการจดัการท่ีดี

และเหมาะสมเพียงใด 

  9. จาํนวนและคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ 

 โดยสรุปแล้วแผนธุรกิจท่ีมีการรวบรวมและเขียนข้ึนอย่างดีนั้ น ไม่เพียงแต่ให้ขอ้มูลท่ีเป็น

ขอ้เท็จจริงเท่านั้น ตวัแผนตอ้งสามารถเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีดี ท่ีจะส่งผ่านความคิด ผลการวิจยัและ

แผนท่ีจะนาํเสนอใหก้บัผูอ่้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้ของเงิน  ตอ้งเป็นพื้นฐานสาํคญัของการบริหารและ

ดาํเนินกิจการท่ีจะจดัตั้ งข้ึน นอกจากน้ี ยงัตอ้งเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลความก้าวหน้าของกิจการ 

รวมถึงการประเมินถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็น ดังนั้น นับไดว้่าการวางแผนธุรกิจเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง

พิถีพิถนั ใช้เวลาใช้ความพยายาม เสียค่าใช้จ่าย แต่ผลลพัธ์ท่ีได้กลบัมา คือ ความแตกต่างระหว่าง

ความสาํเร็จและความลม้เหลวของกิจการทีเดียว 

องค์ประกอบของแผนธุรกจิ  

 แมว้่าองคป์ระกอบของแผนธุรกิจจะไม่ไดมี้กาํหนดไวต้ายตวั หากแต่องคป์ระกอบหลกั ซ่ึงนัก

ลงทุนพิจารณาวา่เป็นส่ิงสาํคญัและตอ้งการรู้ จะประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ี คือ 

 องค์ประกอบที ่1 : บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 เป็นส่วนท่ีจะสรุปใจความสําคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยู่ในความยาวไม่เกิน 1-2 หน้า 

ส่วนน้ีมีความสาํคญั เพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ีว่า จะอ่าน

รายละเอียดในตวัแผนต่อหรือไม่ดงันั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งช้ีใหเ้ห็นประเดน็สาํคญัสองประการ คือ 

  1. ช้ีใหเ้ห็นวา่มีโอกาสจริงๆ เกิดข้ึนในตลาดสาํหรับธุรกิจท่ีกาํลงัคิดจะทาํ 

  2. ตอ้งช้ีให้เห็นว่า สินคา้หรือบริการท่ีจะทาํนั้น จะสามารถใชโ้อกาสในตลาดท่ีว่านั้นให้เป็น

ประโยชน์ไดอ้ยา่งไร 

 บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งเขียนให้เกิดความน่าเช่ือถือ หนกัแน่น และชวนให้ติดตามรายละเอียดท่ี

อยูใ่นแผนต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไวเ้สมอว่า คุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะสะทอ้นถึงคุณภาพ

ของแผนโดยรวม จึงควรให้เวลากบัการเขียนส่วนน้ีอย่างพิถีพิถนัเน้ือหาในบทสรุปผูบ้ริหารควรจะ

กล่าวถึงส่ิงต่อไปน้ี 

 

 



17 

 

   1. อธิบายวา่จะทาํธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไร  

   2. โอกาสและกลยุทธ์ สรุปว่าอะไรคือโอกาสทาํไมจึงน่าในใจ และจะใชโ้อกาสนั้น

ดว้ยวิธีการอยา่งไร 

   3. กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคะเนลูกคา้เป้าหมาย  

   4. ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ  

   5. ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทาํกาํไร  

   6. ทีมผูบ้ริหาร  

   7. ขอ้เสนอผลตอบแทน 

 องค์ประกอบที ่2 : ประวตัิย่อของกจิการ 

 ส่วนน้ีคือการให้ขอ้มูลเบ้ือต้นเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของการก่อตั้ งกิจการ ทั้ งในด้าน

รูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเลง็เห็นโอกาสทางการตลาด การ

คิดคน้และพฒันาสินคา้ /บริการ  ท่ีตอ้งการนาํเสนอให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 

 องค์ประกอบที ่3 : การวเิคราะห์สถานการณ์ 

 ขั้นตอนแรกของการจดัทาํแผนธุรกิจ คือ การพยายามทาํความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของการ

ดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัสาํคญัๆท่ีส่งผลกระทบต่อ

สถานการณ์การแข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการทาํกาํไร 

และความพร้อมในดา้นต่างๆ ของกิจการ ดงันั้นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงานอนัดบัแรกท่ีสาํคญั

ท่ีผูป้ระกอบการควรกระทาํ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดทิศทาง กลยทุธ์ และแผนการดาํเนินงาน

ของกิจการ การวิเคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอยา่งยอ่ๆ วา่ SWOT ANALYSIS  

   1. การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อม

ของกิจการในดา้นต่างๆ ทั้งน้ีโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนท่ีเป็น จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน 

(Weaknesses) ของกิจการ 

   2. การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอ้มในการดาํเนิน

ธุรกิจท่ีผู ้ประกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได้ ดังนั้ นจึงต้องพยายามเข้าใจใน

สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นไปใน

ลกัษณะท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการดาํเนินธุรกิจ 

 ผลลพัธ์จากขั้นตอนของการวิเคราะห์สถานการณ์ คือ บทวิเคราะห์ความเป็นไปและแนวโน้ม

การเปล่ียนแปลงของการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นต่างๆของกิจการ 
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องค์ประกอบที ่4 : วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกจิ 

 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการตอ้งการไดรั้บในช่วง

ระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ และเป้าหมาย

เฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมายทางการจัดการ 

เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ีเป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็น

เป้าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ปี และเป้าหมายระยะยาวท่ีนาน

กวา่ 5 ปีลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการ คือ 

    1. มีความเป็นไปได ้

    2. สามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

    3. เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 กล่าวคือ ไม่มุ่งหวงัเพียงกาํไรหรือผลลพัธ์ในระยะสั้นมากจนเกินไป โดยเฉพาะหากผลในระยะ

สั้นนั้นจะก่อใหเ้กิดผลเสียไดใ้นระยะปานกลางและระยะยาว 

 องค์ประกอบที ่5 : แผนการตลาด 

 แผนการตลาด คือ การกาํหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 

ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหน้า โดยใชป้ระโยชน์จาก

ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองคป์ระกอบท่ี 3 มาพิจารณาร่วมกบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมายทางธุรกิจท่ีกาํหนดไวใ้นองค์ประกอบท่ี 4 เน้ือหาของแผนการตลาดตอ้งตอบคาํถาม

หลกัๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

   1. เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งทาํใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 

   2. ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 

    3. จะนาํเสนอสินคา้ /บริ การอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และดว้ยวิธีการใด 

   4. จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวิธีการใดบา้ง 

   5. ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 

 การตอบคาํถามดงักล่าวขา้งตน้ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งพิจารณาองค์ประกอบท่ีสําคญัของ

แผนการตลาด ซ่ึงมีเน้ือหาหลกั 4 ส่วน ดงัน้ี 

   1. เป้าหมายทางการตลาด 

   2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

   3. กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาด 

    - กลยทุธ์การตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

    - กลยทุธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาด 
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   - กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

   4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

 องค์ประกอบที ่6 : แผนการผลติปฏิบัติการ 

 หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการได้ทาํการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกิจการ 

ตลอดจนกําหนดวตัถุประสงค์ทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวม เพื่อสร้างความ

ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัแลว้ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งถ่ายทอดส่ิงเหล่านั้นให้ออกมาเป็นแผนการผลิต/

ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัแผนธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของบริษทั อนัไดแ้ก่ แผนการตลาด แผนการ

บริหารและจดัการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรมีศกัยภาพในการ

บรรลุเป้าหมายตามแผนนั้นๆ 

 แผนการผลิต /ปฏิบติัการท่ีดีจะตอ้งสะทอ้นความสามารถของกิจการในการจดัการกระบวนการ

ผลิตและปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ โดย

มุ่งเนน้ประเด็นการจดัการไปยงัระบบการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรในการผลิตให้เป็นผลผลิต 

ซ่ึงสามารถแสดงความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

       ระบบแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรให้เป็นผลผลติ 

 ในการวางแผนการผลิต /ปฏิบติันั้น  ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การผลิตและปฏิบติัการภายในกิจการตามประเดน็ท่ีสาํคญัๆ รวม 10 ประเดน็ดงัต่อไปน้ี คือ 

1. คุณภาพ 

2. การออกแบบสินคา้และบริการ 

วตัถุดิบและทรัพยากร 

• ท่ีดิน 

• แรงงาน 

• เงินทุน 

• ผูบ้ริหาร  

 

กระบวนการผลิตและ

ปฏิบติัการ 

• การแปรสภาพ

วตัถุดิบและ

ทรัพยากร 

ผลผลิต 

• สินคา้ 

• บริการ 

 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบติัการ และการตดัสินใจเร่ืองกาํลงัการผลิต 

4. การเลือกสถานท่ีตั้ง 

5. การออกแบบผงัของสถานประกอบการ 

6. การออกแบบระบบงานและการวางแผนกาํลงัคน 

7. การจดักระบวนการจดัส่งวตัถุดิบ และสินคา้สาํเร็จรูป(Supply-Chain Management) 

8. ระบบสินคา้คงคลงั 

9. กาํหนดการผลิตและปฏิบติัการ 

10. การดาํรงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 

 องค์ประกอบที ่7 : แผนการจัดการ และ แผนคน 

 ส่วนน้ีผูจ้ดัทาํแผนจะตอ้งระบุโครงสร้างขององคก์ารใหช้ดัเจน โดยแสดงแผนผงัโครงสร้างของ

องคก์รว่า ประกอบไปดว้ยหน่วยงานอะไรบา้ง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความรับผิดชอบอะไร รวมถึง

ตาํแหน่งผูบ้ริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้างของคณะกรรมการและการถือหุ้น การเขียนในส่วนน้ี

ควรจะทาํใหผู้อ่้านเห็นว่าคณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมท่ีดีในการบริหาร มีความสมดุลใน

ดา้นความรู้ ความสามารถท่ีครบถว้น ทั้งดา้นเทคนิคและการบริหาร มีความชาํนาญและประสบการณ์

ในกิจการท่ีทาํ รายละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

  1. โครงสร้างองคก์ร 

   2. ตาํแหน่งบริหารหลกั 

   3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร 

   4. ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืนๆ และเปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้ 

   5. คณะกรรมการบริษทั 

 องค์ประกอบที ่8 : แผนการเงิน 

 ในการจัดทําแผนธุรกิจนั้ น กิจการต้องทราบให้ได้ว่าแผนท่ีจะจัดทําข้ึนนั้ น เป็นไปตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนเท่าใด จะ

ไดม้าจากแหล่งใดบา้ง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจา้ของกิจการ หรือแหล่งเงินทุนภายนอกใน

รูปของการกูย้ืมจากเจา้หน้ี เรียกว่า กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) จากนั้น จะเป็นเร่ืองของ

การตดัสินใจนาํเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกว่า กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) ซ่ึงจะแตกต่างไป

ตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมท่ีสําคญัต่อเน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ คือ กิจกรรมดาํเนินงาน 

(Operating Activities) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย การผลิต การซ้ือ การขาย และการจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ 
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 การตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมหลกัทั้งสาม คือ กิจกรรมจดัหาเงิน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม

ดาํเนินงาน จะเป็นปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จของการดาํเนินธุรกิจ นักบญัชีจะเป็นผูน้าํเสนอผลของ

กิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็นรายงานสรุปขั้นสุดทา้ย

ของขบวนการจดัทาํบญัชี ท่ีแสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจหรืออาจจะเป็นงบการเงินท่ี

ครอบคลุมการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบว่า ในรอบ

ระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอย่างไร กาํไรหรือขาดทุน มีการเปล่ียนแปลงในเงินสด

อยา่งไรบา้ง เพิ่มข้ึนหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 

 องค์ประกอบที ่9 : แผนการดําเนินงาน 

 หลงัจากผูป้ระกอบการกาํหนดกลยทุธ์ในดา้นต่างๆ ของกิจการอยา่งรอบคอบและครบถว้นแลว้ 

ขั้นตอนต่อมากคื็อ การจดัทาํรายละเอียดของกลยทุธ์ดงักล่าว โดยการกาํหนดกิจกรรมของกลยทุธ์แต่ละ

ดา้นใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 

 ในทางปฏิบติั ผูป้ระกอบการอาจจะทาํแผนการดาํเนินงานในลกัษณะของตารางท่ีมีรายละเอียด

ของเป้าหมาย กลยทุธ์ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาดาํเนินการ โดยจดัทาํรายละเอียดเป็นรายเดือน

หรือรายสปัดาห์ ตามท่ีผูป้ระกอบการเห็นสมควร 

องค์ประกอบที ่10 : แผนฉุกเฉิน 

 แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการดาํเนินงานไวล่้วงหนา้ ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือผลลพัธ์

จากการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน จนเป็นผลกระทบในทาง

ลบกบักิจการ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควรอธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจท่ีอาจส่งผลให้การ

ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ไ ม่ เป็ น ไ ป อ ย่ า ง ร า บ ร่ื น ต า ม แ ผ น ธุ ร กิ จ ท่ี ไ ด้ กํ า ห น ด ไ ว้  (อ้ า ง อิ ง จ า ก 

http://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1 ) 

 

4. แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior defined) ได้มีการให้ความหมายไวห้ลากหลาย ท่ี

คลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี  

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า ซ่ึงการ

บริโภคและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน ทั้งก่อนและ

หลังการกระทําดังกล่าวด้วย(Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 1990, น .3 

อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน์ .2550)  

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาสาํหรับการซ้ือ การ

ใช ้การประเมินและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัว่าจะทาํใหค้วามตอ้งการ ของ

http://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1
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เขาไดรั้บความพอใจ(Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน์ .

2550) 

 อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) เป็นนกัจิตวิทยาและนกัมนุษยวทิยาซ่ึงไดน้าํประสบการณ์

ท่ีไดจ้ากการเป็นนกัจิตวิทยาและผูใ้หค้าํปรึกษามาเป็นพื้นฐานในการเสนอทฤษฎีท่ีอธิบายถึงพฤติกรรม

ของมนุษยว์่าจะมีความตอ้งการเป็นระดบัต่างๆ ลาเฮย ์(Lahey, 2004, p. 383) กล่าวถึง กรอบความคิดท่ี

สําคญัของทฤษฎีมาสโลว ์ซ่ึงระบุว่าบุคคลมีความตอ้งการเรียงลาํดบัจากพื้นฐานไปยงัระดบัสูงสุด

กล่าวคือ 

  1. มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตอ้งการอยู่เสมอและไม่มีวนัส้ินสุด และมากข้ึนเร่ือยๆ ส่ิงท่ี

มนุษยต์อ้งการข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีเขาได้รับ หรือมีอยู่แลว้ เม่ือความตอ้งการอย่างใดอย่างหน่ึงได้รับการ

ตอบสนองแลว้ก็ยงัมีความตอ้งการนั้นต่อไป เช่น ความตอ้งการในปัจจยัท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต เป็น

ตน้ 

2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมของมนุษยอี์กแต่ความ

ตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเป็นส่ิงจูงใจต่อไป 

 3. ความตอ้งการของมนุษยมี์ลาํดับของความสําคญัแตกต่างกัน ความตอ้งการมีหลายด้าน 

บุคคลมีการแบ่งระดบัความสําคญั ความเร่งด่วนต่อชีวิตแตกต่างกนั และจะแสดงพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่

ความตอ้งการท่ีมีความสาํคญัมากกวา่ก่อนเสมอ 

 ทฤษฎีลาํดับขั้นแห่งความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) แบ่งออกเป็น 5 

ขั้น ได้แก่ (Boeree, 2006) 

 1. ความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความตอ้งการพื้นฐาน

ของร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและกรพกัผ่อน เป็นตน้ ความตอ้งการ

เหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจาํเป็นสาํหรับมีชีวิตอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทางสรีระอยูเ่สมอจะขาด

เสียไม่ได ้ถา้อยูใ่นสภาพท่ีขาดจะกระตุน้ใหต้นมีกิจกรรม ขวนขวายท่ีจะสนองความตอ้งการ 

 2. ความต้องการความม่ันคงและปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึงความตอ้งการความมัน่คง

ปลอดภัยทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นอิสระจากความกลัว ขู่ เข็ญ บังคับ จากผูอ่ื้นและ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้กนั ความตอ้งการประเภทน้ีเร่ิมตั้งแต่วยัทารก

จนกระทัง่วยัชรา ความตอ้งการท่ีจะมีงานทาํเป็นหลกัแหล่งก็เป็นความตอ้งการเพื่อสวสัดิภาพของ

ผูใ้หญ่อยา่งหน่ึง 

 3. ความต้องการความรักและความผูกพนั (Love and Belonging Needs) หมายถึงมนุษยทุ์กคนมี

ความปรารถนาจะใหเ้ป็นท่ีรักของผูอ่ื้น และตอ้งการมีความผกูพนักบัผูอ่ื้นหรือมีความสัมพนัธ์เป็นส่วน

หน่ึงของหมู่ ทราบว่าทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนท่ีรู้สึกว่าเหงาไม่มีเพื่อน มีชีวิตไม่สมบูรณ์ เป็นผู ้

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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ท่ีจะต้องซ่อมความต้องการประเภทน้ี คนท่ีรู้สึกวาตนเป็นท่ีรักและยอมรับของหมู่จะเป็นผูท่ี้สม

ปรารถนาในการตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ 

 4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ความตอ้งการน้ีประกอบดว้ยความตอ้งการท่ีจะ

ประสบผลสําเร็จ มีความสามารถ ตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าและมี

เกียรติ ตอ้งการไดรั้บความยกยอ่งและนบัถือจากผูอ่ื้น ผูท่ี้มีความสมปรารถนาในความตอ้งการน้ีจะเป็น

ผูท่ี้มีความมัน่ใจในตวัเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงขา้มกบัผูท่ี้ขาดความตอ้งการประเภทน้ี จะ

รู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ย มองโลกในแง่ร้าย 

 5. ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพัฒ นาตนเองให้สมบูรณ์  (Need for self-

actualization) มาสโลวอ์ธิบายความตอ้งการท่ีเรียกว่า “Self Actualization” ว่าเป็นความตอ้งการท่ีจะ

รู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงของตน จะกลา้ท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จกัค่านิยมของตนเอง 

มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมีความสามารถทาํได ้ทั้งทางดา้นสติปัญญา 

ทกัษะ และอารมณ์ความรู้สึกยอมรับตนเองทั้งส่วนดีและส่วนเสียของตน ท่ีสาํคญัท่ีสุดก็คือการมีสติท่ี

จะยอมรับว่าตนใชก้ลไกในการป้องกนัตนในการปรับตวัและพยายามท่ีจะเลิกใช ้เปิดโอกาสให้ตนเอง

ไดเ้ผชิญกบัความจริงของชีวิต เผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ โดยคิดว่าเป็นส่ิงท่ี “ทา้ทาย” “น่าต่ืนเตน้” 

และมีความหมาย กระบวนการท่ีจะพฒันาตนเองเตม็ท่ีตามศกัยภาพของตน เป็นกระบวนการท่ีไม่มีจุด

จบ ตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองเตม็ท่ีตามศกัยภาพของตน 

เพราะมีนอ้ยคนท่ีจะไดถึ้งขั้น “Self Actualization”อยา่งสมบูรณ์ ( อา้งอิงจาก 

https://www.gotoknow.org/posts/629839) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 การตัดสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก

ทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยู่เสมอ 

โดยท่ีเขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจาํกัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็น

กระบวนการท่ีสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกัน มี

ความตอ้งการแตกต่างกันแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกัน ซ่ึงกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความสําคญัอย่างมาก เพราะ

การระบุปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ ยอ่มมีผลต่อการดาํเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการตดัสินใจ 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตดัสินใจดว้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรระมดัระวงัมิให้เกิดความ
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ผิดพลาดในการระบุปัญหาขององคก์าร ทั้งน้ี ผูบ้ริหารควรแยกแยะความแตกต่างระหว่างอาการแสดง 

(symptom) ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัปัญหาท่ีแทจ้ริงเสียก่อน 

ขั้นที่ 2  การระบุข้อจํากัดของปัจจัย (Indentify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปัญหาได้

ถูกตอ้งแลว้ ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงขอ้จาํกดัต่าง ๆ ขององคก์าร โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ กาํลงัคน เงินทุน เคร่ืองจกัร ส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

รวมทั้ งเวลาซ่ึงมักเป็นปัจจัยจํากัดท่ีพบอยู่เสมอ ๆ การรู้ถึงข้อจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได ้จะช่วยใหผู้บ้ริหารกาํหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงได ้ 

ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผูบ้ริหารควรทาํ

การพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความเป็นไป

ได ้ในการแกปั้ญหาให้นอ้ยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีองคก์ารประสบปัญหาเวลา

การผลิตไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารอาจพิจารณาทางเลือกดงัน้ี 1) เพิ่มการทาํงานกะพิเศษ 2) เพิ่มการทาํงาน

ล่วงเวลาโดยใช้ตารางปกติ 3) เพิ่มจาํนวนพนักงาน หรือ 4) ไม่ทาํอะไรเลย ในการพฒันาทางเลือก

ผูบ้ริหารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริหารอ่ืน ๆ ท่ีประสบความสําเร็จทั้งภายในและภายนอกของ

องคก์าร ซ่ึงอาจใชว้ิธีการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจดัการประชุมกลุ่มยอ่ยข้ึน ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก

บุคคลเหล่านั้นเม่ือผนวกรวมกบัสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรคแ์ละประสบการณ์

ของตนเองจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถพฒันาทางเลือกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ขั้ นที่  4  การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผู ้บริหารได้ทําการพัฒนา

ทางเลือกต่าง ๆ โดยจะนาํเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอยา่งรอบคอบ และ

ควรวิเคราะห์ทางเลือกในสองแนวทาง คือ ทางเลือกนั้นสามารถนาํมาใชจ้ะเกิดผลต่อเน่ืองอะไรตามมา 

ทางเลือกบางทางเลือกท่ีอยู่ภายใตข้อ้จาํกัดขององค์การก็อาจทาํให้เกิดผลต่อเน่ืองท่ีไม่พึงประสงค์

ตามมา เช่น ทางเลือกหน่ึง ของการเพิ่มผลผลิต ไดแ้ก่การลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะช่วยให้

แกปั้ญหาได ้แต่อาจมีปัญหาเก่ียวกบัการลดลงของขวญักาํลงัใจของพนกังานในระยะต่อมา เป็นตน้ 

 ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีทีสุ่ด (Select the best alternative) เม่ือผูบ้ริหารไดท้าํการ วิเคราะห์

และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกอีกคร้ัง

หน่ึง เพื่อพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสียต่อเน่ืองในภายหลงั

น้อยท่ีสุด และให้ผลประโยชน์มากท่ีสุด แต่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบ

ประนีประนอม โดยพิจารณาองคป์ระกอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือกนาํมาผสมผสานกนั 

 ขั้นที่ 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เม่ือผูบ้ริหารไดท้างเลือกท่ีดี

ท่ีสุดแลว้ ก็ควรมีการนาํผลการตดัสินใจนั้นไปปฏิบติั เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผูบ้ริหารควรกาํหนดโปรแกรมของการตดัสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการดาํเนินงาน งบประมาณ และ
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บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีท่ีชัดเจน และจัดให้มีระบบการ

ติดต่อส่ือสารท่ีจะช่วยใหก้ารตดัสินใจเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรกาํหนดระเบียบวิธี กฎ และ

นโยบาย ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ขั้ น ที่  7 ก ารส ร้ างร ะบ บ ค ว บ คุ ม แ ล ะป ร ะ เมิ น ผ ล  (Establish a control and evaluation 

system) ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและการ

ประเมินผล ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารได้รับข้อมูลยอ้นกลับเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายหรือไม่ ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยให้ผูบ้ริหารแก้ปัญหาหรือทาํการตดัสินใจใหม่ได้โดยได้

ผลลพัธ์ของการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (อา้งอิงจาก https://www.gotoknow.org/posts/331478l ) 

 ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะ

ทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง

กนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 

4 ปัจจยั 

 1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ( Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นวิธีการดาํเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือว่า

เป็นส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบติั เพื่อให้สังคมดาํเนินและมีการพฒันาไปไดด้ว้ยดี บุคคลในสังคม

เดียวกนัจึงตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามวฒันธรรมเพื่อการอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสงัคม วฒันธรรมเป็นเคร่ือง

ผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้ว้ยกนั วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนดความตอ้งการพื้นฐานและพฤติกรรมของ

บุคคลโดยบุคคลจะเรียนรู้เร่ืองค่านิยม ทศันคติ ความชอบ การรับรู้ และมีพฤติกรรมอยา่งไรนั้น จะตอ้ง

ผา่นกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว และสถาบนัต่างๆในสังคม คนท่ีอยู่ในวฒันธรรม

ต่างกนัยอ่มมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั การกาํหนดกลยทุธ์จึงตอ้งแตกต่างกนัไปสาํหรับตลาดท่ีมี

วฒันธรรมแตกต่างกนั โดยวฒันธรรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

  1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน ( Culture) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นรูปแบบหรือวิธีทางในการดาํเนิน

ชีวิตท่ีสามารถเรียนรู้และถ่ายทอด สืบต่อกันมาโดยผ่านขบวนการอบรมและขัดเกลาทางสังคม 

วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงพื้นฐานในการกาํหนดความตอ้งการซ้ือและพฤติกรรมของบุคคล 

   1.2 วัฒนธรรมย่อย ( Subculture) หมายถึง วฒันธรรมกลุ่มย่อยๆในแต่ละวฒันธรรม 

ซ่ึงมีรากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผวิ และภูมิภาคท่ีแตกต่างกนั บุคคลท่ีอยูใ่นวฒันธรรมกลุ่มยอ่ยจะ

มีขอ้ปฏิบติัทางวฒันธรรมและสังคมท่ีแตกต่างกนัไปจากกลุ่มอ่ืน ทาํให้มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู ่ความ

ตอ้งการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัและในกลุ่มเดียวกนัจะมีพฤติกรรมท่ี

คลา้ยคลึงกนั วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย เช่น  กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผวิ กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุ

กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ 
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   1.3 ช้ันทางสังคม (Social class) เป็นการจดัลาํดบับุคคลในสังคมจากระดบัสูงไประดบั

ตํ่า โดยใชล้กัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ อาชีพ ฐานะ รายได ้ตระกูลหรือชาติกาํเนิด ตาํแหน่งหนา้ท่ีของ

บุคคลเพื่อจะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย ตาํแหน่งของผลิตภณัฑแ์ละ

การจดัส่วนประสมทางการตลาด 

 2. ปัจจัยด้านสังคม ( Social Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสงัคมจะประกอบดว้ย 

   2.1 กลุ่มอ้างองิ (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยมีอิทธิพลต่อ

ทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง เน่ืองจากบุคคลตอ้งการใหเ้ป็นท่ียอมรับของ

กลุ่ม จึงตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอา้งอิง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ กลุ่ม

ปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ 

   2.2 ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ 

ความคิดและค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การเสนอขาย

สินคา้จึงตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะการบริโภค และการดาํเนินชีวิตของครอบครัวดว้ย 

   2.3 บทบาทและสถานะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น 

ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องคก์รและสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ฉะนั้นใน

การตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคมกัจะมีบทบาทหลายบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบั การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของตนเอง 

และผูอ่ื้นดว้ย 

 3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วน

บุคคลของคนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

  3.1 อายุ (Age) อายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่น

ชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

   3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของ

บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ตอ้งการทศันคติและค่านิยมของบุคคลทาํให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมการซ้ือท่ี

แตกต่างกนั Kotler. (2003 : 260) ไดก้ล่าววา่ วงจรชีวิตครอบครัว ประกอบดว้ยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะ

มีลกัษณะการบริโภคและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

   3.3 อาชีพ ( Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจาํเป็นและความ

ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

   3.4 รายได้ ( Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ ( Economic Circumstance) โอกาส

ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย 
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รายได้การออมสินทรัพย์ อาํนาจการซ้ือและทัศนคติเก่ียวกับการจ่ายเงิน ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทั้งส้ิน 

   3.5 การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มี

คุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า 

   3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือ

คุณค่า ( Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือ

หมายถึงอตัราผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อตราสินคา้ รูปแบบการดาํรงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของ

การดาํเนินชีวิตในโลกมนุษย ์โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม ( Activities) ความสนใจ (Interest) ความ

คิดเห็น (Opinions) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

 4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปัจจยัภายใน การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บ

อิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

และการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย 

     4.1 การจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ ( Drive) ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล ซ่ึง

กระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกได ้

พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจ ( Motive) ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้จาก

ภายในตวับุคคลท่ีตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในตวั

มนุษย ์ถือว่าเป็นความตอ้งการของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็น ความตอ้งการทางดา้น ต่างๆ ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ

ท่ีจะหาสินคา้มาบาํบดัความตอ้งการของตน 

   4.2 การรับรู้ ( Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยู่ปัจจัย

ภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการและอารมณ์ และยงัมีปัจจยัภายนอกคือ ส่ิงกระตุน้ 

การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสมัผสัทั้ง 5 การเห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน รส กาย การสมัผสั ซ่ึงแต่

ละคนมีการรับรู้แตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บั 

   4.3 ก ารเรีย น รู้  ( Learning)  เป็ น ก าร เป ล่ี ยน แ ป ล งพ ฤ ติ ก รรม ซ่ึ ง เป็ น ผ ล จ าก

ประสบการณ์ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดข้ึน เม่ือบุคคลได้รับส่ิงกระตุ้นและเกิดการ

ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้นั้น 

   4.4 ความเช่ือ ( Beliefs) เป็นความคิดซ่ึงบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผล

มาจากประสบการณ์ในอดีต 

   4.5 ทัศนคติ ( Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 

ความรู้สึกดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Kotler. 2003 : 270) 

หรือ หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงส่วนประกอบของทศันคติ 
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   4.6 บุคลิกภาพ ( Personality) เป็นรูปแบบลักษณะของบุคคลท่ีจะเป็นตัวกําหนด

พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีมีลกัษณะแตกต่างของบุคคลซ่ึง

นาํไปสู่การตอบสนองท่ีสมํ่าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อส่ิงกระตุน้ 

   4.7 แนวคิดของตนเอง ( Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง

หรือความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 

 5. ปัจจัยด้านการตลาด ( Marketing factor) หรือ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (อ้างอิงจาก 

https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25/ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อก/) 

 

5. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 4P's (Marketing Mix) 

 คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุก

ส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมทาง

การตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการ

ส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปร

ทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย

เคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใชห้รือ

การบริโภคท่ีสามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ประกอบดว้ย

ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของ

ผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมี

ตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ

ลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

 2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ด ้ผลิตภณัฑ/์บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ี

ลูกคา้รับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์/บริการคุม้กับเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong and 

Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถัด

จาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ

ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ 

https://doctemple.wordpress.com/
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 3. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย

สถาบนัและกิจกรรมใช ้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถานบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์

ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย 

การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

   3.1 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือ

ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑห์รือบริการสาํหรับการใชห้รือบริโภค (Kotler and 

Keller. 2009 : 787) หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงั

ตลาด ในระบบช่องทางการจัดจาํหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง

อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง

อุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้มจากผูผ้ลิต ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

   3.2 การกระจายตัวสินค้าหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical 

distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน 

และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้สาํเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ย

ในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงักาํไร (Kotler and Keller. 2009 : 

786) หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้

ทางอุตสาหกรรม  

 4. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ

หรือขายผลิตภณัฑห์รือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการ

ซ้ือท่ีใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 

677) ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืนใน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

    4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ร และ

ส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ความคิด ท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดยผู ้อุปถัมภ์

รายการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 33)  

    4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลกบั

บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหซ้ื้อผลิตภณัฑห์รือบริการดว้ยการขายแบบเผชิญหนา้

โดยตรงหรือใชโ้ทรศพัท ์(Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 675) หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงาน

ขายเพื่อใหเ้กิดการขาย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) 

    4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้

ใหเ้กิดการซ้ือหรือขายผลิตภณัฑห์รือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็นเคร่ืองมือกระตุน้
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ความต้องการซ้ือท่ีใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Etzel, Walker and 

Stanton. 2007 : 677) ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย 

หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ 

    1. การกระตุน้ผูบ้ริโภค การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) 

    2. การกระตุน้คนกลาง การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) 

    3. การกระตุ้นพนักงานขาย การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force 

Promotion) 

   4.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมาย

ดงัน้ี  

   1. การใหข่้าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือตราสินคา้หรือ

บริษทัท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบติัจริงอาจตอ้งมีการจ่ายเงิน) โดยผา่นการกระจายเสียงหรือส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ 

   2. ประชาสัมพนัธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการ

วางแผนโดยองคก์รหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ต่อผลิตภณัฑ ์หรือต่อนโยบายให้เกิดกบักลุ่ม

ใดกลุ่มหน่ึง (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 677) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์

หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

   4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) การ

โฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือ

การโฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ

ตอบสสองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีนักการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู ้ซ้ือ

และทาํให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้ งน้ีตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และใช้ส่ือต่าง ๆ เพื่อส่ือสาร

โดยตรงกบัลูกคา้ (อา้งอิงจาก http://passakorn2326.blogspot.com/ ) 

 

6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 

ธีรวัฒน์  บุญชินวุฒิกุล (2559) ศึกษาเร่ือง บา้นกระป๋องรียูส โดยมีจุดประสงค์ดังน้ี 1.  เพื่อ

การศึกษาคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัการนาํส่ิงเหลือใช้จาํพวกกระป๋องมาทาํให้เกิดประโยชน์ 2.  เพื่อ

การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ขั้นตอนในการประดิษฐ์รีไซเคิลจากกระป๋อง ผลการดาํเนินการโครงการ 

ปรากฏว่าส่ิงประดิษฐ์รีไซเคิลจากกระป๋อง คือ โครงการท่ีทางคณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัข้ึนเพื่อเป็นการนาํส่ิง

เหลือใชท่ี้กาํลงัจะกลายเป็นขยะมาผ่านกระบวนการรียูส รียูส คือ การแปรสภาพท่ีสามารถทาํไดด้ว้ย

http://passakorn2326.blogspot.com/
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ตวัเอง การประดิษฐ์รีไซเคิลจากกระป๋องยงัเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และยงัเป็นกิจกรรมท่ี

สร้างสรรคเ์หมาะสาํหรับผูท่ี้สนใจในการประดิษฐค์ร้ังน้ี 

จากตารางแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างของท่ีมีต่อ

นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์บา้นกระป๋องรียสู ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากมีค่าเฉล่ีย ( X̅ = 4.48 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย (X̅  = 4.33 ) ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (X̅  = 4.19 ) ดา้นการจดัจาํหน่ายมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (X̅ =4.90) ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย  

(X̅  = 8.32) 

  ณัฐพล อัมรโสภณ และคณะ (2554) การศึกษาโครงงานโมบายจากกระป๋องนํ้ าอัดลม มี

วตัถุประสงคข์องโครงงานเพื่อผลิตโมบายท่ีทาํจาก กระป๋องนํ้ าอดัลมท่ีเหลือใชแ้ละเพื่อศึกษาความพึง

พอใจของโครงงานโมบายจากกระป๋องนํ้ า อดัลม มีวิธีดาํเนินงาน คือ ใชค้ตัเตอร์เจาะกระป๋องนํ้ าอดัลม

แลว้ใชก้รรไกรตดัเป็นแผ่น ส่ีเหล่ียมแลว้ใชก้รรไกรตดักระป๋องเป็นรูปหัวใจ จากนั้นเจาะรูบน – ล่าง 

เป็นรูปหัวใจแลว้ใชค้ลิปร้อยหัวใจต่อกนั เจาะปลายกระป๋องนํ้ าอดัลมท่ีเป็นส่ีเหล่ียม นาํมาร้อยต่อกนั

เป็นส่ีเหล่ียมหลายๆ ชั้น ดดัตกแต่งใหส้วยงาม เป็นอนัสมบูรณ์ แลว้นาํ ไปสอบถามความพึงพอใจกบัผู ้

เขา้รับการอบรมจาํนวน 20 คนผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นต่อโมบายจาก

กระป๋องน้าอดัลม ในด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.3 รองลงมาคือด้านความ

สวยงาม มีค่าเฉล่ีย3.9 ด้านความแข็งแรงและความประหยดัมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 3.85 และด้าน

ประโยชน์ใชส้อยและความทนทาน ท่ีค่าเฉล่ีย 3.8 ตามลาํดบักลุ่มตวัอย่างให้ขอ้เสนอแนะ เรียงลาํดบั

ตามความถ่ี ดงัน้ี 1. ควรเพิ่มสีสันของวสัดุให้มีหลากสีและหลายๆ รูปแบบ  2. ควรจะทาํฐานให้ห่างกนั

กว่าน้ี 3. ควรทาํให้ละเอียดกว่าน้ี 4. ทาํผลงานออกมาด้วยดี มีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานออกมา

สวยงามและสามารถใชป้ระโยชน์ไดดี้ 

 

 

 
 

 



 

 

บทที ่3 

วธีิการดาํเนินโครงการ 

วธีิการดําเนินการ 

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะทาํส่ิงประดิษฐ ์

5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 

6. จดัทาํแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 

 

ขั้นที ่2 ขั้นดําเนินการ 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการทาํงาน 

2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 

3. ทาํการดึงหูกระป๋องออกจากกระป๋อง 

4. เร่ิมตน้การถกัจากหูกระป๋องเป็นรูปแบบต่างๆหลายๆช้ิน 

5. นาํช้ินท่ีถกัตามรูปแบบมาถกัต่อกนัจนไดค้วามยาวตามท่ีตอ้งการ  

6. นาํมาถกัต่อเขา้กบัหวัเขม็ขดั 

7. ตกแต่งใหส้วยงาม 

 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังาน 

2. ส่งรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
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ขั้นตอนดําเนินงาน 

ขั้นตอนดําเนินการ 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 วางรูปแบบ

งาน และจดัสรรงบประมาณ 

 

        

3. ร่างโครงการและนาํเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงการ 

 

        

4. จดัทาํแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์   
 

      

5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ 

สถานท่ี ท่ีจะทาํส่ิงประดิษฐ ์

   
 

     

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีวางไว ้

    
 

    

7. สรุปผลการปฏิบติังาน      
 

   

8. ส่งรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน        
 

 

 

วนั เวลา สถานที ่

 เร่ิมดาํเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กมุภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ี   33/6 หมู่ 8 ต.สาํโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 

งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 900 บาท  

1. หูกระป๋อง      8  บาท 

2. เขม็ถกัโครเชต ์                    50  บาท 

3. หวัเขม็ขดั ( Size S )                                         15  บาท 

4. หวัเขม็ขดั ( Size M )                                                   30  บาท 

5. หวัเขม็ขดั ( Size L )                                                  30  บาท 

6. ไหมพรม NP Fashion (สีพื้น,สีเหลือบ)                  85  บาท 

7. กรรไกร                                                 60  บาท 

8. ป้ายนาํเสนองานและอ่ืนๆ                                         600  บาท 

รวม                                           878   บาท 

การจัดทาํแผนธุรกจิ 

1. บทสรุปผู้บริหาร 

  แนวความคดิในการดําเนินธุรกจิ 

  บริษทั CHADASITA HANDMADE จาํกดั. เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีเงิน

ลงทุนจาํนวน 100,000 บาท โดยมี นางสาวสิตา ตะริวงศ ์เป็นผูก่้อตั้งบริษทั และนางสาวชฎาพร ต่วน

ชะเอม เป็นผูร่้วมก่อตั้ งบริษัท ตั้ งอยู่เลขท่ี 33/6 หมู่ 8 ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 10130  โดยมีจุดเร่ิมตน้มาจากการท่ีนางสาวสิตา ตะริวงศ์ และนางสาวชฎาพร ต่วน

ชะเอม ไดมี้โอกาสเขา้ไปเห็นรูปภาพกระเป๋าท่ีทาํมาจากหูกระป๋องในเวบ็ต่างประเทศ จึงศึกษาหาขอ้มูล

แลว้คน้พบว่า การทาํเข็มขดัจากหูกระป๋องยงัไม่มีท่ีไหนทาํในประเทศไทย  ทางคณะผูจ้ดัทาํจึงเกิด

ความสนใจท่ีจะสร้างนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ให้มีความโดนเด่นและแปลกใหม่จากเขม็ขดัในทอ้งตลาด 

เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่วสัดุนั้น อีกทั้งยงัสามารถเสริมสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเองและ

บริษทั จาํหน่ายสินคา้ภายใตแ้บรนด ์CHADASITA HANDMADE  

 

ผลติภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของธุรกจิ 

ผลิตภณัฑผ์ลิตดว้ยกรรมวิธีการรียสู (Reuse) ถกัเขม็ขดัโดยช่างฝีมือท่ีมากประสบการณ์ เพื่อเป็น

การสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า ดว้ยวิธีการท่ีสร้างสรรค ์การนาํกลบัมาใชใ้หม่มีความแตกต่างจากสินคา้

ทัว่ไป มีการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภค เพราะมีคุณภาพ ความคงทน 
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ความคุม้ค่าและท่ีสาํคญัสามารถใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้โดย Size S กบั Size M จะมี 3 แบบ คือ 1. แบบ

วงกลม 2. แบบส่ีเหล่ียม 3. แบบดอกไม ้และ Size L จะมีแบบเดียว คือแบบตะขาบ แต่ละ Size จะมี

ราคาดงัน้ี  

• Size S   มีใหเ้ลือก 3 แบบ ราคาอยูท่ี่ 300 บาท 

• Size M  มีใหเ้ลือก 3 แบบ ราคาอยูท่ี่ 400 บาท 

• Size L   จะมีแบบเดียว     ราคาอยูท่ี่  500 บาท 

 

สภาวะตลาด 

สภาวะการแข่งขนัของตลาดสินคา้แฮนดเ์มด จะมีความรุนแรงนอ้ยกว่าตลาดสินคา้ทัว่ไป เพราะ

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสามารถอยู่ในตลาดเป็นเวลานานได้นั้ นมีน้อยราย เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งมี

แรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะสูง และมีเงินลงทุนสาํหรับการออกแบบใหม่ๆเสมอ และสินคา้ของคู่แข่งขนั

ในตลาดมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน มีการลอกเลียนแบบกันไปมา ทําให้ผูบ้ริโภคเกิดการพิจารณา 

เปรียบเทียบการออกแบบสินคา้ ราคา คุณภาพของสินคา้ ความคุม้ค่า โดยบริษทัทาํการเพิ่มศกัยภาพให้

มากข้ึน เพื่อท่ีสามารถมีแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆในทอ้งตลาดได ้

 

ลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้เป้าหมายจะเป็นกลุ่มคนวยัทาํงานตั้งแต่อายุ 35 ปีข้ึนไป ท่ีช่ืนชอบในงาน HANDMADE 

และคนทัว่ไปท่ีช่ืนชอบในงาน HANDMADE 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษทั CHADASITA HANDMADE จาํกดั. จะกาํหนดตลาดของบริษทัอยู่ท่ีกลุ่มตลาดบน จะ

เนน้ความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นการออกแบบ อาศยัไอเดีย และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นปัจจยัสาํคญั สินคา้

ตอ้งมีความสวยงาม เน้นใชว้สัดุท่ีดี มีความคงทน มีการใชท้กัษะหรือเทคนิคการผลิตโดยเฉพาะ ผ่าน

ขั้นตอนการผลิตท่ีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้ และจะมีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไป ตรงท่ี

สินคา้แต่ละช้ินแมจ้ะมีรูปแบบ และดีไซน์เดียวกนัแต่กจ็ะมีขอ้แตกต่างในรายละเอียดปลีกยอ่ย ช้ินงานก็

จะออกมาละเอียด ประณีต และบริษทัจะหมัน่ปรับปรุงช้ินงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด

และพฒันาคุณภาพของช้ินงานใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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ดงันั้น ทางบริษทัจะวางตาํแหน่งผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบับน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่ม

ลูกคา้ผูช่ื้นชอบงานฝีมือ ไปจนถึงกลุ่มนกัสะสม แลว้สร้างจุดเด่นของสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ผสมผสาน

กบัการใชท้กัษะหรือเทคโนโลยีท่ีมีความซบัซอ้นโดยเฉพาะทาง เพราะจะทาํให้ลอกเลียนแบบไดย้าก 

ตลอดจนพฒันารูปแบบสินคา้ใหส้ามารถใชง้านในชีวิตประจาํวนัได ้เพื่อเพิ่มโอกาสใหลู้กคา้ประจาํมา

ซ้ือบ่อยมากข้ึน แลว้จึงขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นทางออนไลน์โดยการขายผา่นเวบ็ไซต ์เฟสบุ๊ค 

อินสตาแกรม ไปจนถึงเวบ็ไซตข์ายสินคา้แฮนด์เมดระดบัโลกอย่าง Etsy หรือ Tictail การจดัจาํหน่าย

ผา่นคนกลาง หรือตวัแทนจาํหน่าย และการไปออกงานแสดงสินคา้ในระดบัท่ีใหญ่ข้ึน เพื่อหาคู่คา้หรือ

พนัธมิตรทางธุรกิจต่อไป 

 

แผนการผลติหรือการบริการ 

ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดในการทาํธุรกิจสินคา้แฮนด์เมด คือความโดดเด่นของสินคา้ ความมีเสน่ห์ใน

กระบวนการผลิตท่ีตอ้งใชค้วามประณีต พิถีพิถนัในแต่ละขั้นตอน จนกลายมาเป็นสินคา้หน่ึงช้ิน แต่ใน

เม่ือธุรกิจกลุ่มน้ีก็มีพื้นฐานคลา้ยกนัคือการใชมื้อในการทาํ จึงทาํให้แบรนด์ตอ้งสร้างจุดขายท่ีมากกว่า 

เพื่อเพิ่มความโดดเด่นใหก้บัแบรนดใ์นแบบท่ีไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นการใชว้สัดุท่ียงัไม่เคยมีใครทาํ

มาก่อน หรือจะเป็นวิธีการผลิตแบบใหม่ หรือการใชส้องส่ิงผสานรวมกนั จนไดค้วามแปลกใหม่ให ้ 

แบรนด ์

การท่ีแบรนดข์องเรามีความแขง็แรง นอกเหนือจากท่ีตอ้งมีความโดดเด่นในเร่ืองของสินคา้และ

การเล่าเร่ืองราว การแตกไลน์สินคา้หรือพฒันาสินคา้ใหมี้ความแปลกใหม่อยูเ่สมอกจ็ะทาํใหแ้บรนดไ์ป

ไดไ้กลกว่าคนอ่ืน และทางบริษทัจะพฒันาให้สินคา้เขา้ไปอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ก็จะคิดถึง

การต่อยอดสินคา้ เช่น ทาํเขม็ขดัจากหูกระป๋องในหลายๆแบบมากข้ึน หรือจะเพิ่มการผลิตกระเป๋าจากหู

กระป๋องอีกดว้ยในอนาคต จากวสัดุเดียวกนั เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหลู้กคา้ ท่ีสาํคญัยงัทาํใหแ้บรนด์

ไม่หยดุน่ิงอยูก่บัท่ี และมีความคิดสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ  

 

การบริหารจัดการ 

กิจการมีการบริหารจดัการโดย อาํนาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยูก่บั ประธาน แต่เพียงผูเ้ดียว 

จึงทาํให้กิจการไม่ประสบปัญหามากนกั มีการวางระบบงานของแต่ละฝ่ายท่ีชดัเจน ลงรายละเอียดงาน
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ให้มากท่ีสุด ก็สามารถช่วยลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได้ ช่วยประหยดัต้นทุนการผลิต และถึงจะมี

พนกังานมาช่วยทาํงานก็ออกมามีประสิทธิภาพไดเ้หมือนเราทาํเอง ธุรกิจก็สามารถขยายเติบโตข้ึนได ้

ซ่ึงเม่ือเร่ิมตน้วางงานดว้ยตนเองแลว้ ก็ควรท่ีจะจบงานดว้ยตนเองดว้ย ตรวจเช็คคุณภาพงานท่ีทาํเสร็จ

ทุกคร้ัง เพื่อรักษามาตรฐานของแบรนดเ์อาไว ้  

 

สรุปผลทางการเงิน 

 ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 100,000 บาท ประมาณการรายไดจ้ากการขายสินคา้ปีท่ี 3 เป็น

เงิน 3,811,900.00 บาท ประมาณการตน้ทุนการผลิตสินคา้ปีท่ี 3 เป็นเงิน 635,827.20 บาท ประมาณการ

ค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขายปีท่ี 3 เป็นเงิน 573,317.00 บาท กาํไรสะสมปีท่ี 3 เป็นเงิน 66,681.34 

บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวียนภายในกิจการ 2,066,242.52 บาท 

 

2. วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ 

 เป็นการนาํเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคารพาณิชย ์

 โดยวตัถุประสงค์เพ่ือ 

 1.เพื่อขยายธุรกิจ 

 2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาํเนินธุรกิจ 

 3.เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

 

3.  ความเป็นมาของธุรกจิ 

 3.1   ประวตัิความเป็นมา หรือ แนวคดิในการจัดตั้งธุรกจิ 

 ประวตัิของกจิการ / ผู้เร่ิมก่อตั้ง 

 ประวตัิบริษัท 

 บริษัท CHADASITA HANDMADE จาํกัด. ได้เร่ิมก่อตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 

2562โดยมีเงินลงทุนจาํนวน 100,000 บาท บริษทัตั้งอยู่ท่ี 33/6 หมู่ 8 ตาํบลสําโรง อาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 โดยมีหุ้นส่วนทั้งหมด 2 คน เป็นผูถื้อหุ้นเท่าๆกนั ดงัน้ี นางสาวสิตา ตะริ

วงศ ์และนางสาวชฎาพร ต่วนชะเอม  

  จุดเร่ิมตน้ของการก่อตั้งบริษทั เร่ิมตน้จากการท่ีนางสาวสิตา ตะริวงศแ์ละนางสาวชฎาพร 

ต่วนชะเอม ไดมี้โอกาสเขา้ไปเห็นรูปภาพกระเป๋าท่ีทาํมาจากหูกระป๋องในเวบ็ต่างประเทศ จึงศึกษาหา
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ขอ้มูลแลว้คน้พบว่า การทาํเขม็ขดัจากหูกระป๋องยงัไม่มีท่ีไหนทาํในประเทศไทย  จึงเกิดความสนใจท่ี

จะสร้างนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ให้มีความโดนเด่นและแปลกใหม่จากเข็มขดัในทอ้งตลาด เพื่อให้เกิด

ประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่วสัดุนั้น อีกทั้งยงัสามารถเสริมสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเองและบริษทัอีก

ดว้ย จึงร่วมกนัสร้างและก่อตั้งบริษทัน้ีข้ึนมาภายใตแ้บรนด ์CHADASITA HANDMADE  

 3.2  ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ลาํดับ รายการดําเนินงาน 
ร ะ ย ะ เว ล า

ดําเนินงาน 

ระยะคาดว่า

จะแล้วเสร็จ 

1 
จัดตั้ งบริษัท CHADASITA HANDMADE จํากัด เพื่อดําเนิน

ธุรกิจเขม็ขดัจากหูกระป๋อง 
1 เดือน 30 วนั 

2 จดทะเบียน บริษทัจาํกดั 2 อาทิตย ์ 14 วนั 

3 ประชุมบอร์ดบริหารทุกฝ่าย 2 อาทิตย ์ 14 วนั 

4 ทาํวิจยักลุ่มคนทัว่ไปท่ีสนใจนวตักรรมจากส่ิงของเหลือใช ้ 1 เดือน 30 วนั 

5 สรุปผลวิจยั นาํขอ้มูลมาประชุมและเร่ิมดาํเนินการ 1 อาทิตย ์ 7 วนั 

6 
เร่ิม เปิดตัวผลิตภัณ ฑ์ เข็มขัดจากหู กระป๋องและโฆ ษณ า

ผลิตภณัฑ ์
1 เดือน 30 วนั 

รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 
4 เดือน  

1 อาทติย์ 
125 วนั 
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4. ผลติภัณฑ์ 

 4.1 รายละเอยีดสินค้า 

ผลิตภณัฑ์ผลิตดว้ยกรรมวิธีการรียสู (Reuse) ถกัเขม็ขดัโดยช่างฝีมือท่ีมากประสบการณ์ 

เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า ดว้ยวิธีการท่ีสร้างสรรค ์การนาํกลบัมาใชใ้หม่มีความแตกต่างจาก

สินคา้ทัว่ๆไป มีการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภค เพราะมีคุณภาพ 

ความคงทน ความคุม้ค่าและท่ีสาํคญัสามารถใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้โดยมีราคาดงัน้ี  

- Size S   มีใหเ้ลือก 3 แบบ ราคาอยูท่ี่  300 บาท 

- Size M  มีใหเ้ลือก 3 แบบ ราคาอยูท่ี่  400 บาท 

- Size L   จะมีแบบเดียว      ราคาอยูท่ี่  500 บาท 

ภาพสินคา้ 

 

 

Size S ราคา 300 บาท 

 

 

 

Size M ราคา 400 บาท 

 

 

 

Size L ราคา 500 บาท 
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5.  การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 

 5.1    สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

 บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การสํารวจพฤติกรรมของผู ้บ ริโภค จากการสํารวจพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายอาจมาจากสาเหตุต่างๆเช่น ความชอบ ความพึงพอใจท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภครุ่น

ใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์เป็นของตนเอง จากกระแสการใช้สินคา้แฮนด์เมดเป็นท่ีมีความนิยมมากข้ึน ทาง

บริษทัจึงไดน้าํผลิตภณัฑ์เข็มขดัจากหูกระป๋องออกจาํหน่ายสู่สลาด เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบในไลฟ์สไตลท่ี์แตกต่างกนัออกไป 

 

 5.2    ส่วนแบ่งทางการตลาด 

 

 
 

5.3  แนวโน้มทางการตลาด 

 แนวโนม้ทางการตลาดบริษทั CHADASITA HANDMADE จาํกดั. สามารถเติบโตไดอี้ก เพราะ

ปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคจาํนวนมากท่ีใหค้วามสาํคญั และแสวงหาสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่ ทนัสมยั รวมถึง

การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงพฤติกรรมในการบริโภคดงักล่าวตรงกบัเง่ือนไขกระแสเก่ียวกบัธุรกิจสี

เขียว กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ทาํใหส้ามารถดาํเนินการควบคู่ไปกบัการสร้างผลกาํไรใหก้บั

องคก์รเน่ืองจากมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทั CHADASITA HANDMADE จาํกดั. ไดรั้บ

ผลตอบรับท่ีดีจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหลายรองในอนาคต 

 

 

30%

35%

15%

20%

ร้าน CHADASITA HANDMADE 30%

ร้าน เขม็ขดัหนงั By BOY 35%

ร้าน เขม็ขดัแบบสายถกั By โอเล่ 15%

ร้าน เขม็ขดัสไตลว์นิเทจ By จมัโบ ้20%
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 5.4 ตลาดเป้าหมาย 

 ลักษ ณ ะทั่วไป ของลูกค้าท่ี เป็ น ก ลุ่ม เป้ าห มายของธุรกิจคือ  ท างบ ริษัท  CHADASITA 

HANDMADE จาํกดั. ไดผ้ลิตสินคา้ท่ีเป็นนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์เข็มขดัจากหูกระป๋อง โดยไดก้าํหนด

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไวด้งัน้ี 

- กลุ่มคนทัว่ไปท่ีช่ืนชอบในงาน HANDMADE 

- กลุ่มคนวยัทาํงานตั้งแต่อาย ุ35 ปีข้ึนไป ท่ีช่ืนชอบในงาน HANDMADE 

  เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีการออกแบบท่ีเป็นส่ิงแปลกใหม่โดยลูกคา้

ส่วนใหญ่จะคาํนึงถึงระยะการใชง้าน คุณภาพ ความคุม้ค่าในการซ้ือสินคา้ จึงทาํให้บริษทั ตอ้งขยายตวั

เพื่อท่ีจะเจาะกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

  

 5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 

 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจการกคื็อผูบ้ริโภค ท่ีมีความสนใจในตวั สินคา้

ส่ิงแปลกใหม่สวยงาม ตอ้งการท่ีจะประหยดัค่าใชจ่้าย และสามารถตอบสนองความตอ้งการในการใช้

งานไดดี้ และสามารถทดแทนในกลุ่มสินคา้ทัว่ไปไดใ้นคุณภาพระดบัเดียวกนั 

 

 5.6 สภาพการแข่งขัน 

สภาวะการแข่งขนัของตลาดสินคา้แฮนดเ์มด จะมีความรุนแรงนอ้ยกว่าตลาดสินคา้ทัว่ไป เพราะ

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสามารถอยู่ในตลาดเป็นเวลานานได้นั้ นมีน้อยราย เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งมี

แรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะสูง และมีเงินลงทุนสาํหรับการออกแบบใหม่ๆเสมอ และสินคา้ของคู่แข่งขนั

ในตลาดมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน มีการลอกเลียนแบบกันไปมา ทําให้ผูบ้ริโภคเกิดการพิจารณา 

เปรียบเทียบการออกแบบสินคา้ ราคา คุณภาพของสินคา้ ความคุม้ค่า โดยบริษทัทาํการเพิ่มศกัยภาพให้

มากข้ึน เพื่อท่ีสามารถมีแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆในทอ้งตลาดได ้

  

 5.7  คู่แข่งขัน 

• ร้านเขม็ขดัหนงั By BOY 

• ร้านเขม็ขดัแบบสายถกั By โอเล่ 

• ร้านเขม็ขดัสไตลว์ินเทจ By จมัโบ ้

 

  



42 

 5.8 รายละเอยีดการเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขนั 

เปรียบเทยีบ 
ร้าน CHADASITA 

HANDMADE 

ร้าน เข็มขดัหนัง By 

BOY 

ร้าน เข็มขดัแบบ

สายถัก By โอเล่ 

ร้าน เข็มขดัสไตล์วนิ

เทจ By จัมโบ้ 

ด้านสินค้า 

-เขม็ขดัจากหู

กระป๋อง 

 

-เขม็ขดัจากหนงัแท ้ -เขม็ขดัแบบสายถกั 
-เขม็ขดัวนิเทจ 

 

  
- Size S  ราคา 300 

บาท 
- ราคา 599-1,000 

บาท 

 

- ราคา 699 บาท - ราคา 200 บาท ด้านราคา 
- Size M ราคา 400 

บาท 

  - Size L  ราคา 500 

บาท 

ด้านช่องทาง

การจัด

จําหน่าย 

- เพจ Facebook, 

Instagram , Line - มีหนา้ร้านตลาดวดั

ด่าน 

-มีหนา้ร้านท่ีตลาด

ขา้งสาํโรง 
- ขายออนไลน์ 

- App ขายของ 

Shopee 

ด้านส่งเสริม

การตลาด 

- กด Like+Share เพจ 

รับส่วนลด 5% 

- ซ้ือครบ 1,000 บาท 

รับกระเป๋ามินิฟรี 

-ไม่มีการส่งเสริม

การตลาด 

 

- ซ้ือ 3 เสน้ส่งฟรี 

EMS 

 

- ซ้ือสินคา้2 เส้นข้ึน

ไป ลด10% 

- จดัส่งฟรีลงทะเบียน 

- โฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์ 

ผา่น Facebook 
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 5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 

 5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการบริหาร

จัดการ 

- มีการวางแผนในการบริหารจดัการได้

อยา่งทัว่ถึง เพราะเป็นกิจการขนาดเลก็ 

- มีขั้นตอนในการบริหารจดัการของแต่

ละฝ่ายอยา่งเป็นระบบ 

- บุคลากรท่ีมีความชาํนาญเฉพาะ

ดา้นมีจาํนวนจาํกดั จึงทาํใหไ้ม่

สามารถผลิตสินคา้ไดต้รงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้

ด้านการตลาด - มีการส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง 

- มีการประชาสมัพนัธ์ผา่น 

เพจ Facebook 

-     มีส่วนลดจากการส่งเสริมการขาย 

-     สินคา้ราคาถูกเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั 

-     มีระบบขั้นตอนการจดัจาํหน่ายสินคา้ 

- เน่ืองจากเป็นแบรนดน์อ้งใหม่ จึง

ไม่เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย 

- สินคา้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด

ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม 

ด้านการผลติ - วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตมีความ

คงทน 

- มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความชาํนาญใน

ดา้นการผลิตสินคา้ 

- บุคลากรท่ีมีความชาํนาญยงัไม่

เพียงพอต่อการผลิตสินคา้ 

ด้านการเงนิ - ตน้ทุนในการผลิตมีราคาถูก 

- หุน้ส่วนทุกคนไดล้งทุนโดยใชเ้งิน

ส่วนตวั จึงไม่ตอ้งกูย้มืเงินจากธนาคาร 

- การจดัทาํรายงานทางการเงิน ขาด

การสรุปผลท่ีชดัเจน ท่ีจะนาํไป

วางแผนทางธุรกิจต่อได ้

ด้านการบริการ - มีการกระตุน้ใหพ้นกังานต่ืนตวัและ

พร้อมท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

- ขาดพนกังานในการตอบกลบัลูกคา้ 

เน่ืองจากทางร้านใชโ้ซเชียลมีเดีย

หลากหลายในการขายสินคา้ 
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 5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยสถาณการณ์

ในการพจิารณา 

โอกาส (Opportuniwies) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย 

 

- กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความท่ีชอบสินคา้ 

ประเภทแฮนดเ์มดมีมากข้ึน 

- มีผูบ้ริโภคบางราย ขาดความเขา้ใจใน

สินคา้ประเภทรียสูเช่น ลูกคา้คิดวา่

สินคา้เป็นการนาํวสัดุรีไซเคิลมาใชใ้น

การประดิษฐ ์แต่จริงๆแลว้รียสูคือ การ

นาํกลบัมาใชใ้หม่ 

สถานการณ์แข่งขนั - เป็นสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่ จึงทาํ

ใหเ้ขา้สู่ตลาดไดง่้าย 

- ยงัไม่มีผูป้ระกอบการท่ีผลิตจากวสัดุ 

ประเภทเดียวกนัในเขตพื้นท่ีเดียวกนั 

- มีการแข่งขนัสูงในดา้นการ 

ส่งเสริมการขายในสินคา้แฮนดเ์มด 

 

สังคม - ลูกคา้ส่วนใหญ่จะอยูใ่นอาย3ุ5ปีข้ึน

ไป ท่ีช่ืนชอบในงานแฮนดเ์มด จึงมี

การบอกต่อกนัในกลุ่มท่ีช่ืนชอบ

เหมือนกนั 

- กิจการยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากพอใน

กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 

 

เทคโนโลย ี - มีการนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้น

การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารให้

ผูบ้ริโภครับรู้ 

- มีเทคโนโลยกีารส่ือสารทางออนไลน์

ท่ีมีคุณภาพและสะดวก สามารถ

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

- 

สภาพเศรษฐกจิ - ปัจจุบนัเศรษฐกิจมีการขยายตวัข้ึน 

ทาํใหกิ้จการสามารถขายสินคา้ได้

มากข้ึน 

- ค่าครองชีพสูงข้ึน ทาํใหผู้บ้ริโภค

ใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือ 
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ปัจจัยสถาณการณ์

ในการพจิารณา 

โอกาส (Opportuniwies) อุปสรรค (Threats) 

กฎหมาย,ระเบียบ, 

ข้อบังคบั 

- ปัจจุบนัรัฐมีการสนบัสนุนธุรกิจ 

SME’s เป็นอยา่งมาก จึงทาํใหธุ้รกิจ

สามารถขยายตวัไดเ้ร็ว 

-  

กลุ่มผู้จําหน่าย, 

เครือข่าย 

- ใชส่ื้อ Social Network เป็นช่องทาง

ในการจดัจาํหน่ายและแสดงตวัอยา่ง

สินคา้ 

- พนกังานยงัไม่มีความจงรักภกัดีต่อ

องคก์ร 

 

6. แผนบริหารจัดการ 

 6.1   ข้อมูลธุรกจิ 

     ช่ือกิจการ CHADASITA HANDMADE 

     ท่ีอยู ่/ ท่ีตั้งกิจการ               อยูท่ี่  33/6 หมู่ 8 ต.สาํโรง อ.พระประแดง  

                                                                   จ. สมุทรปราการ 10130 

      รูปแบบการดาํเนินการของธุรกิจ บริษทัจาํกดั 

      ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 

      ระยะเวลาดาํเนินการท่ีผา่นมา              ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 

      หมายเลขทะเบียนการคา้  3401600275885 

 6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 

ลาํดับ ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1 นางสาวสิตา       ตะริวงศ ์ ประธาน 

2 นางสาวชฎาพร  ต่วนชะเอม รองประธาน 

  

   

 6.3   อาํนาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 

 อาํนาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยูก่บั ประธาน แต่เพียงผูเ้ดียว  
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  6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกลุ จํานวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 

1 นางสาวสิตา       ตะริวงศ ์ 7,000 70,000 70% 

2 นางสาวชฎาพร  ต่วนชะเอม 3,000 30,000 30% 

รวมจํานวนหุ้น 10,000 100,000  100% 

    *มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

 

 6.5   ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร 

 ก. ช่ือ-นามสกลุ     นางสาวสิตา       ตะริวงศ ์            อาย ุ22 ปี 

  การศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ  

ปีการศึกษา 2558 

ระดบัประกาศนียบตัร วิชาชพัชั้นสูง จาก วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  

ปีการศึกษา 2562 

            ข.  ช่ือ-นามสกลุ     นางสาวชฎาพร  ต่วนชะเอม         อาย ุ24 ปี 

  การศึกษา 

การศึกษาระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จาก วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย ์

พณิชยการ ปีการศึกษา 2560 

ระดบัประกาศนียบตัร วิชาชพัชั้นสูง จาก วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2562  
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6.6   แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสิตา  ตะริวงศ ์

ประธาน 

นางสาวชฎาพร  ต่วนชะเอม 

รองประธาน 

 

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

หวัหนา้ฝ่ายผลิต 
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 6.7   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

1. ช่ือ-นามสกลุ                                 นางสาวสิตา  ตะริวงศ ์

ตาํแหน่ง ประธานบริษทั 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ วางแผน บริหารจดัการ ตดัสินใจงานในบริษทั 

การศึกษา/คุณสมบติั ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 ปี พ.ศ. 2562 

อตัราเงินเดือน 15,000 บาท 

2.  ช่ือ-นามสกลุ                                นางสาวชฎาพร  ต่วนชะเอม 

ตาํแหน่ง รองประธานบริษทั 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ใหค้าํปรึกษา และรับผดิชอบเก่ียวกบัฝ่ายต่างๆ 

การศึกษา/คุณสมบติั ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 ปี พ.ศ. 2562 

อตัราเงินเดือน 12,000 บาท 

3.  ช่ือ-นามสกลุ                                   - 

ตาํแหน่ง พนกังานฝ่ายผลิต 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ รับผดิชอบเก่ียวกบัการผลิต 

การศึกษา/คุณสมบติั ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

อตัราเงินเดือน 10,500 บาท 

 

 6.8   แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ลาํดับ ฝ่ายงาน ตําแหน่งงาน จํานวน 
อตัรา

เงินเดือน 
รวมเงินเดือน 

1. นางสาวสิตา  ตะริวงศ ์ ประธาน 1 15,000 บาท 15,000 บาท 

2. นางสาวชฎาพร  ต่วนชะเอม รองประธาน 1 12,000 บาท 12,000 บาท 

3. - หวัหนา้ฝ่ายผลิต 1 10,500 บาท 10,500 บาท 

รวมจํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 3 37,500 บาท 37,500 บาท 

  



49 

 6.9   วสัิยทศัน์ 

 นําเสนอสินคา้มีคุณภาพ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเป็นเลิศท่ีมีความแตกต่างและ

ทนัสมยั ตอบโจทยข์องลูกคา้ท่ีช่ืนชอบในงาน HANDMADE 

 

 6.10  พนัธกจิ 

 1. จดัระบบการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและพฒันารูปแบบการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 

 2. สร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่ 

  3. บริหารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการท่ีน่าพอใจเพื่อสร้างผลกาํไรในธุรกิจ 

     4. สร้างความเช่ือมัน่ในมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์

 

 6.11 เป้าหมายทางธุรกจิ 

 เป้าหมายระยะส้ัน 

 1. เพื่อผลิตและจาํหน่ายใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคบริเวณใกลเ้คียง 

 2. ตอ้งการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

 3. ธุรกิจตอ้งการคืนทุนภายในระยะเวลา 3 ปี 

 เป้าหมายระยะกลาง 

 1. พฒันาสินคา้ใหมี้ความแปลกใหม่และมีความทนัสมยั 

 2. เพื่อขยายตลาดผลิตภณัฑไ์ปเขตพื้นท่ีใกลเ้คียง  

 3. ขยายช่องทางการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ 

 เป้าหมายระยะยาว 

 1. เพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพดีมากข้ึนจนเป็นท่ีกล่าวขานของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

 2. สามารถรักษาลูกคา้เดิมไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุดและเพิ่มลูกคา้รายใหม่อยูเ่สมอ 

 3. เป็นผูน้าํตลาดท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงท่ีสุดและมีกาํไรในปีต่อไปเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจากปี 

  ก่อนหนา้อีก 10% 

 

 6.12 ปัจจัยความสําเร็จ 

 1. การบริการอนัประทบัใจมีความซ่ือสตัยต่์อลูกคา้ 

 2. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ 

 3. มีแหล่งวตัถุดิบท่ีมีราคาถูกและมีการคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาใหแ้ก่ลูกคา้ 
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 6.13 นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 

 1. มีนโยบายแบ่งเงินปันผลใหก้บัหุน้ส่วนทุกๆคน โดยยดึหลกัในการครองถือหุน้ 

 2. หลงัจากปีท่ี 2 เป็นตน้ไปจะจ่ายเงินปันผลของแต่ละบุคคลตามจาํนวนหุน้ส่วน 

 

  6.14 แผนดําเนินการอ่ืนของธุรกจิ 

 1. มีการวางแผนการดาํเนินการเพื่อเขา้ถึงเป้าหมายและสรรหาผูบ้ริโภครายใหม่ 

 2. มีการขยายกิจการเพื่อเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ใหมี้พื้นท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

 3. มีการออกงานจดัแสดงสินคา้ เพื่อประชาสมัพนัธ์ร้านคา้ในช่วงเวลากิจกรรมจดัข้ึนตามศูนย ์

       จดัแสดงสินคา้ในหลายจงัหวดั 

 

7.  แผนการตลาด 

 7.1   เป้าหมาย 

 1. ตอ้งการใหรั้บรู้คุณภาพของสินคา้เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 

 2. สามารถเพิ่มยอดขายและไดรั้บผลกาํไรเพิ่มข้ึนทุกๆปี 

 3. ขยายกิจการและเพิ่มสาขาในช่วงระยะเวลาหลงัจากปีท่ี 3 

 

 7.2   การกาํหนดลูกค้าเป้าหมาย 

 1. กลุ่มคนทัว่ไปท่ีช่ืนชอบในงาน HANDMADE  

 2. กลุ่มคนวยัทาํงานตั้งแต่อาย ุ35 ปีข้ึนไป ท่ีช่ืนชอบในงาน HANDMADE 

 

 7.3   กลยุทธ์ทางการตลาด 

         7.3.1     กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

  

ผลิตภณัฑผ์ลิตดว้ยกรรมวิธีการรียสู (Reuse) มีรูปแบบสินคา้ท่ีเนน้เร่ืองของความเป็นแฟชัน่

คือ การทาํสินคา้ให้สามารถใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้โดยเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดง่้าย มีความพิถีพิถนัใน
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การถกัทอ ซ่ึงดว้ยความท่ีสินคา้เป็นงานแฮนดเ์มด จึงอาจจะมีเพียงช้ินเดียวต่อ1แบบ หรือจะมีหลายช้ิน

ต่อแบบแต่กย็งัมีความแตกต่างกนัในทุกช้ินของสินคา้ ทาํใหผู้ใ้ชสิ้นคา้ไม่ตอ้งกงัวลว่าสินคา้ท่ีตนเองใช้

จะเหมือนกบัคนอ่ืนๆในทอ้งตลาด การออกแบบดว้ยการใชหู้กระป๋องผสมกบัเชือกไหมพรมมาถกัต่อ

กนัให้เป็นเส้นเข็มขดั ซ่ึงหายากในทอ้งตลาด และมีความหลากหลายของรูปแบบสินคา้ แตกต่างจาก

ทอ้งตลาดทัว่ไป โดยไซต ์S กบั M จะมี 3 แบบ ดงัน้ี 

1. แบบวงกลม 

 
 

2. แบบเหล่ียม 

 

3. แบบดอกไม ้

 

และไซต ์L จะมีแบบเดียว ดงัน้ี 
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คุณภาพของผลิตภณัฑ์ การท่ีทางร้านเลือกใชหู้กระป๋องทาํให้ตวัสินคา้มีความแตกต่าง จาก

การท่ีสินคา้ทาํดว้ยมือ จึงมีการตรวจสอบคุณภาพไดทุ้กขั้นตอนอยา่งละเอียด ซ่ึงทาํใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้่า

จะไดรั้บสินคา้ท่ีคุณภาพดี และสินคา้ทุกช้ินผา่นการตรวจสอบดว้ยตวัเอง 

การบรรจุภณัฑ์สินคา้ ทางร้านจะทาํการบรรจุสินคา้ในถุงซิปล็อคใสก่อนจึงจะนาํมาใส่ใน

กล่องเข็มขดัท่ีมีการออกแบบให้มีความสวยงาม แข็งแรง คงทน จากนั้นนาํมาใส่ในถุงกระดาษท่ีติด

สติกเกอร์โลโกร้้านอีกชั้นหน่ึง เพื่อให้ลูกคา้สามารถถือไดอ้ย่างสะดวกเป็นการสร้างความพึงพอใจ

ใหแ้ก่ลูกคา้ 

      

 

 7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 

การตั้งราคาผลิตภณัฑ์เป็นเร่ืองสาํคญั เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลกบัผลิตภณัฑ ์โดยเลือก

การกาํหนดราคาตามตน้ทุน + กาํไร วิธีน้ีเป็นการคาํนวณวา่ตน้ทุนของร้านอยูท่ี่เท่าใด แลว้บวกค่าขนส่ง 

ค่าแรง บวกกาํไร จึงไดร้าคาท่ีตอ้งการ แต่จาํเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ หรือปรับภาพลกัษณ์ให้เขา้

กบัราคานั้น เพื่อไม่ใหลู้กคา้คิดวา่สินคา้มีราคาเกินความจริง แต่กต็อ้งมีการเปรียบเทียบกบัราคาคู่แข่งใน

ทอ้งตลาด โดยทางร้านจะตั้งราคาใหถู้กกวา่ราคาในทอ้งตลาดเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง เพื่อเป็นการแข่งขนักบั

คู่แข่งในช่วงเปิดตวัสินคา้  
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ราคาของเขม็ขดัหูกระป๋อง มีดงัน้ี 

 

Size S  (กวา้ง 1 ซม. ยาว 44 น้ิว)  ราคา 300 บาท 

 

Size M   (กวา้ง 3 ซม. ยาว 48 น้ิว)  ราคา 400 บาท 

 

Size L  (กวา้ง 3 ซม. ยาว 50 น้ิว)  ราคา 500 บาท 
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การจดัส่งสินคา้หลงัจากลูกคา้ไดเ้ลือกหรือทาํตามตกลงกนัแลว้ จะเป็นการส่งไปรษณีย ์หาก

ลูกคา้อยู่ในต่างจงัหวดั โดยเลือกเป็นการส่งแบบ ลงทะเบียน ซ่ึงตอ้งเสียค่าส่งเพิ่ม 50 บาท จากราคา

ผลิตภณัฑ์และการส่งแบบด่วนพิเศษ EMS จะตอ้งเสียค่าส่งเพิ่มข้ึนอีก 80 บาท หรือตามนํ้ าหนักของ

ผลิตภณัฑ ์ 

 

 7.3.3     กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

วตัถุประสงคข์องช่องทางการจดัจาํหน่าย เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วใหแ้ก่ลูกคา้โดยท่ีลูกคา้

สามารถซ้ือสินคา้ไดโ้ดยความสะดวกสบายโดยไม่จาํเป็นตอ้งออกมาถึงร้าน โดยท่ีมีการสร้างช่องทาง

ติดต่อทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) และแอพขายของออนไลน์ เพื่อให้ลูกคา้ได้เลือกสินคา้ได้

หลากหลายช่องทาง เป็นการประหยดัเวลาของลูกคา้และประหยดัค่าใชจ่้าย เน่ืองจากปัจจุบนัเครือข่าย

ขอ้มูลต่างๆ มีการติดต่อกนัอย่างรวดเร็ว เม่ือมาใชบ้ริการซ้ือสินคา้แลว้เกิดการประทบัใจจึงบอกต่อก็

เป็นการประชาสมัพนัธ์สินคา้ไปในตวั  

สถานทีป่ระกอบการ    บริษทัตั้งอยูท่ี่ 33/6 หมู่ 8 ตาํบลสาํโรง อาํเภอพระประแดง จงัหวดั

สมุทรปราการ 10130  

ช่องทางการตดิต่อทางออนไลน์ ลูกคา้สามารถเลือกรูปแบบและขนาด ทางช่องทางดงัต่อไปน้ี 

•             Facebook : เขม็ขดัจากหูกระป๋อง Chadasita Handmade 
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•               Instagram : CS_Handmade_  
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•               Line ID : sitalater 

 

 

•                Shopee : Chadasita Handmade 
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•                   เบอร์โทรติดต่อ : 083-943-6380 

 

ช่องทางการชําระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332-2-91656-1 

083-943-6280 
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 7.3.4    กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 

การส่งเสริมการตลาดของแบรนดC์HADASITA HANDMADE นั้น จะใชก้ารส่งเสริมการขาย

โดยการโฆษณาทางเวบ็เพจ เน่ืองจากไม่มีหน้าร้าน จึงจะเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ผ่านทางเวบ็เพจ เพื่อ

เป็นการสร้างแรงจูงใจและความตอ้งการซ้ือสินคา้แก่ผูท่ี้รับสารจากโฆษณาดงักล่าว 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีดงัน้ี 

1. การโฆ ษณ าประชาสัมพัน ธ์อัพ เดตข้อมูล  สินค้าและโปรโมชั่น ให ม่ๆผ่านทางเพ จ 

FACEBOOK  

2.     ลดราคา 5% สาํหรับลูกคา้ท่ีกดไลท ์และกดแชร์เพจ FACEBOOK 

3. ลด10% เม่ือซ้ือสินคา้ 2 ช้ินข้ึนไป 

4. จดัส่งฟรีลงทะเบียน ตั้งแต่วนัน้ี – 31 สิงหาคม 2562 
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   กจิกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 

 1. การนาํสินคา้ไปจดัแสดงไปนอกสถานท่ี เช่น งานจดัแสดงสินคา้ แฮนดเ์มด และ

หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

  2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์อพัเดตขอ้มูลสินคา้และโปรโมชัน่ใหม่ๆผา่นทางออนไลน์  

FACEBOOK , INSTAGRAM , LINE , และ SHOPEE เป็นตน้ 

 

  7.3.5    กลยุทธ์ด้านบุคลากรบริการ 

ดา้นบุคคล หรือบุคลากร หมายถึงพนักงานท่ีทาํงานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องคก์รต่างๆ 

ซ่ึงนับรวมตั้งแต่เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัล่าง พนังงาน

ทัว่ไป แม่บา้น เป็นตน้ โดยบุคลากรนับไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญั เน่ืองจาก

เป็นผูคิ้ด วางแผน และปฏิบติังาน เพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีวางกลยทุธ์ไว ้นอกจากน้ี

บทบาทอีกอยา่งหน่ึงของบุคลากรท่ีมีความสาํคญั คือ การมีปฏิสมัพนัธ์และสร้างมิตรไมตรี 

ทางร้านจะใชร้ะบบการทาํงานเป็นทีม จะรับงานเองโดยตรงโดยผา่นแอดมิน จะตอบกลบั

ลูกคา้ พดูคุยกบัลูกคา้โดยตรง 

 

 7.3.6    กลยุทธ์ด้านกระบวนการบริการ 

ดา้นกระบวนการเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบและงานปฏิบติัในดา้นการบริการเพื่อ

นาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว ตอบกลบัลูกคา้ทางอินบล็อก

ภายในคร่ึงชัว่โมง ทางร้านจะใชค้าํพูดท่ีลูกคา้เขา้ใจง่าย ไม่ทาํใหลู้กคา้เกิดความสับสนในการสั่งทาํเขม็

ขดั และกาํหนดระยะเวลาในการทาํใหก้บัลูกคา้ไดรั้บรู้ ติดต่อลูกคา้สมํ่าเสมอ 
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กระบวนการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกคา้สัง่ทาํสินคา้ผา่นช่องทางการจาํหน่ายของร้าน 

 

แอดมินเพจตอบรับลูกคา้ พร้อมนาํแบบและราคาสินคา้ใหลู้กคา้เลือก 

 

ลูกคา้เลือกแบบ สี และขนาดของสินคา้ 

 

กาํหนดระยะเวลาในการผลิตและขนส่งใหลู้กคา้ทราบ 

แอดมินยนืยนั และส่งมอบงานใหผู้ผ้ลิตทาํสินคา้ตามออเดอร์ท่ีไดรั้บ 

 

ลูกคา้โอนชาํระเงินผา่นทางช่องทางการชาํระเงินของทางร้าน 

 

เร่ิมจากนาํไหมพรมมาถกักบัหูกระป๋องตามแบบท่ีลูกคา้เลือก  

ตามจาํนวนของขนาดท่ีลูกคา้สัง่ 

ตกแต่งใหส้วยงาม 

นาํช้ินท่ีถกัตามแบบมาถกัต่อเขา้ดว้ยกนั ถกัใหค้รบตามความยาว 

เสร็จแลว้นาํมาถกัประกอบเขา้กบัหวัเขม้ขดั 
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 7.3.7    กลยุทธ์ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ 

ส่ิงท่ีลูกค้าสามารถสัมผสัได้จากการเลือกใช้สินค้าและบริการของร้าน คือ หน้าเพจ 

Facebook มีการใชค้าํพูดท่ีสุภาพในการโพสขายสินคา้ การให้บริการในการตอบกลบัลูกคา้ท่ีรวดเร็ว 

และคาํนึงถึงคุณค่าของสินคา้ท่ีลูกคา้จะได้รับ พร้อมทั้ งมีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการผลิตสินคา้ท่ีได้

มาตรฐาน เพื่อความคงทน ทางร้านจะใชไ้หมพรม NP Fashion (ไหมพรมคอตตอนมายด์) นาํเขา้จาก

ต่างประเทศ 
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ภาพการโพสขายสินคา้ผา่นเพจ Facebook 

 

 

           

 

ภาพอุปกรณ์เคร่ืองมือในการผลิต 
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8.  แผนการผลติ 

 8.1 สถานประกอบการในการผลติ 

            สถานท่ีตั้ง 33/6 หมู่ 8 ตาํบลสาํโรง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

 

 

   8.2  อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลติ 

 

 

 

ลาํดับ รายการ จํานวน การใช้งาน ราคาทุน อายุ 

1. เขม็ถกัโครเชต ์ 4 ถกัไหมพรม 200 5 

2. กรรไกร 3 ตดัไหมพรม 180 3 
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 8.3 ข้อมูลการผลติ 

จาํนวนหน่วยการผลิตสูงสุด 24 เสน้/วนั , 720 เสน้/เดือน , 8,640 เสน้/ปี 

อตัราประมาณการในการผลิต 24 เสน้/วนั , 720 เสน้/เดือน , 8,640 เสน้/ปี 

เป้าหมายหน่วยการผลิต 24 เสน้/วนั , 720 เสน้/เดือน , 8,640 เสน้/ปี 

เวลาท่ีใชใ้นการผลิตต่อรอบการผลิต 480 นาที / 8 ชัว่โมง 

เวลาผลิตต่อวนั 8 ชัว่โมง 

จาํนวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิต 1  คน         

อตัราค่าแรงงานในการผลิต 350  บาท 

 

8.4  รายละเอยีดวตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติ 

- หูกระป๋อง                                                                         

-  ไหมพรม NP Fashion (สีพื้น,สีเหลือบ) 

-   หวัเขม็ขดั (Size S) 

-   หวัเขม็ขดั (Size M)               

-   หวัเขม็ขดั (Size L)     

 

8.5  ขั้นตอนการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมจากนาํไหมพรมมาถกักบัหูกระป๋องตามแบบท่ีลูกคา้เลือก  

ตามจาํนวนของขนาดท่ีลูกคา้สัง่ 

ตกแต่งใหส้วยงาม 

นาํช้ินท่ีถกัตามแบบมาถกัต่อเขา้ดว้ยกนั ถกัใหค้รบตามความยาว 

เสร็จแลว้นาํมาถกัประกอบเขา้กบัหวัเขม้ขดั 
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1. เร่ิมจากนาํไหมพรมมาถกักบัหูกระป๋องตามแบบท่ีลูกคา้เลือก ตามจาํนวนของขนาดท่ี

ลูกคา้สัง่ 

 

2. นาํหูกระป๋องมาถกัเขา้กบัไหมพรมเป็นลายสีเหล่ียมดอกไม ้หลายๆช้ิน ถกัใหค้รบตาม

ความยาว 
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3. เสร็จแลว้นาํมาถกัประกอบเขา้กบัหวัเขม้ขดั 

 

4. ตกแต่งใหส้วยงาม 
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ตัวอย่างการใช้งาน 

 

รูปช้ินงานส่ิงประดิษฐ์เข็มขดัจากหูกระป๋อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปอาจารย์ทีป่รึกษานิเทศงานส่ิงประดิษฐ์ 
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9. แผนการเงนิ 

 9.1 ประมาณการในการลงทุน 

ลาํดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ รวมมูลค่า 

1. เงินสด 100,000 - 100,000 

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 100,000 - 100,000 

 โครงสร้างทางการเงิน(เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 

 

 9.2 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 

ลาํดบั รายการ รายละเอียด มูลค่าประมาณ 

1. ท่ีดิน - - 

2. อาคาร - - 

3. ส่วนตกแต่ง/ปรับปรุง ป้ายไวนิล 600 

4. โรงงาน - - 

5. เคร่ืองจกัร - - 

6. อุปกรณ์/เคร่ืองใช ้
อุปกรณ์สาํนกังาน

คอมพิวเตอร์ / ปร้ินเตอร์ 
20,000 

7. ยานพาหนะ มอเตอร์ไซค ์ 35,000 

8. วตัถุดิบคงเหลือ - - 

9. สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ - - 

10. ทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิบตัรการประดิษฐ ์ 1,000 

11. รายการอ่ืนๆ (ถา้มี) - - 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบการธุรกิจปัจจุบนั 56,600 
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 9.3 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของรายได ้- % - 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของราคาขายสินคา้ - % - - - 

การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนทุนการผลิต - % - 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  1 - % - 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  2 - % - - - 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  3 - % - - - 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการคาํนวณใน 1 ปี – วนั/เดือน 30วนั/เดือน 

อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) - % - - - 

สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - - - 

 

 9.4 นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ระยะเวลาการใหเ้ครดิตการขายสินคา้ – วนั/เดือน - - - 

ระยะเวลาเครดิตซ้ือสินคา้ – วนั/เดือน - - - 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - % - - - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - % - - - 

นโยบายการตั้งสาํรองเงินสดในกิจการ 50,000 

การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ  -  

นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ  -  
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9.5 ประมาณการในการผลติรายเดือน 

                  

เดือน                                

   รายการ 

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

จํานวนสินค้า

ขาย (เส้น) 
            

เขม็ขดั size S 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

เขม็ขดั size M 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

เขม็ขดั size L 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 

ราคาสินค้า 

(บาท) 

720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 

เขม็ขดั size S 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

เขม็ขดั size M 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

เขม็ขดั size L 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

ราคาสินค้าเฉลีย่ 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

รายได้จากการ

ขาย (บาท) 
            

เขม็ขดั size S 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 

เขม็ขดั size M 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

เขม็ขดั size L 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 

รวมรายได้ 

 
275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 
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เดือน                                

   รายการ 

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

รวมรายได้

สะสม(บาท) 
275,000.00 550,000.00 825,000.00 1,100,000.00 1,375,000.00 1,650,000.00 1,925,000.00 2,200,000.00 2,475,000.00 2,750,000.00 3,025,000.00 3,300,000.00 

ลูกหนีก้ารค้า 

(บาท) 
- - - - - - - - - - - - 

เงนิสดรับจาก

การขาย 
275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 

  



72 

 9.6 ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จํานวนสินค้าขาย (หน่วย) 

เขม็ขดั size S 3,600.00 3,780.00 4,158.00 

เขม็ขดั size M 3,000.00 3,150.00 3,465.00 

เขม็ขดั size L 2,040.00 2,142.00 2,357.00 

รวมจํานวนสินค้าขาย 8,640.00 9,072.00 9,980.00 

    

ราคาสินค้า (บาท/หน่วย)    

เขม็ขดั size S 300.00 300.00 300.00 

เขม็ขดั size M 400.00 400.00 400.00 

เขม็ขดั size L 500.00 500.00 500.00 

ราคาสินค้าเฉลีย่ 400.00 400.00 400.00 

                

รายได้จากการขาย (บาท) 

เขม็ขดั size S 1,080,000.00 1,134,000.00 1,247,400.00 

เขม็ขดั size M 1,200,000.00 1,260,000.00 1,386,000.00 

เขม็ขดั size L 1,020,000.00 1,071,000.00 1,178.500.00 

รวมรายได้จากการขาย (บาท) 3,300,000.00 3,465,000.00 3,811,900.00 

 

ประมาณการลูกหนีก้ารค้า 

ขายดว้ยเงินสด - - - 

ขายดว้ยสินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 

ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 

ลูกหนีก้ารค้ารวม (บาท) - - - 

เงินสดจากการขายสินค้า (บาท) 3,300,000.00 3,465,000.00 3,811,900.00 
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 9.7 ประมาณการต้นทุนวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมาเพ่ือการผลติ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จํานวนวตัถุดบิในการผลติ (หน่วย) 

หูกระป๋อง (กิโลกรัม) 4,425.00 4,647.00 5,112.00 

ไหมพรม NP Fashion (ลงั100มว้น) 18.00 19.00 21.00 

หวัเขม็ขดั (Size S) (แพค็200ช้ิน) 18.00 19.00 21.00 

หวัเขม็ขดั (Size M) (แพค็200ช้ิน) 15.00 16.00 18.00 

หวัเขม็ขดั (Size L) (แพค็200ช้ิน) 11.00 12.00 14.00 

กล่องใส่เขม็ขดั (แพค็24กล่อง) 360.00 378.00 416.00 

ถุงกระดาษ (แพค็100ช้ิน) 87.00 92.00 102.00 

    

ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบ (บาท/หน่วย)    

หูกระป๋อง (กิโลกรัม) 8.00 9.00 10.00 

ไหมพรม NP Fashion (ลงั100มว้น) 8,500.00 8,925.00 9,817.50 

หวัเขม็ขดั (Size S) (แพค็200ช้ิน) 3,000.00 3,150.00 3,465.00 

หวัเขม็ขดั (Size M) (แพค็200ช้ิน) 3,400.00 3,570.00 3,927.00 

หวัเขม็ขดั (Size L) (แพค็200ช้ิน) 3,400.00 3,570.00 3,927.00 

กล่องใส่เขม็ขดั (แพค็24กล่อง) 240.00 252.00 277.20 

ถุงกระดาษ (แพค็100ช้ิน) 550.00 577.50 635.25 

    

ต้นทุนวตัถุดิบ (บาท)    

หูกระป๋อง (กิโลกรัม) 35,400.00 41,823.00 51,120.00 

ไหมพรม NP Fashion (ลงั100มว้น) 153,000.00 169,575.00 206,167.50 

หวัเขม็ขดั (Size S) (แพค็200ช้ิน) 54,000.00 59,850.00 72,765.00 

หวัเขม็ขดั (Size M) (แพค็200ช้ิน) 51,000.00 57,120.00 70,686.00 

หวัเขม็ขดั (Size L) (แพค็200ช้ิน) 37,400.00 42,840.00 54,978.00 

กล่องใส่เขม็ขดั (แพค็24กล่อง) 86,400.00 95,256.00 115,315.20 

ถุงกระดาษ (แพค็100ช้ิน) 47,850.00 53,130.00 64,795.50 

รวมต้นทุนวตัถุดิบในการผลติ (บาท) 465,050.00 519,594.00 635,827.20 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า             

ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด - - - 

ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 

ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 

มูลค่าเจ้าหนีก้ารค้าวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมา - - - 

เงินสดจ่ายวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมาเพ่ือผลติ 465,050.00 519,594.00 635,827.20 

 

 9.8 ประมาณการต้นทุนการผลติสินค้าและต้นทุนการขายสินค้า 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ต้นทุนการผลติสินค้า (บาท) 

   ค่าวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ 465,050.00 519,594.00 635,827.20 

   ค่าสินคา้สาํเร็จรูปซ้ือมาเพื่อการผลิต - - - 

   ค่าแรงงานในการผลิต 126,000.00 132,300.00 145,530.00 

   ค่าไฟฟ้าในการผลิต 12,000.00 12,600.00 13,860.00 

   ค่านํ้ าประปาในการผลิต 4,800.00 5,040.00 5,544.00 

   ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการผลิต 1,200.00 1,260.00 1,386.00 

   ค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 600.00 630.00 693.00 

   ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต 3,650.00 3,832.50 4,215.75 

   ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ในการผลิต 500.00 525.00 577.50 

   รวมต้นทุนการผลติสินค้า (1) 613,800.00 675,781.50 807,633.45 

 

ค่าเส่ือมราคาในการผลติ (บาท) 

   ค่าเส่ือมราคาอาคารในการผลิต(5%) - - - 

   ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์(20%) 76.00 76.00 76.00 

   ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) - - - 

   รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการผลติ (2) 76.00 76.00 76.00 

รวมต้นทุนการผลติสินค้าทั้งส้ิน (1) + (2) 613,876.00 675,857.50 807,709.45 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 

-หกั วตัถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อผลิตคงเหลือตน้งวด - - - 

-หกั สินคา้ซ้ือมาเพื่อผลิตคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคา้ระหวา่งทาํคงเหลือตน้งวด - - - 

-หกั สินคา้ระหวา่งทาํคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 

-หกั สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 

รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท) 613,876.00 675,857.50 807,709.45 

 

 9.9 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 

   เงินเดือนบุคลากร 450,000.00 472,500.00 519,750.00 

   ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 21,600.00 22,680.00 24,948.00 

   ค่าใชจ่้ายสาํนกังาน 60,000.00 63,000.00 69,300.00 

   ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนสาํนกังาน 12,000.00 12,600.00 13,860.00 

   ค่าใชจ่้ายนํ้าประปาส่วนสาํนกังาน 1,800.00 1,890.00 2,079.00 

   ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์โทรสาร 2,400.00 2,520.00 2,772.00 

   ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร - - - 

   ค่าใชจ่้ายส้ินเปลืองสาํนกังาน - - - 

   ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ - - - 

   ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 

   ค่าใชจ่้ายนํ้ามนัยานพาหนะในการขาย - - - 

   ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 3,600.00 3,780.00 4,158.00 

   ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 

   ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 

   ค่าใชจ่้าย Commission จากการขาย - - - 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 

   ค่าใชจ่้ายในการชาํระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 

   ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็อ่ืน ๆ - - - 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการขาย 

(1) 
551,400.00 578,970.00 636,867.00 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย    

   ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนสาํนกังาน(5%) - - - 

   ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใช(้20%) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

   ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) 1,750.00     1,750.00     1,750.00     

รวมค่าเส่ือมราคา (2) 5,750.00  5,750.00  5,750.00  

รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย (1) + (2) 557,150.00 584,720.00 642,617.00     

 

 9.10 ประมาณการงบกาํไรขาดทุน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

รายได้                

    รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,300.000.00     3,465,000.00     3,811,900.00     

    รายไดอ่ื้น - - - 

                

รวมรายได้ 3,300.000.00     3,465,000.00     3,811,900.00     

                

    หกั-ตน้ทุนขายสินคา้ 613,876.00     675,857.50  807,709.45        

                

กาํไรขั้นต้น 2,686,124.00     2,789,142.50     3,004,190.55     

                

    หกั-ค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขาย 557,150.00 584,720.00 642,617.00     

                

กาํไรจากการดาํเนินการ 2,128,974.00    2,204,422.50    2,361,573.55    
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

                

   หกั-ดอกเบ้ียจ่าย - - - 

                

กาํไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (15%) 2,128,974.00    2,204,422.50    2,361,573.55    

                

    หกั-ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(15%) 328,346.10  340,113.37        364,631.03     

                

กาํไรสุทธิ 1,800,627.90         1,864,309.13     1,996,942.52     

                

    หกั-เงินปันผลจ่าย (10%) - - - 

กาํไรสะสม     - 1,800,627.90                     63,681.23 

            

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 1,800,627.90         63,681.23     1,933,261.29     

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 18.00%     0.63%  19.33%        

  

 9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

กระแสเงินสดจากการดําเนินการ                

  เงินสดรับจากการขายสินคา้ 3,300,000.00     3,465,000.00     3,811,900.00     

  เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 

  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการผลิต 613,876.00     675,857.50     807,709.45     

  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 497,150.00     521,720.00     573,317.00     

  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - 

  เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 328,346.10     340,113.37     364,631.03     

กระแสเงินสดจากการดําเนินการรวม 1,800,627.90         1,864,309.13     1,996,942.52 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

กระแสเงินสดจากการลงทุน                

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท์รัพยสิ์น

ทางปัญญา 
1,000.00     - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพย์ส่วน

ตกแต่ง 
600.00     - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 20,000.00     - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพย์

ยานพาหนะ  
35,000.00     - - 

กระแสเงินสดจากการลงทุนรวม 56,600.00     - - 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน                

  เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 

  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 

  เงินจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 

  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 

  เงินจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 

  เงินสดจ่ายปันผล - - - 

    

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินรวม    

  กระแสเงินสดสุทธิ 1,744,027.90     1,864,309.13     1,996,942.52     

  บวก+กระแสเงินสดตน้งวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 1,744,027.90     1,864,309.13     1,996,942.52     

  

 9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน    

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 1,744,027.90     1,864,309.13     1,996,942.52     

ลูกหน้ีการคา้ - - - 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

สินคา้คงเหลือ - - - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน - - - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน - - - 

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 56,600.00     - - 

สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 56,600.00     - - 

รวมสินทรัพย์ 1,800,627.90     1,864,309.13     1,996,942.52     

หน้ีสินหมุนเวยีน - - - 

เงินกูร้ะยะสั้น - - - 

เจา้หน้ีการคา้ - - - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน - - - 

เงินกูร้ะยะยาว - - - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 

รวมหนีสิ้น - - - 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ - - - 

ส่วนเกนิ (ตํ่า) กว่าทุน 1,800,627.90         63,681.23     1,933,261.29     

กาํไร (ขาดทุน) สะสม - 1,800,627.90        63,681.23     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,800,627.90     1,864,309.13       1,996,942.52     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,800,627.90     1,864,309.13       1,996,942.52     
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 9.13 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

การวดัสภาพคล่องทางการเงนิ    

   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง 

   อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) - - - 

การวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน    

   อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

   อตัราหมุนเวยีนของสินคา้ (รอบ) - - - 

   ระยะเวลาเรียกเกบ็หน้ี (วนั) - - - 

   ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 

   อตัราหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 

   อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รวม) - - - 

การวดัความสามารถในการชําระหนี ้    

   อตัราส่วนแห่งหน้ี (Debt to Equity Ratio) - - - 

   อตัราส่วนแห่งทุน - - - 

  อตัราส่วนแห่งความสามารถในการชาํระหน้ี - - - 

การวดัความสามารถในการบริหารงาน - - - 

   อตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) - - - 

   อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) - - - 

   อตัรากาํไรขั้นตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 81.39% 80.49% 78.81% 

   อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (เปอร์เซ็นต)์ 64.51% 63.61% 61.92% 

   อตัรากาํไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 54.56% 53.80% 52.38% 

ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน    

   ผลกาํไรต่อหุน้ (Earning per share) 18.60 0.66 19.99 

   มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 

   มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 

   อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 

   ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 
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 10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ลกัษณะปัญหาหรือความ

เส่ียง 

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

ผลประกอบการไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

- ทาํใหย้อดขายของบริษทัลดลง - จดัโปรโมชัน่เพื่อเพิ่ม

ยอดขาย 

สินค้าถูกลอกเลยีนแบบ - ทาํใหลู้กคา้ไปซ้ือของ 

คู่แข่งอ่ืนท่ีเลียนแบบหรือมี   

ลกัษณะคลา้ยกนั 

- จดลิขสิทธ์เป็นของตนเอง 

ลูกค้าเปลีย่นรสนิยมการซ้ือ - ทาํใหร้ายรับโดยรวมของ

กิจการลดลงเน่ืองจากลูกคา้ให้

ความสนใจในผลิตภณัฑอ่ื์นท่ี

มีรูปแบบแปลกใหม่ 

- ติดตามสถานการณ์ความ

เปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคและ

ปรับเปล่ียนสินคา้ให้

ตอบสนองกบัความ

ตอ้งการ ณ เวลานั้น 
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บทที ่5 

สรุปผลการดาํเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดาํเนินโครงการ 

จากการดาํเนินโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ เขม็ขดัจากหูกระป๋องปฏิบติังานระยะเวลา

ตั้งแต่ 27 กนัยายน – 20 ตุลาคม 2562 สถานท่ีปฏิบติังานคือ เลขท่ี 33/6 หมู่ 8 ตาํบลสําโรง อาํเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 ไดเ้ก็บเงินจากสมาชิกกลุ่มคนละ 1,000 บาท จาํนวน 2 

คน รวมเป็นจาํนวน 2,000 บาท เสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน 1,471 บาท คงเหลือ

529 บาทโดยการดาํเนินงานบรรลุการเรียนวิชาโครงการดงัน้ี 

1. การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละพฒันาสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. ทาํใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการทาํงานเป็นทีม 

4. ทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 

สรุปตารางการปฏิบัตงิาน 

ลาํดับที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัต ิ หมายเหตุ 

1 25 มิ.ย. 62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั   

2 2 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 1(บทนาํ)   

3 9 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 2    

    (แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง)   

4 15 ส.ค. 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 3     

    (วิธีการดาํเนินโครงการ)   

    แผนธุรกิจ   

    - บทสรุปผูบ้ริหาร   

    - วตัถุประสงคใ์นการนาํเสนอแผนธุรกิจ   

    - ความเป็นมาของธุรกิจ   

    - ผลิตภณัฑ ์   

    - วิเคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด   



93 

ลาํดับที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัต ิ หมายเหตุ 

    - แผนการบริหารจดัการ   

  

  

- แผนการตลาด 

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ 

- แผนการเงิน 

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง   

5 17 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint (โครงการ + บทท่ี1-3 + แผนธุรกิจ    

  

  

กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรียมนาํเสนอโครงการ Present  

คร้ังท่ี 1)   

6 21 ก.ย. 62 นาํเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1   

    (โครงการ +บทท่ี1-3 + แผนธุรกิจ)   

7 21 ก.ย. 62 - 

20 ต.ค. 62 

ออกแบบป้ายไวนิล,โลโก,้ป้ายแสดงผลงาน 

จดัหาแหล่งซ้ือวสัดุในการประดิษฐ ์   

    จดัซ้ือ จดัเตรียมวสัดุ/อุปกรณ์ในการประดิษฐเ์ขม็ขดั   

    ออกแบบโครงร่างเขม็ขดั   

  
  

ลงมือประดิษฐเ์ขม็ขดั   

  เร่ิมจากนาํไหมพรมมาถกักบัหูกระป๋องตามแบบและตามไซส์   

  
  

นาํช้ินท่ีถกัตามแบบมาถกัต่อเขา้ดว้ยกนั ถกัใหค้รบตามความ

ยาว   

    จากนั้นนาํมาถกัเขา้กบัหวัเขม็ขดั   

    ตกแต่งเกบ็รายละเอียดใหส้วยงาม   

    อาจารยม์านิเทศ ตรวจสอบงาน   

    ทดสอบการใชง้าน   

8 16 พ.ย. 62 Present คร้ังท่ี2   

9 13 ธ.ค. 62 จดัแสดงส่ิงประดิษฐใ์นงาน ATC นิทรรศน์และแจก

แบบสอบถามในงาน ATC นิทรรศน์   

10 5 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหา บทท่ี 4   

    -ปฏิบติังานรายบุคคล   
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ลาํดบัท่ี วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัต ิ หมายเหตุ 

    -บญัชี+ ผลการดาํเนินงานดา้นงบประมาณ   

11 30 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหา บทท่ี  5   

  (สรุปผลการดาํเนินงานโครงการ   

  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา)  

12 30 ม.ค. 63 ส่งบรรณนานุกรม   

13 7 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ก-ง   

    (แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติัผูจ้ดัทาํโครงการ)   

14 14 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ    

    ส่งบทคดัยอ่ และสารบญั   

15 23 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ   

16 24-28 ก.พ. 

63 
ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 

  

 

ปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ 

1. ปัญหาการทาํงานล่าชา้เน่ืองจากยงัไม่มีความชาํนาญในการประดิษฐช้ิ์นงาน 

2. ระยะทางการเดินทางของสมาชิกมีความห่างไกลมาก ทาํใหก้ารปฏิบติังานล่าชา้ 

3. หูกระป๋องเกิดการเสียหายไดง่้าย เช่น เป็นสนิม บิดเบ้ียวไม่ไดท้รงท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 

1. ขอคาํแนะนาํจากผูเ้ชียวชาญและฝึกประดิษฐอ์ยูบ่่อยๆ 

2. นดัหมายเวลาปฏิบติังานใหเ้ร็วข้ึน เพื่อลดการปฏิบติังานล่าชา้ 

3. ป้องกนัไม่ใหหู้กระป๋องโดนนํ้า และเกบ็ใหมิ้ดชิด รวมทั้ง มีการคดัเลือกหูกระป๋องท่ี

ยงัอยูส่ภาพใชง้านไดดี้ 



 
 
 

 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์เขม็ขดัจากหูกระป๋อง 

Artification of Innovation : The  recycled can ring for making a waist belt. 

 

 

 

 

 

 

 

จดัทาํโดย 

 นางสาวสิตา           ตะริวงศ ์

 นางสาวชฏาพร      ต่วนชะเอม 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง   

สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2562 



 

 

 

 

ช่ือโครงการภาษาไทย  นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์เขม็ขดัจากหูกระป๋อง 

ช่ือโครงการภาษาองักฤษ Artification of Innovation : The  recycled can ring for making a 

waist belt. 

 

โดย 1.  นางสาวสิตา               ตะริวงศ ์

2.  นางสาวชฏาพร          ต่วนชะเอม 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 คณะกรรมการอนุมติัใหเ้อกสารโครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา    วิชาโครงการ              

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์

พณิชยการ (ATC.) 

 

 

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

                 (อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย)                            (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 

                          อาจารยท่ี์ปรึกษา     อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 

 

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

(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 

หวัหนา้สาขาวชิาการตลาด 

 



บทคดัย่อ 

 

หวัขอ้โครงการ  นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์เขม็ขดัจากหูกระป๋อง 

Artification of Innovation : The  recycled can ring for making a waist belt. 

ผูจ้ดัทาํโครงการ  1. นางสาวสิตา  ตะริวงศ ์

2. นางสาวชฎาพร ต่วนชะเอม  

 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยว์งคเ์ดือน     ประไพรวชัรพนัธ์ 

สาขาวิชา  สาขาวิชาการตลาด 

สถาบนั   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 2562 

………………………………………………………………………………………………………… 

บทคดัย่อ 
 

 โครงการน้ีเป็นโครงการประเภท นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ เขม็ขดัจากหูกระป๋อง มีวตัถุประสงค ์

ดงัน้ี 1) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้

3) เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 4) เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

มีวิธีการดาํเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นท่ี 2. ขั้นดาํเนินการและขั้นท่ี 3. 

ขั้นประเมินผล จากผลการดาํเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

 1. วนัเวลาและสถานท่ีดาํเนินโครงการ คือ เร่ิมดาํเนินโครงการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 ถึง 

กมุภาพนัธ์ 2563  สถานท่ีดาํเนินโครงการ คือ 33/6 หมู่ 8 ต.สาํโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

10130 

 2. ผลการดาํเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 2,000 บาท เสียค่าใชจ่้าย 1.471 บาท คงเหลือ

529  บาท 

 3. ประโยชน์ ท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ ซ่ึงตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้ น 

(ก) 



1) การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2) สามารถสร้างมูลเพิ่มให้กบั

วสัดุเหลือใชแ้ละพฒันาสินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 3) ทาํใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือ

จากการทาํงานเป็นทีม 4) ทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานโครงการ 1) ปัญหาการทาํงานล่าช้า

เน่ืองจากยงัไม่มีความชาํนาญในการประดิษฐ์ช้ินงาน 2) ระยะทางการเดินทางของสมาชิกมีความ

ห่างไกลมาก ทาํให้การปฏิบติังานล่าช้า 3) หูกระป๋องเกิดการเสียหายไดง่้าย เช่น เป็นสนิม บิดเบ้ียว

ไม่ไดท้รงท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 

5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ คือ 1) ขอ

คาํแนะนาํจากผูเ้ชียวชาญและฝึกประดิษฐ์อยู่บ่อยๆ 2) นัดหมายเวลาปฏิบติังานให้เร็วข้ึน เพื่อลดการ

ปฏิบติังานล่าชา้ 3) ป้องกนัไม่ใหหู้กระป๋องโดนนํ้า และเกบ็ใหมิ้ดชิด รวมทั้ง มีการคดัเลือกหูกระป๋องท่ี

ยงัอยูส่ภาพใชง้านไดดี้ 

 6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อเข็มขดัจากหูกระป๋อง ผูต้อบปรากฏผล

ดงัน้ี แบบสอบถามแสดงความความพึงพอใจมีต่อเขม็ขดัจากหูกระป๋อง ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

4P’s โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้าน

ผลิตภณัฑ์ มีความความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (x�= 4.18, SD, = 0.09) รองลงมา คือดา้นส่งเสริมการ

ขาย มีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก (x�= = 4.18, SD, = 0.06)  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้น

ราคา มีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก (x�= = 4.08, SD, = 0.08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กติตกิรรมประกาศ 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ เข็มขดัจากหูกระป๋องฉบบัน้ีสําเร็จได้ดว้ยความกรุณาของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยก์มลวรรณ บุญสาย และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยว์งคเ์ดือน ประไพรวชัร

พันธ์ ท่ีกรุณ าให้ค ําปรึกษา และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดเวลาของการดําเนินงานและ

ขอขอบพระคุณอาจารยศู์นยว์ิจยัทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือ และคาํแนะนาํ รวมทั้งขอขอบคุณอาจารย์

อุดมพร เปตานนท์ ท่ีคอยให้คาํแนะนํา คอยให้คาํปรึกษาในส่วนของบทท่ี3 เร่ืองของแผนธุรกิจ 

ขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจนทาํแบบสอบถามสาํเร็จตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้คณะผูจ้ดัทาํขอขอบคุณท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ และหวงัเป็น

อยา่งยิง่วา่ โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์เขม็ขดัจากหูกระป๋อง เล่มน้ีจะมีประโยชน์กบัผูอ่้านไม่มากก็

นอ้ย 

สุดทา้ยน้ีผูจ้ดัทาํขอกราบพระขอบคุณ คุณแม่ท่ีรัก และเคารพอย่างสูง รวมถึงเพื่อนๆทุกคนท่ี

เป็นกาํลงัใจ ให้คาํปรึกษา และความช่วยเหลือในทุกเร่ืองพร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์

จนกระทัง่งานสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คณะจดัทาํขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 

  

 

 

 

ขอขอบคุณ 

คณะผู้จัดทาํ 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดษิฐ์ เข็มขัดจากหูกระป๋อง 

2562 

 

 

 

 

(ข) 



สารบัญ 

 

           หน้า 

บทคดัย่อ          (ก) 

กติติกรรมประกาศ         (ข) 

บทที ่1  บทนํา 

 หลกัการและเหตุผล 1 

 วตัถุประสงคข์องโครงการ 2 

 เป้าหมายของโครงการ 2 

 การติดตามผล และการประเมินโครงการ 2 

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 2 

บทที ่2 แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์    3 

 แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 10 

แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 15

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 21 

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P's (Marketing Mix) 28 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 30 

บทที ่3 วธีิการดําเนินโครงการ 

 วิธีการดาํเนินการ 32 

 แผนการปฏิบติังาน 33 

 สถานท่ีดาํเนินโครงการ 33 

 ขอบเขตดา้นงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 34 

 การจดัทาํแผนธุรกิจ 34 

 บทสรุปผูบ้ริหาร 34 

 วตัถุประสงคใ์นการนาํเสนอแผนธุรกิจ 37 

 ความเป็นมาของธุรกิจ 37 



สารบัญ (ต่อ) 

          

           หน้า 

บทที ่3 วธีิการดําเนินโครงการ (ต่อ) 

 ผลิตภณัฑ ์  39 

 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด 40 

 แผนบริหารจดัการ 45 

 แผนการตลาด 50 

 แผนการผลิต 63  

 แผนการเงิน 68 

 แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง 81 

บทที ่4  ผลการดําเนินโครงการ 

 รายงานผลการปฏิบติังานรายบุคคล 82 

 บญัชีรายรับ – รายจ่าย ในโครงการ 88 

 สรุปผลการดาํเนินงานดา้นงบประมาณ 91  

บทที ่5 สรุปผลการดําเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการดาํเนินโครงการ 92 

 ปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ 94 

 ขอ้เสนอแนะ แนะแนวทางในการพฒันา 94 

บรรณานุกรม 95 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก   โครงการ  96 

 ภาคผนวก ข   แบบสอบถาม 107 

 ภาคผนวก ค   ประมวลภาพผลิตภณัฑใ์นโครงการ 117 

 ภาคผนวก ง   ประวติัผูด้าํเนินโครงการ 125 

 

 



 

 



 

 

 

 

 
 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปการศึกษา 2562 
 

ชื่อโครงการ     เข็มขัดจากหูกระปอง 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน     บานเลขที่ 33/6 หมู 8 ต.สําโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

ประมาณการคาใชจาย  900 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวสิตา             ตะริวงศ                         รหัสประจําตัว 41083  ปวส.2/10 

2.  นางสาวชฎาพร  ตวนชะเอม                        รหัสประจําตัว 32313  ปวส.2/2 

 

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

            (นางสาวสิตา    ตะริวงศ)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
  

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

ลงช่ือ....................................................................          ลงช่ือ.................................................................... 

         (อาจารยกมลวรรณ  บุญสาย )          (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)  

                    ......./......./.......                            ......./......./.......  
 

  ลงช่ือ.............................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

           (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)  

        ......./......./........ 



ชื่อโครงการ   เข็มขัดจากหูกระปอง (Belt from Canned ears)  
 
แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
 
อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยกมลวรรณ  บุญสาย  
 
อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวสิตา              ตะริวงศ                   ประธานโครงการ  

2. นางสาวชฎาพร   ตวนชะเอม  รองประธานโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล 
 การบริจาคหูกระปองเพื่อนํามาผลิตขาเทียมเปนสิ่งที่เคยไดยินคุนเคยกันดี ซึ่งเปนวัตถุดิบ

หลักในการประกอบเปนอวัยวะเทียมขึ้นมา แตในความเปนจริงแลวหูกระปองยังสามารถนําไปทํา

ประโยชนไดอีกหลากหลาย 

 ดังน้ัน คณะผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จากการ

นําวัสดุเหลือใชอยางหูกระปอง ที่คิดวาอาจจะมีประโยชนแคการผลิตขาเทียมมาเพิ่มมูลคาใหเปน

สวนผลิตในการสรางสรรคผลิตภัณฑ ใหออกมาเปนเข็มขัดจากหูกระปอง ดีกวาที่คนทั่วไปด่ืม

นํ้าอัดลมกระปองแลวทิ้งอยางไรคา คณะผูจัดทําไดพัฒนาใหกลายมาเปนสินคาแฮนดเมด หรือ

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐที่มีคุณคาและสามารถสรางรายได  
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 

เปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

 



วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน 

2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสราง 

3. ทําการดึงหูกระปองออกจากกระปอง 

4. เร่ิมตนการถักจากหูกระปองเปนรูปแบบตางๆหลายๆชิ้น 

5. นําชิ้นที่ถักตามรูปแบบมาถักตอกันจนไดความยาวตามที่ตองการ  

6. นํามาถักตอเขากับหัวเข็มขัด 

7. ตกแตงใหสวยงาม 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

2. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

3. ตรวจสอบความเรียบรอยของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ 

         

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจัดสรรงบประมาณ 

         

3. รางโครงการและนําเสนออาจารย

ที่ปรึกษาโครงการ 

         

4. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ          

5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ 

สถานที่ ที่จะทําสิ่งประดิษฐ 
         

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 
         

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 
         

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานที่   33/6 หมู 8 ต.สําโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 900 บาท  

1. หูกระปอง      8  บาท 

2. เข็มถักโครเชต                    50  บาท 

3. หัวเข็มขัด ( Size S )                                         15  บาท 

4. หัวเข็มขัด ( Size M )                                                   30  บาท 

5. หัวเข็มขัด ( Size L )                                                  30  บาท 

6. ไหมพรม NP Fashion (สีพื้น,สีเหลือบ)                  85  บาท 

7. กรรไกร                                                 60  บาท 

8. ปายนําเสนองานและอ่ืนๆ                                         600  บาท 

รวม                                            878   บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใชและพัฒนาสินไดอยางตอเน่ือง 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสรางผลิตภัณฑที่แปลกใหมและมีคุณคา 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. วัตถุดิบที่ใชอาจมีจํานวนไมเพียงพอตอการผลิต 

2. วัสดุที่นํามาใชอาจเกิดสนิม ทําใหชิ้นงานเสียหายไมสวยงาม 

 

 

 

 

 

 



ขอเสนอแนะ 

 1. วัสดุที่นํามาใชควรหาแหลงวัตถุดิบสํารองไว 

 2.    ควรเก็บวัตถุดิบไวในที่แหงและฉีดพนนํ้ายากันสนิม เพื่อปองกันการเกิดสนิม 

 

 

 

 

 

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

      (อาจารยกมลวรรณ บุญสาย)                                             (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)             
        อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                        อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 
 

ลงชื่อ............................................. 
(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 
อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



สถานที่ดําเนินโครงการ 
 
 

 
 
 
 

 

 

สําโรง 

ท
าน้ํ

าบ
างน

า 
สถานที่ประกอบการ  

บานเลขที่ 33/6 หมู 8 ต.สําโรง 

อ.พระประแดง                         

จ.สมุทรปราการ 10130 

วิทยาลัย

เทคโนโลยี

อรรถวิทย

พณิชยการ 

พระโขนง ถนนริมทางรถไฟเกา 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  โครงการ 

 

  -  แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

 -  บันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ เข็มขัดจากหูกระปอง 

ท่ีปรึกษาโครงการ         อาจารยกมลวรรณ  บุญสาย 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ  อาจารยวงศเดือน    ประไพวัชรพันธ 

 ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวสิตา         ตะริวงศ                      ระดับชั้น ปวส.2/10  เลขที่ 4 

  นางสาวชฎาพร    ตวนชะเอม            ระดับชั้น ปวส.2/2    เลขที่ 1  

 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

1 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   

2 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 1(บทนํา) 1-12 ก.ค.62   

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2  

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

15-31 ก.ค.62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3   

(วิธีการดําเนินโครงการ) 

1-30 ส.ค.62   

 แผนธุรกิจ    

 - บทสรุปผูบริหาร    

 - วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ    

 - ความเปนมาของธุรกิจ    

 - ผลิตภัณฑ    

 - วิเคราะหอุตสาหกรรม และการตลาด    

 - แผนการบริหารจัดการ    

 - แผนการตลาด    

 - แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

 - แผนการเงิน    

 - แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 สง PowerPoint (โครงการ + บทที่1-3 + แผน

ธุรกิจ กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรียมนําเสนอ

โครงการ Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   



ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

6 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1 

(โครงการ +บทที่1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

8 กําหนดสง PowerPoint (โครงการ+แผนการตลาด 

และ แผนการผลิต) กับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ

เตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 รวมทั้ง

การออกรานจัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงาน

ประดิษฐ 

1-8 พ.ย.62   

9 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

16 พ.ย.62   

10 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ 2-6 ธ.ค.62   

11 งาน ACT นิทรรศน 

(ออกราน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62   

12 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4  

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

 -บัญชี+ ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 13-17 ม.ค.63   

13 กําหนดสง เน้ือหา บทที่  5  

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปสรรค

และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา) 

20-24 ม.ค.63   

14 กําหนดสง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   

15 กําหนดสง ภาคผนวก ก-ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ

ผูจัดทําโครงการ) 

 

3-7 ก.พ.63   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

16 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอ และสารบัญ 

10-14 ก.พ.63   

17 ตรวจรูปเลมโครงการ 17-21 ก.พ.63   

18 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 24-28ก.พ.63   



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข   แบบสอบถาม 

 

   - ตวัอย่างแบบสอบถาม 

   - รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ความคดิเห็นทีมี่ต่อนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ ”เข็มขัดจากหูกระป๋อง” 

 

  

 

 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

1. เพศ 

 ชาย      หญิง 

2. อายุ 

 ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15 ปี   16-20 ปี 

 21-25 ปี     26-30 ปี 

 31 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษา    มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   อนุปริญญาตรี/ปวส. 

 ปริญญาตรี     ปริญญาโท/สูงกวา่ 

4. อาชีพ 

 นกัเรียน/นกัศึกษา    พนกังานบริษทัเอกชน 

 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย    ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 รับจา้งทัว่ไป     อ่ืนๆ................. 

5. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท   5,001-10,000 บาท 

 10,001-15,000 บาท    15,001 ข้ึนไป 

 

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ “เขม็ขดัจาก

หูกระป๋อง” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ ์จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบ

แบบสอบถามเพื่อความสมบูรณ์ในการทาํเอกสารของวิชาโครงการ 



ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีมี่ต่อ เข็มขัดจากหูกระป๋อง 

คาํช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพยีงข้อเดียว ทีต่รงกบัความคดิเห็นหรือความพงึ

พอใจของท่าน 

5 เห็นดว้ย/พึงพอใจมากท่ีสุด 4 เห็นดว้ย/พึงพอใจมาก 3 เห็นดว้ย/พึงพอใจปานกลาง 

2 เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ย 1 เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ข้อ รายการประเมิน ระดับความเห็นด้วย /พงึพอใจ  

  5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์ 

1 คุณภาพของผลิตภณัฑ ์      

2 รูปแบบและการออกแบบของผลิตภณัฑ ์      

3 ประโยชนแ์ละคุณค่าของการใชง้าน      

4 การรับประกนัสินคา้      

ด้านราคา 

1 ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์      

2 ความเหมาะสมของราคากบัรูปแบบของผลิตภณัฑ ์      

3 ช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย      

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

1 การส่งมอบสินคา้ตรงเวลาตามกาํหนด      

2 ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลายสะดวกติดต่อสัง่ซ้ือ

ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย เช่นFACEBOOK, INSTAGRAM, 

LINE, SHOPEE 

     



ข้อ รายการประเมิน ระดับความเห็นด้วย /พงึพอใจ  

  5 4 3 2 1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1 เม่ือซ้ือสินคา้ 2ช้ินข้ึนไป ลด10 %      

2 ลด5%สาํหรับลูกคา้ท่ีกดLike และกดShare เพจFacebook      

3 มีบริการจดัส่งฟรีแบบลงทะเบียน      

4 การโฆษณาประชาสมัพนัธ์อพัเดตขอ้มูล สินคา้และ 

โปรโมชัน่ใหม่ๆผา่นเพจ FACEBOOK 

     

ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิม่เติ่ม

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผล แบบสอบถาม 

ส่ิงประดิษฐน์วตักรรมส่ิงประดิษฐเ์ขม็ขดัจากหูกระป๋อง 

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษา เร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์“เขม็ขดัจาก

หูกระป๋อง”  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้ งส้ิน 100 คน และในการ

นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แบบสอบถามมี 2 ตอน 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐเ์ขม็ขดัจากหูกระป๋อง 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่1 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน ( คน ) ร้อยละ  

1. เพศ 

   ชาย 28 28.0 

   หญิง 72 72.0 

รวม 100 100.0 

2. อายุ   

   ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15 ปี 18 18.0 

   อาย ุ16-20 ปี 79 79.0 

   อาย ุ21-25 ปี 3 3.0 

   อาย ุ26-30 ปี 0 0.00 

   31 ปีข้ึนไป 0 0.00 

รวม 100 100.0 

3. ระดับการศึกษา  0.00 

    ประถมศึกษา 14 14.0 

    มธัยมศึกษาตอนตน้ 16 16.0 

    มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 51 51.0 

    อนุปริญญาตรี/ปวส. 19 19.0 

    ปริญญาตรี 0 0.00 

    ปริญญาโท/สูงกวา่ 0 0.00 



สถานภาพ จํานวน ( คน ) ร้อยละ  

รวม 100 100.0 

4. อาชีพ 

   นกัเรียน/นกัศึกษา 91 91.0 

   พนกังานบริษทัเอกชน 7 7.0 

   ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 1 1.0 

   ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 1.0 

   รับจา้งทัว่ไป 0 0.00 

   อ่ืนๆ………………. 0 0.00 

รวม 100 100.0 

5. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   

   ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 76 76.0 

   รายได ้5,001 - 10,000 บาท 21 21.0 

   รายได ้10,001 - 15,000 บาท 2 2.0 

   รายไดสู้งกวา่ 15,001 บาทข้ึนไป 1 1.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ส่ิงประดิษฐ์นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์เข็มขดัจากหูกระป๋อง 

ปรากฏผลขอ้มูลดงัน้ี 

 เพศ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง  จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0รองลงมา

เป็น เพศ ชาย จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  

อายุ  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่   อายุ 16-20 ปี   จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 

รองลงมาเป็น อาย ุตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15 ปี จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และ อาย ุ21-25ปี จาํนวน 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาํดบั 

 ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย  

จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาเป็น  อนุปริญญาตรี/ปวส. จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.0 และ ระดบัการศึกษา.มธัยมตอนตน้ จาํนวน  16 คน  คิดเป็นร้อยละ  16.0 ตามลาํดบั 



 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 91 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 91.0  รองลงมาเป็น ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ 

ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาํดบั 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั

5,000 จาํนวน 79 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.0 รองลงมาเป็น มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  5,001-10,000บาท

จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000บาท จาํนวน 2 คน  คิด

เป็นร้อยละ 2.0 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที ่2 ความคดิเห็นทีมี่ต่อส่ิงประดิษฐ์ เขม็ขดัจากหูกระป๋อง 

 สามารถจดัลาํดบัค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเท่ากบัเกณฑด์งัน้ี 

5   ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด               4   ระดบัความคิดเห็นมาก               

 3   ระดบัความคิดเห็นปานกลาง    2   ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 

 1   ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด     

 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน )ร้อยละ(  

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด x� S.D 
ระดับ               

ความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์ 

1.คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 44 

(44.0%) 

44 

(44.0%) 

11 

(11.0%) 

- 1 

(1.0%) 

4.30 0.75 มาก 

2.รูปแบบและการออกแบบ

ของผลิตภณัฑ ์

42 

(42.0%) 

36 

(36.0%) 

19 

(19.0%) 

3 

(3.0%) 

- 4.17 0.84 มาก 

3.ประโยชน์และคุณค่าของ

การใชง้าน 

42 

(42.0%) 

39 

(39.0%) 

14 

(14.0%) 

4 

(4.0%) 

1 

(1.0%) 

4.17 0.89 มาก 

4.การรับประกนัสินคา้ 39 

(39.0%) 

40 

(40.0%) 

12 

(12.0%) 

8 

(8.0%) 

1 

(1.0%) 

4.08 0.96 มาก 

รวม 4.18 0.09 มาก 

ด้านราคา 

1.ความเหมาะสมของราคา

กบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์

31 

(31.0%) 

49 

(49.0%) 

18 

(18.0%) 

2 

(2.0%) 

- 4.09 0.75 มาก 

2.ความเหมาะสมของราคา

กบัรูปแบบของผลิตภณัฑ ์

32 

(32.0%) 

44 

(44.0%) 

16 

(16.0%) 

8 

(8.0%) 

- 4.00 0.90 มาก 

3.ช่องท างการชําระ เงิน ท่ี

หลากหลาย 

40 

(40.0%) 

36 

(36.0%) 

23 

(23.0%) 

1 

(1.0%) 

- 4.15 0.81 มาก 

รวม 4.08 0.08 มาก 



 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน )ร้อยละ(  

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด x� S.D 
ระดับ            

ความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

1.การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา

ตามกาํหนด 

45 

(45.0%) 

34 

(34.0%) 

19 

(19.0%) 

2 

(2.0%) 

- 4.22 0.82 มาก 

2.ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ี

หลากหลายสะดวกติดต่อ

สั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ง่ายเช่น 

FACEBOOK,INSTAGSA

M,LINE,SHOPEE 

42 

(42.0%) 

29 

(29.0%) 

27 

(27.0%) 

2 

(2.0%) 

- 4.11 0.87 มาก 

รวม 4.17 0.08 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1.เม่ือซ้ือสินคา้2ช้ินข้ึนไป

ลด10% 

39 

(39.0%) 

49 

(49.0%) 

11 

(11.0%) 

1 

(1.0%) 

- 
4.26 0.69 มาก 

2.ลด5%สาํหรับลูกคา้ท่ีกด

Like และกดShare เพจ

Facebook 

37 

(37.0%) 

41 

(41.0%) 

18 

(18.0%) 

4 

(4.0%) 

- 

4.11 0.84 มาก 

3.มีบริการจดัส่งฟรีแบบ

ลงทะเบียน 

47 

(47.0%) 

28 

(28.0%) 

22 

(22.0%) 

3 

(3.0%) 

- 
4.19 0.88 มาก 

4.การโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์อพัเดตขอ้มูล 

สินคา้และโปรโมชัน่ใหม่ๆ

ผา่นFACEBOOK 

45 

(45.0%) 

33 

(33.0%) 

16 

(16.0%) 

5 

(5.0%) 

1 

(1.0%) 
4.16 0.94 มาก 

รวม 4.18 0.06 มาก 

สรุปความคดิเห็นโดยรวม 4.15 0.08 มาก 



จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐ์เข็มขดัจากหูกระป๋อง โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบั มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ดา้น ผลิตภณัฑ ์มีความความคิด

เห็นอยูใ่นระดบั มาก (x�= 4.18, SD, = 0.09) รองลงมา คือ ดา้น ส่งเสริมการขาย มีความความคิดเห็นอยู่

ในระดบั มาก (x ̅= 4.18, SD, = 0.06)  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นราคา มีความความคิดเห็นอยู่

ในระดบั มาก (x ̅= 4.08, SD, = 0.08)   

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก  (x ̅= 4.18, SD, = 0.09) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้1.คุณภาพของผลิตภณัฑ์  (x ̅= 4.30, SD, = 

0.75)   รองลงมา คือ ขอ้ 2.รูปแบบและการออกแบบของผลิตภณัฑ ์(x ̅= 4.17, SD, = 0.84)  และขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 4.การรับประกนัสินคา้ (x ̅= 4.08, SD, = 0.96) 

2. ด้านราคา โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยู่ในระดบั มาก (x ̅= 4.08, SD, = 0.08) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้3.ช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย  (x ̅= 4.15, 

SD, = 0.81)   รองลงมา คือ ขอ้1.ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ (x ̅= 4.09, SD, = 0.75)  

และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 2.ความเหมาะสมของราคากับรูปแบบของผลิตภณัฑ์ (x ̅= 4.00, SD, = 

0.90) 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก (x ̅= 4.17, 

SD, = 0.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 1.การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา

ตามกําหนด  (x ̅= 4.22, SD, = 0.82)   และข้อท่ี มี ค่าเฉล่ียตํ่ าสุด คือ2.ช่องทางการจัดจําหน่ายท่ี

หลากหลายสะดวกติดต่อสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ง่ายเช่น FACEBOOK,INSTAGSAM,LINE,SHOPEE  

(x ̅= 4.11, SD, = 0.87) 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (x ̅= 4.18, 

SD, = 0.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 1.เม่ือซ้ือสินคา้2ช้ินข้ึนไปลด

10% (x ̅= 4.26, SD, = 0.69)   รองลงมา คือ ขอ้3.มีบริการจดัส่งฟรีแบบลงทะเบียน (x ̅= 4.19, SD, = 

0.88)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 2.ลด5%สําหรับลูกคา้ท่ีกดLike และกดShare เพจFacebook (x ̅= 

4.11, SD, = 0.84) 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ     ใชเ้กณฑบ์อกระดบัความคิดเห็นเสนอแนะโดย   John. W. Best    ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00    หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจมากท่ีสุด 

       ค่าเฉล่ียระหวา่ง    3.50-4.49  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจมาก 

       ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจปานกลาง 

       ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจนอ้ย 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค   ประมวลภาพผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ 

 

  - ตราสินค้า และรูปแบบผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ 

  - เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 

  - รูปภาพขั้นตอนการปฏิบัตงิานโครงการ 

- รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ 

- รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตราสินค้า 

 
 

 

รูปแบบผลติภณัฑ์ 

 

 

 



 
 

ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

ป้ายร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เพจ Facebook 

 

เพจ Line 

 

 

 

 

 



 
 

รูปภาพขั้นตอนการปฏิบตังิานโครงการ 

1.เร่ิมจากนาํไหมพรมมาถกักบัหูกระป๋องตามแบบท่ีลูกคา้เลือก ตามจาํนวนของขนาดท่ี

ลูกคา้สัง่ 

  

 

 

 

 

 

2.นาํหูกระป๋องมาถกัเขา้กบัไหมพรมเป็นลายสีเหล่ียมดอกไม ้หลายๆช้ิน ถกัใหค้รบตาม

ความยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.เสร็จแลว้นาํมาถกัประกอบเขา้กบัหวัเขม้ขดั 

 

 

 

 

 

 

 

4.ตกแต่งใหส้วยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพวสัดุอุปกรณ์ 

 

             

 

                           

 

                  



 
 

รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง ประวตัผู้ิดาํเนินโครงการ 



ประวตัผู้ิดาํเนินโครงการ 

 

ช่ือ นามสกลุ  : นางสาวสิตา ตะริวงศ ์

วนั เดือน ปี  :  30 ธนัวาคม 2540 

สถานท่ีเกิด  : สมุทรปราการ 

การศึกษา  : ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด 

สถานท่ีศึกษา  : วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  

ตาํแหน่งในโครงการ :  ประธานโครงการ 

 

ช่ือ นามสกลุ  : นางสาวชฏาพร ต่วนชะเอม 

วนั เดือน ปี  :  1  ตุลาคม  2538 

สถานท่ีเกิด  : สมุทรปราการ 

การศึกษา  : ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด 

สถานท่ีศึกษา  : วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  

ตาํแหน่งในโครงการ :  รองประธานโครงการ 

 

 



บญัชีรายรับ-รายจ่าย (เอกสาร) 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐเ์ขม็ขดัจากหูกระป๋อง 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน 

3 ก.ค. 62 เกบ็เงินสมาชิกในกลุ่ม 2  1,500 3,000           3,000 

6 ก.ค. 62 ค่าปร้ินทเ์อกสารอนุมติัโครงการ    7 2 14   2,986 

25 ส.ค. 62 ค่าปร้ินทเ์อกสาร บทท่ี 1-3    82 2 164   2,822 

28 ส.ค. 62 ค่าปร้ินทแ์กเ้อกสาร บทท่ี 3    60 2 120   2,702 

10 ก.ย. 62 
ค่าปร้ินทเ์อกสารบทท่ี 1-3 

(Present คร้ังท่ี 1)    82 2 164   2,538 

10 พ.ย. 62 
ค่าปร้ินทเ์อกสารแกบ้ทท่ี 1-3 

(Present คร้ังท่ี 2)    82 2 164   2,374 

11 พ.ย. 62 ค่าปร้ินทเ์อกสารบทท่ี 4-5              12        2 24   2,350 

13 ธ.ค. 62 ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม    110 1 110   2,240 

13 ม.ค. 63 
ค่าปร้ินทเ์อกสารแบบ

บรรณานุกรม + ภาคผนวก    200 1 200   2,040 

15 ม.ค. 63 ค่าปร้ินทส่์วนหนา้โครงการ    1 100 100   1,940 

17 ก.พ. 63 ค่าเขา้เล่ม    1 200 200   1,740 
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บญัชีรายรับ-รายจ่าย (เอกสาร)  

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐเ์ขม็ขดัจากหูกระป๋อง 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน 
จํานวน

หน่วย 
@ จํานวนเงิน จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน 

17 ก.พ. 63 ค่าซีดี + หนา้ปก       1 1 15     1,725 

17 ก.พ. 63 ค่าปร้ินทร์วมเล่ม       1 1 100     1,625 

รวม     1,375   1,625 
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บญัชีรายรับ-รายจ่าย (ปฏิบติั) 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐเ์ขม็ขดัจากหูกระป๋อง 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน 

15 ก.ย. 62 เกบ็เงินสมาชิกในกลุ่มเพิ่ม 2  1,000 2,000           2,000 

20 ก.ย. 62 หูกระป๋อง    4 กก.        8                   36   1,964 

 ไหมพรม           3 มว้น  35                 255   1,709 

 เขม็ถกัโครเชต ์           2อนั      40                   80   1,629 

 กรรไกร           2อนั  50                 100   1,529 

 หวัเขม็ขมั Size S    4 ช้ิน 15 60   1,469 

 หวัเขม็ขดั Size M           4 ช้ิน      30                 120   1,349 

 หวัเขม็ขดั Size L    4ช้ิน  30 120   1,229 

25 ก.ย. 62 ค่าป้ายนาํเสนอผลงาน           1 แผน่ 300                 300   929 

 
ค่าของตกแต่งนาํเสนอผลงาน 

(ผา้ปูโตะ๊,ลาสติกหุม้เขม็ขดั)       2        2                 400   529 

รวม 

 

  1,471   529 
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สรุปผลการดาํเนินงานด้านงบประมาณ 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดษิฐ์ เข็มขัดจากหูกระป๋อง 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้

3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 ลงทุน 2,000 บาท 

 หกัค่าใชจ่้าย  1,471 บาท 

 คงเหลือสุทธิ  529 บาท 

นาํเงินส่วนท่ีเหลือคืนแก่สมาชิก 2คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นางสาวสิตา       ตะริวงศ ์ 265 บาท  

2. นางสาวชฎาพร  ต่วนชะเอม 264 บาท 
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