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น าเสนอโครงการประสบผลส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ทางคณะผูจ้ดัท  าขอกราบขอบพระคุณเป็น อยา่งสูง
ไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณเพือ่นร่วมโครงการและเพือ่นๆในชั้นเรียน ที่คอยใหก้ารสนบัสนุนและสละเวลา
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เป็นอยา่งสูง 
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วสัดุที่ช ารุดเสียหายกลบัมาสร้างสรรคเ์ป็นช้ินงานที่แปลกใหม่และไดป้ระโยชน์ (3.) เพือ่เรียนรู้การ
ท างานเป็นทีม การไดร่้วมออกแบบช้ินงานร่วมกนั  (4.) เพือ่ใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และใชเ้วลาวา่งอยา่งเกิดประโยชน์ 
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 2. ผลการด า เนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุ น 1.400 บาท  เสียค่าใชจ่้าย 1,345 บาท 
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3. ประโยชน์ที่ไดรั้บจากการด าเนินโครงการ  ซ่ึงตามวตัถุประสงคข์องโครงการนั้น  คือ (1.)การ
ด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ  (2.) สามารถสร้างมูลเพิม่ใหก้บัวสัดุ   
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ท างานเป็นทีม (4.) ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท์ี่แปลกใหม่และมีคุณค่า 
 4 . ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวา่งการปฏิบตัิงานโครงการ คือ (1.) เน่ืองจากเวลาของ
สมาชิกไม่ค่อ ยตรงกนัจึงอาจท าใหง้านเสร็จล่าชา้ (2.)  ระยะทางการเดินทางของสมาชิกมีความ
ห่างไกลท าใหไ้ม่ค่อยสะดวกในกรเดินทาง (3.) ปัญหาดา้นการใชอุ้ปกรณ์สมาชิกขาดความช านาญ
ในการใชง้าน 
(4.) ในบางส่วนของช้ินงานอาจมีการวดัผดิพลาดท าใหว้ตัถุดิบที่ใชเ้กิดความเสียหาย 
 5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์คือ  (1.) นดั
วนัล่วงหนา้เพือ่จะไดมี้เวลาวา่งที่ตรงกนั (2.) นดัเวลาเผือ่ล่วงหนา้เพือ่แกปั้ญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน  
เช่น รถติด  (3.) ขอค าแนะน าจากผูเ้ชียวชาญใน การใชอุ้ปกรณ์  และฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์  (4.) วดั
ระยะใหถู้กตอ้ง หรือท าจุดแตม้ไวเ้พือ่จะไดท้ราบขนาดที่ตอ้งการเม่ือตอ้งการตดั 

6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อ กรอบรูป DIY ดอกไมจ้ากผา้กระสอบ 
ผูต้อบปรากฏผลดงัน้ี แบบสอบถามแสดงความความพงึพอใจ ที่มีต่อ กรอบรูป DIY ดอกไมจ้ากผา้
กระสอบ  ดา้นส่วนประสมทางการตลาด  4P’s โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ที่สุด  มีค่าเฉล่ีย  (x̄ = 
4.81)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก ที่สุด มีค่าเฉล่ีย  (x̄ = 4.90) รองมา
ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.85) รองมาดา้นการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด มีค่าเฉล่ีย  (x̄ = 4.82) และดา้นส่งเสริมการขาย  อยูใ่นระดบัมาก ที่สุด มีค่าเฉล่ีย  (x̄ = 4.68) 
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บทที่ 1 
บทน า 

  
หลักการและเหตุผล 
                ผา้กระสอบหรือชาวบา้นจะเรียกกนัวา่กระสอบป่าน กระสอบป่านนั้นผลิตขึ้นจากพชื
ชนิดหน่ึงเรียกกนัวา่ “ ปอ ” การที่ชาวบา้นน ากระสอบป่านมาเพือ่ใชส้อยในการเก็บเม็ดขา้วนั้น 
ดว้ยส่ิงที่เป็นคุณสมบติัของกระสอบป่านนั้นมีลกัษณะเป็นเสน้ใยหลาย ๆ เสน้และมีความละเอียด
สูงเม่ือน าไปถกัทอเป็นลกัษณะสานท าใหเ้กิดความทนต่อแรงดึงสูง ท าใหเ้ม่ือน าไปใส่ขา้วสารที่มี
น ้ าหนกัมากท าใหไ้ม่เกิดการฉีกขาดไดง่้าย แต่ถา้วา่เร่ืองกระสอบป่านไม่ไดป้้องกนัความช้ืนมากนกั 
แต่การซึมซบัน ้ าของกระสอบนั้นอาจซึมซบัไดช้า้กวา่วสัดุประเภทอ่ืน อนัเน่ืองจากเสน้ใย อาจเกิด
การช ารุดเสียหายได ้เม่ือเสียหายอาจน าไปทิ้งหรือไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ที่เหนียวและมีหลายเสน้ผสาน
กบัการถกัทอที่แน่นท าใหก้ารซึมซบัน ้ าเกิดขึ้นไดช้า้ แต่หากใชห้ลายๆคร้ัง 

นอกจากน า “ ปอ ” มาทอเป็นถุงกระสอบแลว้นั้นยงัน ามาท าเชือกหรือที่เรียกกนัวา่ “ เชือก
ป่าน ” เชือกที่มีลกัษณะทอเป็นเสน้ใหญ่ มกัจะถูกน ามาใชใ้นงานตกแต่ง เช่น งานตกแต่งร้านกาแฟ 
และหอ้งอาหาร อ่ืนๆ เพราะดว้ยผิ วสมัผสัหรือ Texture ของตวัเชือกที่ดูเป็นธรรมชาติมีความ
สวยงามกวา่เชือกปกติ จะเห็นวา่การน าพชืชนิดหน่ึงมาแปรรูปไดห้ลากหลายแลว้แต่ความตอ้งการ
ใชง้าน มีความทนทานและสวยงามตามรูปแบบของธรรมชาติ  

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท  าโครงการ  จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท์ี่มีคุณภ าพ จากการ
น าวสัดุที่มีอยูแ่ต่เกิดการช ารุดมาเพิม่มูลค่าใหเ้ป็นส่วนผลิตในการสร้างตวัสินคา้ ใหอ้อกมาเป็น
กรอบรูปจากกระสอบป่านและเพิม่ความสวยงามโดยการประดิษฐเ์ป็นดอกไมจ้ากกระสอบป่าน
ตามที่ออกแบบและวางแผนไว ้เพือ่ด าเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพยีง ดัง่พระราชด าริของพระ
เจ้าอยูห่วั ร .9 ที่วา่ดว้ยการใชอ้ยา่งพอเพยีง เช่นเดียวกบักลุ่มของคณะผูจ้ดัท  าโครงการที่น าผา้
กระสอบหรือกระสอบป่านที่เกิดการช ารุด ทางกลุ่มของเรานั้นไดค้ิดคน้ที่จะพฒันาใหก้ระสอบป่าน
กลายเป็นสินคา้ หรือนวตักรรมที่มีคุณค่าและสามารถสร้างรายไดเ้พิม่มากขึ้น 

 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.   เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ  

              2.   เพือ่น าวสัดุที่ช ารุดเสียหายกลบัมาสร้างสรรคเ์ป็นช้ินงานที่แปลกใหม่และไดป้ระโยชน์ 
              3.   เพือ่เรียนรู้การท างานเป็นทีม การไดร่้วมออกแบบช้ินงานร่วมกนั 
              4.   เพือ่ใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละใชเ้วลาวา่งอยา่งเกิดประโยชน์ 
 
เป้าหมายของโครงการ 
             1.    การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
             2.    เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 
             3.    สนบัสนุนการน าวสัดุที่ช ารุดเสียหายมาสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์
 
การติดตามผล และการประเมินโครงการ 
             1.    น าเสนอผลงานเพือ่ใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
             2.    น าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
             3.    เม่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรคส าคญัและหาวธีิแกไ้ขใหท้นัการณ์ 
             4.    รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1.     การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
             2.     สามารถสร้างมูลเพิม่ใหก้บัวสัดุธรรมชาติและเพิม่รายได ้
             3.     ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
             4.     ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท์ี่แปลกใหม่และมีคุณค่า 
 
 
 
 
 

 
 

 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
                 โครงการประเภทส่ิงประดิษฐก์รอบ  DIY ดอกไมจ้ากผา้กระสอบคณะผูจ้ดัท  าไดศ้ึกษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการดงัน้ี 

                  1.  แนวคิดการออกแบผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใช ้
                  2.  แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
                  3.  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 
                  4.  แนวคิดทฤษฎีการเขียนแผนธุรกิจ 
                  5.  งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  
1. แนวคดิการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 
                  การออกแบบ หมายถึง  การรู้จกัวางแผนจดัตั้งขั้นตอน  และรู้จกัเลือกใชว้สัดุวธีิการเพือ่
ท  าตามที่ตอ้งการนั้น  โดยใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะรูปแบบและคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตาม
ความคิดสร้างสรรค ์และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ขึ้นมา เช่น เราจะท าเกา้อ้ีนัง่ซกัตวัจะต้องวางแผนไว้
เป็นขั้นตอนโดยตอ้งเร่ิมเลือกวสัดุที่จะใชท้  าเกา้อ้ีนั้นจะใชว้สัดุอะไรที่เหมาะสม  วธีิการต่อยดึนั้น
ควรใชก้าว ตะปูนอต  หรือใชข้อ้ต่อแบบใด  ค านวณสดัส่วนการใชง้านใหเ้หมาะสม  ความแขง็แรง
ของเกา้อ้ีนัง่มากนอ้ยเพยีงใด สีสนัควรใชสี้อะไรจึงจะสวยงาม และทนทานกบัการใชง้าน เป็นตน้  
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
                  การออกแบบผลิตภณัฑมี์ปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง 4 ประการคือ 
                  1.  การออกแบบที่สมัพนัธก์บัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
                  2.  การออกแบบที่สมัพนัธก์บัวสัดุและกระบวนการผลิต 
                  3.  การออกแบบที่สมัพนัธก์บัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
                  4.  การออแบบที่มีคุณค่าทางความสวยงาม 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
                  การออกแบบผลิตภณัฑมี์ปัจจยั  (Design factors)  มากมายที่นกัออกแบบที่ตอ้งค านึงถึง
แต่ในที่น้ีจะขอกล่าวเพยีงปัจจยัพื้นฐาน 10 ประการ ที่นิยมใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาสร้างสรรค์
ผลงานเชิงอุตสาหกรรม   ซ่ึงปัจจยัดงักล่ าวเป็นปัจจยัที่สามารถควบคุมได้ และเป็นตวัก าหนด
องคป์ระกอบของงานออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ส าคญั  ไดแ้ก่ 



 1.  หน้าที่ใช้สอย (Function)  
                  ผลิตภณัฑท์ุกชนิดจะตอ้งมีหนา้ที่ใชส้อยถูกตอ้งตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  คือสามารถ
ตอบสนองประโยชน์ใชส้อยตามที่ผูบ้ริ โภคตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในหน่ึงผลิตภณัฑน์ั้น
อาจมีหนา้ที่ใชส้อยอยา่งเดียวหรือกลายหนา้ที่ก็ได้ แต่หนา้ที่ใชส้อยจะดีหรือไม่นั้น   ตอ้งใชง้านไป
ระยะหน่ึงถึงจะทราบขอ้บกพร่อง 
2.  ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal)  
                  ผลิตภณัฑท์ี่ออกแบบมานั้นจะตอ้งมีรูปทรง ขนาด สีสนัสวยงาม  น่าใช้ ตรงตามรสนิยม
ของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย   เป็นวธีิการเพิม่มู ลค่าผลิตภณัฑท์ี่ไดรั้บความนิยมและไดผ้ลดี   เพราะ
ความสวยงามเป็นความพงึพอใจแรกที่คนเราสมัผสัไดก่้อนมกัเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลกั   การ
ก าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบผลิตภณัฑน์ั้น   ไม่เหมือนกบัการก าหนดรูปร่างและสีในงาน
จิตรกรรม  ซ่ึงสามารถที่จะแสดงหรือก าหนดรูปร่ างและสีไดต้ามความนึกคิดของจิตกร  แต่ในงาน
ออกแบบผลิตภณัฑน์ั้น  จ าเป็นตอ้งยดึขอ้มูลและกฎเกณฑผ์สมผสานของรูปร่างและสีสนั   ระหวา่ง
ทฤษฎีทางศิลปะและความพงึพอใจของผูบ้ริโภคเขา้ดว้ยกนั  ถึงแมว้า่มนุษยแ์ต่ละคนมีการรับรู้และ
พงึพอใจในเร่ืองของความงามไดไ้ม่เท่ากนั   และไม่มีกฎเกณฑก์ารตดัสินใจใดๆ  ที่เป็นตวัช้ีขาด
ความถูกความผดิ  แต่คนเราส่วนใหญ่ก็มีแนวโนม้ที่จะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกนัตาม
ธรรมชาติ   ตวัอยา่งเช่น   ผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบั  ของที่ระลึก  และของตกแต่งบา้นต่างๆ  ความ
สวยงามก็คือหนา้ที่ใชส้อยนั้นเอง  และความสวยงามจะสร้างความประทบัใจแก่ผูบ้ริโภคใหเ้กิดการ
ตดัสินใจซ้ือได ้
3.  ความสะดวกสบายในการใช้  (Ergonomics)  
                  การออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ดีนั้นตอ้งเขา้ใจกายวภิาคเชิงกลเก่ียวกบัขนาด  สดัส่วน
ความสามารถและขีดจ ากดัที่เหมาะสมส าหรับอวยัวะต่างๆ  ของผูใ้ช้  การเกิดคว ามรู้สึกที่ ดีและ
สะดวกสบายในการใชผ้ลิตภณัฑท์ั้งทางดา้นจิตวทิยา(Psychology)และสรีระวทิยา (Physiology)  ซ่ึง
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะเพศ  เผา่พนัธุ์  ภูมิล าเนา  และสงัคมแวดลอ้มที่ใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นเป็น
ขอ้บงัคบัในการออกแบบ 
4.  ความปลอดภัย (Safety) 
                  ผลิตภณัฑท์ี่เกิดขึ้นเพือ่อ  านวยความสะดวกในการด ารงชีพของมนุษย์   มีทั้งประโยชน์
และโทษในตวั  การออกแบบจึงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคเป็น
ส าคญั  ไม่เลือกใชว้สัดุ สี  กรรมวธีิการผลิต  ฯลฯ  ที่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชห้รือท าลายส่ิงแวดลอ้ม  ถา้
หลีกเล่ียงไม่ไดต้อ้งแสดงเคร่ืองหมายเตือนไวใ้หช้ดัเจนและมีค  าอธิบายการใชแ้นบมากบัผลิตภณัฑ์
ดว้ย  ตวัอยา่งเช่น  การออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า   ควรมีส่วนป้องกนัอุบติัเหตุที่อาจเกิดขึ้น



ไดจ้ากความเม่ือยลา้หรือพลั้งเผลอ  เช่น  จากการสมัผสักบัส่วนกลไกท างาน  จากความร้ อน  จาก
ไฟฟ้าดูด ฯลฯ จากการสมัผสักบัส่วนกลไกท างาน จากความร้อน  จากไฟฟ้าดูด  ฯลฯ หลีกเล่ียงการ
ใชว้สัดุที่ง่ายต่อการเกิดอคัคีภยัหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ   และควรมีสญัลกัษณ์หรือค าอธิบายติด
เตือนบนผลิตภณัฑไ์ว้   การออกแบบผลิตภณัฑส์ าหรับเด็ก   ตอ้งเลือกใชว้สัดุที่ไม่มี สารพษิเจือ
ปน   เผือ่ป้องกนัเวลาเด็กเอาเขา้ปากกดัหรือออม   ช้ินส่วนตอ้งไม่มีส่วนแหลมคมใหเ้กิดการ
บาดเจบ็  มีขอ้ความหรือสญัลกัษณ์บอกเตือน  เป็นตน้ 
5.  ความแข็งแรง (Construction) 
                 ผลิตภณัฑท์ี่ออกแบบมานั้นจะตอ้งมีความแขง็แรงในตวั   ทนทานต่อการใชง้ านตาม
หนา้ที่และวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบติัของวสัดุ  ขนาด  แรง
กระท าในรูปแบบต่างๆ จากการใชง้าน ตวัอยา่งเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ดีตอ้งมีความมัน่คง
แขง็แรง  ตอ้งเขา้ใจหลกัโครงสร้างและการรับน ้ าหนกั   ตอ้งสามารถควบคุมพฤติกรรมการใชง้าน
ใหก้บัผูใ้ชด้ว้ย เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านใหก้บัผูใ้ชด้ว้ย  เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านให้
เหมาะสม  สะดวกสบาย  ถูกสุขลกัษณะ   และตอ้งรู้จกัผสมความงามเขา้กบัช้ินงานไดอ้ยา่ง
กลมกลืน   เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแขง็แรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม  จึงเป็นหนา้ที่
ของนักออกแบบที่จะตอ้งเป็นผูผ้สานสองส่ิงเขา้มาอยูใ่นความพอดีใหไ้ด้   นอกจากการเลือกใช้
ประเภทของวสัดุ โครงสร้างที่เหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งค  านึงถึงความประหยดัควบคู่กนัไปดว้ย 
6.  ราคา (Cost) 
                 ก่อนการออกแบบผลิตภณัฑค์วรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใชว้า่เป็นกลุ่มใด   อาชีพ
อะไร ฐานะเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะช่วยใหน้กัออกแบบสามารถก าหนดแบบผลิตภณัฑแ์ละประมาณราคา
ขายใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดใ้กลเ้คียงมากขึ้น  การจะไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑท์ี่มีราคาเหมาะสม
นั้น  ส่วนหน่ึงอยูท่ี่การเลือกใชช้นิด   หรือเกรดของวสัดุ   และวธีิการผลิตที่ เหมาะสม   ผลิตไดง่้าย
และรวดเร็ว  แต่ในกรณีที่ประมาณราคาจากแบบสูงกวา่ที่ก  าหนดก็อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือ
พฒันาองคป์ระกอบดา้นต่างๆ กนัใหม่เพือ่ลดตน้ทุน  แต่ทั้งน้ีตอ้งคงไวซ่ึ้งคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น 
7.  วัสด ุ(Materials) 
                 การออกแบบควรเลือกวสัดุที่มีคุณสมบติัดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่  ความใส  ผวิมนัวาว  ทนความ
ร้อน ทนกรดด่างไม่ล่ืน ฯลฯ ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่ใชส้อยของผลิตภณัฑน์ั้นๆ  นอกจากนั้นยงัตอ้ง
พจิารณาถึงความง่ายในการดูแลรักษา   ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต  สัง่ซ้ือและคงคลงั  รวมถึง
จิตส านึกในการรณรงคช่์วยกนัพทิกัษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยการเลือกใชว้สัดุที่หมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ได้
( recycle ) และก็ก็เป็นส่ิงที่นกัออกแบบตอ้งตระหนกัถึงในการออกแบบร่วมดว้ย  เพือ่ช่วยลด
ปริมาณของขยะโลก  



 8.  กรรมวิธีการผลิต (Production) 
                  ผลิตภณัฑท์ุกชนิดควรออกแบบใหส้ามารถผลิตได้ ง่ายรวดเร็วประหยดัวสัดุ ค่าแรงและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ แต่ในบางกรณีอาจตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้งกบักรรมวธีิของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ที่มีอยูเ่ดิมและควรตระหนกัอยูเ่สมอวา่ไม่มีอะไรที่จะลดตน้ทุนไดร้วดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ  
มากกวา่การประหยดัเพราะการผลิตทีละมากๆ  
9.  การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) 
                  ผลิตภณัฑท์ุกช นิดควรออกแบบใหส้ามารถบ ารุงรักษาและแกไ้ขซ่อมแซมไดง่้าย ไม่
ยุง่ยากเม่ือมีการช ารุดเสียหายเกิดขึ้นง่ายและสะดวกต่อการท าความสะอาดเพือ่ช่วยยดือายกุารใช้
งานของผลิตภณัฑร์วมทั้งควรมีค่าบ ารุงรักษาและการสึ กหรอต ่า   ตวัอยา่งเช่น   ผลิตภณัฑป์ระเภท
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองยนต ์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ  ที่มีกลไกภายในซบัซอ้นอะไหล่บาง
ช้ินยอ่มมีการเส่ือมสภาพไปตามอายกุารใชง้านหรือจากการใชง้านที่ผดิวธีิการออกแบบที่ดีนั้น
จะตอ้งศึกษาถึงต าแหน่งในการจดัวางกลไกแต่ละช้ินเพือ่ที่จะไดอ้อกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณ
ต่างๆ  ใหส้ะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ไดโ้ดยง่ายนอกจากนั้นการออกแบบยงั
ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ  ร่วมดว้ย   เช่น   การใชช้ิ้นส่วนร่วมกนัใหม้ากที่สุดโดยเฉพาะ
อุปกรณ์ยดึต่อการเลือกใช้ ช้ินส่วนขนาดมาตรฐานที่หา ไดง่้าย การถอดเปล่ียนไดเ้ป็นชุดๆ  การ
ออกแบบใหบ้างส่วนสามารถใชเ้ก็บอะไหล่หรือใชเ้ป็นอุปกรณ์ส ารับการซ่อมบ ารุงรักษาไดใ้น
ตวั  เป็นตน้ 
10.  การขนส่ง (Transportation) 
         ผลิตภณัฑท์ี่ออกแบบควรค านึงถึงการประหยดัค่าขนส่งความสะดวกในการ
ขนส่ง  ระยะทาง   เสน้ทางการข นส่ง (ทางบก  ทางน ้ าหรือทางอากาศ  ) การกินเน้ือที่ในการขนส่ง  
(มิติความจุ  กวา้ง * ยาว * สูง  ของรถยนตส่์วนบุคคล  รถบรรทุกทัว่ไป  ตูบ้รรทุกสินคา้  ฯลฯ) ส่วน
การบรรจุหีบห่อตอ้งสามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดการ ช ารุดเสียหายของผลิตภณัฑไ์ดง่้าย กรณีที่
ผลิตภณัฑท์ี่ท  าการออกแบบนั้นมีขนาดใหญ่อาจตอ้งออกแบบใหช้ิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้
ง่าย  เพือ่ท  าใหหี้บห่อมีขนาดเล็กลง  ตวัอยา่งเช่น   การออกแบบเคร่ืองเรือนชนิดถอดประกอบ
ได ้ ตอ้งสามารถบรรจุผลิตภณัฑล์งในตูสิ้นคา้ที่เป็นขนาดมาตรฐานเพือ่ประหยดัค่าขนส่งรวมทั้งผู ้
ซ้ือสามารถท าการขนส่งและประกอบช้ินส่วนใหเ้ขา้รูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยสะดวกดว้ยตวัเอง 
( อา้วอิงจาก https://sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph15/w9 ) 
 
 
 

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


2. แนวคดิทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

                  การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะท าใหส้ามารถสร้างกลยทุธท์างการตลาดที่สร้างความ
พงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ข พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคในสงัคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ
มากยิง่ขึ้น ที่ส า คญัจะช่วยในการพฒัน าตลาดและพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ขึ้น ในตลาดปัจจุบนัถือวา่
ผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ และมีความส าคญัที่สุดของนกัธุรกิจจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ผูบ้ริหารการตลาด จะตอ้ง
ศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคใหล้ะเอียด ถึงสาเหตุของการซ้ือการเปล่ียนแปลงการซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ ฯลฯ 
จะช่วยใหผู้บ้ริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของกิจการไดถู้กตอ้งวา่กลุ่มผูบ้ริโภคเหล่านั้น
ตอ้งการอะไร มีพฤติกรรมการซ้ืออยา่งไร แรงจูงใจในการซ้ือเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลที่ผูบ้ริโภค
น ามาตดัสินใจซ้ือคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจซ้ือขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนทางการตลาด  
( อา้งอิงจาก https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/บทที่-2-แนวคิด-ทฤษฎี-และงา/ ) 
 
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
                  ฉตัยาพร   เสมอใจ (2550 : 18)  พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ 
พฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึง
จะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
                  สุปัญญา  ไชยชาญ (2550 : 51)  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการ
ที่แสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพือ่ตอบสนองส่ิงเร้า 
                  สุวฒัน์  ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552 : 241)  ไดก้ล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้หรือ 
บริการของบุคคล เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของบุคคลนั้น ๆ 
                  ธนกฤต  วนัตะ๊เมล ์(2554 : 90)  พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ในการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมิน และการก าจดัทิ้งซ่ึงสินคา้ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ของ
ผูบ้ริโภค 
                  ชูชยั   สมิทธิไกร (2554 : 6)  พฤติกรร มผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้ (Use) และการก าจดัส่วนที่เหลือ
(Dispose) ของสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตน ปณิศา มีจินดา 
(2553:10) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้ง กบับุคคลหรือกลุ่มในการ



จดัหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช ้และการจดัการภายหลงัการบริโภคผลิตภณัฑ์ /บริการ เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาหน่ึง ๆ 
 
ประเภทของผู้บริโภค สามารถจ าแนกได้ 4 กลุ่มดังนี ้
           1.  ผู้บริโภคที่เป็นบุคคลและองค์กร  
               - ผูบ้ริโภคที่เป็นบุคคล มกัจะซ้ือสินคา้ไปใชใ้นครัวเรือนของเขา เช่น ซ้ือแป้ง สบู่ ยาสีฟัน 
ผงซกัฟอก หรือซ้ือไปเป็นของขวญัใหก้บัคนรัก การซ้ือและใชน้ี้ตอ้งเป็นบุคคลสุดทา้ย มิไดน้ าไป
ผลิตหรือขายต่อ 
               - องคก์รในที่ คือ นิติ บุคคลที่จดัตั้งโดยมีวตัถุประสงคมุ่์งแสวงหาก าไรหรือไม่แสวงหา
ก าไร จดัซ้ือสินคา้หรือบริการไวใ้ชใ้นกิจการของตนเอง 
                         
            2.  ผู้บริโภคที่เป็นบุคคลที่แท้จริง ผู้บริโภคที่มีศักยภาพและผู้บริโภคที่ไม่แท้จริง 
               - ผูบ้ริโ ภคที่เป็นบุคคลที่แทจ้ริง หมายถึง บุคคลที่ซ้ือสินคา้หรือบริการจากร้านคา้ใด
ร้านคา้หน่ึงเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
              - ผูบ้ริโภคมีศกัยภาพในการซ้ือ หมายถึง บุคคลที่พร้อมจะซ้ือสินคา้หรือบริการแต่ยงัไดรั้บ
การจูงใจหรือขอ้มูลในสินคา้หรือบริการยงัไม่เพยีงพอ 
              - ผูบ้ริโภคไม่แทจ้ริง หมายถึง บุคคลที่ไม่ มีความตอ้งการในสินคา้หรือบริกา รทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต 
           3.  ผู้บริโภคที่เป็นอุตสาหกรรมและเป็นครัวเรือน  

                       -  ผูบ้ริโภคที่เป็นอุตสาหกรรม หมายถึง ธุรกิจที่ซ้ือสินคา้หรือบริการไปขายต่อหรือผลิต
ต่ออีกทอดหน่ึงประกอบดว้ยพอ่คา้ส่ง พอ่คา้ปลีก ตวัแทนจดัจ าหน่ายหรือเป็นหน่วยงานรัฐบาล 

              - ผูบ้ริโภคที่เป็นครัวเรือน หมายถึง บุคคลที่มีอ  านาจซ้ือสินคา้หรือบริการไวใ้หส้มาชิกใน
ครอบครัวใช ้เช่น แม่บา้น 
             4.  ผู้บริโภคที่เป็ นผู้คาดหวัง ในที่น้ีคือบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่นกัการตลาดตอ้งการจะ
เขา้ถึงทั้งน้ี 
เพราะมีปัจจยัหลายประการที่สอดคลอ้งกบัสินคา้ของเขา  
 
 
 
 



พฤติกรรมผู้บริโภค จะอยู่ที่กิจกรรมหลัก 3 ประการคือ 
                  1. การจดัหา (Obtaining ) หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่คนน าไปสู่ การซ้ือหรือไดม้าซ่ึงรับ
สินคา้และการบริการมาใชกิ้จกรรมนบัตั้งแต่การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ซ่ึงรวมไป
ถึงการเปรียบเทียบสินคา้และบริการจนถึงการตกลตดัสินใจซ้ือ 
                  2. การบริการ (Consuming ) หมายถึงการติดตามดูวา่ผูบ้ริโภคนั้นท าการใชสิ้น คา้หรือ
บริการนั้นๆ ที่ไหน อยา่งไร ภายใตส้ถานการณ์อยา่งไรรวมไปถึงการดูดว้ยวา่การใชสิ้นคา้นั้นท าไป
เพือ่ความสุขอยา่งครบเคร่ืองสมบูรณ์แบบหรือเพยีงเพือ่ความตอ้งการขั้นพื้นฐานเท่านั้น 
                  3. การก าจดัหรือทิ้ง (Disposing) หมายถึงการติดตามดูผูบ้ริโภคว่ าใชสิ้นคา้หรือบริการ
และสินคา้หมดไปอยา่งไรโดยติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ด าเนินไปและที่กระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มรอบตวัดว้ยรมไปถึงการด าเนินการโดยวธีิอ่ืนกบัสินคา้หรอบริการที่ใชแ้ลว้        
 
(http://www.researchsystem.siam.edu/images/independent/Factors_influencing_the_use_of_car_c
are_services_in_Bang_Khae._Bangkok/8.บทท_2.pdf ) 
     
 
แนวคดิทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้น (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)  
                  ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ (Maslow, 1970 : 170) (Maslow’s Hierarchical Theory of 
Motivation) Maslow เช่ือวา่พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใชแ้นวโนม้
ของบุคคล ในการคน้หาเป้าหมายที่จะ ท าใหชี้วติของเขาไดรั้บความตอ้งการ ความปรารถนา และ
ไดรั้บส่ิงที่มี ความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าววา่กระบวนการของแรงจูงใจเป็นหวัใจ
ของทฤษฎีบุคลิกภาพ ของ Maslow โดยเขาเช่ือวา่มนุษยเ์ป็น “ สตัวท์ี่มีความตอ้งการ  ” ( wanting 
animal ) และเป็นการยากที่มนุษยจ์ะ ไปถึงขั้นของความพงึพอใจอยา่งสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดบัขั้น
ความตอ้งการของ Maslow เม่ือบุคคลปรารถนา ที่จะไดรั้บความพงึพอใจและเม่ือบุคคลไดรั้บความ
พงึพอใจในส่ิงหน่ึงแลว้ก็จะยงัคงเรียกร้องความพงึพอใจ ส่ิงอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะของ
มนุษย ์ซ่ึงเป็นผูท้ี่มีความตอ้งการจะไดรั้บส่ิงต่างๆอยูเ่สมอ  
Maslow  เรียงล าดับความต้องการของมนุษย์จากข้ันต้นไปสู่ความต้องการข้ันต่อไปไว้เป็นล าดับ 
ดังนี้ 
                   1.   ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ( Physiological needs )  
                 2.  ความตอ้งการความปลอดภยั ( Safety needs )  
                 3.  ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ ( Belongingness and love needs ) 

http://www.researchsystem.siam.edu/images/independent/Factors_influencing_the_use_of_car_care_services_in_Bang_Khae._Bangkok/8.บทท_2.pdf
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                 4.  ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง ( Esteem needs )  
                 5.  ความตอ้งการที่จะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง ( Self-actualization needs ) 
 
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
                  การก าหนดขั้นตอนของการตดัสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยการ
ตดัสินใจโดยมีล าดบัขั้นของกระบวนการ ดงักล่าว เป็นการตดัสินใจโดยใชเ้หตุผลและมีกฏเกณฑ์
ซ่ึงเป็นการตดัสินใจโดยใชร้ะเบียบวธีิทางวทิยาศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาขอ้สรุปเพือ่การ
ตดัสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือมีหลายรูปแบบ 
                  ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
                  ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคญัอยา่งมาก
เพราะการระบุปัญหาใหถู้กตอ้งหรือไม่ยอ่มมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อๆ ไปของกระบวนการ
ตดัสินใจซ่ึงจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของการตดัสินใจดว้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารควรจะตอ้งระมดัระวงั
ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดในการระบุปัญหาขององคก์ร ทั้งน้ี ผูบ้ริหารควรแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่ างอาการแสดง (symptom) ที่เกิดขึ้นกบัตวัปัญหาที่แทจ้ริงเสียก่อน ยกตวัอยา่งเช่น กรณีที่
ยอดขายของบริษทัลดลง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินคา้ต ่า จะเห็นวา่การที่ยอดขายลดลงเป็น
อาการแสดงและปัญหาที่ตอ้งแกไ้ข ไดแ้ก่ การที่คุณภาพสินคา้ต ่า ดงันั้นผูบ้ริหารที่ชาญฉลาดตอ้ง
คอยสงัเกตอาการแสดงต่างๆ ทั้งตอ้งรวบรวมขอ้มูลท ่าเป็นต่อการคน้หาสาเหตุของอาการแสดง
เหล่านั้นซ่ึงจะน าไปสู่การระบุปัญหาที่แทจ้ริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า  
                       ขั้นที่ 2 การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (Indentify limiting factos) เม่ือสามารถระบุ
ปัญหาไดถู้กตอ้งแลว้ผูบ้ริหารควรพจิารณาถึงขอ้จ ากดัต่างๆ ขององคก์ารโดยพจิารณากทรัพยากร
ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ก าลงัคน เงินทุน เคร่ืองจกัร ส่ิงอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ รวมทั้งเวลาซ่ึงมกัเป็นปัจจยัจ ากดัที่บอยูเ่สมอๆ การรู้ถึงขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขที่ไม่
สามารถเปล่ียนแปลงไดจ้ะช่วยใหผู้บ้ริหารก าหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงได้
ตวัอยา่งเช่น 
ถา้มีเง่ือนไขวา่จะตอ้งส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ภายในเวลา 1 เดือนทางเลือกของการแกไ้ขปัญหาการ
ผลิตสินคา้ไม่เพยีงพอที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกวา่ 1 เดือนก็ควรถูกตดัทิ้งไป 
                  ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไปผูบ้ริหาร
ควรมท าการพฒันาทางเลือกต่างๆ ขึ้นมาซ่ึงทางเลือกทางนั้นควรเป็นทางเลือกที่มีศกัยภาพและมี
ความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาใหน้อ้ยลงหรือใหป้ระโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น กรณีที่
องคป์ระกอบประสบปัญหาเวลาการผลิตไม่เพยีงพอผูบ้ริหารอาจพจิารณาทางเลือกดงัน้ี 1.) เพิม่การ



ท างานกะพเิศษ 2.) เพิม่การท างานล่วงเวลาโดยใชต้ารางปกติ 3.) เพิม่จ  านวนพนกังาน หรือ 4.) ไม่
ท าอะไรเลย ในการพฒันาทางเลือกผูบ้ริหารอาจขอความคิดเห็นจากผูบ้ริหารอ่ืนๆ ที่ประสบ
ความส าเร็จทั้งภายในและภายนอกองคก์าร ซ่ึงอาจใชว้ธีิการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจดัการ
ประชุมกลุ่มยอ่ยขึ้น ขอ้มูลที่ไดรั้บจากบุคคลเหล่านั้นเม่ือผนวกรวมกบัสติปัญหา ความรู้ 
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรคแ์ละประสบการณ์ของตนเองจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถพฒันา
ทางเลือก 
                  ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผูบ้ริหารไดท้  าการพฒันา
ทางเลือกต่างๆ โดยจะน าเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอยา่งรอบคอบ
และควรวเิครห์ทางเลือก 
                        ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ ดีที่สุด (Select the best alternative) เม่ือผูบ้ริหารไดท้  า
การวเิคราะห์และประเมินทางเลือกต่างๆ แลว้ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละ
ทางเลือกอีกคร้ังหน่ึงเพือ่พจิารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพยีงทางเดียวทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสีย
ต่อเน่ืองในภายหลงันอ้ยที่สุดและใหผ้ลประโยชน์มากที่สุดแต่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตดัสินใจเลือก
ทางเลือกแบบประนีประนอมโดยพจิารณาองคป์ระกอบที่ดีที่สุดของแต่ละทางเลือกน ามา
ผสมผสานกนั 
                        ขั้นที่ 6 การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เม่ือผูบ้ริหาร ได้
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแลว้ก็ควรมีการน าผลการตดัสินใจนั้นไปปฏิบติัเพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพผูบ้ริหารควรก าหนดโปรแกรมการตดัสินใจโดยระบุถึงตารางเวลาการ
ด าเนินงาน งบประมาณ และบุคคลที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการปฏิบติัควรมีการมอบหมายหนา้ที่ที่
ชดัเจนและจดัใหมี้ระบบการติดต่อส่ือสารที่จะช่วยใหก้ารตดัสินใจเป็นที่ยอมรับนอกจากน้ีควรมี
การก าหนดระเบียบวธีิ กฎ และนโยบายซ่ึงมีส่วนใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                  ขั้นที่ 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation 
system) ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การสร้างระบบการควบคุมและการ
ประเมินผล ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารไดท้ราบขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยใหผู้บ้ริหารแกปั้ญหาหรือท าการตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยได้
ผลลพัธข์องการปฏิบตัิที่ดีที่สุด ( อา้งอิงจาก https://www.gotoknow.org/posts/284784 ) 
 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
                  ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซ่ึงมี ผลมาจากความแตกต่างกนัของ
ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมี
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ความแตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรม การซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ดงัน้ี  
                        1.  ปัจจัย ด้านวัฒนธรรม ( Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นวธีิการด าเนินชีวติที่
สงัคมเช่ือถือวา่เป็นส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบติั เพือ่ใหส้งัคมด าเนินและมีการพฒันาไปไดด้ว้ยดี 
บุคคลในสงัคมเดียวกนัจึงตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามวฒันธรรมเพือ่การอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสงัคม  
                       -  วัฒนธรรมพื้นฐาน ( Culture) หมายถึง ส่ิงที่เป็นรูปแบบหรือวธีิทางในการด าเนิน
ชีวติที่สามารถเรียนรู้และถ่ายทอด สืบต่อกนัมาโดยผา่นขบวนการอบรมและขดัเกลาทางสงัคม 
วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงพื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการซ้ือและพฤติกรรมของบุคคล  
                      -  วัฒนธรรมย่อย ( Subculture) หมายถึง วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยๆในแต่ละวฒันธรรม ซ่ึง
มีรากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผวิ และภูมิภาคที่แตกต่างกนั บุคคลที่อยูใ่นวฒันธรรมกลุ่มยอ่ย
จะมีขอ้ปฏิบติัทางวฒันธรรมและสงัคมที่แตกต่างกนัไปจากกลุ่มอ่ืน ท าใหมี้ผลต่อชีวิตความเป็นอยู ่
ความตอ้งการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซ้ือที่แตกต่างกนัและในกลุ่มเดียวกนัจะมี
พฤติกรรมที่คลา้ยคลึงกนั วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย เช่น  กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผวิ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ 
                      -  ช้ันทางสังคม (Social class) เป็นการจดัล าดบับุคคลในสงัคมจากระดบัสูงไประดบั
ต ่า โดยใชล้กัษณะที่คลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ อาชีพ ฐานะ รายได ้ตระกูลหรือชาติก าเนิด ต  าแหน่งหนา้ที่
ของบุคคลเพือ่จะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย ต าแหน่งของ
ผลิตภณัฑแ์ละการจดัส่วนประสมทางการตลาด ชั้นทางสงัคมแบ่งเป็น 3 ระดบั 6 กลุ่มยอ่ย โดยชั้น
ทางสงัคมของบุคคลสามารถเล่ือนขั้นไดท้ั้งขึ้นและลง เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงทางรายได ้อาชีพ 
ต าแหน่งหนา้ที่การงาน เช่น เม่ือบุคคลมีรายไดเ้พิม่ขึ้น ยอ่มแสวงหาการบริโภคที่ดีขึ้น 
ประกอบดว้ย 
                        2.  ปัจจัยด้านสังคม ( Social Factor) เป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนัและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสงัคมจะประกอบดว้ย 
                      -  กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มที่บุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยมีอิทธิพล ต่อ
ทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง เน่ืองจากบุคคลตอ้งการใหเ้ป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่ม จึงตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอา้งอิง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 
กลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ 
                              -  ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวถือวา่มีอิทธิพลอยา่งมากต่อทศันคติ 
ความคิดและค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การเสนอ
ขายสินคา้จึงตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภค และการด าเนินชีวติของครอบครัว 



                      -  บทบาทและสถา นะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น 
ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องคก์รและสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีสถานะที่แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
ฉะนั้นในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคมกัจะมีบทบาทหลายบทบาทที่เก่ียวขอ้งกบั การตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของตนเอง และผูอ่ื้นดว้ย 
                        3.  ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
                              -  อายุ (Age) อายทุี่แตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั เช่น กลุ่ม
วยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
                          -  วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวติของ
บุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวติในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงที่มีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการทศันคติและค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซ้ือที่
แตกต่างกบั  
                       -  อาชีพ ( Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ตอ้งการสินคา้และบริการที่แตกต่างกนั 
                       -  รายได้ ( Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ ( Economic Circumstance) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการที่เขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ี
ประกอบดว้ย รายไดก้ารออมสินทรัพย ์อ านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน ส่ิงเหล่าน้ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทั้งส้ิน 
                       -  การศึกษา (Education) ผูท้ี่มีระดบัการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑท์ี่มี
คุณภาพดีมากกวา่ผูท้ี่มีการศึกษาต ่า 
                       -  ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวติ (Lifestyle) ค่านิยมหรือ
คุณค่าหมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึงอตัรา
ผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อตราสินคา้ รูปแบบการด ารงชีวติ ( Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการด าเนิน
ชีวติในโลกมนุษย ์โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม ( Activities) ความสนใจ (Interest) ความคิดเห็น 
(Opinions)  
                       4.  ปัจจัยด้านจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปัจจยัภายใน การเลือกซ้ือของ
บุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวทิยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย 
                      -  การจูงใจ ( Motivation) หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ ( Drive) ที่อยูภ่ายในตวับุคคล ซ่ึง
กระตุน้ใหบุ้คคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกได ้



พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดขึ้นตอ้งมีแรงจูงใจ ( Motive) ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการที่ไดรั้บการกระตุน้
จากภายในตวับุคคลที่ตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย แรงจูงใจที่เกิดขึ้น
ภายในตวัมนุษย ์ถือวา่เป็นความตอ้งการของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็น ความตอ้งการทางดา้น ต่างๆ ท าให้
เกิดแรงจูงใจที่จะหาสินคา้มาบ าบดัความตอ้งการของตน 
                        -  การรับรู้ ( Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซ่ึงขึ้นอยูปั่จจยั
ภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการและอารมณ์ และยงัมีปัจจยัภายนอกคือ ส่ิง
กระตุน้ การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสมัผสัทั้ง 5 การเห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน รส กาย การ
สมัผสั ซ่ึงแต่ละคนมีการรับรู้แตกต่างกนัไป  
                      -  การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลจากประสบการณ์
ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ้น เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้และเกิดการตอบสนองต่อส่ิ ง
กระตุน้นั้น 
                      -  ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดซ่ึงบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมา
จากประสบการณ์ในอดีต 
                      -  ทัศนคติ (Attitudes) เป็นการประเมินความพงึพอใจหรือไม่พงึพอใจของบุคคล 
ความรู้สึกดา้นอารมณ์ และแนวโนม้การปฏิบตัิที่มีผ ลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ หมายถึง
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
                      -  บุคลิกภาพ (Personality) เป็นรูปแบบลกัษณะของบุคคลที่จะเป็นตวัก าหนด
พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลกัษณะดา้นจิตวทิ ยาที่มีลกัษณะแตกต่างของบุคคลซ่ึง
น าไปสู่การตอบสนองที่สม ่าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อส่ิงกระตุน้ 
                      -  แนวคดิของตนเอง (Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง
หรือความคิดที่บุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 
                        
                         5.  ปัจจัยด้านการตลาด (Marketing factor) หรือ  ส่วนประสมการตลาด หมายถึง 
ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพือ่สนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
                      -  ผลิตภณัฑ ์ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายสู่ต ลาดเพือ่ความสนใจ การจดัหา 
การใชหรือการบริโภคที่สามารถท าใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจประกอบดว้ยส่ิงที่สมัผสัไดแ้ละ
สมัผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์
อาจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑท์ี่เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มี



ตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility)มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผล
ท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 
                              -  ราคา (Price) หมายถึง จ  านวนที่ต้ องจ่ายเพือ่ใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์ /บริการ หรือเป็น
คุณค่าทั้งหมดที่ลูกคา้รับรู้เพือ่ใหไ้ดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์ /บริการคุม้กบัเงินที่จ่ายไป
หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัที่สองที่เกิดขึ้น ถดัจาก  Product ราคาเป็น
ตน้ทุน  (Cost)  ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า  (Value)  ของผลิตภณัฑก์บั
ราคา  (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดกล
ยทุธด์า้นราคาตอ้งค านึงถึง 
                      -  การส่งเสริมการตลาด(Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพือ่สร้างความพอใจต่อ
ตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจใหเ้กิดความตอ้งการหรือเพือ่เตือน
ความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรม
การซ้ือหรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกั บผูซ้ื้อ เพื่ อสร้างทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย  (Personal selling) ท าการขาย และการ
ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น  (Non personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ 
องคก์ารอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใชห้ลกั การเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดแบบประสมประสานกนั IMC (Integrated Marketing Communication) โดยพจิารณาถึง
ความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้
                      -  การจดัจ าหน่าย (Place หรือ  Distribution)  หมายถึง โครงส ร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช ้เพือ่เคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาน
บนัที่น าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตวั
สินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 
 ( อา้งอิงจาก https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25/ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อก/ ) 
 
 
 
3. ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
                  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความ
พงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งที่กิจการใช้
เพือ่ใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 

https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25/ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก/


                  1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑข์องบริษทัที่อาจกระทบต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลบัซบัซอ้นและคุณภาพที่คนรับรู้ไดข้อง
ผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑท์ี่ใหม่และสลบัซบัซอ้นอาจตอ้งมีการตดัสินใจอยา่งกว้ างขวาง ถา้เรารู้เร่ือง   
ผูบ้ริโภคที่ไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพจิารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่าง
ของผลิตภณัฑต์ลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 
หีบห่อที่สะดุดตาอาจท าใหผู้บ้ริโภคเลือกไวเ้พือ่พจิารณา ประเมิน เพือ่การตดัสินใจซ้ือ ป้ายฉลากที่
แสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท์ี่ส าคญัก็จะท าใหผู้บ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั 
สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ที่ปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 
                  2.  ราคา  (Price) ราคามีอิ ทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา
นอ้ย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตดัสินใจอยา่ง
กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพจิารณารายละ เอียด โดยถือเป็นอยา่งหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายที่เก่ียวขอ้ง
ส าหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ท าใหก้ารซ้ือลดนอ้ยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมิน
คุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ 
                        3.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Placement-Channel of Distribution) กลยทุธข์อง
นกัการตลาดในการท าใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์
แน่นอนวา่สินคา้ที่มีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซ้ือก็จะท าใหผู้บ้ริโภคน าไปประเมินประเภท
ของช่องทางที่น าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์ เช่น สินคา้ที่มีของแถม
ในร้านเสริมสวยชั้นดีในหา้งสรรพสินคา้ท าใหสิ้นคา้มีช่ือเสียงมากกวา่น าไปใชบ้นชั้นวางของใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
                        4.  การส่งเสริมการตลาด  (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริม
การตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารที่นกั
ตลาดส่งไปอาจเตือนใจใหผู้บ้ริโภครู้วา่เขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาได้
และมนัสามารถส่งมอบใหไ้ดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยนืยนัวา่
การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง  
(อา้งอิงจาก http://passakorn2326.blogspot.com/2017/02/marketing-mix_20.html ) 
 
4. แนวคดิทฤษฎีการเขียนแผนธุรกิจ 
                  แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือที่มีความส าคญัยิง่ส าหรับผูป้ระกอบการที่ริเร่ิม
จะก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลร วมแห่งกระบวนการคิดพจิารณา และการตดัสินใจที่



เปล่ียนความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบวา่แผนธุรกิจเปรียบ
เหมือนแผนที่ในการเดินทาง ที่จะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ 
แผนจะใหร้ายละเอียดต่างๆ ทั้งเร่ืองของกา รตลาด การแข่งขนักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ การ
คาดคะเนทางการเงิน ที่จะช้ีน าผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีใหเ้ห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควร
ระวงัดว้ยเช่นกนั ถา้เปรียบวา่แผนที่ที่ดียอ่มจะใหร้ายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางที่ชดัเจนแลว้ 
แผนธุรกิจก็ไม่ต่างกนัในการที่จะใหร้ายละเอียดอยา่งเพยีงพอที่จะท าใหผู้ร่้วมลงทุนตดัสินใจไดว้า่ 
ธุรกิจนั้นควรจะร่วมลงทุนดว้ยหรือไม่ จากแผนธุรกิจจะท าใหผู้ร่้วมลงทุนเขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
ธุรกิจอยา่งชดัเจน เขา้ใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบติัการ ปัญหาอุปสรรค และหนทาง
ที่เตรียมการเพือ่ไปสู่ความส าเร็จ ถึงแมว้า่ผูป้ระกอบการจะใชเ้งินลงทุนของตวัเอง ไม่ตอ้งการผูร่้วม
ลงทุนหรือเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน แผนธุรกิจก็ยงัจ  าเป็นอยูดี่เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการมีแผนที่ในการ
บอกทิศทางของการด าเนินกิจการในอนาคต   
(อา้งอิงจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1 ) 
 
 แผนธุรกิจควรมีอะไรบ้าง 
                    เน่ืองจากแผนธุรกิจที่ดียอ่มช่วยในการวดัถึงความเป็นไปไดข้องกิจการที่จะลงทุนแผน
จึงควรประกอบดว้ยการวเิคราะห์อยา่งละเอียดในตวัแปรหรือปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
                    1.  สินคา้หรือบริการที่จะขาย 
                    2.  กลุ่มลูกคา้ที่คาดหวงั 
                    3.  จุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการที่จะท า 
                    4.  นโยบายการตลาด เช่น นโยบายดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินคา้ 
                    5.  วธีิการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ที่ตอ้งใช้ 
                    6.  ตวัเลขทางการเงิน นบัตั้งแต่รายไดท้ี่คาดวา่จะได ้ค่าใชจ่้าย ก าไร ขาดทุน จ านวน
เงินลงทุนที่ตอ้งการ และกระแสเงินสดที่คาดวา่จะไดม้าหรือใชไ้ป 
          
แผนธุรกิจที่ดี เม่ืออ่านแล้วควรจะต้องตอบค าถามเหล่านี้ได้  
                    1.  การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั  
                    2.  ธุรกิจน้ีน่าลงทุนไหม 
                    3.  ธุรกิจมีแนวโนม้โอกาสที่จะประสบความส าเร็จตั้งแต่เม่ือแรกตั้งมากนอ้ยขนาดไหน 
                    4.  ธุรกิจน้ีไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพยีงใด 
                    5.  สินคา้ที่จะผลิตมีวธีิการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพยีงใด 



                    6.  สินคา้ที่ผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพยีงใด 
                    7.  วธีิการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้นมีทางเลือกอ่ืนที่ประหยดัไดม้ากกวา่หรือไม่ 
                    8.  หนา้ที่ต่างๆ เช่น การผลิต การจ าหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มีการ
จดัการที่ดีและเหมาะสมเพยีงใด 
                    9.  จ านวนและคุณภาพของพนกังานที่ตอ้งการมีเพยีงพอหรือไม่ 
 
องค์ประกอบส าคญัในแผนธุรกิจ 
                  องค์ประกอบที่ 1 : บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
                  เป็นส่วนแรกที่ผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ีวา่ จะอ่านรายละเอียด
ในตวัแผนต่อหรือไม่ ดงันั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งช้ีใ หเ้ห็นประเด็นส าคญั สองประการ คือ  1. 
ช้ีใหเ้ห็นวา่มีโอกาสจริงๆ เกิดขึ้นในตลา ดส าหรับธุรกิจที่ก  าลงัคิดจะท า  2. ตอ้งช้ีใหเ้ห็นวา่ สินคา้
หรือบริการที่จะท านั้น จะสามารถใชโ้อกาสในตลาดที่วา่นั้นใหเ้ป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งไร บทสรุป
ผูบ้ริหารจึงตอ้งเขียนใหเ้กิดความน่าเช่ือ ถือ หนกัแน่น และชวนใหติ้ดตามรายละเอียดที่อยูใ่นแผน
ต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไวเ้สมอวา่ คุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะสะทอ้นถึงคุณภาพของแผน
โดยรวม จึงควรใหเ้วลากบัการเขียนส่วนน้ีอยา่งพถีิพถินั 
                  เน้ือหาในบทสรุปผูบ้ริหารควรจะกล่าวถึงส่ิงต่อไปน้ี 
                  1.  อธิบายวา่จะท าธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไร  พยายามอธิบายให้
เห็นวา่ สินคา้หรือบริการที่จะท านั้นจะเปล่ียนแปลงวถีิชีวติหรือวถีิการใชสิ้นคา้หรือบริการไปจาก
เดิมอยา่งไร บอกดว้ยวา่ธุรกิจจะก่อตั้งเม่ือไร สินคา้ /บริการมีคุณสมบตัิพิ เศษอะไรในแง่รูปลกัษณ์ 
ประโยชน์ใชส้อย เทคโนโลย ีฯลฯ ที่จะไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง หากธุรกิจด าเนินการมาเป็นระยะเวลา
หน่ึงแลว้ บอกดว้ยวา่ ขนาดของธุรกิจใหญ่ขนาดไหน มีความเติบโตกา้วหนา้ในช่วงที่ผา่นมา
อยา่งไร 
                  2.  โอกาสและกลยทุธ ์สรุปวา่อะไรคือโอกาส  ท าไมจึงน่าในใจ และจะใชโ้อกาสนั้น
ดว้ยวธีิอยา่งไรขอ้มูลส่วนน้ีอาจน าเสนอในรูปขอ้เทจ็จริงของตลาด เง่ือนไขตลาด สภาพของคู่แข่ง 
(เช่น คู่แข่งขนัไม่ปรับปรุงสินคา้มานานแลว้ คู่แข่งขนัก าลงัเพล่ียงพล ้า แนวโนม้ของอุตสาหกรรม
และอ่ืนๆ ที่แสดงวา่โอกาสทางการคา้ก าลงัเปิดให)้ 
                  3.  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคะเนลูกคา้เป้าหมาย  ระบุและอธิบายยอ่ๆ ถึงลกัษณะ
ตลาด ใครเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั จะจดัวางต าแหน่งผลิตภณัฑอ์ยา่งไร จะวางแผนการเขา้ถึงลูกคา้
อยา่งไร รวมถึงขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างของตลาด ขนาดและอตัราการเติบโตขอ งกลุ่มลูกคา้ 
ยอดขาย และส่วนแบ่งตลาดที่คาดหมาย 



                  4.  ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ  ระบุถึงความไดเ้ปรียบและความเหนือกวา่ใน
การแข่งขนั เช่น ความไดเ้ปรียบจากตวัผลิตภณัฑ ์การไดเ้ปรียบจากการเขา้ตลาดก่อน ความ
ไดเ้ปรียบจากการที่คู่แข่งขนัอยูใ่นภาวะอ่อนแอ ตลอดจน เง่ือนไขอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรมนั้นๆ 
                  5.  ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก าไร  บทสรุปใหเ้ห็นถึงความ
คุม้ค่าของการลงทุน เช่น ก าไรขั้นตน้ ก าไรจากการด าเนินงาน ระยะเวลาของการท าก าไร ระยะเวลา
การคุม้ทุน ระยะเวลาที่กระแสเงินสดจะเป็นบวก การคาดหมายอตัราผลตอบแทนจาการลงทุน และ
การคาดคะเนผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนๆ 
                  6.  ทีมผูบ้ริหาร สรุปความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทกัษะของผูท้ี่เป็นตวัหลกั
ในการก่อตั้งและบริหาร พร้อมสมาชิกในทีม บอกยอ่ๆ ถึงความส าเร็จในอดีต โดยเฉพาะที่ เก่ียวกบั
การท าก าไร การบริหารงานและคน 
                  7.  ขอ้เสนอผลตอบแทน  ระบุสั้นๆ ถึงเงินลงทุนหรือเงินกูท้ี่ตอ้งการ จะเอาเงินไปท า
อะไร จะตอบแทนเจา้ของเงินอยา่งไร ผลตอบแทนของการลงทุนของเจา้หนา้ที่หรือผูร่้วมลงทุนจะ
เป็นเท่าใด 
                        องค์ประกอบที่ 2 : ประวัติย่อของกิจการ 
                  ส่วนน้ีคือการใหข้อ้มูลเบื้อตน้เก่ียวกบัประวั ติความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งใน
ดา้นรูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทาง
การตลาด การคิดคน้และพฒันาสินคา้ /บริการ ที่ตอ้งการ น าเสนอใหก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
นอกจากน้ีควรใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายระยะที่ตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 
                        องค์ประกอบที่ 3 : การวิเคราะห์สถานการณ์ 
                  ขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนธุรกิจ คือ การพยายามท าความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆที่ส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถ
ในการท าก าไร และความพร้อมในดา้นต่างๆ ของกิจการ ดงันั้นการวเิคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงาน
อนัดบัแรกที่ส าคญัที่ ผูป้ระกอบการควรกระท า เพือ่ใชเ้ป็นข้ อมูลในการก าหนดทิศทางกลยทุธ ์   
                  การวเิคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอยา่งยอ่ๆ วา่ SWOT ANALYSIS  
                  1.  การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อมของ
กิจการในดา้นต่างๆ ทั้งน้ี โดยมุ่งเนน้การวเิคราะห์ในส่วนที่เป็น จุดแขง็ (Strengths) และ จุดอ่อน 
(Weaknesses) ของกิจการ 
                  2.  การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ
ที่ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้นจึงตอ้งพยายามเ ขา้ใจในสถานการณ์



ปัจจุบนัและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นไปในลกัษณะที่
เป็นโอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการด าเนินธุรกิจ  
                         องค์ประกอบที่ 4 : วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ  
                        วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลพัธท์างธุรกิจที่กิจการตอ้งการ
ไดรั้บในช่วงระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของ
กิจการ และเป้าหมายเฉพาะดา้นในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด 
เป้าหมายทางการจดัก าร เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ี
เป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 
ปี และเป้าหมายระยะยาวที่นานกวา่ 5 ปี 
                  ลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจที่ดีมี 3 ประการ คือ 
                  1.  มีความเป็นไปได ้หมายความวา่ กิจการมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได ้หากไดมี้การ
ด าเนินงานอยา่งเตม็ที่ตามแผนธุรกิจที่วางไว ้การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจควรประเมินจาก
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ กล่าวคือ ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่
เล่ือนลอยเกินความจริงจนท าไม่ได ้และก่อใหเ้กิดความทอ้แท ้แต่ก็ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่ง่าย
จนเกินไปจนไม่ตอ้งทุ่มเทความพยายามใดๆ ก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยง่าย เป้าหมายที่ดี
จึงควรเป็นผลลพัธท์ี่ท  าไดย้ากแต่มีความเป็นไปได ้
                  2.  สามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม หมายถึง มีความชดัเจนที่สามารถประเมินไดว้า่ 
กิจการบรรลุตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ทั้งน้ี โดยทัว่ไป ควรจะตอ้งก าหนดระยะเวลาใหช้ดัเจนวา่ 
จะตอ้งบรรลุถึงเป้าหมายนั้นภายในระยะเวลาเท่าใด 
                  3.  เป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายถึง เป้าหมายยอ่ ยๆ ในแต่ละฝ่ายควรมีความ
สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมทั้งใหแ้น่ใจวา่เป้าหมายระยะสั้นๆ เป็นไปเพือ่
สนบัสนุนและส่งเสริมเป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว  
                        องค์ประกอบที่ 5 : แผนการตลาด 
                  แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศท างและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทาง
การตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประ เมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหนา้ โดยใช้
ประโยชน์จากความเขา้ใจที่ไดรั้บจากการวิเคราะห์สถานการณ์ 
                  ดงันั้น การวางแผนการตลาดจึงเป็นการก าหนดกลยทุธแ์ละวธีิในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาด เพือ่ใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่มุ่งหวงั โดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรทางการตลาดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการตอบรับกบัความเป็นไปและแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ 



เน้ือหาของแผนการตลาดตอ้งตอบค าถามหลกัๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
                  1.  เป้าหมายทางการตลาดที่ตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 
                  2.  ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
                  3.  จะน าเสนอสินคา้/บริการอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และดว้ยวธีิการใด 
                  4.  จะสร้างและรักษาความพงึพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวธีิการใดบา้ง 
                  5.  ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 
                   
 ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ตล อดจนประสบการณ์และ
วจิารณญาณที่ดี ในการก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ ์และวธีิการทางการตลาดส าหรับกิจการตาม
องคป์ระกอบที่ส าคญัของแผนการตลาด ซ่ึงมีเน้ือหาหลกั 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  
                    1.  เป้าหมายทางการตลาด 
                    2.  การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
                    3.  กลยทุธแ์ละกิจกรรมทางการตลาด 
                          -   กลยทุธก์ารตลาดเพือ่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
                          -   กลยทุธเ์พือ่การเติบโตทางการตลาด 
                          -  กลยทุธส่์วนประสมทางการตลาด 
                    4.  การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 
                  องค์ประกอบที่ 6 : แผนการจัดการและแผนคน 
                 ในส่วนน้ีผูจ้ดัท  าแผนจะตอ้งระบุโครงสร้างขององคก์ารใหช้ดัเจน โดยแสดงแผนผงั
โครงสร้างของ องคก์รวา่ ประกอบไปดว้ยหน่วยงานอะไรบา้ง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความ
รับผดิชอบอะไร รวมถึงต าแหน่งผูบ้ริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้างของคณะกรรมการและการ
ถือหุน้ การเขียนในส่วนน้ีควรจะท าใหผู้อ่้านเห็นวา่คณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมที่ดี
ในการบริหาร มีความสมดุลในดา้นความรู้ ความสามารถที่ครบถว้น ทั้งดา้นเทคนิคและการบริหาร 
มีความช านาญและประสบการณ์ในกิจการที่ท  า  
                  รายละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี คือ 
                  1.  โครงสร้างองคก์ร 
                       -  ต าแหน่งงานหลกัขององค์ การคนที่จะมาด ารงต าแหน่ง พร้อมทั้งแผนผงัองคก์าร  
                       -  หากผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ตม็เวลา ตอ้งระบุวา่ใครจะ
เป็นผูช่้วยในงานนั้น เพือ่ท  าใหง้านสมบูรณ์ 



                       -  หากทีมงา นผูบ้ริหารเคยท างานร่วมกนัมาก่อน ให้ระบุวา่เคยท างานอะไร มี
ความส าเร็จในฐานะทีมที่ดีอะไรบา้ง 
                  2.  ต าแหน่งบริหารหลกั 
                       -  ระบุวา่ต  าแหน่งบริหารหลกัๆ มีความรู้ความช านาญอะไรบา้งและมีความเหมาะสม
ในต าแหน่งงานนั้นอยา่งไร 
 -              - ระบุบทบาท ภาระความรับผดิช อบของแต่ละต าแหน่งในทีมบริหาร  
                       -  อาจใส่ประวติัสั้นๆ ของทีมบริหารเอาไวใ้นส่วนน้ีดว้ยก็ได้ หรือมิฉะนั้นอาจน าไป
ใส่ไวร้วมกนัในภาคผนวก 
                    3.  ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหารระบุเงินเดือนที่จ่ายแก่ผูบ้ริหารตลอดจน
ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ และสดัส่วนการถือหุน้ของผูบ้ริหารแต่ละคน 
                    4.  ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืนๆ และเปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้ 
                    5.  คณะกรรมการบริษทัระบุคุณสมบตัิของกรรมการบริษทัองคป์ระกอบและภูมิหลงั
ของกรรมการแต่ละคนวา่จะเป็นประโยชนต่์อกิจการอยา่งไร 
                        องค์ประกอบที่ 7 : แผนการผลิต/ปฏิบัติการ  
                  หลงัจากที่ผูป้ระกอบการไดท้  าการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของ
กิจการ ตลอดจนก าหนดวตัถุประสงคท์างธุรกิจและแผนกลยทุธข์องกิจการในภาพรวม เพือ่สร้าง
ความไดเ้ ปรียบเชิงแข่งขนัแลว้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งถ่ายทอดส่ิง เหล่านั้นใหอ้อกมาเป็น
แผนการผลิต และปฏิบติัที่สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัแผนธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของบริษทั อนัไดแ้ก่ 
แผนการตลาด แผนการบริหารและจดัการบุคลากรและแผนการเงิน เพือ่สนบัสนุนและส่งเสริมให้
องคก์รมีศกัยภาพในการบรรลุเป้าหมายตามแผนนั้นๆ 
แผนการผลิต/ปฏิบติัการที่ดีจะตอ้งสะทอ้นความสามารถของกิจการในการจดัการกระบวนการผลิต
และปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ โดย
มุ่งเนน้ประเด็นการจดัการไปยงัระบบการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรั พยากรในการผลิตใหเ้ป็น
ผลผลิต ซ่ึงสามารถแสดงความสมัพนัธไ์ดด้งัแผนภาพที่ 1 โดย วตัถุดิบและทรัพยากร นั้น หมายถึง 
ปริมาณวตัถุดิบที่ใช ้ชัว่โมงแรงงานที่ท  าการผลิต หรือค่าใชจ่้ายรวมของทรัพยากรทุกอยา่งที่ใช ้
ไดแ้ก่ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เงินลงทุน และอ่ืนๆ ส าหรับ กระบวนการผลิตและปฏิบตัิการ หมายถึง 
กระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรการผลิตใหเ้ป็นผลผลิต และ ผลผลิต นั้น 
หมายความถึง จ  านวนหรือมูลค่าของสินคา้และบริการที่ผลิตได ้ 
               



 ในการวางแผนการผลิต/ปฏิบติันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งพจิารณาตดัสินใจในเร่ืองที่เก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตและปฏิบติัการภายในกิจการตามประเด็นที่ส าคญัๆ รวม 10 ประเด็นดงัต่อไปน้ี คือ 
              1.  คุณภาพ 
              2.  การออกแบบสินคา้และบริการ 
              3.  การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบติัการ และการตดัสินใจเร่ืองก าลงัการผลิต 
              4.  การเลือกสถานที่ตั้ง 
              5.  การออกแบบผงัของสถานประกอบการ 
              6. การออกแบบระบบงานและการวางแผนก าลงัคน 
              7. การจดักระบวนการจดัส่งวตัถุดิบ และสินคา้ส าเร็จรูป (Supply-Chain Management) 
              8. ระบบสินคา้คงคลงั 
              9.  ก าหนดการผลิตและปฏิบติัการ 
            10.  การด ารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 
             องค์ประกอบที่ 8 : แผนการเงิน 
            ในการจดัท าแผนธุรกิจนั้น กิจการตอ้งทราบใหไ้ดว้า่แผนที่จะจดัท าขึ้นนั้น เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไวห้รือไม่ การที่จะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนเท่าใด 
จะไดม้าจากแหล่งใดบา้ง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจา้ของกิจการ หรือแหล่งเงินทุน
ภายนอกในรูปของการกูย้มืจากเจา้หน้ี เรียกวา่ กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) จากนั้น จะ
เป็นเร่ืองของการตดัสินใจน าเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกวา่ กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) 
ซ่ึงจะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมที่ส าคญัต่อเน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ คือ 
กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย การผลิต การซ้ือ การขาย และการ
จ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ การตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมหลกัทั้งสาม คือ กิจกรรมจดัหาเงิน กิจกรรมลงทุน 
และกิจกรรมด าเนินงาน จะเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ นกับญัชีจะเป็นผู ้
น าเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็น
รายงานสรุปขั้นสุดทา้ยของขบวนการจดัท าบญัชี ที่แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจหรือ
อาจจะเป็นงบการเงินที่ครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี
เพือ่ใหท้ราบวา่ ในรอบระยะเวลาที่ผา่นมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอยา่งไร ก าไรหรือขาดทุน มีการ
เปล่ียนแปลงในเงินสดอยา่งไรบา้ง เพิม่ขึ้นหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร  
             งบการเงินประกอบดว้ย 
             1.  งบดุล เป็นรายงานที่แสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงในงบดุลจะประกอบไป
ดว้ยขอ้มูลทางการเงินที่แสดงถึงฐานะของกิจการคือขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของผู ้



เป็นเจา้ของ  
             2.  งบก าไรขาดทุน เป็นงบที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการโดยแสดงรายได ้
ค่าใชจ่้ายและก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
             3.  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อ
หุน้ ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั คือ  
                   -  ทุนเรือนหุน้ 
                   -  ก าไรสะสม 
งบน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้และก าไรสะสม  
             4.  งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินที่ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินใด
ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะรายงานใหท้ราบวา่ เงินสดในปีปัจจุบนัที่เพิม่ขึ้นหรือลดลงนั้น มี
สาเหตุจากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  
                   -   กิจกรรมด าเนินงาน 
                    -   กิจกรรมลงทุน 
                    -  กิจกรรมจดัหาเงิน 
               5.  นโยบายบญัชี หมายถึง หลกัการบญัชีหรือวธีิปฏิบติัที่กิจการใชใ้นการจดัท าและ
น าเสนองบการเงิน เน่ืองจากหลกัการบญัชีที่กิจการเลือกใชมี้ไดห้ลายวธีิ วธีิการบญัชีที่กิจการ
เลือกใชจ้ะมีผลกระทบต่องบการเงินไม่เหมือนกนั กิจการจึงตอ้งบอกขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ใ้ชใ้นงบ
การเงินทราบ โดยทัว่ไปแลว้กิจการควรเปิดเผยนโยบายบญัชีในเร่ืองต่อไปน้ีไวใ้นงบการเงิน   
                    -   วธีิการรับรู้รายได ้
                    -   การตีราคาสินคา้คงเหลือ 
                    -   การตีราคาเงินทุน 
                    -   ค่าเผือ่หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
                    -   วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา และการตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
                    -   การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
                    -   การจดัท างบการเงินรวม 
               องค์ประกอบที่ 9 : แผนการด าเนินงาน 
             หลงัจากผูป้ระกอบการก าหนดกลยทุธใ์นดา้นต่างๆ ของกิจการอยา่งรอบคอบและครบถว้น
แลว้ ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจดัท ารายละเอียดของกลยทุธด์งักล่าว โดยการก าหนดกิจกรรมของกล
ยทุธแ์ต่ละดา้นใหเ้ป็นรูปธรรมที่ชดัเจน ในทางปฏิบตัิ ผูป้ระกอบกา รอาจจะท าแผนการด าเนินงาน



ในลกัษณะของตารางที่มีรายละเอียดของเป้าหมาย กลยทุธ ์วธีิการ งบประมาณ และระยะเวลา
ด าเนินการ โดยจดัท ารายละเอียดเป็นรายเดือนหรือรายสปัดาห์ ตามที่ผูป้ระกอบการเห็นสมควร         
               องค์ประกอบที่ 10 : แผนฉุกเฉิน 
             แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไวล่้วงหนา้ ในกรณีที่สถานการณ์หรือ
ผลลพัธจ์ากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น จนเป็น
ผลกระทบในทางลบกบักิจการ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควรอธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจ
ที่อาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยา่งราบร่ืนตามแผนธุรกิจที่ไดก้  าหนดไว ้
                 ตวัอยา่งของประเด็นความเส่ียงทางธุรกิจและการเตรียมพร้อม ดงัน้ี 
                 -  ยอดขายหรือการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่เป็นไปตามคาดหมาย จนท าใหเ้งินสดหมุนเวยีน
ขาดสภาพคล่อง 
                 -  ธนาคารไม่ใหเ้งินกูห้รือลดวงเงินกู ้                  
                 -  คู่แข่งตดัราคาหรือจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองระยะยาว 
                 -  มีคู่แข่งรายใหม่ที่มีขนาดใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ มีสินคา้ครบถว้นกวา่ ราคาถูกกวา่ เขา้สู่
อุตสาหกรรม หรือมาตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 

                 -  สินคา้ถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาที่ถูกกวา่ 
                 -  มีปัญหากบัหุน้ส่วนจนไม่สามารถร่วมงานกนัได ้
                 -  สินคา้ผลิตไม่ทนัตามค าสัง่ซ้ือเน่ืองจากขาดแคลนวตัถุดิบ 
                 -  สินคา้ผลิตมากจนเกินไป ท าใหมี้สินคา้ในมือเหลือมาก 
                 -  เกิดการชะงกัการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรม  
                   -  ตน้ทุนการผลิต/การจดัการสูงกวา่ที่คาดไว ้ฯลฯ      
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                        ณชิกานต์ กระต่ายจันทร์ และคณะ (2558) โครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์
จากวสัดุเหลือใช ้ส่ิงประดิษฐก์รอบรูปจากแป้งขา้วเหนียว มีวตัถุประสงค ์ 1.เพือ่ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องวชิาโครงการ 2.เพือ่มูลค่าเพิม่ใหก้บักรอบรูปที่ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ 3.เพือ่ใหน้กัศึกษามี
ความคิกริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิท่กัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
                  การด าเนินโครงมีวธีิการด าเนินโครงการ 3 ขั้นคือ 1.) ขั้นเตรียมการ 2.) ขั้นด าเนินการ 
3.)ขั้นประเมินผล จากผลด าเนินการสรุปไดด้งัน้ี 



                  1. วนัเวลาและสถานที่ด าเนินโครงการ เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึง 
กุมภาพนัธ ์2559 รวมการปฏิบตัิ 8 คร้ัง สถานที่ปฏิบติังานคือ 17/33 หมู่ 10 ซอยแบร่ิง 34 หมู่บา้น
กญัญาเฮาส์ ต  าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270  
                  2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 4,750 บาทค่าใชจ่้ายในการด าเนิน
โครงการ 4,239 บาท คงเหลือ 511 บาท 
                  3. ประโยชน์ที่ไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ตามวตัถุประสงคข์องโครงการนั้นการ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ สร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บักรอบรูปที่ไม่ไดใ้ช ้
นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือกนัท า งานเป็นทีม นกัศึกษามีความคิกริเร่มในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
                  4. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดระหวา่งการปฏิบติัโครงการ 1. แป้งขา้วเหนียวจะแหง้เร็ว
และไม่สามารถป้ันต่อได ้2. ในการป้ันแต่ละคร้ังอาจใชเ้วลานานหากไม่ช านาญ 
                  5. ขอ้เสนอแนะแนวทา งในกรปฏิบตัิ 1. การป้ันแป้งขา้วเหนียวนบัเป็นกิจกรรมที่เปิด
พื้นที่ใหก้บัเยาวชนคนรู่นใหม่ที่มีความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละมีความสามารถในการป้ันตวัการ์ตูน
เป็นลวดลายต่างๆ ได ้เพราะฉะนั้นผูท้  าความเผยแพร่ส่ิงดีๆ ใหบุ้คคลที่เขา้มาอ่านเพือ่น าไปเผยแพร่
ต่อเพือ่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อไป 2. สามารถพฒันาสินคา้นวตักรรมการป้ันแป้งขา้วเหนียวที่
มีคุณภาพ ราคาถูก สามารถใชท้ดแทนสินคา้ที่น าเขา้จากต่างประทศและช่วยลดตน้ทุนในการผลิต
ของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมงานป้ันดินประดิษฐไ์ดส้ามารถพฒันาการป้ันแป้งขา้วเหนียวให้
เป็นที่รู้จกัในตลาด และน าไปต่อยอดเพิม่มลค่าในการประกอบอาชีพ 3. สามารถพฒันาการป้ันแป้ง
ขา้วเหนียวใหเ้ป็นที่รู้จกัของตลาดและน าไปต่อยอดในการเพิม่มูลค่าในการประกอบอาชีพจาก
ความพงึพอใจของลูกคา้ที่มีต่อโครงการส่ิงประดิษฐก์รอบรูปจากแป้งขา้วเหนียวโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก    

              
                  ยลธิดา ยิม้เป็นสุขและคณะ (2559 )  โครงการประเภทน้ีเป็นโครงการประเภท 
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์กรอบรูปมหศัจรรยจ์ากเศษผา้และกระดุม มีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1.) เพือ่บรรลุ
ประสงคก์ารเรียนรู้วชิาโครงการ และใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 2.) เพื่อรู้จกั
การวางแผน พฒันาโครงการอยา่งเป็นระบบ รู้จกัวธีิการแกไ้ขปัญหา 3.) เพือ่น าวสัดุเหลือใชม้า
พฒันาสร้างสรรค ์เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ เพือ่เพิม่มูลค่าใหสิ้นคา้ 
                 วธีิการด านินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ ขั้นที่ 3 ขั้น
ประเมินผล จากผลการด าเนินงานสรุปไดด้งัน้ี 



                 1. วนั เวลา และสถานที่ด าเนินโครงการ คือเร่ิมตั้งแต่ กรกฎาคม 2559-กุมภาพนัธ ์ 2560 
สถานที่ด  าเนินโครงการ บา้นเลขที่ 108 / 137 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 28 หมู่บา้นสวนหลวงวลิล ์ 5 
ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ แขวงดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250 
                 2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 1,000 บาทหกัทุนจากการด าเนิน
โครงการ 914 บาท เหลือเงิน 86 บาท แบ่งเงินส่วนที่เหลือใหส้มาชิกในกลุ่ม 2 คนเท่า ๆ กนัจ านวน
43 บาท  
                 3. ประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตุถุประสงคข์องโครงารนั้นการ
ด าเนินงานบรรลุวตัภุประสงคข์องการเรียนรู้ของวชิาโครงการ สร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บั  
กรอบรูปที่ไม่ใชแ้ลว้ นกัศึกษเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม นกัศึกษามีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรคแ์ละเพิม่ทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
                 4. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวา่งการปฎิบติังานโครงการ คือ 1. ปัญหาในดา้น
อุปกรณ์ที่สมาชิกในกลุ่มไม่มีความช านาญในการใชง้าน 2 . เคร่ืองจกัรที่ใชใ้นการเยบ็ผา้อาจใชง้าน
ไม่ไดท้  าใหต้อ้วเยบ็มือจึงเกิดความล่าชา้ 3. สภาพอากาศแปรปรวนท าใหเ้กิดผฃกระทบในระหวา่ง
การปฏิบตัิงาน 
                 5. ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา คือ 1. จดัการส่งเสริมการตลาดใหแ้ก่ลูกคา้ 2. การ
ฝึกอบรมบุคลกรและสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเพือ่คน้หาขอ้มูลใหง้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น  3. สมาชิก
ทุกคนตอ้งค านึงถึงการท างานเป็นทีม ตอ้งรับผดิชอบงานที่ไดรั้บมอบหมายไวใ้หดี้ที่สุด 
                 จากความพงึพอใจของลูกคา้ที่มีต่อโครงการส่ิงประดิษฐก์รอบรูปมหศัจรรยจ์ากเศษผา้
และกระดุม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก เม่ือิจารณาเป็นรายได ้พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบั
มาก รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมากและดา้นส่งเสริมทางการตลาดอยูใ่น
ระดบัมากตามล าดบั 
                กฤตพร  ชูเส้งและคณะ (2551- 2552 ) โครงการวจิยัเร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑป่์าน
ศรนารายณ์มดัยอ้ม ส าหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากดั ส าหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษต รหุบ
กะพง มีวตั ถุประสงค์  เพือ่พฒันาผลิตภณัฑจ์ากป่านศรนารายณ์มดัยอ้มส า หรับกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรหุบกะพง  เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าผลิตภัณฑจ์ากป่านศรนารายณ์มดัยอ้ม  เพื่อ
ติดตามผลความส าเร็จของโครงกา รโดยการวจิยัในปีที่ 1 (ปีงบประมาณ 2551) แบ่งการด า เนินงาน
ออกเป็น  3 ระยะโดย (ระยะที่  1) การทดลองเพือ่คดัเลือกความเหมาะสมของลกัษณะเสน้ใยป่าน
ศรนารายณ์ที่จะใช ้มดัยอ้ม   (ระยะที่ 2) การทดลองวธีิการมดัและยอ้มสีเพือ่ความเหมาะสมกบั
ลกัษณะของเสน้ใย    



(ระยะที่ 3) การออกแบบลวดลายเพือ่น าไปจดัท าผลิตภณัฑก์ ระเป๋าและหมวกออกแ บบประเภทล ะ
15 รูปแบบ และ ใหผู้ ้ เชียวชาญคดั เลือกเพยีงประเภทละ 3 รูปแบบ  จดัท าเป็นผลิตภณัฑน์ าไป
สอบถามความพงึพอใจ  ส่วนการวจิยัในปีที่ 2  (ปีงบประมาณ 2552) เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑด์า้นแบบกระเป๋าและหมวกจากป่านศรนารายณ์ที่ไดจ้ดัท าขึ้นสู่ชุมชนกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรหุบกะพง  สอบถามความพงึพอ ใจ ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจ านวน  30 คน ไดผ้ล
การศึกษาดงัน้ี 
                ผลการเลือกลกัษณะของเสน้ใยทีเหมาะสมกบัการมดัยอ้มในคร้ังน้ีพบวา่เสน้ใยแบบถกั
เปีย  สามารถน าไปขึ้นรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดเ้ลย  ส่วนการทดลองวธีิการมดัและยอ้มสีเพือ่ความ
เหมาะสมกบัลกัษณะ ของเสน้ใย พบวา่  การยอ้มทึบ แล้วยอ้มดว้ยวธีิการยอ้ม ร้อนโดยใชสี้ไดเร็กท์
เหมาะสมที่ สุด  การ ออกแบบลวดลายเพือ่น าไปจดัท าผลิตภณัฑห์มวกและกระเป๋าในคร้ังน้ีใช้
ลวดลายธรรมชาติประเภทพชืและสตัว ์ 
  
                ผลการสอบถามความพงึพอใจของผูอ้อกแบบในเร่ืองของกระเป๋าและหมวก ผูต้ อบ 
แบบสอบถามมีความพงึพอใจ ดา้นรูปแบบและดา้นสีที่ใชใ้นการยอ้มของกระเป๋าและ หมวกอยูใ่น 
ระดบัมากที่สุด     
                ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยผีลิตภณัฑก์ระเป๋าและหมวกจากป่านศรนารายณ์มดั ยอ้ม ผูเ้ขา้
รับการ อบรมมีความพงึพอใจ ดา้นวิ ทยากรมีความเหมาะสม  ดา้นการด า เนินการฝึกอบรม  ดา้น
กิจกรรมการฝึกอบรม  ดา้นเน้ือหาสาระของหลกัสูตร  ดา้นวตัถุประสงคข์องหลกั สูตรและดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก 
 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม 
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ที่จะท าส่ิงประดิษฐ ์
5. จดัเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบตัิงาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ ์

 
ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. ท าการวดัและตอกไมห้นา้สามเป็นโครงสร้างและน าผา้กระสอบส่วนหน่ึงมาปิดรอบ 
4. วดัและดดัลวดเพือ่ท  าเป็นกรีบดอกไมแ้ละใบไมแ้ละวดัผา้กระสอบใหพ้อดีกบัลวดที่ดดัไว ้ 
5. จากนั้นน าดอกไมท้ี่แหง้แลว้มาติดกบักรอบไมท้ี่เราเตรียมไวโ้ดยการใชก้าวร้อนยดึ 
6. ประดบัในดอกไมโ้ดยการยงิกาวร้อนใส่ตรงกลางดอกไมแ้ละติดลูกปัด 
7. ใส่กระจกและไมร้องดา้นหลงัเพือ่ใส่รูปได ้และน าห่วงส าหรับแขวนกรอบรูปมาติด 

 
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบตัิงาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน



แผนการด าเนินงาน 

 

 

 
วัน เวลา สถานที ่
           เร่ิมด าเนินการตั้งแต่       มิถุนายน 2562 จนถึง กุมภาพนัธ ์2563 
           สถานที่ปฏิบตัิงาน          120/88 ม.2 ซ.อุ่นอารี ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

2. ประชุมวางแผนงาน วาง
รูปแบบงาน และจดัสรร
งบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท์ี่
ปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานที่ที่จะท าธุรกิจบริการ 

        

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกล
ยทุธแ์ละการส่งเสริมการตลาด 

        

6. ลงมือปฏิบตัิงานตามแผนงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานที่วาง
ไว ้

       

7. สรุปผลการปฏิบตัิงาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

         



แผนที่ต้ังสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

สถานท่ีตัง้ 

DIY T&A 
 

 แยกบางนา  ส าโรง ปากน า้ 

 โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 แยกการไฟฟ้า 

 แพรกษา 

  สะพานอุ่นอารี 

  โรบินสนัสมทุรปราการ   บิ๊กซื สมทุรปราการ 



งบประมาณ และ วัสดุอุปกรณ์ 
  งบประมาณในการลงทุน คนละ 635 บาท รวมเป็นเงิน 1,270 บาท 
        1.    ไมอ้ดั                                                           70   บาท 
        2.    ไมส้น                                                         140   บาท 
        3.    กระจก                               250   บาท 
        4.    ผา้กระสอบ                                                 200   บาท 
        5.    ลวดส าหรับงานประดิษฐ์                              50   บาท 
        6.    กาว                                                               20   บาท 
        7.    ลูกปัด                                 30   บาท 
        8.    ตวัแขวนผนงั                                               10    บาท 
        9.    ป้ายไวนิล                                                   500   บาท 

  รวม                            1,270   บาท 



การจัดท าแผนธุรกิจ 

1.  บทสรุปผู้บริหาร 

             บริษทั DIY T&A จ ากดั ตั้งอยู ่บา้นเลขที่ 120/88 หมู่ 2 อุ่นอารี ต  าบล ทา้ยบา้ยใหม่ อ าเภอ

เมือง จงัหวดั สมุทรปราการ เปิดท าการเม่ือ 5 มิถุนายน 2562 กิจการเห็นวา่ในปัจจุบนั คนส่วนใหญ่

หากจะเลือกสินคา้ใดช้ินหน่ึงเป็นของขวญัก็จะเลือกสินคา้ที่มีคุณภาพมีความปราณีตละเอียดและใช้

ประโยชนไดจ้ริงยิง่ถา้สินคา้นั้นเป็นสินคา้ที่สามารถใชง้านไดใ้นระยะยาวแลว้ก็จะเป็นอีกหน่ึง

ทางเลือกส าหรับลูกคา้ที่ตอ้งการสินคา้ 

ปัจจยัเ หล่าน้ีท  าใหเ้กิดธุรกิจ ที่ใชช่ื้อร้านวา่  DIY T&A ทางคณะผูจ้ดัท  ามีความมัน่ใจที่จะ

บริหารธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จในธุรกิจได ้ 

  ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุน 400,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวยีน 10,500,000 

บาท มีตน้ทุนในการผลิต 630,955 บาท มีก าไรสุทธิ 9,397,613.18 บาท  

  แนวคดิในการด าเนินธุรกิจ 

              เพือ่ตอบสนองผูบ้ริโภคที่มีใจรักในการตกแต่งบา้น หรือผูท้ี่มีความช่ืนชอบในสินคา้ Hand 
made รวมทั้งชาวต่างชาติ เพราะชาวต่างชาติส่วนมากจะใหค้วามสนใจในสินคา้ Hand made บริษทั 
DIY T&A จึงท ากรอบรูปดอกไมจ้ากผา้กระสอบ ที่ท  าดว้ยมือมีความประณีตละเอียดอ่อนใน ทุก ๆ 
ช้ินงานมีความแขง็แรงคงทน และทางร้านยงัคงใหเ้ห็นถึงความ Classic ของสีผา้กระสอบ บนกรอบ
รูปและยงัประดบัดว้ยดอกไมจ้ากผา้กระสอบเป็นดอกชบาสีแดงสดเพิม่ความโดดเด่นใหก้บักรอบ
รูป สินคา้ของทางร้านมีเอกลกัษณ์เฉพาะ เพือ่ดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค 
             ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของธุรกิจ 
             DIY T&A เป็นธุรกิจขายสินคา้จากงาน Hand made แปลกใหม่ และสินคา้ยงัคงความ
ประณีตจากการท าสินคา้ดว้ยมือทุกช้ิน ทางร้านจะมีขนาดใหลู้กคา้เลือกซ้ือไดต้ามความตอ้งการ 
             1.  กรอบรูป Hand made size. S         850  บาท 
             2.  กรอบรูป Hand made size. M       950  บาท 
             3.  กรอบรูป Hand made size. L     1,050  บาท 
             สภาวะตลาด 

            ปัจจุบนัในดา้นการแข่งขนัช่องทางการตลาด จะตอ้งเพิม่ศกัยภาพมากขึ้นในดา้นสินคา้มาก
ขึ้นเพราะลูกคา้มีโอกาสที่ จะเลือกซ้ือและใชบ้ริการไดห้ลายแห่ง ดงันั้นธุรกิจสินคา้กรอบรูปจึงตั้ง
หนัมาพฒันาคุณภาพ รูปแบบของสินคา้ของตนเองอยูต่ลอดเวลาเพือ่รักษาลูกคา้ของตนเองไว ้
 

 



             กลุ่มเป้าหมาย 

 เพศชายและเพศหญิง อายรุะหวา่ง 25-59 ปี ที่มีความชอบในสินคา้ที่มีความแปลกใหม่ 

ละเอียดอ่อน จากรูปแบบของสินคา้ หรือกลุ่มผูบ้ริโภคที่มกัพบปะกบัคนส าคญัของตน และกลุ่ม

ชาวต่างชาติที่ช่ืนชอบในสินคา้ Hand made 

 กลยุทย์ทางการตลาด 

 เป็นธูรกิจสินคา้กรอบรูป Hand made โดยลูกคา้สามารถเลือกขนาดของสินคา้ทั้ง 3 ขนาด

ของทางร้านได ้สามารถเลือกเป็นของขวญัหรือของที่ละลึกใหแ้ก่กลุ่มบุคบลที่ส าคญัของตนได ้

Slogan สุขใจทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ 

 แผนที่บริการหรือการบริการ 

 ที่อยูกิ่จการตั้งอยู ่บา้นเลขที่ 120/88 หมู่ 2 อุ่นอารี ต  าบล ทา้ยบา้นใหม่ อ าดภอเมือง จงัหวดั

สมุทรปราการ ช่องทางออนไลน์ Facebook : DIY T&A Line : diyta21 

 การบริหารจัดการ 

ธุรกิจ DIY T&A ตั้งเป้าหมายระยะสั้นไวว้า่จะตอ้งเป็นที่รู้จกัของลูกคา้ใหไ้ดเ้ร็วที่สุดจะตอ้งมีการ

คืนทุนในระยะเวลา 3 ปี และมีก าไรในปีต่อไปที่เพิม่มากขึ้น มีการขยายกิจการเพิม่มากขึ้น และเพิม่

ช่องทางการบริการอยา่งแพร่หลาย เป้าหมายระยะยาวจะตอ้งเป็นผูน้ าทางการใหบ้ริการสามารถ

รักษาลูกคา้เดิมยาวนานและเพิม่ลูกคา้ใหม่ใหม้ากที่สุด ธุรกิจจะตอ้งประสบความส าเร็จเป็นธรักิจที่

ใหญ่และมัน่คงสร้างผลก าไรกบัทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม และมุ่งสร้างความพงึพอใจใหเ้กิดการ

ประทบัใจในสินคา้มากที่สุดอละสินคา้มีความแตกต่างจากที่อ่ืนมากที่สุด 

 สรุปผลทางการเงิน 

 ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 400,000 บาท ประมาณการรายไดจ้ากปีที่ 3 เป็นเงิน 

12,217,000 บาทประมาณการตน้ทุนการผลิตปีที่ 3 เป็นเงิน 440,529.50 บาท ประมาณการค่าใชจ่้าย 

ในการขายปีที่ 3 เป็นเงิน 630,955 บาท มีก าไรสุทธิ 9,397,613.18 บาท 

2.  วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกิจ 

            เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจน้ีต่อหุน้ส่วนในบริษทั 

              โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ   
            1.  เพือ่หาผูร่้วมลงทุน  
             2.  เพือ่ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการกูย้มืเงินกบัธนาคาร  
             3.  เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินธุรกิจ  



             โดยมีเง่ือนไขดังนี้ คือ 
             1.  ผูร่้วมลงทุนจะตอ้งรับผดิชอบการบริหารจดัการภายในของร้านร่วมกนั 

      2.  เม่ือธุรกิจไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามที่ก  าหนด  จะมีการปันผลใหก้บัผูร่้วมลงทุน 

3.  ความเป็นมาของธุรกิจ 
      3.1  ประวัติความเป็นมาหรือ แนวคดิในการจัดต้ังธุรกิจ 
             ประวัติของกิจการ / ผู้เร่ิมกิจการ 
             ธุรกิจการประดิษฐ ์ T&A DIY  เป็นธุรกิจที่ตอ้งพฒันาการใหบ้ริการกบัลูกคา้เป้าหมายโดย
เร่ิมก่อตั้งกิจการเม่ือ 5 มิถุนายน  2562 
              ก่อต้ังโดย นางสาวภคัรินทร์  ป้ันปัญญา 
                นายธวชัชยั           ชวดค า  
             ที่อยู่  120/88 ม.2 ซ.อุ่นอารี ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
              แนวความคดิในการก่อต้ังกิจการ 
            เกิดขึ้นจากการคิดริเร่ิมของผูป้ระกอบการเอง เน่ืองจากมีญาติผูใ้หญ่ไดม้าเยีย่มเยยีนเดินทาง
มาจากต่างจงัหวดัไดน้ าขา้วใส่ในกระสอบป่านมาใหเ้ป็นของฝากและเม่ือขา้วหมดก็ไม่รู้วา่จะน า
กระสอบนั้นไปใชอ้ะไรใหเ้กิดประโยชน์และโดยปกติเป็นคนที่ชอบในการประดิษฐจึ์งคิดลองท า
กรอบรูปจากผา้กระสอ บโดยน ากรอบรูปเก่าที่ไม่ไดใ้ชง้านและน าผา้กระสอบมาขึ้นโครงเป็น
ดอกไม ้ประดบัลงบนกรอบรูป น ารูปมาเขา้กรอบและประดบัไวใ้นบา้น ซ่ึงเป็นที่ช่ืนชอบของคน
ในบา้นและเพือ่นๆที่มาพบเห็น คนในครอบครัวรวมถึงเพือ่นๆจึงคิดสนบัสนุนใหล้องท าขายตาม
ตลาดดูก่อนซ่ึงผลที่ไดค้ือไดรั้บการสนใจจากผูบ้ริโภคดีแต่ยงัไม่ดีเท่าที่ควรจึงลองเปล่ียนตลาดและ
จดัสรรการผลิตสินคา้และจดัหาวสัดุที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยการไปวางจ าหน่ายในตลาดที่มี
นกัท่องเที่ยวต่างชาติมกัมาเดินซ่ึงไดรั้บการตอบรับดีขึ้นเป็นอยา่งมากชาวต่างชาติใหค้วามสนใจ 
 3.2   ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 

ล าดับ รายการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1 จดัหาท าเลที่ตั้งของกิจการ 1 เดือน 30 วนั 
2 จดัตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของร้าน 1 เดือน 30 วนั 
3 จดัซ้ือเคร่ืองมือ,วสัดุและอุปกรณ์ในการใชง้าน 1 เดือน 30 วนั 
4 ประชาสมัพนัธร้์าน 1 เดือน 30 วนั 
5 ประชุมวางแผนบุคลากรก่อนเปิดธุรกิจ 1 เดือน 30 วนั 
6 เปิดด าเนินธุรกิจ   

 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 5 เดือน        150 วนั 



4.  ผลิตภัณฑ์  
             เป็นธุรกิจกรอบรูปจากงาน DIY แปลกใหม่และคุม้ค่ากบัราคาที่ลูกคา้ไดจ่้ายไป มีความ
คงทน สามารถน าไปตกแต่งบา้นของตวัเองก็ดี หรือจะน าไปเป็นของขวญัของที่ระลึกโดยแก่คนที่
รักก็ได ้
             แบ่งราคาดงัต่อไปน้ี 
             1. Size S     850   บาท  
             2. Size M    950   บาท  
             3. Size L  1,050   บาท 
 
 



5.   การวิเคราะห์อุสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด 
      5.1  สภาวะอตุสาหกรรม และสภาวะตลาด 
             โดยใชก้ลยทุธก์ารส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภค จากการส ารวจพฤติกรรมของบุคคลทัว่ไป ทุก
เพศทุกวยัโดยมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความชอบ ความพงึพอใจที่จะตอ้งการผลิตภณัฑแ์บบไหน 
ทางบริษทัจึงไดน้ าผลิตภณัฑ ์กรอบรูป DIY ดอกไมจ้ากผา้กระสอบออกสู่ท้ องตลาด เพราะ
ผูบ้ริโภคในสมยัน้ีมกัใหค้วามสนใจกบัสินคา้ Hand made ที่มีคุณภาพแตกต่างและมีความคงทน       
      5.2  การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด  
             เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์  

-  กลุ่มผูบ้ริโภคที่พกัอาศยัอยูต่ามบา้นเด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ ทาวน์โฮม คอนโด อพาร์ทเมน้ต ์ฯ 

ที่อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงสถานที่ประกอบการ ถนนสุขมุวทิ 

             เกณฑ์ทางด้านประชากร 

-               -  กลุ่มชาวต่างชาติที่ช่ืนชอบในงาน Hand Made กลุ่มบุคคลท างานบริษทัเอกชนและ

รัฐบาลเพราะมีโอกาสไดพ้บปะกบับุคคลอ่ืน  ๆ

             เกณฑ์ทางด้านจิตวิทยา  

              -  กลุ่มชาวต่างชาติส่วนมากจะช่ืนชอบและหลงใหลในงาน Hand Made 

             เกณฑ์ทางด้านพฤติกรรม 

             -  กลุ่มผูบ้ริโภคที่ช่ืนชอบในงาน Hand Made และรักในการตกแต่งบา้นหรือบุคคลที่มกัจะ

ไดพ้บปะกบับุคคลส าคญัๆ และเพือ่ใชเ้ป็นของขวญัที่ละลึก 



 
 

      5.3  แนวโน้มทางการตลาด 

             แนวโนม้ทางการตลาดของ DIY T&A จะตอ้งอาศยัปัจจยัของสภาวะเศรษฐกิจในการซ้ือ

ของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมากเพราะ กรอบรูปดอกไมจ้ากผา้กระสอบก็ไม่ไดจ้  าเป็นต่อการด ารงชีวติ

มากนกั โดยบริษทัของเราจะตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการสร รหาวตัถุดิบ ขั้นตอนการผลิต จนถึง

จ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 

      5.4  ตลาดเป้าหมาย 

             กลุ่มชาวต่างชาติที่ช่ืนชอบในงาน Hand Made และกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชน และ

รัฐบาลที่มีโอกาสจะไดพ้บปะกบับุคคลอ่ืนๆ 

      5.5  ลักษณะทั่วไปของลูกค้า 

             ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจการคือ กลุ่มชาวต่างชาติและผูบ้ริโภคที่

สนใจในตวัสินคา้ Hand made ที่แปลกใหม่ไม่ซ ้ าใคร สวยงาม ทนัสมยั รูปลกัษณ์สินคา้ที่ดูราคา

แพง แต่แทท้ี่จริงแลว้ราคาจบัตอ้งไดเ้กินความคาดหมาย 

 

20%

25%

26%

29%

ส่วนแบ่งทางการตลาด

DIY T&A Memories of Freme Khonheng Frame บา้นตน้บุญ

บา้นตน้บุญ
DIY T&A

Khonheng
Frame

Memories of 
Freme



      5.6  สภาพการแข่งขัน 
             ในปัจจุบนัการแข่งขนัของช่องทางการตลาดจะมีการพฒันาขึ้นเร่ือยๆ เพราวา่กิจการร้าน

กรอบรูปนั้นมีเพิม่ขึ้นอยูเ่สมอและมีการแข่งขนัในดา้นความสวยงาม ความทนัสมยั เพือ่เพิม่มูลค่า

ใหก้บัสินคา้ และดึงดูดลูกคา้ใหส้นใจมากยิง่ขึ้น โดยบริษทัเราจะมีการเพิม่ประสิ ทธิภาพของสินคา้

และศกัยภาพใหม้าขึ้นเพือ่จะไดส้ามารถแข่งขนักบับริษทัอ่ืนในทอ้งตลาดได ้ผูป้ระกอบการแต่ละ

รายดว้ยสภาพการแข่งขนัของธุรกิจที่รุนแรงขึ้นทุกปีส่งผลใหแ้ต่ละร้าน ตอ้งทยอยออกมาท า

การตลาดเพือ่หวงักระตุน้แบรนดข์องตนเองใหเ้ป็นที่รู้จกัอยา่งต่อเน่ืองเพราะต้ องหาขอ้แตกต่างกบั

คู่แข่งขนัเพือ่ไม่ใหคู้่แข่งแยง่ลูกคา้ได ้ท  าเลมีบทบาทส าคญักบัธุรกิจอะไรก็ตามที่ตอ้งพบปะกบั

ลูกคา้โดยตรงคงไม่มีประโยชน์ถา้ไปเปิดร้านในซอยเปล่ียว ที่ไม่มีคนเดินผา่นหรือในแหล่งชุมชนที่

ไม่มีก าลงัจ่าย เพราะล าพงัค่าครองชีพใหอ้ยูไ่ปวนัๆ ยงัยากล าบ ากอยูเ่พราะฉะนั้น ท าเลที่เหมาะคือ

ยา่นที่มีคนเดินผา่นอยา่งพลุกพล่าน  

      5.7  คู่แข่งขัน 
            1.  Memories of freme 
              2.  Khonheng Freme 
              3.  บา้นตน้บุญ 



      5.8 รายละเอียดเปรียบเทีบคู่แข่งขัน 
 

 
การเปรียบเทยีบ 

 
DIY T&A 

 
 Memories of freme 

 
Khonheng Freme 
 

 
บ้านต้นบุญ 
 

ด้านผลติภณัฑ์ กรอบรูป DIY ดอกไม้
จากผา้กระสอบ 

กรอบรูปแขวนผนงัจาก
ไมอ้ดั 

กรอบรูปอลูมิเนียม กรอบรูปผา้แคนวาส 

 
ด้านราคา 

 
Size  S     850  บาท 
Size M    950  บาท 
Size L  1,050  บาท 
 

 
ขนาดเล็ก   499 บาท 
ขนาดกลาง 599 บาท 
ขนาดใหญ่  699 บาท 

 
ขนาดเล็ก      900  บาท 
ขนาดกลาง 1,000 บาท 
ขนาดใหญ่  1,100 บาท 
 

 
ขนาดเล็ก    550 บาท 
ขนาดกลาง  680 บาท 
ขนาดใหญ่  780 บาท  

 
ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

 
- 120/88 ม.2 อุ่นอารี 
- ช่องทางออนไลน์ 
Faecbook : DIYT&A 

Line : diyta.2126 

 

- ห้าง บ๊ิกซี สาขา
สมุทรปราการ ชั้น 1 

- ห้างโรบินสัน สาขา
สมุทรปราการ ชั้น 2 

- ตลาดปากน ้า  
ถ. ประโคนชยั 
 

 
ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

 
- ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ครบ 
1,499 บาท ลด 10 % 

 
- การแจกใบปลิว 

 
- ซ้ือสินคา้ครบ 1,000 
จดัท ารูปโพลาลอย ฟรี 
20 ใบ 

 
- มีป้ายหนา้ร้าน และ
จดัแสดงสินคา้ 



       5.9  การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ หรือ   Swot Analysis 

             5.9.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

 

ปัจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 
 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

- บริษทัมีการรับบุคคลกรที่ทีความสรู้
และความสามารถ 
- ผูบ้ริหารมีมนุษยส์มัพนัธดี์ ใส่ใจและ
เขา้ถึงพนกังานทุก ๆคน และยงัช่วย
นกังานแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ในบริษทั  บุคลากรขาด
ประสบการณ์ ในการท างานเป็น
ทีม  
- พนกังานของบริษทัยงัคงขาดจร
รณยาบรรณในการท างาน เช่น 
การเขา้ท างานสาย ไม่มีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน  

 
ด้านการตลาด 

 

- มีการอพัเดทขอ้มูลการ ใหบ้ริการผา่น
ช่องทางส่ือออนไลน์ Facebook : DIY 
Y&A , Line : diyta.21 

- เป็นธุรกิจที่เปิดใหม่ ยงัไม่เป็นที่
รู้จกัผูบ้ริโภคมากนกั 

 

 



 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (ต่อ) 

5.9.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยการพิจารณา โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats)    )  

ด้านการบริการ - ผูบ้ริหารมีทกัษะความรู้และ
ความสามารถ รวมทั้ง
ประสบการณ์ในการประดิษฐ์
ของใชต่้างๆจากวสัดุเหลือใช ้
ทั้งยงัมีการคดัเลือกพนกังานที่
มีทกัษะการท างานความ
ช านาญ และประสบการณ์เขา้
มาท างาน ท าใหส้ร้างความ
มัน่ใจในดา้นคุณภาพที่ดีใหแ้ก่
ลูกคา้ 

-พนกังานอาจะไม่มีทกัษาะ
ดา้นการขายและความรู้ที่
เก่ียวกบัสินคา้มากพอตอ้ง
อบรมการขายและความรู้
เบื้องตน้ใหก้บัพนกังาน
บ่อยคร้ัง 
- ร้าน DIY T&A เป็นธุรกิจเปิด
ใหม่อาจจะยงัจดัการบริการได้
ไม่ดีมากนกั ซ่ึงอาจส่งผลใหม้
ทางการด าเนินงานในระบบ
อาจเกิดปัญหาผดิพลาดเกิดขึ้ น
ได ้

ด้านการเงิน - การจดังบการเงินอยา่งเป็น
ระบบ วางแผน และการจดัสรร
งบการเงินก่อนเร่ิมปฏิบติังาน
จริงทุกคร้ัง พร้อมทั้งจดัท าเอง
สารค่าใชจ่้ายที่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรที่ชดัเจน จะช่วยควบคุม
ค่าจ่ายในการด าเนินธุรกิจได้
เป็นอยา่งดี 

- เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ตอ้งการ
ใช้เงินส่วนของเจา้ของ ในการ
ด าเนินงานทั้งหมดท าใหก้าร
ด าเนินงานที่ใชเ้งินทุนจ านวน
มากในคร้ังเดียว เช่น ค่าใชจ่้าย
การซ้ือวสัดุ และอุปกรณ์ เป็น
ตน้ ที่มีการจ่ายออกเป็นจ านวน
มากอาจท าใหร้้านขาดสภาพ
คล่องในการด าเนินธุรกิจ 

ปัจจัยการพิจารณา โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ตลาดและ
กลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้า 

- ในกลุ่มนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกัช่ืนชอบ
ในงาน Hand Made และในกลุ่มคนวยั
ท างานมกัจะไดพ้บปะกบัผูใ้หญ่ ในวนั
ส าคญัก็สามารถน าไปใชเ้ป็นของขวญัหรือ
เป็นของสมคุณได ้

- ผูบ้ริโภ คมีโอกาสเลือกซ้ือ
กรอบรูปในแบบอ่ืนๆได้เพราะ
ในปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการ
หลากหลายรูปแบบในธุรกิจน้ี 



สถานการณ์
แข่งขัน 

- นวตักรรมที่สนบัสนุนใหผ้ลิตภณัฑเ์กิด
ความโดดเด่น และแตกต่างกบัตราสินคา้
อ่ืน 

- ในดา้นก ารเขา้สู่ตลาดธุรกิจ
ขายส่ิงของจากการประดิษฐ ์มี
หลากหลายรูปแบบ ท าใหก้าร
แข่งขนัค่อนขา้งสูง 

สังคม - วฒัธรรมค่านิยมของสงัคมในปัจจุบนัเขา้
สู่ยคุโลกาววิตัน์ เกิดการไหลรวมของวฒั
ธรรม และค่านิยมจากต่างชาติ ส่งผลใหเ้กิด
ค่านิยมดา้นสินคา้ Hand Made  
 

- หากเงินบาทอ่อนตวั หรือ
ค่าเงินต่างประเทศปรับตวัสูง
กวา่ปกติ ท าใหต้น้ทุนสินคา้มี
ราคาสูงขึ้น ท าใหไ้ดรั้บ ก าไร
นอ้ยกวา่ปกติ 
 

เทคโนโลโลย ี - ร้าน DIY T&A มีการน าเทคโนโลยมีาใช้
ในโซเชียวเน็ตเวร์ิกในการโปรโมท
โฆษณา  ประชาสมัพนัธ ์รวมถึงการจดั
กิจกรรมของทางร้านซ่ึงท าใหลู้กคา้เป็นที่
รู้จกัร้าน DIY T&A มากขึ้น 

- ในการน าเทคโนโลยมีาช่วย 
อาจท าใหข้อ้มูลของทางร้านสูญ
หาย  ระบ บอาจเกิดการขดัขอ้ง 
หรือเกิดการชะงกัในการจดัการ
ทางระบบในส่วนของ การใชโ้ซ
เชียวเน็ตเวร์ิกในหารโปรโมท 
ประชาสมัพนัธร้์าน 

สภาพเศรษฐกิจ -  ตลาดอุสาหกรรมมีแนวโนม้เติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองเพิม่ขึ้นค่อนขา้งสูง เม่ือเทียบกบั
ธุรกิจที่ใชเ้งินทุนจดทะเบียนในระดบั
เดียวกนั 
- ราคาน ้ ามนัมีการปรับตวัลดลงอยา่ง
ต่อเน่ืองส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีก าลงัซ้ือเพิม่
มากขึ้นและรัฐบาลก็ยงัมีนโยบายการ
สนบัสนุน ธุรกิจ SME 
 

- ท าใหผู้บ้ริโภคยงัคงระมดัระวงั
การใชจ่้ายต่อสินคา้ฟุ่มเฟ่ือย
ค่อนขา้งมาก 
- ในการกลบักนัจากการที่
เศรษฐกิจไทยปรับตวัขึ้นทั้งน้ียงั
มีการส่งเสริมการลงทุนส าหรับ
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยอาจส่งผล
ใหเ้กิดคู่แข่งทางการตลาด
เพิม่ขึ้นตามไปดว้ย 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั 

- มีการรณรงคใ์หใ้ชว้สัดุเหลือใช ้ - มีการเปล่ียนแปลงระเบียบ
ขอ้บงัคบัของกฎหมาย 
 

กลุ่มผู้จ าหน่าย
,เครือข่าย 

- ตวัแทนจ าหน่าย 
- หา้งสรรพสินคา้ 

- เป็นบริษทัที่เปิดใหม่จึงท าให้
ไม่เป็นที่รู้จกัของกลุ่มผูค้นมาก
นกั 



6.   แผนบริหารจัดการ 
      6.1  ข้อมูลธุรกิจ 
             ช่ือกิจการ                                          T&A DIY 
             ที่อยู่ / ที่ตั้งกิจการ                 120/88  ม.2 ซ.อุ่นอารี ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมือง  
                                                                       จ.สมุทรปราการ  
             รูปแบบการด าเนินการของธุรกิจ       เป็นธุรกิจที่มีผูร่้วมลงทุน 
             ทุนจดทะเบียน                                  400,000  บาท 
             ระยะเวลาด าเนินการที่ผ่านมา           ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนกุมภาพนัธ ์2563 
             หมายเลขทะเบียนการค้า                   1995572930011    

      6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง 

1 นางสาวภคัรินทร์  ป้ันปัญญา ประธาน 
2 นายธวชัชยั           ชวดค า  รองประธาน 

 

      6.3  อ านาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ 
             อ านาจการตดัสินใจในการบริหารจดัการของทางร้านขึ้นอยูก่บั นางสาวภคัรินทร์ 
ป้ันป ญญา เท่านั้น  ซ้ึงเป็นผูมี้อ  านาจสัง่การสูงสุดภายในร้าน 
      6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน  และสัดส่วนการถือครอง 
 

ล าดับ ช่ือ - สกลุ จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 

1 นางสาวภคัรินทร์ ป้ันปัญญา 20,000 200,000 50% 
2 นายธวชัชยั          ชวดค า  20,000 200,000 50% 

 รวมจ านวนหุ้น / มูลค่าหุ้น 40,000 400,000 100% 
 
 
*มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
 
 
       
 



6.5  ประวัติของกรรมการหรือผู้บริหาร 
A.  ช่ือ-นามสกลุ นางสาวภคัรินทร์   ป้ันปัญญา   อาย ุ 21  ปี 
การศึกษา  

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จาก กศน. สมุทรปราการ ปีการศึกษา  2561 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง   จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ปีการศึกษา 2562 

 ประสบการณ์ท างาน 
     ปี  2561  บริษทั ปราการเจริญยนต ์จ  ากดั ต าแหน่ง การเงิน 
ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ได้รับ 
 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จากการแข่งขนั ส่ิงประดิษฐด์ว้ยความคิดสร้างสรรค์ 
             จาก บริษทั ปราการเจริญยนต ์จ  ากดั  
B.  ช่ือ-นามสกลุ  นายธวชัชยั   ชวดค า   อาย ุ 24   ปี 
การศึกษา  

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 
ปีการศึกษา 2561 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  
ปีการศึกษา  2562 

 ประสบการณ์ท างาน 
  ปี 2561 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็ก กรุ๊ป ต าแหน่ง พนกังานตอ้นรับ 
 ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ได้รับ 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  จากการแข่งขนัประกวด ส่ิงประดิษฐ ์วนัวทิยาศาสตร์  
                           จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ  
  
 

 



      6.6 แผนผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวภัครินทร์ ป้ันปัญญา 

ประธาน  

นายธวัชชัย ชวดค า 

รองประธาน 



      6.7  หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก 
 
      A.   ช่ือ  นางสาวภคัรินทร์  ป้ันปัญญา 

ต าแหน่ง ประธานบริษทั 
หนา้ที่ความรับผดิชอบ วางแผนการบริหารการจดัการ ภายในบริษทั 
การศึกษา / คุณสมบตัิ  ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชั้นสูง (ปวส.) 
อตัราเงินเดือน 15,000 บาท / เดือน 

  
      B. ช่ือ นายธวชัชยั   ชวดค า 

ต าแหน่ง                                          รองประธานบริษทั 
หนา้ที่ความรับผดิชอบ  ช่วยในการบริหารจดัการทุก ๆฝ่ายในบริษทั  
การศึกษา/คุณสมบตัิ ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชั้นสูง (ปวส.) 
อตัราเงินเดือน 14,000 บาท/เดือน 

 

      6.8  แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกิจ 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อัตราเงินเดือน 

1 นางสาวภคัรินทร์  ป้ันปัญญา ประธานบริษทั 1 15,000 
2 นายธวชัชยั  ชวดค า รองประธานบริษทั 1 14,000 

     
รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 2 29,000 

 

      6.9   วิสัยทัศน์ 
              ตอ้งการเป็นธุรกิจที่มีคว DIY ที่มีความแปลกใหม่ หลากหลาย ต่างจากคู่แข่งขนั 
      6.10 พันธกิจ 
              1.  กิจการมุ่งสร้างความพงึพอใจและใหเ้กิดความประทบัใจในการซ้ือสินคา้ 
              2.  พฒันาและน าเสนอผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภคอยูเ่สมอและสร้างความ
เช่ือมัน่ในมาตรฐานของผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ 

           



      6.11  เป้าหมายทางธุรกิจ 

        เป้าหมายระยะส้ัน  
               1.  สร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อแบรนด ์DIY T&A ใหเ้ป็นที่รู้จกั เพิม่จ  านวนขนาดให้
ครอบคลุมที่ก  าลงัเป็นที่นิยมสนใจ 

        2.  พฒันาใหมี้การเพิม่สินคา้ Hand made อยา่งหลากหลาย 
        เป้าหมายระยะกลาง  

               1.  พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และ เพิม่ชนิดของผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัสินคา้ Hand made  
พร้อมทั้งเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึ้น 

        2.  ผลิตภณัฑ ์Hand made  ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกิจการ 
        เป้าหมายระยะยาว  

               1.  พฒันาผลิตภณัฑใ์นรูปแบบอ่ืน ขยายตลาดไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน และพฒันาแบ
รนดใ์หเ้ป็นที่ยอมรับของตลาดอาเซียน 
               2.  พฒันาสินคา้ Hand made ใหส้ามารถกว้เขา้สู่สากล 
      6.12  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
               1.  พฒันาแนวทางการประกอบธุรกิจและพฒันาธุรกิจใหต้ราสินคา้เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  
               2. พฒันาผลิตภณัฑ ์ Hand made รูปแบบใหม่ ใหมี้รูปแบบการใชง้านที่สะดวกมากขึ้น มี
คุณภาพที่สูงขึ้น ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ที่สุด 
      6.13  นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 
               1.  มีการแบ่งเงินปันผลใหหุ้น้ส่วนทุกๆ คน โดยยดึหลกัในหารถือครองหุน้ส่วน 
               2.  หลงัจาก 2 ปีเป็นตน้ไปหุน้ส่วนทุกคนจะไดรั้บเงินปันผลเพิม่ขึ้น 
      6.14  แผนด าเนินการอ่ืนธุรกิจ 
               แผนการขยายกิจการเพือ่เพิม่ฐานขอ้มูลลูกคา้ใหม้ากขึ้นจากเดิมโดยจะเนน้การจดัตั้ง
สถานที่การใหบ้ริการที่ใกลก้บัคอนโด อพาร์เมนต ์หอ้งเช่า หรือบริเวณที่มี ผูต้นอาศยัอยูจ่  านวนมาก 
และมีการผลิตสินคา้ใหม่ในราคารที่ต  ่าลงสินคา้หลากหลายขนาด 
 
 

 



 7.  แผนการตลาด    
      7.1  เป้าหมายทางการตลาด 
             1.  เพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายขยายกลุ่มเป้าหมาย 
             2.  ขยายกิจการเพิม่สาขา 
             3.  ก าไรปีต่อไปเพิม่ขึ้นจากเดิม 20 % 
      7.2  ก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 

         1.  ผูท้ี่ชอบในสินคา้ DIY ที่มีคุณภาพดีและราคาจบัตอ้งได ้
         2.  กลุ่มนกัท่องเที่ยวที่สนใจสินคา้  DIY 

      7.3  กลยุทธ์ทางการตลาด 
             7.3.1  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
                       กรอบรูปจากงาน  Hand Made การน าผา้กระสอบมาตกแต่งเพิม่เติมกบักรอบรูปไม ้ 
ส่ีเหล่ียมที่ธรรมดาใหมี้ความแตกต่างและไม่ซ ้ าใครเพือ่ดึงดูดความสนใจ ไมก้รอบรูปท าขึ้นจากไม้
สนอยา่งดี แต่มีความแขง็แรงคงทนสามารถ ใชไ้ดน้านการออกแบบน าเอาผา้กระสอบธรรมดามา
สร้างสรรคใ์หส้วยงามมีความ  Classic จากสีผา้กระสอบเดิม บนขอบของกรอบรูป การตกแต่งเพิม่
ดว้ยดอกไมเ้ป็นดอกชบาสีแดงสด เพิม่ความโดดเด่นใหก้รอบรูป  ผลิตภณัฑ์ท าดว้ยมือจาก ความ
ปราณีตท าใหก้รอบรูปที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาจากการตกแต่ง ขนาดของกรอบรูป ขนาดเล็ก (S) 
30*45 CM. ขนาดกลาง (M) 40*60 CM. ขนาดใหญ่ (L) 50*70 CM. ตราสินคา้ มีความเรียบง่าย
จดจ าไดง่้าย DIY T&A การใช ้Font สีน ้ าเงินลวดลายดอกไมส้บายตาชวนมองและเน่ืองจากเป็น
สินคา้  Hand made จึงตอ้งใชเ้วลาในการท าสินคา้ดว้ยความประณีต หากลูกค้ าไดรั้บสินคา้แลว้เกิด
ความเสียหาย อนัเน่ืองเป็นเหตุมาจากทางร้าน ทางร้านขอรับประกนัการซ่อมแซมสินคา้ฟรีไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน หรือหากสินคา้ช ารุดเสียหายมากแลว้ลูกคา้เกิดความไม่พงึพอใจตอ้งการคืน
สินคา้ทางร้านเรายนิดีรับผดิชอบโดยการคืนเงิน  
              
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3.2  กลยุทธ์ด้านราคา 
                       มีการก าหนดราคาในระดบัที่ราคาถูก เพราะเร าค  านึงถึงรายไดข้องกลุ่มเป้าหมาย แต่
เช่ือวา่ลูกคา้ก็สามารถยอมรับไดเ้พราะ สินคท้ี่จดัท  าขึ้นคดัสรรจากวสัดุที่มีคุณภาพเช่ือวา่จะ ท าให้
ลูกคา้มีความรู้สึกที่คุม้ค่ากบัราคาที่จ่ายไป 
 

 
 
การช าระเงิน 

ลูกคา้สามารถช าระเป็นเงินสด หรือ โอนช าระเงินผา่นบญัชีธนาคารของทางร้าน (โดยไม่มี
ขั้นต ่า) ไดต้ามบญัชีธนาคารของทางร้าน  ดงัน้ี 

ช่ือบญัชีร้าน  “ นางสาวภคัรินทร์ ป้ันปัญญา ” 
ธ.กสิกรไทย   เลขที่บญัชี 407- 6 – 65527 – 7 บญัชี  ธนาคารไทยพาณิชย์

              สาขา โรบินสนั สมุทรปราการ 
พร้อมเพย ์ 096-919-8273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สินคา้ ราคาสินคา้ 
กรอบรูป Hand made size. S 850 บาท ต่อช้ิน 
กรอบรูป Hand mand size. M 950 บาท ต่อช้ิน 
กรอบรูป Hand mand size. L                       1,050 บาท ต่อช้ิน 

ควิอาร์โค้ด พร้อมเพย์ 



7.3.3  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ธุรกิจน้ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุ มชนที่มีคนอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ใกลอ้พาร์ทเมน้ท์  และใกล้

หา้งสรรพสินคา้  

สถานที่บริการ  120/88 ม.2 อุ่นอารี ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการติดต่อออนไลน์   ลูกคา้สามารถ สอบถามรายละเอียดสินคา้และราคาสินคา้ ได้

ตามช่องทางหลกัในหนา้เพจ Facebook : DIY T&A หรือ Li n e : diyta.2126 

 
 
 



 
 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4   กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 

            ร้าน DIY T&A เป็นร้านที่พิง่เปิดตวัขึ้นไดไ้ม่นาน  โดยทางร้านมีการส่งเสริมการขายคือ 

ลูกคา้ที่ซ้ือสินคา้ครบ 1,499 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 10% และเม่ือลูกคา้สัง่ซ้ือสินคา้ 3 ช้ินขึ้นไปทาง

ร้านจดัส่งใหฟ้รี การประชาสมัพนัธผ์า่นทาง Social Media โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ตอ้งการใหลู้กคา้

เกิดการกลบัมาสัง่ซ้ือสินคา้ซ ้ า และตอ้งการใหลู้กคา้ติดต่อกบัทางร้านไดส้ะดวกรวดเร็วจนเกิดการ

จงรักภกัดีต่อแบรนดข์องเรา  
 

  
            -  โลโกร้้าน “ DIY T&A “ 
  

             

 

 

   FB : DIY T&A                                                                    Line ID : diyta21 



              - ประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทาง Social Media : Facebook , Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 FB : DIY T&A 

 Line ID : diyta21 

 



8.  แผนการบริการ 
     8.1  สถานประกอบการในการบริการ 
            ที่ตั้งสถานที่ 120/88 ม.2 ซ.อุ่นอารี ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     8.2  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการบริการ 

ล าดบั รายการ ลกัษณะการใชง้าน จ านวน ราคาทุน อาย ุ

1 เล่ือยไฟฟ้า ใชส้ าหรับตดัไมท้  า

กรอบรูป 

2  2,400 5 

2 ตลบัเมตร ใชว้ดัความกวา้ง-ยาว 2     350 5 

3 กรรไกร ใชต้ดัผา้กระสอบ 2        200 5 

 

 

 

  ส าโรง 

 แยกบางนา 

  ปากน า้ 

 โรงเรียนสตรี สมุทรปราการ 

สถานที่

ประกอบการ  DIY 

T&A 



      8.3  ข้อมูลบริการ 

จ านวนหน่วยการบริการสูงสุด  30 / 900 / 10,800  หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

อตัราประมาณการในการบริการ  30 / 900 / 10,800  หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

เป้าหมายหน่วยการบริการ  30 / 900 / 10,800  หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

เวลาที่ใชต่้อรอบการบริการ  30 / 900 / 10,800  หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

เวลาการบริการต่อวนั   540 / 9                หน่วย ( นาที /ชัว่โมง ) 

จ าวนวนแรงงานที่ใชใ้นการบริการ 1   คน 

อตัราค่าจา้งแรงงานในการบริการ  350   บาท ( ต่อคน / วนั ) 

      8.4  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

1.  ไมอ้ดั 
2.  ไมส้น    
3.  กระจก        
4.  ผา้กระสอบ                           

       5.  ลวดส าหรับงานประดิษฐ์       
6.  กาว                                         

       7.  ลูกปัด          
8.  ตวัแขวนผนงั                          
                            

 
 
 
 
 
 



      8.5   ขั้นตอนในการบริการ 

             1.  รับออเดอร์การสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 

             2.  เช็คสตอ็กสินคา้ ขนาดของสินคา้ตามที่ลูกคา้ตอ้งการ 

             3.  สรุปยอดการสัง่ซ้ือใหแ้ก่ลูกคา้ 

             4.  แจง้ช่องทางการช าระเงินใหแ้ก่ลูกคา้ 

             5.  รับยอดการช าระเงิน 

             6.  เก็บรายละเอียดสินคา้ก่อนส่งสินคา้ 

             7.  แพค็สินคา้ลงกล่อง และสง้สินคา้ 

             8.  ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ 

      8.6  แผนผังกระบวนการบริการ 

 
จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 

 

  ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
 

ท าการวดัและตอกไมห้นา้สามเป็นโครงสร้างและน าผา้กระสอบส่วนหน่ึงมาปิด
รอบ 

 

ยอ้มสีผา้กระสอบ และดดัลวดเพื่อท าเป็นการวดัผา้กระสอบที่ยอ้มสีแลว้ ใหพ้อดีกบั
ลวดที่ดดัไว ้และทากาวเพือ่ใหล้วดกบัผา้ติดกนักรีบดอกไมแ้ละใบไม ้

 

จากนั้นน าดอกไมท้ี่แหง้แลว้มาติดกบักรอบไมท้ี่เราเตรียมไวโ้ดยการใชก้าวร้อนยดึ 
 

  ประดบัในดอกไมโ้ดยการยงิกาวร้อนใส่ตรงกลางดอกไมแ้ละติดลูกปัด 
 

ใส่กระจกและไมร้องดา้นหลงัเพือ่ใส่รูปได ้และน าห่วงส าหรับแขวนกรอบ
รูปมาติดดา้นหลงั 

 

 

 



-   จัดเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  ท าการวัดและตอกไม้หน้าสามเป็นโครงสร้างและน าผ้ากระสอบส่วนหน่ึงมาปิด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



- ย้อมสีผ้ากระสอบ และดัดลวดเพ่ือท าเป็น การวัดผ้ากระสอบที่ย้อมสีแล้ว ให้พอดีกับลวดที่ดัดไว้ 
และทากาวเพ่ือให้ลวดกับผ้าติดกันกรีบดอกไม้และใบไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  



จากน้ันน าดอกไม้ทีแ่ห้งแล้วมาติดกับกรอบไม้ที่เราเตรียมไว้โดยการใช้กาวร้อนยึด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ประดับในดอกไม้โดยการยิงกาวร้อนใส่ตรงกลางดอกไม้และติดลูกปัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



-  ใส่กระจกและไม้รองด้านหลังเพ่ือใส่รูปได้ และน าห่วงส าหรับแขวนกรอบรูปมาติดด้านหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  แผนการเงิน 

     9.1  ประมาณการในการลงทุน 

ล าดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ยืม รวมมูลค่า 

1 เงินสด 400,000 - 400,000 
2     
 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 400,000 - 400,000 
 โครงสร้างทางการเงิน (เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 

  

     9.2  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 

ล าดับ รายการ รายละเอียด มูลค่าประมาณ 
1 ที่ดิน - - 
2 อาคาร (ตูค้อนเทนเนอร์) ใชส้ าหรับจดัท าสินคา้ 300,000 
3 ส่วนตกแต่ง / ปรับปรุง - - 
4 อุปกรณ์ / เคร่ืองมือ ใชใ้นการจดัท าสินคา้ 3,500 
5 เคร่ืองใชส้ านกังาน ใชใ้นการจดัท าสินคา้ 30,000 
6 ยานพาหนะ ใชใ้นการจดัส่งสินคา้ 150,000 
7 สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - 
8 ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - 
9 รายการอ่ืนๆ (ถา้มี) - - 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจปัจจุบนั 483,500 
 



      9.3  สมมติฐานทางการเงิน 

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

      9.4  นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ระยะเวลาการใหเ้ครดิตค่าบริการ - วนั / เดือน - - - 
ระยะเวลาเครดิตสินเช่ือสินคา้ -วนั /เดือน - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะสั้นที่ขอกูย้มื ( ถา้มี ) - บาท - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวที่ขอกูย้มื (ถา้มี ) – บาท - - - 
อตัราดอกเบี้ยเงินกูร้ะยะสั้น - % - - - 
อตัราดอกเบี้ยเงินกูร้ะยะยาว - % - - - 
นโยบายการตั้งส ารองเงินสดในกิจการ 200,000 
การใหผ้ลตอบแทนหรือเงื่อนไขอ่ืนๆ - 
นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - 
 

หมายเหตุ : การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายทุกรายการขึ้นกบัสภาวะของเศรษฐกิจ 



 

9.5  ประมาณการในการขายรายเดือน 

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

จ านวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ             
กรอบรูป Hand made size. S 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
กรอบรูป Hand made size. M 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
กรอบรูป Hand made size. L 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
รวมจ านวนลูกค้า 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 
ค่าบริการ ( บาท / หน่วย )             
กรอบรูป Hand made size. S 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 
กรอบรูป Hand made size. M 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 
กรอบรูป Hand made size. L 1,050   1,050  1,050   1,050     1,050     1,050     1,050     1,050    1,050     1,050     1,050     1,050     
ค่าบริการเฉลีย่ 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 
รายได้จาการบริการ ( บาท )             
กรอบรูป Hand made size. S 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 
กรอบรูป Hand made size. M 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 
กรอบรูป Hand made size. L 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 
รวมรายได้จากการบริการ 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 

รวมรายได้สะสม ( บาท ) 875,000 1,750,000 2,625,000 3,500,000 4,375,000 5,250,000 6,125,000 7,000,000 7,875,000 8,750,000 9,625,000 10,500,000 

ลูกหนีก้ารค้า ( บาท )  - - - - - - - - - - - - 
เงินสดรับจากการบริกการ ( บาท ) 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 

 

 

 



       9.6  ประมาณการรายได้จากการบริการ 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

จ านวนลูกค้าที่ใช้บริการ (คน )     
กรอบรูป Hand made size. S 2,400.00 2,520.00 2,772.00 
กรอบรูป Hand made size. M 3,600.00 3,780.00 4,158.00 
กรอบรูป Hand made size. L 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
รวมจ านวนลูกค้าที่ใช้บริการ 10,800.00 11,340.00 12,474.00 

    
ค่าบริการ ( บาท / หน่วย )    
กรอบรูป Hand made size. S 850.00 850.00 850.00 
กรอบรูป Hand made size. M 950.00 950.00 950.00 
กรอบรูป Hand made size. L 1,050.00 1,050.00 1,050.00 
ค่าบริการเฉลี่ย 2,850.00 2,850.00 2,850.00 
    
รายได้จากการบริการ ( บาท )    
กรอบรูป Hand made size. S 2,040,000.00 2,142,000.00 2,356,200.00 
กรอบรูป Hand made size. M 3,420,000.00 3,591,000.00 3,950,100.00 
กรอบรูป Hand made size. L 5,040,000.00 5,292,000.00 5,821,200.00 
รวมรายได้จากการบริการ ( บาท ) 10,500,000.00 11,025,000.00 12,127,000.00 
    
ประมาณการลูกหนี้การค้า    
ขายดว้ยเงินสด 10,500,000.00 11,025,000.00 12,127,000.00 
ขายดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ ) - - - 
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ ( วนั / เดือน ) - - - 
ลูกหนี้การค้ารวม ( บาท ) - - - 
    
เงินสดรับจากการบริการ ( บาท ) 10,500,000.00 11,025,000.00 12,127,000.00 
 



       9.7  ประมาณการต้นทุนสินค้าที่ซ้ือมาเพ่ือขายสินค้า 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

จ านวนสินค้าที่ซ้ือในการบริการ ( หน่วย )    

ผา้กระสอบ S/600 M/120 L/2400 42 45 50 
กระจกใส่กรอบรูป S 24 26 29 
กระจกใส่กรอบรูป M 36 38 42 
กระจกใส่กรอบรุป L 48 51 57 
ไมส้น S/800 M/1800 L/2400 50 53 59 
ราคาต่อหน่วยของสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการ ( บาท )    
ผา้กระสอบ ( แพค็ ) 500.00 525.00 577.50 
กระจกใส่กรอบรูป S ( แพค็ ) 1,000.00 1,050.00 1,155.00 
กระจกใส่กรอบรูป M ( แพค็ ) 1,150.00 1,207.50 1,328.25 
กระจกใส่กรอบรูป L ( แพค็ ) 1,250.00 1,312.50 1,443.75 
ไมส้น ( มดั ) 650.00 682.50 750.75 
ต้นทุนสินค้าซ้ือมาในการบริการ ( บาท )    
ผา้กระสอบ 21,000.00 23,625.00 28,875.00 
กระจกใส่กรอบรูป S 24,000.00 27,300.00 33,495.00 
กระจกใส่กรอบรูป M 41,400.00 45,885.00 55,786.00 
กระจกใส่กรอบรูป L 60,000.00 66,937.50 82,293.75 
ไมส้น  32,500.00 36,172.50 44,294.25 
รวมต้นทุนสินค้าซ้ือมาเพ่ือการบริการ ( บาท ) 178,900.00 199,920.00 244,744.50 
    
ประมาณการเจ้าหนี้การค้า    
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด - - - 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ ) - - - 
ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ ( วนั / เดือน ) - - - 
เจา้หน้ีการคา้สินคา้ซ้ือมาเพือ่บริการรวม - - - 
    
เงินสดจ่ายค่าบริการและสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการ 178,900.00 199,920.00 244,744.50 

 



 9.8  ประมาณการต้นทุนการบริการและต้นทุนขาย 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ต้นทุนค่าบริการ ( บาท ) 178,900.00 199,920.00 244,744.50 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปซ้ือมาเพือ่บริการ 126,000.00 132,300.00 145,530.00 
ค่าแรงงานในการบริการ - - - 
ค่าไฟฟ้าในการบริการ - - - 
ค่าน ้ ามนัในการเดินทาง 10,000.00 10,500.00 11,550.00 
ค่าวสัดุสินเปลืองในการบริการ - - - 
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริการ 23,000.00 24,150.00 26,565.00 
ค่าขนส่งวตัถุดิบเพือ่ใชใ้นการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในการบริการ 10,000.00 10,500.00 11,550.00 
รวมตน้ทุนการบริการ 347,900.00 377,370.00 439,939.50 
ค่าเส่ือมราคาในการบริการ ( บาท ) - - - 
ค่าเส่ือมราคาอาคารในการบริการ - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริการ 590.00 590.00 590.00 
ค่าเส่ือมยานพาหนะ - - - 
รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการบริการ 590.00 590.00 590.00 
    
รวมต้นทุนการผลิตสินค้าทั้งส้ิน    
+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   วตัถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพือ่บริการคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   สินคา้ซ้ือมาเพือ่บริการคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   คา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
    
รวมต้นทุนขายสินค้า ( บาท ) 348,490.00 377,960.00 440,529.50 
 



      9.9  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริการและการขาย 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย ( บาท )    

เงินเดือนบุคลากร 348,000.00 365,400.00 401,940.00 
ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 21,000.00 22,050.00 24,255.00 
ค่าใชจ่้ายเช่าส านกังาน 100,000.00 105,000.00 115,500.00 
ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน 24,000.00 25,200.00 207,720.00 
ค่าใชจ่้ายน ้ าประปาส่วนส านกังาน 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าใชจ่้ายโทรศพัท์, โทรสาร 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าใชจ่้ายแบบพมิพ ์เอกสาร - - - 
ค่าใชจ่้ายวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายดา้นที่ปรึกษาดา้นต่างๆ - - - 
ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
ค่าใชจ่้ายน ้ ามนัยานพาหนะในการขาย 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 10,000.00 10,500.00 11,550.00 
ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
ค่าใชจ่้าย Commission จากการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย  521,000.00 547,050.00 601,755.00 
ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย     
ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนส านกังาน 6,700.00 6,700.00 6,700.00 
ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ 7,500.00 7,500.00 7,500.00 
รวมค่าเส่ือมราคา  29,200.00 29,200.00 29,200.00 
    
รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย 550,200.00 576,250.00 630,955.00 



 

      9.10  ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

รายได้    
รายไดจ้ากการบริการ 10,500,000.00 11,025,000.00 12,127,500.00 
รายไดอ่ื้น ๆ - - - 
รวมรายได้ 10,500,000.00 11,025,000.00 12,127,500.00 
    
หัก – ต้นทุนขาย 348,490.00 377,960.00 440,529.50 
    
ก าไรขั้นต้น 10,151,510.00 10,647,040.00 11,686,970.50 

    
หัก – ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 550,200.00 576,250.00 630,955.00 
    

ก าไรจากการด าเนินการ 9,601,310.00 10,070,790.00 11,056,015.50 

    
หัก – ดอกเบีย้จ่าย - - - 
    
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 9,601,310.00 10,070,790.00 11,056,015.50 
    
หัก – ภาษเีงินได้นิติบุคคล 1,440,196.50 1,510,618.00 1,658,402.32 
    
ก าไรสุทธิ 8,161,113.50 8,560,171.50 9,397,613.18 

    
หัก – เงินปันผลจ่าย - - - 

ก าไรสะสม - 8,161,113.50 399,058.00 

    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 8,161,113.50 399,058.00 8,998,555.18 

มูลค่าทางบัญชีหุ้น 20.40  0.99  22.49  



     9.11  ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินการ     

เงินสดรับจากการบริการ 10,500,000.00 11,025,000.00 12,127,500.00 
เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการบริการ 348,490.00 377,960.00 440,529.50 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 550,200.00 576,250.00 630,955.00 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,440,196.50 1,510,618.50 1,658,402.32 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินการรวม  8,161,113.50 8,560,171.50 9,39,613.18 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน     
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท์ี่ดิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์าคาร 
(ตูค้อนเทนเนอร์) 

300,000.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยย์านพาหนะ 150,000.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 3,500.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยเ์คร่ืองใชส้ านกังาน 30,000.00 - - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนรวม  483,500.00 - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน     
เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 
เงินสดรับจากการก่อหน้ีสิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายปันผล - - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินรวม  - - - 

กระแสเงินสดสุทธิ 7,677,613.50 8,560,171.50 9,397,613.18 

บวก + กระแสเงินสดต้นงวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 7,677,613.50 8,560,171.50 9,397,613.18 



    9.12  ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน  7,677,613.50 8,560,171.50 9,397,613.18 

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร    

ลูกหน้ีการคา้ - - - 

สินคา้คงเหลือ - - - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน - - - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  - - - 

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 483,500.00 - - 

สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได้ - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  483,500.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 8,161,113.50 8,560,171.50 9,397,613.18 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน  - - - 

เงินกูร้ะยะสั้น - - - 

เจา้หน้ีการคา้ - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  - - - 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  - - - 

เงินกูร้ะยะยาว - - - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  - - - 

รวมหนีสิ้น - - - 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 

ส่วนเกิน (ต ่า) กว่าทุน 8,161,113.50 399,058.00 8,998,555.18 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 8,161,1113.50 399,058.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  8,161,113.50 8,560,171.50 9,397,613.18 

รวมหนีสิ้นส่วนของผู้ถือหุ้น 8,161,113.50 8,560,171.50 9,397,613.18 



 9.13  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

การวดัสภาพคล่องทางการเงิน     

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) - - - 

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) สภาพคล่องตวัสูง สภาพคล่องตวัสูง สภาพคล่องตวัสูง 

การวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน     

อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

อตัราหมุนเวียนของสินคา้ (รอบ) - - - 

ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วนั) - - - 

ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 

อตัราการหมุนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รอบ) - - - 

การวดัความสามารถในการช าระหนี ้ - - - 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) - - - 

อตัราส่วนแห่งทุน - - - 

อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหน้ี - - - 

การวดัความสามารถในการบริหารงาน  - - - 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) - - - 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) - - - 

อตัราก าไรขนั ้ตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 96.68 % 96.57 % 96.36 % 

อตัราก าไรจากการด าเนินการ (เปอร์เซ็นต)์ 91.44 % 91.34 % 91.16  % 

อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 77.72 % 77.64 % 77.49 % 

ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน     

ผลก าไรต่อหุ้น (Earning per Share) 20.40 0.99 22.49 

มูลค่าหุ้นทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 

มูลค่าปจ ัจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 3 ปี 3 ปี 



      10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ล าดับ ลักษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1 คู่แข่งเพิม่มากขึ้น ท าใหธุ้รกิจสูญเสียส่วนแบ่ง
การตลาดที่คาดจะไดรั้บไป
บางส่วน 

เพิม่รูปแบบของสินคา้
ใหดี้ยิง่ขึ้นอยูเ่สมอเพือ่
รักษาลูกคา้เก่าและดึงดูด
กลุ่มลูกคา้ใหม่ 

2 มีพนกังานไม่เพยีงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

ท าใหก้ารบริการลูกคา้ล่าชา้
และอาจท าใหเ้สียลูกคา้ไป
บางส่วน 

เพิม่จ  านวนพนกังานใน
ร้านและฝึกอบรมให้
พนกังานมีความช านาญ
ในการปฎิบติังานมากขึ้น 
เพือ่ใหเ้กิดความรวดเร็ว 

3 ภาวะเศรษฐกิจผนัผวน ท าใหว้ตัถุดิบมีราคาที่สูงขึ้น
จากราคาเดิม 

หาแหล่งวตัถุดิบที่
สามารถซ้ือไดใ้นราคา
ถูกหรือหาวตัถุดิบส ารอง
เพือ่ทดแทนวตัถุดิบที่ใช้
อยู ่

 
 

 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการส่ิงประดิษฐ์กรอบรูป DIY ดอกไม้จากผ้ากระสอบ 

 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

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

2 ต.ค.62 เก็บเงินสมาชิกกลุ่ม 2 700.00 1,400.00      1,400.00 
 ค่าไมส้น    6 ท่อน 20.00 120.00   1,280.00 
 ค่าตะป ู    1 ก.ก. 15.00 15.00   1,265.00 
 กระจก    3 แผน่ 50.00 150.00   1,115.00 
 แท่งกาวร้อน    2 แพค็ 30.00 60.00   1,055.00 
 ตวัปิดกรอบรูป    1 ห่อ 20.00 20.00   1,035.00 
 ตวัแขวนกรอบรู)    1 ห่อ 10.00 10.00   1,025.00 
 สียอ้มผา้    2 ห่อ 20.00 40.00   985.00 
 ลูกปัด    2 ห่อ 10.00 20.00   965.00 
 ลวดดดั    2 ห่อ 30.00 60.00   905.00 
 ปืนยงิกาวร้อน (มีอยูแ่ลว้)    - - -   - 
 ค่าเขา้เล่ม    1 200.00 200.00   705.00 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการส่ิงประดิษฐ์กรอบรูป DIY ดอกไม้จากผ้ากระสอบ (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

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

2 ต.ค.62 ค่า CD+กล่อง    1 ชุด 50.00 50.00   655.00 
 ค่าป้ายไวนิล    1 350.00 350.00   305.00 
 ขาตั้งป้ายไวนิล (มีอยูแ่ลว้)    - - -   - 
 ค่าผา้กระสอบ    1 มดั 250.00 250.00   55.00 
  รวมรายรับ 1,400.00 รวมรายจ่าย 1,345.00 ยอดคงเหลือ 55.00 



สรุปผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 

โครงการส่ิงประดิษฐก์รอบรูป DIY ดอกไมจ้ากผา้กระสอบ 

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1.  เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ  

2.  เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัวสัดุเหลือใช ้

3.  เพือ่ใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

4.  เพือ่ใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิม่ทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

     ลงทุน      1,400.00  บาท 

      หกัค่าใชจ่้าย       1,345.00  บาท 

      คงเหลือสุทธิ            55.00  บาท 

น าเงินส่วนที่เหลือคืนแก่สมาชิก ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1.  นางสาวภคัรินทร์   ป้ันปัญญา                                              28.00  บาท  

2.  นายธวชัชยั             ชวดค า                                                    27.00  บาท 

 



บทที่ 4 

ผลการด าเนินโครงการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาว ภัครินทร์ ป้ันปัญญา 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

15 มิ.ย.62 รวมกลุ่มคิดหวัขอ้โครงการ  
18 มิ.ย.62 ประชุมและหาอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม  
20 มิ.ย.62 จดัท าและเสนอแบบฟอร์มอนุมตัิโครงการ  

22 มิ.ย.62 แกไ้ขและส่งใบอนุมติัโครงการ  
23 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารอนุมติัโคครงการฉบบัสมบูรณ์   
28 มิ.ย.62 จดัท าและส่งเอกสารบทที่ 1  

5 ก.ค.62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทที่ 1 คร้ัง 1  
10 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทที่ 1 ฉบบัสมบูรณ์  
13 ก.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทที่ 2  

22 ก.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทที่ 2 คร้ังที่ 1  
29 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทที่ 2 ฉบบัสมบูรณ์  
30 ส.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทที่ 3  

8 ส.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทที่ 3 คร้ังที่ 1  
21 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทที่ 3 ฉบบัสมบูรณ์  
22 ส.ค. 62 จดัท าและส่งแผนธุรกิจ  

26 ส.ค. 62 แกไ้ขและส่งแผนธุรกิจ คร้ังที่ 1  
28 ส.ค. 62 ส่งเอกสารแผนธรุกิจฉบบัสมบูรณ์  
28 ส.ค. 62 รวบรวมเอกสารน าเสนอโครงการ  
29 ส.ค. 62 จดัท าและส่ง ppt. น าเสนอโครงการ  

3 ก.ย. 62 แกไ้ข ppt. น าเสนอโครงการคร้ังที่ 1   
4 ก.ย. 62 ส่ง ppt. ฉบบัสมบูรณ์  

21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการคร้ังที่ 1   

25 ก.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
 



นางสาว ภัครินทร์ ป้ันปัญญา 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
29 ก.ย. 62 ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์  
2 ต.ค. 62 ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  

3 ต.ค. 62 น าไมม้าตดัตามขนาดที่ตอ้งการ  
4 ต.ค. 62 น าไมท้ี่ตดัมาประกอบใหเ้ป็นกรอบ  
5 ต.ค. 62 น ากระสอบมาตดัเป็นช้ินส่ีเหล่ียมและน าไปตม้ยอ้มสี 

แดงและเขียว แลว้ไปตากใหแ้หง้ 
 

6 ต.ค. 62 น ากระสอบทีไ่ม่ไดย้อ้มสีไปหุม้รอบกรอบและวดัขนาด 
กรอบในเพือ่ตดักระจก ตดัลวดที่เตรียมไว ้ดดัโคง้เป็น
กลีบ ดอกไมแ้ละใบ 

 

7 ต.ค. 62 น าผา้ที่ยอ้มสีแดงติดเขา้กบัลวดที่ดดัเป็นกลีบดอก และ
น าผา้ที่ยอ้มสีเขียวติดเขา้กบัลวดที่ดดัเป็นใบ เม่ือกาว
แหง้ตดั ผา้ตามรูปแบบของลวดที่ติด น ากลีบดอกไม้
ประกบเขา้ดว้ยกนัเป็นดอกไมแ้ละน าลูกปัดติดกลาง
ดอก 

 

8 ต.ค. 62 น าดอกไมท้ี่ท  าไวติ้ดเขา้กบักรอบรูปที่เตรียมไว ้และน า
ตวัแขวนยดึกบัตะปูติดดา้นหลงั 

 

9 ต.ค. 62 ตรวจสอบรายละเอียดของช้ินงานและถ่ายภาพ  
15 ต.ค. 62 ออกแบบป้ายไวนิลน าเสนอผลงาน  

16 ต.ค. 62 แกไ้ขแบบป้ายไวนิล คร้ังที่ 1  
18 ต.ค. 62 ส่งแบบไวนิล  
19 ต.ค. 62 สัง่ท  าป้ายไวนิล  

29  ต.ค.62 รับป้ายไวนิล  
30 ต.ค. 62 อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการเขา้นิเทศโครงการ  
31 ต.ค. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการคร้ังที่ 2  

3 พ.ย. 62 แกไ้ขและส่ง ppt. คร้ังที่ 1  
8 พ.ย. 62 จดัพ  า ppt. ฉบบัสมบูรณ์  
16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการคร้ังที่ 2  
25 พ.ย. 62 จดัท าและส่งแบบสอบถามต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ  

27 พ.ย. 62 แกไ้ขและส่งแบบสอบถาม คร้ังที่ 1  



นางสาว ภัครินทร์ ป้ันปัญญา 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1 ธ.ค. 62 จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์   
11 ธ.ค. 62 เตรียมจดัแสดงภายในงาน ATC นิทรรศน์  

13 ธ.ค. 62 จดัแสดงส่ิงประดิษฐง์าน ATC นิทรรศน์และแจก
แบบสอบถามในงาน ATC นิทรรศน์ 

 

14 ธ.ค. 62 จดัท าและส่งบทที่ 4 ( ปฏิบตัิงานรายบุคคล + บญัชี ผล
ด าเนินการดา้นงบประมาณ ) 

 

3 ธ.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทที่ 4 คร้ังที่ 1  
5 ธ.ค. 62 จดัท าบทที่ 4 ฉบบัสมบูรณ์  

18 ม.ค.63 จดัท าและส่งเอกสารบทที่ 5 (สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ ปัญหาอุปรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางการ
พฒันา) 

 

20 ม.ค.63 แกไ้ขและส่ง บทที่5 คร้ังที่ 1  

24 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทที่ 5 ฉบบัสมบูรณ์  
25 ม.ค. 63 จดัท าและส่ง บรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 แกไ้ขและส่ง บรรณานุกรม คร้ังที่ 1  
29 ม.ค. 63 จดัท าบรรณานุกรม ฉบบัสมบูรณ์  

1 ก.พ. 63 จดัท าภาคผนวก ก-ง (แปรผลแบบสอบถาม ประมวล
ภาพ ประวตัิผูจ้ดัท  าโครงการ) 

 

3 ก.พ. 63 แกไ้ขและส่ง ภาคผนวก ก-ง คร้ังที่ 1  

6 ก.พ. 63 จดัท า ภาคผนวก ก-ง ฉบบัสมบูรณ์  

9 ก.พ. 63 จดัท า กิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั  

11 ก.พ.63 
แกไ้ขและส่งเอกสารก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่ และสารบญั คร้ังที่ 1 

 

13 ก.พ. 63 
จดัท า กิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญัฉบบั
สมบูรณ์ 

 

16 ก.พ. 63 จดัท าและส่ง รูปเล่มโครงการ  

18 ก.พ. 63 แกไ้ขและส่งรูปเล่มโครงการ คร้ังที่ 1  

20 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ ฉบบัสมบูรณ์  

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



นาย ธวัชชัย ชวดค า 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

15 มิ.ย.62 รวมกลุ่มคิดหวัขอ้โครงการ  
18 มิ.ย.62 ประชุมและหาอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม  
20 มิ.ย.62 จดัท าและเสนอแบบฟอร์มอนุมตัิโครงการ  

22 มิ.ย.62 แกไ้ขและส่งใบอนุมติัโครงการ  
23 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารอนุมติัโคครงการฉบบัสมบูรณ์   
28 มิ.ย.62 จดัท าและส่งเอกสารบทที่ 1  
5 ก.ค.62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทที่ 1 คร้ัง 1  

10 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทที่ 1 ฉบบัสมบูรณ์  
13 ก.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทที่ 2  
22 ก.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทที่ 2 คร้ังที่ 1  

29 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทที่ 2 ฉบบัสมบูรณ์  
30 ส.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทที่ 3  
8 ส.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทที่ 3 คร้ังที่ 1  

21 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทที่ 3 ฉบบัสมบูรณ์  
22 ส.ค. 62 จดัท าและส่งแผนธุรกิจ  
26 ส.ค. 62 แกไ้ขและส่งแผนธุรกิจ คร้ังที่ 1  
28 ส.ค. 62 ส่งเอกสารแผนธรุกิจฉบบัสมบูรณ์  

28 ส.ค. 62 รวบรวมเอกสารน าเสนอโครงการ  
29 ส.ค. 62 จดัท าและส่ง ppt. น าเสนอโครงการ  
3 ก.ย. 62 แกไ้ข ppt. น าเสนอโครงการคร้ังที่ 1   

4 ก.ย. 62 ส่ง ppt. ฉบบัสมบูรณ์  
21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการคร้ังที่ 1   
25 ก.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  

29 ก.ย. 62 ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์  
2 ต.ค. 62 ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  
3 ต.ค. 62 น าไมม้าตดัตามขนาดที่ตอ้งการ  

4 ต.ค. 62 น าไมท้ี่ตดัมาประกอบใหเ้ป็นกรอบ  
5 ต.ค. 62 น ากระสอบมาตดัเป็นช้ินส่ีเหล่ียมและน าไปตม้ยอ้มสี   



นาย ธวัชชัย ชวดค า 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
6 ต.ค. 62 น ากระสอบทีไ่ม่ไดย้อ้มสีไปหุม้รอบกรอบและวดัขนาด 

กรอบในเพือ่ตดักระจก ตดัลวดที่เตรียมไว ้ดดัโคง้เป็น
กลีบ ดอกไมแ้ละใบ 

 

7 ต.ค. 62 น าผา้ที่ยอ้มสีแดงติดเขา้กบัลวดที่ดดัเป็นกลีบดอก และ
น าผา้ที่ยอ้มสีเขียวติดเขา้กบัลวดที่ดดัเป็นใบ เม่ือกาว
แหง้ตดั ผา้ตามรูปแบบของลวดที่ติด น ากลีบดอกไม้
ประกบเขา้ดว้ยกนัเป็นดอกไมแ้ละน าลูกปัดติดกลางดอก 

 

8 ต.ค. 62 น าดอกไมท้ี่ท  าไวติ้ดเขา้กบักรอบรูปที่เตรียมไว ้และน า
ตวัแขวนยดึกบัตะปูติดดา้นหลงั 

 

9 ต.ค. 62 ตรวจสอบรายละเอียดของช้ินงานและถ่ายภาพ  

15 ต.ค. 62 ออกแบบป้ายไวนิลน าเสนอผลงาน  
16 ต.ค. 62 แกไ้ขแบบป้ายไวนิล คร้ังที่ 1  
18 ต.ค. 62 ส่งแบบไวนิล  
19 ต.ค. 62 สัง่ท  าป้ายไวนิล  

29  ต.ค.62 รับป้ายไวนิล  
30 ต.ค. 62 อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการเขา้นิเทศโครงการ  
31 ต.ค. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการคร้ังที่ 2  

3 พ.ย. 62 แกไ้ขและส่ง ppt. คร้ังที่ 1  
8 พ.ย. 62 จดัพ  า ppt. ฉบบัสมบูรณ์  
16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการคร้ังที่ 2  

25 พ.ย. 62 จดัท าและส่งแบบสอบถามต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ  
27 พ.ย. 62 แกไ้ขและส่งแบบสอบถาม คร้ังที่ 1  
1 ธ.ค. 62 แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์   

11 ธ.ค. 62 เตรียมจดัแสดงภายในงาน ATC นิทรรศน์  

13 ธ.ค. 62 จดัแสดงส่ิงประดิษฐง์าน ATC นิทรรศน์และแจก
แบบสอบถามในงาน ATC นิทรรศน์ 

 

14 ธ.ค. 62 จดัท าและส่งบทที่ 4 ( ปฏิบตัิงานรายบุคคล + บญัชี ผล
ด าเนินการดา้นงบประมาณ ) 

 

3 ธ.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทที่ 4 คร้ังที่ 1  



 

 

 

 

 

 

นาย ธวัชชัย ชวดค า 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
5 ธ.ค. 62 จดัท าบทที่ 4 ฉบบัสมบูรณ์  
18 ม.ค.63 จดัท าและส่งเอกสารบทที่ 5 (สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ ปัญหาอุปรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางการ
พฒันา) 

 

20 ม.ค.63 แกไ้ขและส่ง บทที่5 คร้ังที่ 1  
24 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทที่ 5 ฉบบัสมบูรณ์  

25 ม.ค. 63 จดัท าและส่ง บรรณานุกรม  
27 ม.ค. 63 แกไ้ขและส่ง บรรณานุกรม คร้ังที่ 1  
29 ม.ค. 63 จดัท าบรรณานุกรม ฉบบัสมบูรณ์  

1 ก.พ. 63 จดัท าภาคผนวก ก-ง (แปรผลแบบสอบถาม ประมวล
ภาพ ประวตัิผูจ้ดัท  าโครงการ) 

 

3 ก.พ. 63 แกไ้ขและส่ง ภาคผนวก ก-ง คร้ังที่ 1  

6 ก.พ. 63 จดัท า ภาคผนวก ก-ง ฉบบัสมบูรณ์  

9 ก.พ. 63 จดัท า กิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั  

11 ก.พ.63 
แกไ้ขและส่งเอกสารก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่ และสารบญั คร้ังที่ 1 

 

13 ก.พ. 63 
จดัท า กิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญัฉบบั
สมบูรณ์ 

 

16 ก.พ. 63 จดัท าและส่ง รูปเล่มโครงการ  

18 ก.พ. 63 แกไ้ขและส่งรูปเล่มโครงการ คร้ังที่ 1  

20 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ ฉบบัสมบูรณ์  

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



 

บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ  และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

จากการด าเนิน โครงการประดิษฐ ์กรอบรูป DIY ดอกไมจ้ากผา้กระสอบ ปฏิบตัิงาน
ระยะเวลาตั้งแต่ 15 มิ.ย. 62 – 24 ก.พ. 63 สถานที่ปฏิบตัิงาน 120/88  อุ่นอารี ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ .เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10280 ไดเ้ก็บเงินจากสมาชิกกลุ่ มคนละ 700 บาท จ านวน 2 คนรวมเป็นจ านวน 
1,400 บาท เสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 1,345 บาท คงเหลือ 55 บาท โดยการ
ด าเนินงานบรรลุการเรียนวชิาโครงการดงัน้ี 

1.  เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2.  เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
3.  เพือ่ใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4.  เพือ่ใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิม่ทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 

1 23 มิ.ย. 62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมตัิ  

2 10 ก.ค. 62 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทที่ 1 (บทน า)  

3 29 ก.ค. 62 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทที่ 2 
(แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง) 

 

4 21 ส.ค. 62 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทที่ 3   
(วธีิการด าเนินโครงการ) 

 

 28 ส.ค. 62 แผนธุรกิจ  
 - บทสรุปผูบ้ริหาร  

- วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ  
- ความเป็นมาของธุรกิจ  
- ผลิตภณัฑ ์  

- วเิคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด  
- แผนการบริหารจดัการ  
- แผนการตลาด  

 



คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 

  - แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ  
- แผนการเงิน  
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง  

5 4 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint (โครงการ + บทที่ 1-3 +  
แผนธุรกิจ กบัอาจารยท์ี่ปรึกษา เพือ่ตรียมน าเสนอ
โครงการ Present คร้ังที่ 1) 

 

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

 

7 29 ก.ย. 62 – 
30 ต.ค. 63 

ปฏิบตัิภาคสนาม งานประดิษฐ ์ 
เขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ 

 

  - ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์  

- ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  
- น าไมม้าตดัตามขนาดที่ตอ้งการ  
- น าไมท้ี่ตดัมาประกอบใหเ้ป็นกรอบ  

- น ากระสอบมาตดัเป็นช้ินส่ีเหล่ียมและน าไปตม้ยอ้มสี 
แดงและเขียว แลว้ไปตากใหแ้หง้ 

 

- น าผา้ที่ยอ้มสีแดงติดเขา้กบัลวดที่ดดัเป็นกลีบดอก และ
น าผา้ที่ยอ้มสีเขียวติดเขา้กบัลวดที่ดดัเป็นใบ เม่ือกาว
แหง้ตดั ผา้ตามรูปแบบของลวดที่ติด น ากลีบดอกไม้
ประกบเขา้ดว้ยกนัเป็นดอกไมแ้ละน าลูกปัดติดกลางดอก 

 

- น าดอกไมท้ี่ท  าไวติ้ดเขา้กบักรอบรูปที่เตรียมไว ้และน า
ตวัแขวนยดึกบัตะปูติดดา้นหลงั 

 

- ตรวจสอบรายละเอียดของช้ินงานและถ่ายภาพ  
- ออกแบบป้ายไวนิลน าเสนอผลงาน  
- แกไ้ขแบบป้ายไวนิล คร้ังที่ 1  

- ส่งแบบไวนิล  
- สัง่ท  าป้ายไวนิล  
- รับป้ายไวนิล  
- อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการเขา้นิเทศโครงการ 
 

 



คร้ังที่  กิจกรรมที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 
8 8 พ.ย. 62 ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการตลาด และ 

แผนการผลิต) กบัอาจารยท์ี่ปรึกษา เพือ่เตรียมน าเสนอ
โครงการ Present คร้ังที่ 2 รวมทั้งการออกร้านจดัแสดง
สินคา้/ บริการ/ แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

 

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

 

10 1 ธ.ค. 62 ก าหนดส่ง แบบสอบถามโครงการ   

11 13 ธ.ค. 62 งาน ATCนิทรรศน์ (ออกร้าน และแจกแบบสอบถาม
โครงการ) 

 

12 5 ธ.ค. 62 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทที่ 4 
- ปฏิบตัิงานรายบุคคล 

 

- บญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ  
13 24 ม.ค. 63 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทที่  5 

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปรรค และ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 

 

14 29 ม.ค. 63 ก าหนดส่ง บรรณานุกรม   
15 1 ก.พ. 63 ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก-ง (แปรผลแบบสอบถาม 

ประมวลภาพ ประวตัิผูจ้ดัท  าโครงการ 
 

16 13 ก.พ. 63 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั  
17 20 ก.พ. 63 ก าหนดส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ  
18 23 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  

 

 

 

 

 

 

 



ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

1.  เน่ืองจากเวลาของสมาชิกไม่ค่อยตรงกนัจึงอาจท าใหง้านเสร็จล่าชา้ 

2.  ระยะทางการเดินทางของสมาชิกมีความห่างไกลท าใหไ้ม่ค่อยสะดวกในกรเดินทาง 

3.  ปัญหาดา้นการใชอุ้ปกรณ์สมาชิกขาดความช านาญในการใชง้าน 

4.  ในบางส่วนของช้ินงานอาจมีการวดัผดิพลาดท าใหว้ตัถุดิบที่ใชเ้กิดความเสียหาย 

 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา 

1.  นดัวนัล่วงหนา้เพือ่จะไดมี้เวลาวา่งที่ตรงกนั 

2   นดัเวลาเผือ่ล่วงหนา้เพือ่แกปั้ญหา หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น รถติด  

3.  ขอค าแนะน าจากผูเ้ชียวชาญในการใชอุ้ปกรณ์ และฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์ 

4.  วดัระยะใหถู้กตอ้ง หรือท าจุดแตม้ไวเ้พือ่จะไดท้ราบขนาดที่ตอ้งการเม่ือตอ้งการตดั 
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ภาคผนวก ก 

                       -  แบบน าเสนอขออนุมตัิโครงการ 

-  บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที่ 1-2  ปีการศึกษา 2562 

 

ช่ือโครงการ               กรอบรูป DIY ดอกไมจ้ากผา้กระสอบ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน                มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ ์2563 

สถานที่การด าเนินงาน               120/88 ซ.อุ่นอารี ม.2 ถ.สุขมุวทิ ต.ทา้ยบา้นใหม่  

                                               อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  

ประมาณการค่าใช้จ่าย            1,400 บาท       

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวภคัรินทร์      ป้ันปัญญา              รหสัประจ าตวั  40787 ปวส.2/21 

2.  นายธวชัชยั              ชวดค า                          รหสัประจ าตวั 41205 ปวส.2/21 

 

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

                               (นางสาวภัครินทร์ ป้ันปัญญา)   ........./........./....... 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 

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

…………………………………………                    ……………………………………………… 
………………………………………...                  ……………………………………………… 
ลงช่ือ............................... .......................                 ลงช่ือ.......................................................... ... 

(อาจารย์อุดมพร เปตานนท์ ) ...../...../...                      (อาจารย์กมลวรรณ บุญสาย) ....../....../........ 

      

                                   ลงช่ือ.............................................................หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

                  (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์) ......./......./....... 

 



ช่ือโครงการ   กรอบรูป DIY ดอกไมจ้ากผา้กระสอบ 
 
แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด โครงการกลุ่ม นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
 
อาจารย์ที่ปรึกษา              อาจารยอุ์ดมพร       เปตานนท ์  
 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวภคัรินทร์    ป้ันปัญญา  ประธานโครงการ  
2. นายธวชัชยั     ชวดค า               รองประธานโครงการ 

 

หลักการและเหตุผล 

ผา้กระสอบหรือชาวบา้นจะเรียกกนัวา่กระสอบป่าน กระสอบป่านนั้นผลิตขึ้นจากพชืชนิด

หน่ึงเรียกกนัวา่ “ปอ” ริเร่ิมขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2484 การที่ชาวบา้นน ากระสอบป่านมาเพือ่ใชส้อยในการ

เก็บเม็ดขา้วนั้น ดว้ยส่ิงที่เป็นคุณสมบติัของกระสอบป่านนั้นมีลกัษณะเป็นเสน้ใยหลาย ๆ เสน้และมี

ความละเอียดสูงเม่ือน าไปถกัทอเป็นลกัษณะสานท าใหเ้กิดความทนต่อแรงดึงสูง ท าใหเ้ม่ือน าไปใส่

ขา้วสารที่มีน ้ าหนั กมากท าใหไ้ม่เกิดการฉีกขาดไดง่้า ย แต่ถา้วา่เร่ื องกระสอบป่านไม่ไดป้้องกนั

ความช้ืน 100% เตม็ แต่การซึ มซบัน ้ าของกระสอบ นั้นอาจซึมซบัไดช้า้กวา่วสัดุประเภทอ่ืน อนั

เน่ืองจากเสน้ใยที่เหนียวและมีหลายเสน้ผสานกบัการถกัทอที่แน่นท าใหก้ารซึมซบัน ้ าเกิดขึ้นไดช้า้  

แต่หากใชห้ลายๆคร้ัง อาจเกิดการช ารุดเสียหายได ้เม่ือเสียหายอาจน าไปทิ้งหรือไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท  าโครงการ  จึงมีแนวคิด ในการสร้างสรรค์ ผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพ  จากการ

น าวสัดุที่มีอยู่ แต่เกิดการ ช ารุดมาเพิม่มูลค่าใหเ้ป็นส่วนผลิตในการสร้างตวัสินคา้ ใหอ้อก มาเป็น

กรอบรูปและเพิม่ความสวยงามโดยการประดิษฐ์ เป็นดอกไมจ้ากกระสอบป่าน ตามที่ออกแบบและ

วางแผนไว ้เพือ่ด าเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพยีง ดัง่พระราชด าริของพระเจา้อยูห่วั  ร.9 ที่วา่ดว้ยการ

ใชอ้ยา่งพอเพยีง เช่นเดียวกบักลุ่มของคณะผูจ้ดัท  าโครงการที่น าผา้กระสอบหรือกระสอบป่านที่เกิด

การช ารุด ทางกลุ่มของเรานั้นไดค้ิดคน้ที่จะพฒันาใหก้ระสอบป่านกลายเป็นสินคา้ หรือนวตักรรมที่

มีคุณค่าและสามารถสร้างรายไดเ้พิม่มากขึ้น 

 



วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
3. เพือ่ใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพือ่ใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิม่ทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 

เป้าหมาย 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

 

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

7. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม 
8. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
9. ร่างโครงการเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ 
10. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ที่จะท าส่ิงประดิษฐ ์
11. จดัเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบตัิงาน 
12. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ ์

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ 

8. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
9. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
10. ท าการวดัและตอกไมห้นา้สามเป็นโครงสร้างและน าผา้กระสอบส่วนหน่ึงมาปิดรอบ 
11. วดัและดดัลวดเพือ่ท  าเป็นกรีบดอกไมแ้ละใบไมแ้ละวดัผา้กระสอบใหพ้อดีกบัลวดที่ดดัไว ้ 
12. จากนั้นน าดอกไมท้ี่แหง้แลว้มาติดกบักรอบไมท้ี่เราเตรียมไวโ้ดยการใชก้าวร้อนยดึ 
13. ประดบัในดอกไมโ้ดยการยงิกาวร้อนใส่ตรงกลางดอกไมแ้ละติดลูกปัด 
14. ใส่กระจกและไมร้องดา้นหลงัเพือ่ใส่รูปได ้และน าห่วงส าหรับแขวนกรอบรูปมาติด 

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 

3. สรุปผลการปฏิบตัิงาน 
4. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 



ขั้นตอนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

 

ปี 2562 ปี 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม 
 

         

2. ประชุมวางแผนงาน วาง
รูปแบบงาน และจดัสรร
งบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท์ี่
ปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานที่ที่จะท าส่ิงประดิษฐ ์

         

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกล
ยทุธ์ 
 

         

6. ลงมือปฏิบตัิงานตาม
แผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่วางไว ้

         

7. สรุปผลการปฏิบตัิงาน 
 

         

8. ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

         

 

วัน เวลา สถานที ่

 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ ์2563 

สถานที่   120/88 ซ.อุ่นอารี ม.2 ถ.สุขมุวทิ ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 

 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 

 งบประมาณในการลงทุน คนละ 635 บาท รวมเป็นเงิน 1,270 บาท 

1. ไมอ้ดั         70 บาท 
2. ไมส้น                  140 บาท 
3. กระจก       250 บาท 
4. ผา้กระสอบ                          200 บาท 
5. ลวดส าหรับงานประดิษฐ์      50 บาท 
6. กาว                                        20    บาท 
7. ลูกปัด         30 บาท 
8. ตวัแขวนผนงั                         10    บาท 
9. ป้ายไวนิล                             500   บาท 

รวม    1,270   บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

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

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลเพิม่ใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท์ี่แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ภยัธรรมชาติอาจท าให้วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตเกิดการเสียหายได ้
2. วตัถุดิบที่ใชอ้าจมีจ านวนไม่เพยีงพอต่อการผลิต 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

      1.    ควรเก็บวตัถุดิบไวใ้นที่แหง้ เพือ่ป้องกนัการขึ้นราและความช้ืน 

      2.    วสัดุที่น ามาใชค้วรหาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้ 

 

 

 

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

        (อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท)์                                                  (อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย)             

         อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ                          อาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมโครงการ       

 

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

  (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 

                                                    อาจารยห์วัหนา้สาขาวชิาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานทีด่ าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
                                                                                                                   

                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 ปากน า้ 

 ส าโรง 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

 แยกการไฟฟา้ 

ห้างRobinson Samutparkan   Big C 

สมทุรปราการ 

รร.สมทุรปราการ 

120/88 ซ.อุ่นอารี ม.2 

 ต.ท้ายบ้านใหม ่อ.เมือง  

จ.สมทุรปราการ 

( เข้าซอยบ้านอยู่ขวามือ ตรงข้าม

บ้านมีบริการตู้ซกัผ้า,บริการตู้กดน า้ 

) 
บางป ู

 แยกบางนา 

ถ.แพรกษา 

สะพานอุ่นอารี 



 บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
  โครงการ                       กรอบรูป DIYดอกไมจ้ากผา้กระสอบ 

                               ที่ปรึกษาโครงการ         อาจารยอุ์ดมพร      เปตานนท ์
                               ที่ปรึกษาร่วมโครงการ  อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวภคัรินทร์ ป้ันปัญญา   ระดบัชั้น ส.2/21 เลขที่ 2 

ล าดับ
ที่ 

รายการ วันที่ ลงช่ือ 
ที่ปรึกษา 

ลงช่ือ 
ที่ปรึกษาร่วม 

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

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

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทที่ 3   
(วธีิการด าเนินโครงการ) 

1 -30 ส.ค.62   

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

5 ส่ง PowerPoint (โครงการ + บทที ่1-3 + 
แผนธุรกิจ กบัอาจารยท์ี่ปรึกษา เพือ่ตรียม
น าเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที่ 1 
(โครงการ +บทที่ 1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง 1-31 ต.ค.62   

ปวส.2 



                                                      นายธวชัชยั           ชวดค า        ระดบัชั้น ส.2/21 เลขที่ 6 

 

(ปฏิบตัิการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)์  
เขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ 

ล าดับ
ที่ 

รายการ วันที่ ลงช่ือ 
ที่ปรึกษา 

ลงช่ือ 
ที่ปรึกษาร่วม 

8 ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท์ี่ปรึกษา 
เพือ่เตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 
รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/ บริการ/ 
แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

1-8 พ.ย.62   

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

16 พ.ย. 62   

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

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
13 ธ.ค.62   

12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทที่ 4 
-ปฏิบตัิงานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

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

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปรรค 
และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา)) 

20-24 ม.ค.63   

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

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวตัิ
ผูจ้ดัท  าโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่ และสารบญั 

10-14ก.พ.63   

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



 

 

 

 

  
 
 
 

ภาคผนวก ข   แบบสอบถาม 

 
   -  ตัวอย่างแบบสอบถาม 
   -  รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               
 

 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง “ความพึงพอใจที่มีต่อกรอบรูป DIY ดอกไม้จากผ้ากระสอบ” 

 
 

 
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อกรอบรูป DIY ดอกไม้จากผ้ากระสอบ 

ค าช้ีแจง โปรด  ลงใน ( ) ที่ต้องการ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อาย ุ (  ) ต ่ากวา่ 20 ปี  (  ) 20-30 ปี 

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

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

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

5. รายได้ (  ) ต ่ากวา่ 10,000 บาท (  ) 10,000-15,000 บาท   
(  ) 15,001-20,000 บาท (  ) 20,001 บาทขึ้นไป 

 

 

ค าชีแ้จง  แบบสอบถามชุดนีเ้ป็นการศกึษาความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชัน้วางของจากกระดาษ

หนงัสอืพิมพ์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวิชาโครงการจึงขอความร่วมมือจากทา่นในการตอบแบบสอบถาม  



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อช้ันวางของจากกระดาษหนังสือพิมพ์ 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียว ที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน 

 5 เห็นดว้ย/พงึพอใจมากที่สุด 4 เห็นดว้ย/พงึพอใจมาก  3 เห็นดว้ย/พงึพอใจปานกลาง 
 2 เห็นดว้ย/พงึพอใจนอ้ย  1 เห็นดว้ย/พงึพอใจนอ้ยที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .....................................
................................................................................................................................... ....................... ........ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของการตอบแบบสอบถาม 
คณะผูจ้ดัท  า 

ข้อ 
รายการประเมิน 

ระดับเห็นด้วย/พึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
1 คุณภาพผลิตภณัฑสิ์นคา้      
2 รูปแบบการออกแบบของผลิตภณัฑ ์      
3 ไดรั้บประโยชน์จาการใชง้าน      
ดา้นราคา 
1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์      
2 ราคาเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑ ์      
3 ช่องทางการช าระเงินหลากหลาย      
ดา้นการจดัจ าหน่าย 
1 สามารถขอรับชมผลิตภณัฑห์รือซ้ือผลิตภณัฑไ์ดส้ะดวกรวดเร็ว      
2 การเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์างร้านสามารถเช็คสตอ็กอยา่งรวดเร็ว      
3 การส่งมอบสินคา้ตรงเวลาตามที่ก  าหนด      
4 ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้สามารถติดต่อไดส้ะดวก      
ดา้นส่งเสริมการขาย 
1 มีส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ครบ 1,499 ลดทนัที 10%      
2 มีการโฆษณาป้ายหนา้ร้าน  Facebook  และ  Line      



รายงานผลแบบสอบถาม 

โครงการนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ช้ันวางของจากหนังสือพิมพ์ 

 แบบสอบถามชุดน้ี เป็นการศึกษาความพงึพอใจที่มีต่อชั้นวางของจากหนงัสือพมิพ ์ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ินจ านวน 100 คน 
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความพงึพอใจที่มีต่อชั้นวางของจากหนงัสือพมิพ ์
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพ           จ านวน (คน)             ร้อยละ 

1.เพศ 

ชาย        22  22.0 

หญิง        78  78.0 

รวม        100  100.0 

2.อายุ 

ต ่ากวา่ 20 ปี       3  3.0 

20-30 ปี        28  28.0 

31 – 40 ปี       27  27.0 

ตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป      42   42.0 

รวม        100  100.0 

3.ระดับการศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 4  4.0 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  2  2.0 

อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)   58  58.0 

ปริญญาตรี       27  27.0 

ปริญญาโท หรือสูงกวา่      9  9.0 

รวม        100  100.0 



สถานภาพ            จ านวน (คน)             ร้อยละ  

4.อาชีพ 

อาจารย ์       15  15.0 

นกัเรียน/นกัศึกษา      8  8.0 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ      35  35.0 

พนกังานบริษทั       19  19.0 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย      22  22.0 

รับจา้ง        1  1.0 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............      -  - 

รวม        100  100.0 

5.รายได้ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท      4  4.0 
10,000 - 15,000 บาท      19  19.0 

15,000 – 20,000 บาท      43  43.0 

20,001 บาทขึ้นไป      34  34.0 

รวม        100  100.0 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามที่ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ในการส ารวจคร้ังน้ีจ  านวน 100 คน ปรากฏผลดงัน้ี 

  

เพศ ผูบ้ริโภคที่ ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ หญิง  จ านวน  78 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.0 และ

เพศชายจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่

เพศชาย 

 

 อายุ ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีอาย ุ41 ขึ้นไป 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีอาย ุ20-30 

ปี จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 27.0 ต ่ากวา่ 20 

ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่ 41 ปี รองลงมา

คือมีอาย ุ20-30 ปีและมีอาย ุ31 – 40 ปี ตามล าดบั 



ระดับช้ัน  ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามศึกษาอยูใ่น ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมาอนุปริญญา /

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส .) จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมา ศึกษาอยูใ่น

ระดบัปริญญาตรี  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และผูท้ี่ศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาโทหรือสูง

กวา่ จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ  9.00 ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 รองลงมาศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.

6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) จ านวน 2 คน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัชั้น มา

อนุปริญญา /ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส .) รองลงมาคือ ระดบั ปริญญาตรี  และ ต ่ากวา่

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ตามล าดบั 

 

 อาชีพ  ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามอยูใ่นอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ จ  านวน 35 คน คิด

เป็นร้อยละ 35.0  อาชีพธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย 22 คน คิดเป็นนอ้ยละ 22.0 อาชีพพนกังานบริษทั 19 

คน คิดเป็นร้อยละ 19.0  อาจารย ์จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 นกัเรียน /นกัศึกษา จ านวน 8 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ อาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั/คา้ขาย อาชีพพนกังานบริษทั อาจารย ์รองลงมา นกัเรียน/นกัศึกษา ตามล าดบั 

 

 รายได้ ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามอยูใ่นรายได ้15,000 – 20,000 บาท จ านวน 43 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.0 รองลงมารายได ้ 20,001 บาทขึ้นไป จ านวน  34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 มีรายได้

10,000 – 15,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน  4 

คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 โดยผูต้อบแบบส อบถามส่วนใหญ่มีรายได ้ต  ่ากวา่ 15,000 – 20,000 บาท 

รองลงมามีรายได ้20,001 บาทตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อที่มีต่อกรอบรูป DIY ดอกไม้จากผ้ากระสอบ 

ความพงึพอใจที่มีต่อส่ิงประดิษฐท์ี่มีต่อกรอบรูป DIY ดอกไมจ้ากผา้กระสอบ 

แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย( 𝑋  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

5 ระดบัความพงึพอใจ มากที่สุด  4 ระดบั ความพึ่งพอใจ มาก 
3 ระดบั ความพึ่งพอใจ ปานกลาง  2 ระดบั ความพึ่งพอใจ นอ้ย 
1 ระดบั ความพึ่งพอใจ นอ้ยที่สุด 

 
ตารางที่ 2 แสดงความพงึพอใจที่มีต่อความพงึพอใจที่มีต่อกรอบรูป DIY ดอกไมจ้ากผา้กระสอบ 
เกณฑ์การบอกระดับความพึงพอใจสามารถจัดล าดับค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

 
 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 𝑿  SD 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

1. คุณภาพผลิตภณัฑสิ์นคา้ 90.00 9.00 1.00 - - 4.89 0.35 

2. รูปแบบการออกแบบของผลิตภณัฑ ์ 85.00 15.00 - - - 4.85 0.36 

3. ไดรั้บประโยชน์จาการใชง้าน 82.00 18.00 - - - 4.82 0.39 

ด้านราคา 

1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 95.00 5.00 - - - 4.95 0.22 

2. ราคาเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ 82.00 18.00 - - - 4.82 0.39 

3. ช่องทางการช าระเงินหลากหลาย 95.00 5.00 - - - 4.95 0.22 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

1. สามารถขอรับชมผลิตภณัฑห์รือซ้ือ

ผลิตภณัฑไ์ดส้ะดวกรวดเร็ว 
98.00 1.00 1.00 - - 4.97 0.22 

2. การเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์างร้านสามารถ

เช็คสตอ็กอยา่งรวดเร็ว 
85.00 13.00 2.00 - - 4.83 0.43 

3. การส่งมอบสินคา้ตรงเวลาตามที่ก  าหนด 86.00 14.00 - - - 4.86 0.35 

4. ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้สามารถ

ติดต่อไดส้ะดวก 

62.00 38.00 - - - 4.62 0.49 



รายการประเมิน 5 4 3 2 1 �̅� SD 

ด้านส่งเสริมการขาย 

1. มีส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ครบ 1,499 ลด
ทนัที 10% 

73.00 27.00 - - - 4.73 0.45 

2. มีการโฆษณาป้ายหนา้ร้าน  Facebook  
และ  Line 

64.00 36.00 - - - 4.64 0.48 

 

 

คะแนน    4.50 - 5.00    คือ มากที่สุด 
คะแนน    3.50 - 4.49    คือ มาก 

คะแนน    2.50 - 3.49    คือ ปานกลาง 

คะแนน    1.50 -  2.49   คือ นอ้ย 

คะแนน    1.00 - 1.49    คือ นอ้ยที่สุด 

ตารางที่ 3 ผลรวมแสดงค่าเฉลี่ย (𝑿 ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ในด้านส่วนประสม

ทางการตลาด 4 P’s 

ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s      �̅�  SD   ระดับความพึงพอใจ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์     4.85 0.36  มาก  

2.ดา้นราคา      4.90 0.27  มาก  

3.ดา้นการจดัจ าหน่าย     4.82 0.37  มาก  

4.ดา้นส่งเสริมการขาย     4.68 0.46  มาก  

รวม       4.81 0.36  มาก 

จากตารางที่ 3 ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความพงึพอใจที่มีต่อกรอบรูป DIY ดอกไมจ้ากผา้
กระสอบ  ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.81)  เม่ือ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.90) รองมาดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.85) รองมาดา้นการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.82)
และดา้นส่งเสริมการขาย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.68) ตามล าดบั 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ค   ประมวลภาพผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ  

 
- ตราสินค้า และรูปแบบผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ 
- เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 
- รูปภาพขั้นตอนการปฏบิัติงานโครงการ 
- รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ  
- รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



- ตราสินค้า  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- รูปแบบผลิตภัณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ป้ายร้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- เอกสารส่ือโฆษณา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaceBook : DIY T&A Line ID : diyta21 

 

โฆษณาผา่นส่ือ FaceBook โฆษณาผา่นส่ือ Line 



- รูปภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ   

 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 

 
 

  
 2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ท าการวัดและตอกไม้หน้าสามเป็นโครงสร้างและน าผ้ากระสอบส่วนหน่ึงมาปิด 

 

 

 

 

 



4. ย้อมสีผ้ากระสอบ และดัดลวดเพ่ือท าเป็นการวัดผ้ากระสอบที่ย้อมสีแล้ว ให้พอดีกับลวด

ที่ดัดไว้ และทากาวเพ่ือให้ลวดกับผ้าติดกันกรีบดอกไม้และใบไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5. จากน้ันน าดอกไม้ที่แห้งแล้วมาติดกับกรอบไม้ที่เราเตรียมไว้โดยการใช้กาวร้อนยึด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประดับในดอกไม้โดยการยิงกาวร้อนใส่ตรงกลางดอกไม้และติดลูกปัด 
 

 

 

 

 

 

 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอันเสร็จส้ิน 



- รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง ประวัติผู้ด าเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประวัติผู้ด าเนินโครงการ 

 
ช่ือ นามสกุล   :  นางสาวภคัรินทร์   ป้ันปัญญา 
วนั เดือน ปี   :   6 มิถุนายน 2541 
สถานที่เกิด   :  สมุทรปราการ 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานที่ศึกษา   :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   ประธานโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล   :  นายธวชัชยั   ชวดค า 
วนั เดือน ปี   :   22 เมษายน 2538 
สถานที่เกิด   :  สมุทรปราการ 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานที่ศึกษา   :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   รองประธานโครงการ 
 
 




