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ธรรมชาติ (3.) เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม (4.) เพื่อให้
นกัศึกษามีความเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
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ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วิชาโครงการ (2.) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากวสัดุเหลือจาก
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จึงท าให้เกิดการล่าชา้ในการปฏิบติังาน (2.) ขาดการวางแผนก่อนปฏิบติังานจึงท าให้การด าเนินการ
ปฏิบัติงานล่าช้า   (3.) สมาชิกในกลุ่มขาดความช านาญในการใช้ เค ร่ืองมือ



 

5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ คือ (1.) ควร
ประชุมวางแผนการกบัสมาชิกในทีมเพื่อจดัวนัเวลาให้ตรงกนัและนดัหมายการปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ (2.) ควรมีการคิดด าเนินการวางแผนก่อนปฏิบติังานเพื่อให้ไม่มีขอ้ผิดพลาด (3.) 
ศึกษาคู่มือและวิธีการใช้เคร่ืองมือก่อนการปฏิบติังานและสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการใช้
เคร่ืองมือในการท างานเพื่อลดความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชั้นวางหนงัสือ  O2 ดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  )x      = 4 .26   (เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย )x    =4. 30 (รองลงมาดา้นส่งเสริมการขาย อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย  )x      = 4 .27  (รองลงดา้นการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  )x      = 4 .23  (และดา้น
ราคา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย )x    = 4.22 (ตามล าดบั 
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      บทที ่1 
      บทน า 

 
หลกัการและเหตุผล 

    การประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุเหลือใช ้เป็นการน าเอาเศษวสัดุท่ีเหลือจากการใชง้านเช่น
ไม้  กระดาษ ขวดน ้ า หรือวสัดุอ่ืนๆ มาดัดแปลงหรือแปรสภาพให้เป็นผลิตภณัฑ์ หรือ ส่ิงของ
เคร่ืองใช้ต่างๆ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และช่วย
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มไดอี้กทางหน่ึง 

    การน าเศษไมท่ี้เหลือใชจ้ากการท าเฟอร์นิเจอร์ การสร้างบา้น หรือส่ิงของต่างๆ ท่ีสร้างจาก
ไมอ้ดัเบา ซ่ึงไม่ไดใ้ชง้านแลว้ หากปล่อยทิ้งไวเ้ศษไม ้ เหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะท่ีไม่มีประโยชน์
และจะเป็นปัญหาต่อไป ดงันั้นทางกลุ่มโครงการจึงคิดวิธีแกปั้ญหาท่ีเกิดจาก เศษไมเ้หลือใชเ้หล่าน้ี 
โดยการท าโครงงานเร่ือง ชั้ นวางหนังสือ O2 จากเศษไม้ เป็นการน าเศษไม้เหลือใช้เหล่าน้ีมา 
ประดิษฐเ์ป็นชั้นวางหนงัสือ ซ่ึงจะเป็นการลดขยะ จากเศษไมเ้หลือใช ้อีกทั้งยงัลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ชั้นวางหนงัสือ ตามร้านเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีขายในทอ้งตลาด ตลอดจนเป็นการส่งเสริม การใชเ้วลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ หากมีความ สามารถ มีความช านาญยงัสามารถประดิษฐ์ชั้นวางหนงัสือจากเศษไมไ้ป
จ าหน่าย ท าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายไดใ้ห ้ตวัเองและครอบครัวอีกดว้ย 

    ดงันั้นการออกแบบผลิตภณัฑ์โดยการน าเอาวสัดุเหลือใช้หรือเศษไมอ้ดัเบา และเศษไม้
ต่างๆ ท่ีเก่าแล้วมาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์นวตักรรมของตกแต่งภายในบ้าน ท่ีมีประโยชน์ ซ่ึงผูท้  า
โครงการไดเ้ล็งเห็นคุณค่าของวสัดุท่ีเป็นของท่ีมีคุณค่าอยู่ในตวั การท างานโครงการในคร้ังน้ีผูท้  า
โครงการจะไดท้  าการออกแบบเป็นช้ินงานนวตักรรมในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงจะเน้นหนกัในดา้น
การใช้วสัดุอย่างคุม้ค่าเป็นประเด็นส าคญัเพื่อลดปัญหาของรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งมีการลงทุนสูง  
หรือมีกระบวนการผลิตภัณฑ์ท่ีต้องลงทุนมาก  หรือมีขั้นตอนท่ียุ่งยาก ส าหรับกระบวนการ
สร้างสรรค์จะเน้นการถ่ายทอดรูปแบบ  หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการสร้างผลิตภณัฑ์ตน้แบบ  
และแบบส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการสร้างผลิตภณัฑ ์เพื่อท่ีจะน าไปถ่ายทอดความรู้โดยการเผยแพร่ให้กบัผูท่ี้
สนใจ หรือบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการประกอบอาชีพในการสร้างประสบการณ์ และรายไดจ้ากการสร้าง
ผลิตภณัฑจ์ากเศษไมเ้ก่า หรือเศษไมต่้างๆ ท่ีเหลือใชม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 



  2 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
เป้าหมาย 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

 
การติดตามผล และการประเมิน 

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

  
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากวสัดุเหลือจากธรรมชาติและเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูไ้ม่มีอาชีพ 
3. ท าใหเ้กิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีมของสมาชิก 
4. ท าใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละผลิตภณัฑแ์ปลกใหม่และมีคุณค่า 

 

 



 
 

บทที ่2 
                                แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  
 โครงการประเภทส่ิงประดิษฐช์ั้นวางหนงัสือ O2 คณะผูจ้ดัท า 
ไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการดงัน้ี 

1.   แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใช ้
2.   แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3.   ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P's (Marketing Mix) 
4.   แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 
5.   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์จากวสัดุเหลอืใช้ 
 การออกแบบผลิตภณัฑ์ ( Product Design ) คือการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช ้เพื่อน ามาใช้
สอยในชีวติประจ าวนั โดยเนน้การผลิตจ านวนมาก ในรูปสินคา้ เพื่อให้ผา่นไปยงัผูบ้ริโภคในวงกวา้ง 
โดยท่ีรูปแบบและคุณภาพของผลิตภณัฑ์จะเป็นปัจจยัส าคญั ชกัจูงผูบ้ริโภคให้เกิดความกระหายท่ีจะ
จ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑ ์
 ผลิตภณัฑ์จากวสัดุเหลือใช้คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างสรรค์จากวสัดุเหลือใช้หรือวสัดุท่ีไม่ใช้
ประโยชน์แลว้แต่สามารถน าส่วนใดส่วนหน่ึงของวสัดุมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ใช้สอย
ใหม่  
 จากขอ้สรุปข้างตน้ การออกแบบผลิตภณัฑ์จึงเก่ียวขอ้งกับปัจจยัหลายด้านซ่ึงควรจะได้
พิจารณา คือ 
 1.   การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
 2.   การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัวสัดุและกระบวนการผลิต 
 3.   การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัหนา้ท่ีใชส้อย 

4.   การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
5.   การออกแบบท่ีมีคุณค่าทางความงาม 
1. การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

 การออกแบบผลิตภณัฑ์ ควรตอ้งพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นประการแรกเพื่อจะ
ไดอ้อกแบบให้ไดค้วามคงทนถาวรมากนอ้ย หรือให้เหมาะสมกบัการใชเ้พียงชัว่คราวของผลิตภณัฑ์



 
 

นั้น เพราะการออกแบบจะตอ้งค านึงถึงวสัดุและเวลาการผลิตไปพร้อมกนั ถา้ออกแบบโดยไม่ศึกษา
ถึงคุณภาพตามเป้าหมายของการผลิตแลว้ ก็ไม่สามารถออกแบบท่ีเหมาะสมได ้

2. การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัวสัดุและกระบวนการผลิต 
 ในท่ีน้ีขอย  ้าทางด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์โดยตรง ด้วยการผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้หรือ
ผลิตภณัฑ์ ก าลงัการผลิตเป็นจ านวนมาก มีความจ าเป็นยิ่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิตเช่นเคร่ืองจกัร
หรือเคร่ืองทุนแรงอ่ืนๆ ยอ่มเหมาะสมกบัวสัดุอยา่งหน่ึง ท าให้การออกแบบผลิตภณัฑ์ตอ้งพิจารณา
ถึงวสัดุและกระบวนการผลิตไปพร้อมกนั 

3.  การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัหนา้ท่ีใชส้อย 
 หน้าท่ีใช้ของผลิตภัณฑ์แต่ละช้ิน เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูอ้อกแบบพิจารณา แม้การออกแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์มีเคร่ืองกลไกซบัซอ้น ผูอ้อกแบบจะไม่รู้ระบบท างานของผลิตภณัฑ์นั้นทั้งหมด ก็ควรจะ
รู้การท างานของผลิตภณัฑใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ หรือแมแ้ต่การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองกลไก ผูอ้อกแบบจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัหนา้ท่ีใชส้อยเป็นประการส าคญัดว้ย 

4. การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 อาจจะพิจารณาได ้2 แง่คือความตอ้งการสอดคลอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูก่บัการสอดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกิจความตอ้งการสอดคลอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูเ่ป็นความตอ้งการท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
วฒันธรรม รสนิยม และการใช้ผลิตภณัฑ์นั้นๆ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคยงัเก่ียวขอ้งกับสภาพ
เศรษฐกิจโดยตรงอีกด้วย ถ้าสภาพเศรษฐกิจตกต ่าการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง ราคาสูง 
สินคา้ฟุ่มเฟือย หรือเนน้ความงามทางการออกแบบมากจนผลิตภณัฑ์นั้นราคาสูง การออกแบบเช่นน่ี 
อาจจะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งของผูบ้ริโภคได ้
  5.  การออกแบบท่ีมีคุณค่าทางความงาม 
 เพื่อใหผู้อ้อกแบบตระหนกัถึงความงามท่ีเด่นชดัร่วมสมยั และมีความคิดสร้างสรรคแ์ทรกอยู่
ในการออกแบบแต่ละช้ิน ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือผลิตภณัฑ์เป็นคุณค่าส่วนหน่ึง
ของความอีกดว้ย 
 แนวคิดในเร่ืองวฎัจกัรของผลิตภณัฑ์ช้ีให้เราเห็นวา่ระดบัของผลก าไรจะไม่คงท่ีอยูต่ลอดไป
โดยไม่ลดลงสินคา้ใด ๆ ก็ตามย่อมจะตอ้งถึงจุดอ่ิมตวัและถดถอยเหมือนกนัหมดด้วยเวลาและ
ความเร็วท่ีต่างกนัออกไปดงันั้นการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงเป็น
แนวทางใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไปไม่ส้ินสุด 
 การลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ มีความเส่ียงสูงมาก สภาพการณ์ของตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งสลบัซบัซอ้นและไม่แน่นอน อตัราอตัราการลม้เหลวของผลิตภณัฑ์ใหม่จึงค่อนขา้ง
สูง ผลิตภณัฑบ์างชนิดเป็นผลจากความคิดสร้างสรรคท่ี์ดีมากแต่ไม่มีการพฒันา 
 อยา่งไรก็ตาม เวลาพดูถึงผลิตภณัฑใ์หม่ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงประดิษฐ์ใหม่ถอดดา้มเสมอไป 
ผลิตภณัฑ์ใหม่ส่วนมากเป็นนวตักรรมท่ีพฒันามาจากส่ิงประดิษฐ์เก่า แต่ใช้ประโยชน์ไดดี้กว่าเดิม 
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และเป็นท่ียอมรับของทอ้งตลาด การหยิบยืมเอาความคิดหรือผลงานออกแบบในอดีตมาขดัเกลาใหม่ 
พฒันาต่อเติมเสริมแต่งใหข้ยายออกไปเป็นฐานของการสร้างนวตักรรมท่ีไม่มีส้ินสุด 
 
 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 ขั้นตอนท่ี 1 : การวางแผน 
          1.1 ก าหนดเวลา  
          1.2 ผลงานท่ีจะไดรั้บในแต่ละขั้นท างาน 
          1.3 รายละเอียดของตราสินคา้ 
          1.4 ผูรั้บผดิชอบในแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 2 : การรวบรวมขอ้มูล 
          2.1 ขอ้มูลการตลาด  
          2.2 สถานการณ์แข่งขนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ขอ้จ ากดั  

 ( SWOT: Strength Weakness Opportunity Treat ) 
          2.3 ขอ้มูลจากจุดขาย 
          2.4 ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
          2.5 เทคโนโลยใีหม่ๆ ทา้งดา้นวสัดุบรรจุภณัฑ ์ระบบบรรจุภณัฑแ์ละ 

เคร่ืองจกัร 
ขั้นตอนท่ี 3 : การออกแบบร่าง  

          3.1 พฒันาความคิดริเร่ิมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
          3.2 ร่างตน้แบบ ประมาณ 3-5 ตน้แบบ 
          3.3 ท าตน้แบบ ประมาณ 2-3 ตน้แบบ 

ขั้นตอนท่ี 4 : การประชุมวเิคราะห์ปรับตน้แบบ 
          4.1 วเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างเทคนิค 
          4.2 วเิคราะห์การสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
          4.3 เลือกตน้แบบท่ียอมรับได ้

ขั้นตอนท่ี 5 : การท าแบบเหมือนร่าง 
          5.1 เลือกวสัดุท่ีจะท าแบบ 
          5.2 ออกแบบกราฟฟิกเหมือนจริง พร้อมตราสินคา้และสัญลกัษณ์ทางการคา้ 
          5.3 ข้ึนแบบ 
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 ขั้นตอนท่ี 6 : การบริหารการออกแบบ 
เร่ิมจากการติดต่อโรงงานผูผ้ลิตวสัดุบรรจุภณัฑ์จนถึงการควบคุมงานผลิตให้ไดต้ามแบบท่ี

ตอ้งการ พร้อมทั้งจดัเตรียมรายละเอียดการสั่งซ้ือ (Specification) เพื่อให้บรรจุภณัฑ์ท่ีออกแบบ
สามารถผลิตไดต้ามตอ้งการ ขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการติดตามผลของการบรรจุภณัฑ์ท่ีออกแบบไปแลว้
วา่สามารถสนองตามจุดมุ่งหมายของการออกแบบและบรรจุถึงวตัถุประสงคข์ององคก์รเพียงใด 

 
2.  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร และกระบวนการท่ี
พวกเขาเหล่านั้นใชเ้ลือกสรรรักษา และก าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ประสบการณ์ หรือแนวคิดเพื่อ
สนองความตอ้งการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภค และสังคมพฤติกรรมผูบ้ริโภค
การสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มนุษยว์ิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่ อพยายามท าความเขา้ใจ
กระบวนการการตดัสินใจของผูซ้ื้อทั้งปัจเจกบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาลกัษณะเฉพาะของ
ผูบ้ริโภคปัจเจกชน อาทิ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และตวัแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามท าความ
เขา้ใจความตอ้งการของประชาชน พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง และสังคมแวดลอ้มดว้ยพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการ
ซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการ
ของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994 ) Engel และผูร่้วมงาน (1987) ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภควา่ เป็นภาระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได ้และการใชสิ้นคา้ และบริการรวมไป
ถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยูก่่อนและมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 
 ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kauk 1987) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรือ
การบริโภคผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวคิดต่างๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาและบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือ
เม่ือไรอยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 
 อบัราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นนักจิตวิทยาและนักมนุษยวิทยาซ่ึงได้น า
ประสบการณ์ท่ีได้จากการเป็นนกัจิตวิทยาและผูใ้ห้ค  าปรึกษามาเป็นพื้นฐานในการเสนอทฤษฎีท่ี
อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยว์า่จะมีความตอ้งการเป็นระดบัต่าง ๆ ลาเฮย ์(Lahey, 2004, p. 383)  
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กล่าวถึงความคิดท่ีส าคญัของทฤษฎีมาสโลว ์ซ่ึงระบุวา่บุคคลมีความตอ้งการเรียงล าดบัจากพื้นฐาน
ไปยงัระดบัสูงสุดกล่าวคือ 
 1.  มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวติท่ีมีความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีวนัส้ินสุด และมากข้ึนเร่ือยๆ ส่ิงท่ี
มนุษยต์อ้งการข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีเขาไดรั้บ หรือมีอยู่แล้ว เม่ือความตอ้งการอย่างใดอย่างหน่ึงไดรั้บการ
ตอบสนองแล้วก็ยงัมีความตอ้งการนั้นต่อไป เช่น ความตอ้งการในปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต 
เป็นตน้ 

2.  ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมของมนุษยอี์กแต่ 
ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเป็นส่ิงจูงใจต่อไป 

3.  ความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัของความส าคญัแตกต่างกนั ความตอ้งการมีหลายดา้น 
บุคคลมีการแบ่งระดบัความส าคญั ความเร่งด่วนต่อชีวติแตกต่างกนั และจะแสดงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่
ความตอ้งการท่ีมีความส าคญัมากกวา่ก่อนเสมอ 
 ทฤษฎีล าดบัขั้นแห่งความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) แบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้น ไดแ้ก่ (Boeree, 2006) 
  1.  ความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการ
พื้นฐานของร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและกรพกัผอ่น เป็นตน้ ความ
ตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นส าหรับมีชีวิตอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทางสรีระอยู่
เสมอจะขาดเสียไม่ได้ ถ้าอยู่ในสภาพท่ีขาดจะกระตุน้ให้ตนมีกิจกรรม ขวนขวายท่ีจะสนองความ
ตอ้งการ 
  2.  ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety Needs) หมายถึงความตอ้งการความ
มัน่คงปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ และเป็นอิสระจากความกลวั ขู่เข็ญ บงัคบั จากผูอ่ื้นและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้กนั ความตอ้งการประเภทน้ีเร่ิมตั้งแต่วยัทารก
จนกระทัง่วยัชรา ความตอ้งการท่ีจะมีงานท าเป็นหลกัแหล่งก็เป็นความตอ้งการเพื่อสวสัดิภาพของ
ผูใ้หญ่อยา่งหน่ึง 
 3. ความตอ้งการความรักและความผกูพนั (Love and Belonging Needs) หมายถึง มนุษยทุ์ก
คนมีความปรารถนาจะให้เป็นท่ีรักของผูอ่ื้น และตอ้งการมีความผกูพนักบัผูอ่ื้นหรือมีความสัมพนัธ์
เป็นส่วนหน่ึงของหมู่ ทราบว่าทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนท่ีรู้สึกว่าเหงาไม่มีเพื่อน มีชีวิตไม่
สมบูรณ์ เป็นผูท่ี้จะตอ้งซ่อมความตอ้งการประเภทน้ี คนท่ีรู้สึกวาตนเป็นท่ีรักและยอมรับของหมู่จะ
เป็นผูท่ี้สมปรารถนาในการตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ 
 4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) ความตอ้งการน้ีประกอบดว้ยความตอ้งการท่ี
จะประสบผลส าเร็จ มีความสามารถ ตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นเห็นวา่ตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าและมี
เกียรติ ตอ้งการไดรั้บความยกย่องและนบัถือจากผูอ่ื้น ผูท่ี้มีความสมปรารถนาในความตอ้งการน้ีจะ
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เป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจในตวัเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงขา้มกบัผูท่ี้ขาดความตอ้งการประเภทน้ี 
จะรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ย มองโลกในแง่ร้าย 
 5. ความตอ้งการรู้จกัตนเองอย่างแทจ้ริงและพฒันาตนเองให้สมบูรณ์ (Need for self-
actualization) มาสโลวอ์ธิบายความตอ้งการท่ีเรียกวา่ “Self Actualization” วา่เป็นความตอ้งการท่ีจะ
รู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงของตน จะกล้าท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จกัค่านิยมของ
ตนเอง มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมีความสามารถท าได ้ทั้งทางดา้น
สติปัญญา ทกัษะ และอารมณ์ความรู้สึกยอมรับตนเองทั้งส่วนดีและส่วนเสียของตน ท่ีส าคญัท่ีสุดก็
คือการมีสติท่ีจะยอมรับว่าตนใชก้ลไกในการป้องกนัตนในการปรับตวัและพยายามท่ีจะเลิกใช้ เปิด
โอกาสให้ตนเองไดเ้ผชิญกบัความจริงของชีวิต เผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ โดยคิดว่าเป็นส่ิงท่ี “ทา้
ทาย” “น่าต่ืนเตน้” และมีความหมาย กระบวนการท่ีจะพฒันาตนเองเต็มท่ีตามศกัยภาพของตน เป็น
กระบวนการท่ีไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองเต็มท่ี
ตามศกัยภาพของตน เพราะมีนอ้ยคนท่ีจะไดถึ้งขั้น “Self Actualization” อยา่งสมบูรณ์  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะอยูท่ี่กิจกรรมหลกั 3 ประการคือ 
 1.  การจดัหา หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีคนน าไปสู่การซ้ือหรือไดม้าซ่ึงรับสินคา้และบริการ
มาใชกิ้จกรรมนบัตั้งแต่การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ซ่ึงรวมๆไปถึงการเปรียบเทียบ
สินคา้และบริการแต่จนถึงการตกลงใจซ้ือ ทั้งน้ีนกัวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะตอ้งสนใจและ
พิจารณาดว้ยพฤติกรรมอยา่งไร 
 2.  บริโภค หมายถึงการติดตามดูว่าบริโภคนั้นท าการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆท่ีไหน 
อยา่งไร ภายใตส้ถานการณ์อยา่งไร รวมตลอดไปถึงการดูดว้ยวา่ การใชสิ้นคา้นั้นท าไปเพื่อความสุข
อยา่งครบเคร่ืองสมบูรณ์แบบหรือเพียงเพื่อความตอ้งการขั้นพื้นฐานเท่านั้น 
 3.  การก าจดัหรือทิ้ง หมายถึงการติดตามดูวา่ ผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้หรือบริการและหีบห่อของ
สินคา้หมดไปอยา่งไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีด าเนินไปและท่ีกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
รอบตวัดว้ย รวมไปถึงการด าเนินการโดยวธีิอ่ืนกบัสินคา้หรือบริการท่ีใชแ้ลว้ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
  การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง
จากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยู่
เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็น
กระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั มี
ความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  
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 ขั้นท่ี 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคญัอย่างมาก 
เพราะการระบุปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการ
ตดัสินใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตดัสินใจดว้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรระมดัระวงัมิให้
เกิดความผิดพลาดในการระบุปัญหาขององค์การ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารควรแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
อาการแสดง (symptom) ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัปัญหาท่ีแทจ้ริงเสียก่อน 

ขั้นท่ี 2  การระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั (Indentify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปัญหา 
ไดถู้กตอ้งแลว้ ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงขอ้จ ากดัต่าง ๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึง
เป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ก าลงัคน เงินทุน เคร่ืองจกัร ส่ิงอ านวยความสะดวก   
อ่ืน ๆ รวมทั้งเวลาซ่ึงมกัเป็นปัจจยัจ ากดัท่ีพบอยู่เสมอ ๆ การรู้ถึงขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได ้จะช่วยใหผู้บ้ริหารก าหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงได ้ 
 ขั้นท่ี 3 การพฒันาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผูบ้ริหารควรท า
การพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความ
เป็นไปได ้ในการแกปั้ญหาให้น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด ตวัอย่างเช่น กรณีท่ีองค์การประสบ
ปัญหาเวลาการผลิตไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารอาจพิจารณาทางเลือกดงัน้ี 1) เพิ่มการท างานกะพิเศษ 2) เพิ่ม
การท างานล่วงเวลาโดยใชต้ารางปกติ 3) เพิ่มจ านวนพนกังาน หรือ 4) ไม่ท าอะไรเลย ในการพฒันา
ทางเลือกผูบ้ริหารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริหารอ่ืน ๆ ท่ีประสบความส าเร็จทั้งภายในและ
ภายนอกขององค์การ ซ่ึงอาจใช้วิธีการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจดัการประชุมกลุ่มย่อยข้ึน 
ข้อมูลท่ีได้รับจากบุคคลเหล่านั้ นเม่ือผนวกรวมกับสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์และประสบการณ์ของตนเองจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถพฒันาทางเลือกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ขั้นท่ี 4  การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผูบ้ริหารไดท้  าการพฒันา
ทางเลือกต่าง ๆ โดยจะน าเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอย่างรอบคอบ 
และควรวิเคราะห์ทางเลือกในสองแนวทาง คือ ทางเลือกนั้นสามารถน ามาใชจ้ะเกิดผลต่อเน่ืองอะไร
ตามมา ทางเลือกบางทางเลือกท่ีอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัขององค์การก็อาจท าให้เกิดผลต่อเน่ืองท่ีไม่พึง
ประสงคต์ามมา เช่น ทางเลือกหน่ึง ของการเพิ่มผลผลิต ไดแ้ก่การลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
จะช่วยใหแ้กปั้ญหาได ้แต่อาจมีปัญหาเก่ียวกบัการลดลงของขวญัก าลงัใจของพนกังานในระยะต่อมา 
เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 5 การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative) เม่ือผูบ้ริหารไดท้  าการ 
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละ
ทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง เพื่อพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสีย
ต่อเน่ืองในภายหลงันอ้ยท่ีสุด และให้ผลประโยชน์มากท่ีสุด แต่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตดัสินใจเลือก
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ทางเลือกแบบประนีประนอม โดยพิจารณาองคป์ระกอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือกน ามาผสมผสาน
กนั 
 ขั้นท่ี 6 การน าผลการตดัสินใจไปปฏิบติั (Implement the decision) เม่ือผูบ้ริหารไดท้างเลือก
ท่ีดีท่ีสุดแล้ว ก็ควรมีการน าผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบติั เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรก าหนดโปรแกรมของการตดัสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั ควรมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีท่ีชดัเจน และจดั
ให้มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีจะช่วยให้การตดัสินใจเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรก าหนด
ระเบียบวธีิ กฎ และนโยบาย ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ขั้นท่ี 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation 
system) ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและการ
ประเมินผล ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารได้รับขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยให้ผูบ้ริหารแก้ปัญหาหรือท าการตดัสินใจใหม่ได้โดยได้
ผลลพัธ์ของการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Factors Influence consumer Buging 
Behavior) 

1.  ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัผูซ้ื้อเอง ผูซ้ื้อมีความแตกต่างในเร่ืองเพศ อายุ รายได ้สถานภาพของ
ครอบครัวและอาชีพ โดยความแตกต่างในปัจจยั เหล่าน้ีท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั
ออกไป 

2.  ปัจจัยด้านจิตวิทยาความต้องการและแรงจูงใจโดย A.H.Maslow ได้กล่าวไวใ้น 
Hierarchy of Needs อยา่งน่าสนใจ วา่ ความตอ้งการของผูซ้ื้อนั้นตอ้งการการตอบสนองในเร่ืองของ
ดา้นร่างกาย ความปลอดภยั ความตอ้งการให้สังคมยอมรับ ตอ้งการมีฐานท่ีเด่นและตอ้งการประสบ
ผลส าเร็จในชีวติ มีช่ือเสียง 

3.  การรับรู้ มีผลกบัการกระตุน้การซ้ือและการบริการลูกคา้สัมพนัธ์นั้น ควรท าความเขา้ใจ
ในลกัษณะการรับรู้ของกลุ่มตลาดเป้าหมายต่างๆ เช่น กลุ่มของสินคา้ส าหรับเด็ก กลุ่มของคนในวยั
ท างาน เป็นตน้ หลงัจากนั้นองคก์รสามรถเลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายจะรับรู้ได้
ง่าย 
 4.  ทศันคติ ควรสร้างทัศนคติท่ีดีกับภาพพจน์ขององค์กรพนักงานขายและสินค้าหรือ
บริการ โดยเฉาะอย่างยิ่งผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้ใดๆ ท่ีใหม่ออกสู่ตลาด จะประสบความส าเร็จ
ไดรั้บจะตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีใหก้บัผูซ้ื้อ ใหเ้กิดการยอมรับในตลาดกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งใน 
กระบวนการซ้ือ กลุ่มคนเหล่าน้ีมีบทบาท ในการตดัสินใจซ้ือ โดยสามารถแยกกลุ่มบุคคลท่ีเช้ามา
เก่ียวขอ้งในกระบวนการซ้ือออกเป็น 5 กลุ่ม 
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 ผูริ้เร่ิม (Initaiator) ส่วนมากแลว้จะเป็นผูใ้ช้ เป็นผูเ้สนอแนวความคิดให้แนะแนวทางหรือ
อธิบาย บอกเล่าใหฟั้งเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการ 
 ผูมี้อิทธิพล (Influencer) เป็นผูท่ี้มีอ านาจในการชกัจูงหรือชกัชวนใหผู้ซ้ื้อโนม้เอียง ตามความ
ตอ้งไดใ้นกระบวนการตดัสินใจ 
 ผูต้ดัสินใจซ้ือ (Peciders) คือผูพ้ิจารณาขั้นสุดทา้ยวา่จะมีการซ้ือสินคา้หรือไม่ 
 ผูอ้นุมติั (Approvers) คือบุคคลท่ีอนุมติัใหเ้กิดการซ้ือข้ึน 
 ผูซ้ื้อ (Buyer) คือบุคคลท่ีไปซ้ือสินคา้นั้น อาจเขา้เก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งไม่เก่ียวขอ้งใน
กระบวนการตดัสินใจ 
 การเปล่ียนแปลงลกัษณะการซ้ือของผูบ้ริโภค (Chang in Cousmer Buying Habits) 
พฤติกรรมซ้ือในสังคมไทยมีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปอยา่งชดัเจนมีดงัน้ี 
 การเปล่ียนแปลงท าเลซ้ือ (Changing in Buying Location) ท  าเลท่ีตั้งขององคโ์ดยเฉพาะร้านมี
ความส าคญัมากข้ึนกบัสินคา้หรือบริการ 
 การเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือ (Size and Quantity) เน่ืองจากเป็นครอบครัวเดียวมากข้ึน
ปริมาณการซ้ือสินคา้ต่างๆมีขนาดลดลงในแต่ละคร้ังท่ีซ้ือ โดยจะเป็นการซ้ือปริมาณท่ีนอ้ยลงแต่เนน้
คุณภาพมากข้ึน 
 ตอ้งการความสะดวกสบายในการซ้ือมากข้ึน (Conveniences) สินคา้หรือบริการนั้นตอ้งการ
ความสะดวกสบายในการซ้ือ 
 การซ้ือสินคา้โดยการบริการตวัเองเพิ่มข้ึน (Selp-Services) ผูซ้ื้อจะมีความสนใจมากข้ึน
เพราะสามรถซ้ือสินคา้ไดใ้นราคายติุธรรมมากข้ึน 
 การใชสิ้นเช่ือ (Credit Required) ผูซ้ื้อมีความสนใจมากข้ึนในการซ้ือและบริการโดยการผอ่น
ช าระเป็นงวดๆ ในกรณีน้ีเกิดผลกระทบกบัผูป้ระกอบการคือ เม่ือผูป้ระกอบการสามรถขายสินคา้
หรือบริการในลกัษณะเงินเช่ือมาเท่าไร ขณะเดียวกนัก็จ  าเป็นตอ้ง กนัเงินส าหรับส ารองค่าใชจ่้ายใน
การติดตามเก็บหน้ีและเผือ่หน้ีสูญเพิ่มมากข้ึน 
 ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้ท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะตวัมาใช้งานเพื่อตอบสนองความตอ้ง
ความพึงพอใจของลูกคา้ในแต่ละฝ่าย เช่น บริการหรือสินคา้จะสามารถปรับ-เปล่ียนคุณสมบติัหรือ
ลกัษณะการใหบ้ริการของลูกคา้ไดม้ากข้ึนเช่น การออกแบบของหมอนข้ึนอยูก่บั อายุของผูใ้ช ้ขนาด
ของศรีษะและความชอบส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละราย 
 
3.    ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 4P's (Marketing Mix) 
 คอตเลอร์ ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 
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ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อให้มีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ
ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา  (Price)  การจัด
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวั
แปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใช้
หรือการบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 
616) ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ
และช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ี
เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่ มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์  (Utility)  มี
คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้
 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้ ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่า
ทั้ งหมดท่ีลูกค้า รับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเ งินท่ีจ่าย
ไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ี
สองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือ 
 3. การจัดจ าหน่าย  (Place หรือ  Distribution)  หมายถึง  โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช ้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถาน
บนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวั
สินคา้ ประกอบด้วย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
  3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจ
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการส าหรับการใช้หรือบริโภค (Kotler and 
Keller. 2009 : 787) หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงั
ตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้มจากผูผ้ลิต ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
  3.2 การกระจายตวัสินค้าหรือการสนับสนุนการกระจายตวัสินค้าสู่ตลาด (Physical 
distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน 
และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุด
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สุดทา้ยในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไร (Kotler and Keller. 
2009 : 786) หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์ จากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
 4. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้เกิด
การซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็นเคร่ืองมือกระตุน้
ความตอ้งการซ้ือท่ีใช้สนบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนกังานขาย (Etzel, Walker and 
Stanton. 2007 : 677) ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย 
หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองค์กร และ
ส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ความคิด ท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดยผู ้อุปถัมภ์
รายการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 33)  
  4.2 การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลกบั
บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการขายแบบ
เผชิญหนา้โดยตรงหรือใชโ้ทรศพัท์ (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 675) หรือเป็นการเสนอขาย
โดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ (Armstrong and Kotler. 
2009 : 616) 
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้
เกิดการซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็นเคร่ืองมือกระตุน้
ความตอ้งการซ้ือท่ีใช้สนบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนกังานขาย (Etzel, Walker and 
Stanton. 2007 : 677) ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย 
หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ 
   1. การกระตุ้นผู ้บ ริโภค การส่ง เส ริมการขาย ท่ี มุ่ ง สู่ผู ้บ ริโภค  (Consumer 
Promotion) 
   2.  การกระตุน้คนกลาง การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) 
   3.  การกระตุน้พนกังานขาย การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sales force 
Promotion) 
  4.4 การใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมายดงัน้ี  
   1. การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือตราสินคา้
หรือบริษทัท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบติัจริงอาจตอ้งมีการจ่ายเงิน) โดยผา่นการกระจายเสียง
หรือส่ือส่ิงพิมพ ์ 
   2.  ประชาสัมพนัธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการ
วางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์การ ต่อผลิตภณัฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกบั
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กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 677) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกนั
ภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 
  4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) การโฆษณา
เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการ
โฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู ้ซ้ือ
และท าให้เกิดการตอบสนองในทนัที ทั้งน้ีตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และใช้ส่ือต่าง ๆ เพื่อส่ือสาร
โดยตรงกบัลูกคา้ (อา้งอิงจาก http://passakorn2326.blogspot.com/ ) 
 
4.  แนวคิดการเขียนแผนธุรกจิ 
 แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิมจะ
ก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจท่ีจะ
เปล่ียนความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบวา่แผนธุรกิจเปรียบ
เหมือนแผนท่ีในการเดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผน
จะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การคาดคะเน
ทางการเงิน ท่ีจะช้ีน าผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควรระวงัดว้ย
เช่นกนั 
 แผนธุรกิจท่ีดีย่อมช่วยในการวดัถึงความเป็นไปได้ของกิจการท่ีจะลงทุน แผนจึงควร
ประกอบดว้ยการวเิคราะห์อยา่งละเอียดในตวัแปรหรือปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 1.  สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย 
  2.  กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั 

3.   จุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการท่ีจะท า  
              4.  นโยบายการตลาด เช่น นโยบายด้านราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า 
              6.  ตวัเลขทางการเงิน นับตั้งแต่รายไดท่ี้คาดว่าจะได ้ค่าใช้จ่าย ก าไร ขาดทุน จ านวนเงิน
ลงทุนท่ีตอ้งการและกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดม้าหรือใชไ้ป แผนธุรกิจท่ีดีเม่ืออ่านแลว้ควรจะตอ้ง
ตอบค าถามเหล่าน้ีได ้
 1.  ก า ร ก่ อตั้ ง ธุ ร กิ จ เ ป็ น รูป ร่ า ง ชัด เ จนขนาดไหน  เ ส ร็ จสมบู ร ณ์ แล้ วห รื อ ย ัง 
  2. ธุรกิจน้ีน่าลงทุนไหม 
 3. ธุรกิจน้ีมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
 5.  สินคา้ท่ีจะผลิตมีวธีิการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด 
  6.  สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
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  7.  วิธีการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้น มีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกว่าหรือไม่ 
  8.  หน้าท่ีต่างๆ เช่น การผลิต การจ าหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มีการ
จดัการท่ีดีและเหมาะสมเพียงใด 
  9.  จ านวนและคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ 
 โดยสรุปแลว้แผนธุรกิจท่ีมีการรวบรวมและเขียนข้ึนอย่างดีนั้น ไม่เพียงแต่ให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เท็จจริงเท่านั้น ตวัแผนตอ้งสามารถเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีดี ท่ีจะส่งผา่นความคิด ผลการวิจยัและ
แผนท่ีจะน าเสนอให้กบัผูอ่้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้ของเงิน  ตอ้งเป็นพื้นฐานส าคญัของการบริหาร
และด าเนินกิจการท่ีจะจดัตั้งข้ึน นอกจากน้ี ยงัต้องเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลความก้าวหน้าของ
กิจการ รวมถึงการประเมินถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็น ดงันั้น นบัไดว้า่การวางแผนธุรกิจเป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งพิถีพิถนั ใชเ้วลาใชค้วามพยายาม เสียค่าใชจ่้าย แต่ผลลพัธ์ท่ีไดก้ลบัมา คือ ความแตกต่างระหวา่ง
ความส าเร็จและความลม้เหลวของกิจการทีเดียว 
องคป์ระกอบของแผนธุรกิจ  
 แมว้า่องคป์ระกอบของแผนธุรกิจจะไม่ไดมี้ก าหนดไวต้ายตวั หากแต่องคป์ระกอบหลกั ซ่ึง
นกัลงทุนพิจารณาวา่เป็นส่ิงส าคญัและตอ้งการรู้ จะประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ี คือ 
 องคป์ระกอบท่ี 1 : บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
 เป็นส่วนท่ีจะสรุปใจความส าคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยูใ่นความยาวไม่เกิน 1-2 หนา้ 
ส่วนน้ีมีความส าคญั เพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ีว่า จะ
อ่านรายละเอียดในตวัแผนต่อหรือไม่ดังนั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งช้ีให้เห็นประเด็นส าคญัสอง
ประการ คือ 
 1. ช้ีใหเ้ห็นวา่มีโอกาสจริงๆ เกิดข้ึนในตลาดส าหรับธุรกิจท่ีก าลงัคิดจะท า 
 2. ตอ้งช้ีให้เห็นวา่ สินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้น จะสามารถใช้โอกาสในตลาดท่ีว่านั้นให้
เป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งไร 
 บทสรุปผู ้บริหารจึงต้องเขียนให้เกิดความน่าเ ช่ือถือ หนักแน่น และชวนให้ติดตาม
รายละเอียดท่ีอยู่ในแผนต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไวเ้สมอว่า คุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะ
สะทอ้นถึงคุณภาพของแผนโดยรวม จึงควรใหเ้วลากบัการเขียนส่วนน้ีอยา่งพิถีพิถนัเน้ือหาใน 
 บทสรุปผูบ้ริหารควรจะกล่าวถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 1. อธิบายวา่จะท าธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไร  
 2.  โอกาสและกลยุทธ์ สรุปว่าอะไรคือโอกาสท าไมจึงน่าในใจ และจะใช้โอกาสนั้นดว้ย
วธีิการอยา่งไร 
 3. กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคะเนลูกคา้เป้าหมาย  
 4.  ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ  
 5.  ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก าไร  
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 6.  ทีมผูบ้ริหาร  
 7.  ขอ้เสนอผลตอบแทน 
 องคป์ระกอบท่ี 2 : ประวติัยอ่ของกิจการ 
 ส่วนน้ีคือการให้ขอ้มูลเบ้ือตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในดา้น
รูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การ
คิดคน้และพฒันาสินคา้ /บริการ  ท่ีตอ้งการน าเสนอให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 
 องคป์ระกอบท่ี 3 : การวเิคราะห์สถานการณ์ 
 ขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนธุรกิจ คือ การพยายามท าความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของ
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆท่ีส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถ
ในการท าก าไร และความพร้อมในดา้นต่างๆ ของกิจการ ดงันั้นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงาน
อนัดบัแรกท่ีส าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรกระท า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และ
แผนการด าเนินงานของกิจการ การวเิคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอยา่งยอ่ๆ วา่ SWOT ANALYSIS  
 1.  การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อมของ
กิจการในด้านต่างๆ ทั้งน้ีโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนท่ีเป็น จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน 
(Weaknesses) ของกิจการ 
 2. การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ี
ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้นจึงตอ้งพยายามเขา้ใจในสถานการณ์
ปัจจุบนัและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นไปในลกัษณะท่ีเป็น
โอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการด าเนินธุรกิจ 
 ผลลพัธ์จากขั้นตอนของการวเิคราะห์สถานการณ์ คือ บทวเิคราะห์ความเป็นไปและแนวโนม้
การเปล่ียนแปลงของการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์ดา้นต่างๆของกิจการ 

องคป์ระกอบท่ี 4 : วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 
 วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลัพธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการต้องการได้รับ
ในช่วงระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ และ
เป้าหมายเฉพาะดา้นในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมายทางการ
จดัการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ีเป้าหมายทางธุรกิจอาจ
แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ปี และเป้าหมายระยะ
ยาวท่ีนานกวา่ 5 ปีลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการ คือ 
 1.  มีความเป็นไปได ้  
  2.  สามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

16 



 
 

  3.  เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 กล่าวคือ ไม่มุ่งหวงัเพียงก าไรหรือผลลพัธ์ในระยะสั้นมากจนเกินไป โดยเฉพาะหากผลใน
ระยะสั้นนั้นจะก่อใหเ้กิดผลเสียไดใ้นระยะปานกลางและระยะยาว   
 องคป์ระกอบท่ี 5 : แผนการตลาด 
 แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 
ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหนา้ โดยใชป้ระโยชน์จาก
ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการวเิคราะห์สถานการณ์ในองคป์ระกอบท่ี 3 มาพิจารณาร่วมกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก าหนดไวใ้นองค์ประกอบท่ี 4 เน้ือหาของแผนการตลาดตอ้งตอบค าถาม
หลกัๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
 1.  เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 
 2.  ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
 3.  จะน าเสนอสินคา้ /บริ การอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และดว้ยวธีิการใด 
 4.  จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวธีิการใดบา้ง 
 5.  ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 
 การตอบค าถามดงักล่าวขา้งตน้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
แผนการตลาด ซ่ึงมีเน้ือหาหลกั 4 ส่วน ดงัน้ี 
  1.  เป้าหมายทางการตลาด 
  2.  การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
  3.  กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาด 
    -  กลยทุธ์การตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
  -  กลยทุธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาด 
  -  กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 4.  การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 
 องคป์ระกอบท่ี 6 : แผนการผลิตปฏิบติัการ 
  หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการไดท้  าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกิจการ 
ตลอดจนก าหนดวตัถุประสงค์ทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวม เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัแลว้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งถ่ายทอดส่ิงเหล่านั้นให้ออกมาเป็นแผนการผลิต/

ปฏิบติัท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกบัแผนธุรกิจส่วนอ่ืนๆ  ของบริษทั อนัไดแ้ก่ แผนการตลาด แผนการ
บริหารและจดัการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้องคก์รมีศกัยภาพในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนนั้นๆ 
 แผนการผลิต  /ปฏิบัติการท่ีดีจะต้องสะท้อนความสามารถของกิจการในการจัดการ
กระบวนการผลิตและปฏิบติัการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
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ให้กบัธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ประเด็นการจดัการไปยงัระบบการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรในการ
ผลิตใหเ้ป็นผลผลิต ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

        ระบบแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรใหเ้ป็นผลผลิต 

 ในการวางแผนการผลิต  /ปฏิบติันั้น  ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตและปฏิบติัการภายในกิจการตามประเด็นท่ีส าคญัๆ รวม 10 ประเด็นดงัต่อไปน้ี คือ 
              1.  คุณภาพ 
              2.  การออกแบบสินคา้และบริการ 
              3.  การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบติัการ และการตดัสินใจเร่ืองก าลงัการผลิต 
              4.  การเลือกสถานท่ีตั้ง 
              5.  การออกแบบผงัของสถานประกอบการ 
              6.  การออกแบบระบบงานและการวางแผนก าลงัคน 
              7. การจดักระบวนการจดัส่งวตัถุดิบ และสินคา้ส าเร็จรูป (Supply-Chain Management) 
              8.  ระบบสินคา้คงคลงั 
              9.  ก าหนดการผลิตและปฏิบติัการ 
              10.  การด ารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 
 องคป์ระกอบท่ี 7 : แผนการจดัการ และ แผนคน 
 ส่วนน้ีผูจ้ดัท าแผนจะตอ้งระบุโครงสร้างขององคก์ารให้ชดัเจน โดยแสดงแผนผงัโครงสร้าง
ขององค์กรว่า ประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบา้ง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความรับผิดชอบอะไร 
รวมถึงต าแหน่งผูบ้ริหารหลกัๆ ขององค์การ โครงสร้างของคณะกรรมการและการถือหุ้น การเขียน
ในส่วนน้ีควรจะท าให้ผูอ่้านเห็นว่าคณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมท่ีดีในการบริหาร มี
ความสมดุลในดา้นความรู้ ความสามารถท่ีครบถว้น ทั้งดา้นเทคนิคและการบริหาร มีความช านาญ
และประสบการณ์ในกิจการท่ีท า  

วตัถุดิบและทรัพยากร 
 ท่ีดิน 
 แรงงาน 
 เงินทุน 
 ผูบ้ริหาร  

 

กระบวนการผลิตและ
ปฏิบติัการ 

 การแปรสภาพ
วตัถุดิบและ
ทรัพยากร 

ผลผลิต 
 สินคา้ 
 บริการ 

 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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  รายละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.  โครงสร้างองคก์ร 
 2.  ต าแหน่งบริหารหลกั 
 3.  ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร 
 4.  ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืนๆ และเปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้ 
 5.  คณะกรรมการบริษทั 
  องคป์ระกอบท่ี 8 : แผนการเงิน 
  ในการจดัท าแผนธุรกิจนั้น กิจการต้องทราบให้ได้ว่าแผนท่ีจะจดัท าข้ึนนั้น เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จะตอ้งใช้เงินลงทุนจ านวนเท่าใด 
จะได้มาจากแหล่งใดบ้าง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจ้าของกิจการ หรือแหล่งเงินทุน
ภายนอกในรูปของการกูย้ืมจากเจา้หน้ี เรียกวา่ กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) จากนั้น จะ
เป็นเร่ืองของการตดัสินใจน าเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกวา่ กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) ซ่ึง
จะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมท่ีส าคญัต่อเน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น คือ 
กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย การผลิต การซ้ือ การขาย และการ
จ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ 
  การตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมหลักทั้งสาม คือ กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมด าเนินงาน จะเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ นกับญัชีจะเป็นผูน้ าเสนอ
ผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็นรายงานสรุป
ขั้นสุดทา้ยของขบวนการจดัท าบญัชี ท่ีแสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจหรืออาจจะเป็นงบ
การเงินท่ีครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบว่า 
ในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอยา่งไร ก าไรหรือขาดทุน มีการเปล่ียนแปลงใน
เงินสดอยา่งไรบา้ง เพิ่มข้ึนหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 
  องคป์ระกอบท่ี 9 : แผนการด าเนินงาน 
  หลงัจากผูป้ระกอบการก าหนดกลยุทธ์ในดา้นต่างๆ ของกิจการอยา่งรอบคอบและครบถว้น
แลว้ ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจดัท ารายละเอียดของกลยุทธ์ดงักล่าว โดยการก าหนดกิจกรรมของกล
ยทุธ์แต่ละดา้นใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
 ในทางปฏิบัติ ผู ้ประกอบการอาจจะท าแผนการด าเนินงานในลักษณะของตารางท่ีมี
รายละเอียดของเป้าหมาย กลยทุธ์ วธีิการ งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ โดยจดัท ารายละเอียด
เป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ตามท่ีผูป้ระกอบการเห็นสมควร 

องคป์ระกอบท่ี 10 : แผนฉุกเฉิน 
 แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไวล่้วงหน้า ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือ
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน จนเป็น
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ผลกระทบในทางลบกบักิจการ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควรอธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจท่ี
อาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยา่งราบร่ืนตามแผนธุรกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้
(อา้งอิงจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1) 
 
5.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 
 รุ่งรัศมี วนัจงค าและขวัญชนก บุญพิมพ์ (2559) โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทนวตักรรม
ส่ิงประดิษฐช์ั้นวางของจากไมพ้าเลท มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1). เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของ
โครงการ 2). เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฎิบติังานกันเป็นทีม      3). เพื่อให้
นกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์จากไมผ้ลิตภณัฑ์ จากไม้อดัเบา และเพื่อเป็นการลด
ปริมาณการใชท้รัพยากรไม ้4)เพื่อตอบสนองแนวทางพระราชด ารัสปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ใชว้สัดุเหลือใชม้าสร้างใหเ้กิดประโยชน์ 
 มีวธีิการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี1.ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี2.ขั้นด าเนินการ และขั้นท่ี      3. 
ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2559 ถึงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 รวมปฏิบติังาน 34 สัปดาห์สถานท่ีด าเนินโครงการคือ 60/274ข. ม.
1 ซ.พร้อมนิมิต 8 ถ.เทพารักษ ์ต.บางเมือง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270 
 2.  ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ มีเงินลงทุน 5 ,000 บาท เสียค่าใช้จ่ายด้านวสัดุ
อุปกรณ์เป็นจ านวนเงิน 2,070 คงเหลือ 2,930 บาท คืนเงินใหส้มาชิกคนละ 1,465 บาท 
 3.  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ของวิชาโครงการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุท่ีไม่สามารถใช้ไดแ้ลว้ ท าให้สมาชิกใน
กลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม และท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
สร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 
 4.  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินโครงการ 1) ปัญหาในดา้นเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีสมาชิกภายในกลุ่มไม่มีความช านาญในการใช ้2)สมาชิกในกลุ่มยงัท างานไม่เป็นทีม
และบางคนอาจไม่ปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไวท้  าใหเ้สียเวลาในการร่างรูปแบบของส่ิงประดิษฐ์ 4)ไม้
อดัเบามีความเหนียวและแขง็ เวลาตดัหรือเจาะใส่สกรู อาจจะท าใหไ้มแ้ตกได ้
 5.  การแกไ้ขปัญหา 1)ไดค้วามช่วยเหลือจากผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ให้ความรู้เก่ียวกบั
การใช้เคร่ืองมือต่างๆมาช่วยสอนวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 2)ประธานโครงการมีการเรียกประชุม
สมาชิกภายในกลุ่มให้ท าหนา้ท่ีของแต่ละคนอยา่งเต็มความสามารถ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
คอยอ านวยการประสานให้สมาชิกภายในกลุ่ม 3)สมาชิกในกลุ่มไดมี้การคน้หาขอ้มูลการออกแบบ
ของตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่และทนัสมยัทางอินเทอร์เน็ต นิตยสารตกแต่งบา้น สอบถาม
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อาจารย์ผูส้อน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบตัวส่ิงประดิษฐ์ 4)ใช้ความระมดัระวงัใน
ขั้นตอนการตดัหรือเจาะสกรูมากข้ึน 
 6.  ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 1)ตอ้งพยายามท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงต่างๆเพราะการ
ใช้เคร่ืองมือถ้าใช้ผิดวิธีก็สามารถก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย และส้ินเปลืองงบประมาณในการ
จดัซ้ือมาทดแทนถา้เกิดความเสียหาย 2)สมาชิกทุกคนจะตอ้งค านึงถึงการท างานเป็นทีม เม่ือสมาชิก
ภายในกลุ่มขาดความรับผิดชอบทุกคนในกลุ่มตอ้งบอกกล่าวหรือเตือนให้บุคคลนั้นรู้ตวัและการ
ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 3)ตอ้งมีการหาความรู้หรือหาขอ้มูลต่างๆน ามาเป็นแนวทางในการปรับ
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่อไป 
 จากผลการส ารวจทศันคติท่ีของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน โดยถาม
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
 ส่วนประสมทางการตลาด  (4P’s) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (X  = 4.5) เพื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( X  = 4.57 ) ดา้นราคาอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( X  = 4.44 ) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( X  
= 4.53 ) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( X  = 4.48 ) ตามล าดบั    
       ประมวล ราชบรรเทาและคณะ (2559) จดัท าโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจาก
กระบอกไมไ้ผมี่วตัถุประสงคเ์พื่อ (1). เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ (2)เพื่อ
ประดิษฐ์ของใช้และตกแต่งบา้นจากทรัพยากรภายในทอ้งถ่ิน(3)เพื่อน าทรัพยากรธรรมชาติภายใน
ทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 วธีิการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี1) ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี2) ขั้นด าเนินการ ขั้นท่ี3) ขั้น
ประเมินผล  จากผลการด าเนินงานสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือเร่ิมตน้ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559 – สิงหาคม 2559 
สถานท่ีด าเนินงาน ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัต าบลดอนกลอยอ าเภอพิบูลย์
รักษ ์
 2.  ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ มีเงินทุน 500 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการทั้งส้ิน 496 บาท เหลือเงิน 4 บาท 
 3.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั้นการ
ด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้าง
ผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้และเพิ่มรายไดใ้ห้กบัผู ้
ท่ีมีรายไดน้อ้ย ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 

4.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 1.(ปัญหาในดา้นอุปกรณ์ท่ีสมาชิกในกลุ่มไม่
มีความช านาญในการใช้งาน 2. (สมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกันท าให้ล่าช้า 3. (สภาพอากาศ
แปรปรวนท าใหเ้กิดผลกระทบในระหวา่งปฏิบติังาน 
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5.  ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา 1.)มีการฝึกอบรมบุคลากรและสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อค้นหาข้อมูลให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 2.)สมาชิกทุกต้องค านึงการท างานเป็นทีม ต้อง
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายไวใ้ห้ดีท่ีสุด 3.)ลองใช้วสัดุธรรมชาติอย่างอ่ืนภายในท้องถ่ิน
ประเภทอ่ืนมาประดิษฐ์โคมไฟไดเ้หมือนกนัและน าวสัดุท่ีมีไปประดิษฐ์เป็นของใชแ้ละของตกแต่ง
อ่ืนๆบา้ง 
 ชินาธิป ค านึง และ ธนะพัฒน์ สวนไพรินทร์ (2559)  การจัดท าโครงการนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ชั้นวางของไมไ้ผ่มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1). เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชา
โครงการ (2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้(3). เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือ
ปฏิบติังานเป็นทีม (4). เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทกัษะในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
 วธีิการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี1) ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี2) ขั้นด าเนินการ ขั้นท่ี3) ขั้น
ประเมินผล  จากผลการด าเนินงานสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือเร่ิมตน้ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559 – กุมพาพนัธ์ 2560 
สถานท่ีด าเนินงาน ซ.ลาดกระบงั 12 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
 2.  ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ มีเงินทุน 3 ,000 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการทั้งส้ิน 2,986 บาท เหลือเงิน 14 บาท 
 3.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั้นการ
ด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้าง
ผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้และเพิ่มรายไดใ้ห้กบัผู ้
ท่ีมีรายไดน้อ้ย ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 

4.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 1.(ปัญหาในดา้นอุปกรณ์ท่ีสมาชิกในกลุ่มไม่
มีความช านาญในการใช้งาน 2. (สมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกันท าให้ล่าช้า 3. (สภาพอากาศ
แปรปรวนท าใหเ้กิดผลกระทบในระหวา่งปฏิบติังาน 

5.  ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา 1.)มีการฝึกอบรมบุคลากรและสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อค้นหาข้อมูลให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 2.)สมาชิกทุกต้องค านึงการท างานเป็นทีม ต้อง
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายไวใ้ห้ดีท่ีสุด 3.)ตรวจสอบสภาพอากาศ และจดัสถานท่ีในการ
ปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศ 

จากตารางแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างของท่ีมีต่อ
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ชั้นวางของจากไมไ้ผ่ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากมีค่าเฉล่ีย ( X  = 4.48 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย ( X  = 4.33 ) ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( X  = 4.19 ) ดา้นการจดัจ าหน่ายมี
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ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( X  = 4.90 ) ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากมีค่าเฉล่ีย ( X  = 3.82 ) 
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บทที ่3  
วธิีการด าเนินโครงการ 

 
วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ  

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

 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินงาน  

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการออกแบบและวางโครงสร้าง 
3. มว้นกระดาษหนงัสือพิมพท์ากาวลาเทก็ซ์ 
4. น ามว้นท่ีไดม้าติดเลียงกนัยงิดว้ยกาวร้อนท าเป็นช้ินส่วน 
5. น าช้ินส่วนแต่ละช้ินมาประกอบเป็นช้ินงาน และทาสี 
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการท างาน 

 
ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. 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.เตรียมคิดรูปแบบวตักรรม          
2.ลงความเห็นในการวางแผน
ประดิษฐ์ 

        

3.สรุปความเห็นการประดิษฐ์         
4.ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

        

5.จดัเตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์         
6.จดัเตรียมสถานท่ีในการประดิษฐ์          
7.หาแหล่งอุปกรณ์          
8.ลงสถานท่ีในการขายสินคา้  ร้าน
เฟอร์นิเจอร์ 

         

9.สรุปผลการปฏิบติังาน         
10.ส่งรายงานสรุปผลด าเนินงาน         
 
วนั เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ เดือนมิถุนายน  2562  ถึง  เดือนกุมภาพนัธ์  2563 

63/59 ม.1 ซ.บุญสนอง 4 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 

            

 

 

  

วิทยาลยั
เทคโนโลยี
อรรถวิทย์
พณิชยการ 

ไบเทค 

บางนา 63/59 หมู่ 1  
ภานุวงค ์2 

ซ.บุญสนอง 4  

เขต.บางเมืองใหม่ 

จ.สมุทรปราการ 
10270 

บ๊ิกซี 

จมัโบ ้

ซอยสุขมุวทิ117 

ถนน.สุขุมวิท 
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ขอบเขตด้านงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุน  เป็นเงิน  2,500  บาท 

1. ไมเ้บา         1,000 บาท 
2. ตลบัเมตร              80 บาท 
3. คอ้น                                       120 บาท 
4. ตะปู              100 บาท 
5. กระดาษทราย               70 บาท 
6. สีทาไม ้                          270 บาท 
7. สวา่นตดัไม ้             300   บาท 
8. ป้ายร้าน                           400 บาท 

รวม           2,460 บาท 
 
การจัดท าแผนธุรกจิ  
1.  บทสรุปผู้บริหาร 
 แนวความคิดในการด าเนินธุรกจิ 

เพื่อน ามาใชส้อยในชีวิตประจ าวนั โดยเน้นการผลิตจ านวนมาก ในรูปสินคา้ เพื่อให้ผา่นไป
ยงัผูบ้ริโภคในวงกวา้ง โดยท่ีรูปแบบและคุณภาพของผลิตภณัฑ์จะเป็นปัจจยัส าคญั ชกัจูงผูบ้ริโภคให้
เกิดความกระหายท่ีจะจ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑ ์
 ผลิตภณัฑ์จากวสัดุเหลือใช้คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างสรรค์จากวสัดุเหลือใช้หรือวสัดุท่ีไม่ใช้
ประโยชน์แลว้แต่สามารถน าส่วนใดส่วนหน่ึงของวสัดุมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ใช้สอย
ใหม่  
 ผลติภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของธุรกจิ 
 ชั้นวางหนังสือจากเศษไม้ท่ีเหลือใช้ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตด้วยกรรมวิธีการรีไซเคิล จาก
ช่างฝีมือท่ีมากประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า ด้วยวิธีการสร้างสรรค์ การน า
กลบัมาใชใ้หม่ มีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ไป การออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และเป็นท่ีสนใจ
ของผูบ้ริโภคเพราะมีคุณภาพความคงทน ความคุม้ค่า และท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยขายอยู่
ท่ีราคา 1,400 บาท 

 วสัดุหลกัไมอ้ดัเบา 
 โครงสร้างไมอ้ดัเบายาว 
 ทรงรูปแบบตน้ไม ้
 สูง 1.30 ซม. กวา้ง 60 ซม. ลึก 25 ซม. 
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สภาวะตลาด 
         สภาวะการแข่งขนัของตลาดสินค้าวตักรรมจะมีความรุนแรงน้อยกว่าตลาดสินค้าทัว่ไป 
เพราะผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสามารถอยูใ่นตลาดเป็นเวลานานไดน้ั้นมีนอ้ย เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งมี
แรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะสูง และมีเงินลงทุนส าหรับการออกแบบใหม่ๆเสมอ และสินคา้ของคู่แข่งขนั
ในตลาดมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน มีการลอกเลียนแบบกันไปมา ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการพิจารณา 
เปรียบเทียบการออกแบบสินคา้ ราคา คุณภาพของสินคา้ ความคุม้ค่า โดยบริษทัท าการเพิ่มศกัยภาพ
ใหม้ากข้ึน เพื่อท่ีสามารถมีแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆในทอ้งตลาดได ้

ลูกค้าเป้าหมาย 
1. กลุ่มวยัท างาน พนกังานบริษทั พนกังานเงินเดือน อายุ    24 - 45 ปี อาศยั อยูต่ามคอนโด 

หอ้งเช่า และบา้นตวัเอง 
2. กลุ่มวยัเรียน นิสิต นกัศึกษา อาย ุ16-23 ปี อาศยัอยูต่ามหอพกั 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
เน่ืองจากสินคา้เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ ๆ ไปฉะนั้นการออกแบบจึงเป็น   

เอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนสินคา้ในทอ้งตลาดทัว่ไปและเป็นท่ีดึงดูดใจของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก 
เพราะมีคุณภาพ ความคงทน ความคุม้ค่าและท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 แผนการผลติ หรือการบริการ 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอากระดาษทรายขดัพื้นผวิใหเ้รียบเนียน 

น าผลิตภณัฑข้ึ์นแท่นเพื่อท าการทาสี 

น าผลิตลงจากแท่นแลว้น าไปตากแดด 

น าผลิตภณัฑสิ์นคา้เขา้ภายในเพื่อรอการ 

ส่งออก 

 

ตรวจเช็คความเรียบร้อยจุดบกพร่อง 
 

ตดัไมต้ามแบบโครงสร้างท่ีวางไว ้

น าส่วนท่ีตดัเตรียมไวเ้พื่อประกอบเขา้
ดว้ยกนั 

 

น าตะปูตอกเพื่อยดึส่วนต่างๆใหเ้ขา้ท่ี 

 

วางแบบโครงสร้างวดัขนาด 
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การบริหารจัดการ 
  1.  มีการวางแผนการด าเนินการเพื่อเขา้ถึงเป้าหมายและสรรหาผูบ้ริโภครายใหม่ 
  2.  มีการขยายกิจการเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใหมี้พื้นท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
 3.  มีการออกงานจดัแสดงสินคา้ เพื่อประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ในช่วงเวลากิจกรรมจดัข้ึนตาม 
ศูนยจ์ดัแสดงสินคา้ในหลายจงัหวดั 
 สรุปผลทางการเงิน 
 ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 200,000 บาท ประมาณการรายไดจ้ากการบริการปีท่ี 3 
เป็นเงิน 4,037,600 บาท ประมาณการตน้ทุนการบริการปีท่ี 3 เป็นเงิน 618,500.99 บาท ประมาณการ
ค่าใชจ่้ายในการบริการและการขายปีท่ี 3 เป็นเงิน 603,895 บาท ก าไรสะสมปีท่ี 3 เป็นเงิน 107,520.46  
บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวยีนภายในกิจการ 2,392,923.41 บาท 

 
2. วตัถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 
       เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคารพาณิชย ์
         โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ 
  1. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
  2. เพื่อเตรียมพร้อมในการด าเนินธุรกิจ 

3. เพื่อใหป้ฏิบติัตามแผนการท่ีก าหนดใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องร้าน 
 โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
 1. เม่ือมีผลก าไรจากการบริหาร จะมีการปันผลในระยะเวลา 3 ปี 
 2. เม่ือมีหน้ีสินของบริษทัทุกหุน้จะตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบร่วมกนั 
 3. ผูถื้อหุน้ในบริษทัทุกหุน้ตอ้งมีอายคุรบก าหนด 3 ปี จึงจะมีสิทธ์ิขายหุน้ได ้
 
3.  ความเป็นมาของธุรกจิ 
 3.1   ประวตัิความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกจิ 
 ประวตัิของกจิการ / ผู้เร่ิมก่อตั้ง 
 ประวตัิบริษัท  

 บริษทั Book Sheild O2 จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 โดย คุณนภทัร โละ
พงศธร  และคุณอชิตพล  ศิริมุขอาคม เร่ิมแรกด าเนินธุรกิจประเภทส่ิงของใชง้านตกแต่งภายในบา้น 
ในผลิตภณัฑ์ไมอ้ดัเบาเพื่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นผูติ้ดต่อ ทั้งหาแหล่งของสินคา้ และติดต่อลูกคา้ดว้ย
ตนเองดว้ยประสบการณ์ในการติดต่อแหล่งผูข้าย และผูซ้ื้อท าให้พบวา่หากจะด าเนินธุรกิจในธุรกิจ
ส่ิงของใช้งานตกแต่งภายในบา้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ และ
ประสอบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจแลว้ การมีแหล่งผลิตเป็นของตนเองจะท าให้ควบคุมคุณภาพ
ของสินคา้ และตน้ทุนของสินคา้ไดดี้กวา่ และสามารถท่ีจะแข่งขนัในตลาดได ้
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 แนวความคิดก่อตั้งโรงงานผลิตเป็นของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะผลิตสินคา้คุณภาพ
มาตรฐานสม ่าเสมอตรวจสอบได ้บริษทัจึงไดล้งทุนสร้างโรงงานแห่งแรกในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
โดยใชช่ื้อ บริษทั Book Sheild O2 จ  ากดั โดยโรงงานของบริษทัจะน าเศษไมเ้ก่าท่ีเหลือใชม้าประยุค
สร้างเป็นส่ิงของท่ีสามรถน าไปใชง้านไดใ้หม่จริง เช่น ชั้นวางหนงัสือ ท่ีสร้างจากเศษไมท่ี้เหลือใชม้า
ท าให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีกระบวนการผลิตสินคา้ และแบ่งผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐาน
คุณภาพระดบัสูงเป็นผลใหบ้ริษทัสามารถขยายในตลาด ในลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้
ช่ือเสียงดา้นสินคา้คุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก 
 การด าเนินธุรกิจ บริษทัได้ใช้นโยบายการด าเนินธุรกิจท่ีสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ
สินคา้ และบริการเป็นอยา่งมากดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และการจดัการ
ดา้นองค์ความรู้ลงไปสู้ผูบ้ริโภคเพื่อสามารถใช้ผลติภณัฑ์ไดอ้ย่างสมประโยชน์สูงสุด บริษทัจึงได้
พฒันากระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการวิจยัพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์จนท าให้ ลูกคา้และบุคคลทัว่ไป
ยอมรับวา่เป็นบริษทัท่ีผลิตสินคา้คุณภาพมาตรฐานท่ีดี 

  
3.2  ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 

ล าดับ รายการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ระยะคาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ 

1 
จดัตั้งบริษทั Book Sheild O2 จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจชั้นวาง
หนงัสือจากเศษไมท่ี้เหลือใช ้

1  เดือน 30 วนั  

2 จดทะเบียน บริษทัจ ากดั 2 อาทิตย ์ 14 วนั  
3 ประชุมบอร์ดบริหารทุกฝ่าย 2 อาทิตย ์ 14 วนั  
4 ท าวจิยักลุ่มคนทัว่ไปท่ีสนใจนวตักรรมจากส่ิงของเหลือใช ้ 1  เดือน 30 วนั  
5 สรุปผลวจิยั น าขอ้มูลมาประชุมและเร่ิมด าเนินการ    1 อาทิตย ์ 7 วนั  

6 
เร่ิมเปิดตวัผลิตภณัฑ์ชั้นวางหนังสือจากเศษไม้ท่ีเหลือใช้
และโฆษณาผลิตภณัฑ ์

1  เดือน 30 วนั  

รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 
4  เดือน 

 1 อาทติย์ 
125 วนั  

 
4.  ผลติภัณฑ์ 

4.1  รายละเอยีดสินค้า 
 ชั้นวางหนังสือจากเศษไม้ท่ีเหลือใช้ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตด้วยกรรมวิธีการรีไซเคิล จาก
ช่างฝีมือท่ีมากประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า ด้วยวิธีการสร้างสรรค์ การน า
กลบัมาใชใ้หม่ มีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ไป การออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และเป็นท่ีสนใจ
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ของผูบ้ริโภคเพราะมีคุณภาพความคงทน ความคุม้ค่า และท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยขายอยู่
ท่ีราคา 1,400 บาท 

 วสัดุหลกัไมอ้ดัเบา 
 โครงสร้างไมอ้ดัเบายาว 
 ทรงรูปแบบตน้ไม ้
 สูง 1.30 ซม. กวา้ง 60 ซม. ลึก 25 ซม. 

 
ภาพสินค้า 

 
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 
  5.1  สภาวะอุตสาหกรรม และภาวะตลาด 
  บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากการส ารวจพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย อาจมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความชอบ ความพึงพอใจท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภครุ่น
ใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์เป็นของตนเอง จากกระแสการใชสิ้นคา้ท่ีมีความนิยมมากข้ึน ทางบริษทัจึงไดน้ า
ผลิตภณัฑ์ชั้นวางหนงัสือจากเศษไมเ้หลือใช้ออกจ าหน่ายสู่ตลาด เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบไลฟ์สไตลแ์ตกต่างกนัออกไป 
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 5.2  ส่วนแบ่งทางการตลาด 
 

 
 
 5.3  แนวโน้มทางการตลาด 
 แนวโน้มทางการตลาดบริษทั Book Sheild O2 สามารถเติบโตได้อีก เพราะปัจจุบนัมี
ผูบ้ริโภคจ านวนมากท่ีให้ความส าคญัและแสวงหาสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงพฤติกรรมใน
การบริโภคดงักล่าวตรงกบัเง่ือนไขกระแสเก่ียวกบัธุรกิจสีเขียว กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
ท าให้สามารถด าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างผลก าไรให้กบัองค์กรเน่ืองจากมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษทั Book Sheild O2 ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 
  5.4  ตลาดเป้าหมาย 
 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ คือ 
          1.  กลุ่มวยัท างาน  พนกังานบริษทั/พนกังานเงินเดือน  อาย ุ 24-45 ปี   อาศยัอยูต่าม  คอนโด
บา้นตนเอง 
  2.  กลุ่มวยัเรียน นิสิต-นกัศึกษา อายุ 16-23 ปี  อาศยัอยูต่ามหอพกัเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคยุคใหม่
ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีการออกแบบท่ีเป็นส่ิงแปลกใหม่โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะค านึงถึงการใน
ระยะการใช้งาน คุณภาพ ความคุม้ค่าในการซ้ือสินคา้ จึงท าให้บริษทั เราตอ้งขยายตวัเพื่อท่ีจะเจาะ
กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
 
  
 

10% 

18% 

32% 

40% 

ส่วนแบ่งทางการตลาด 

ร้าน ดีเลศเฟอร์นิเจอร์ 

ร้าน Like Shop 

ร้าน Wood Book 

ร้าน Book Sheild O2 

Book Sheild O2 

ดีเลศเฟอร์นิเจอร์ 

Like Shop 

Wood Book 
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 5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 
   ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจการก็คือผูบ้ริโภค ท่ีมีความสนใจในตวั  
สินคา้ส่ิงแปลกใหม่สวยงาม ตอ้งการท่ีจะประหยดัค่าใชจ่้าย และสามารถตอบสนองความตอ้งการใน
การใชง้านไดดี้ และสามารถทดแทนในกลุ่มสินคา้ทัว่ไปไดใ้นคุณภาพระดบัเดียวกนั 
 
  5.6 สภาพการแข่งขัน 
 สภาวะการแข่งขนัของตลาดสินค้าวตักรรมจะมีความรุนแรงน้อยกว่าตลาดสินค้าทัว่ไป
เพราะผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสามารถอยูใ่นตลาดเป็นเวลานานไดน้ั้นมีนอ้ย เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งมี
แรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะสูง และมีเงินลงทุนส าหรับการออกแบบใหม่ๆเสมอ และสินคา้ของคู่แข่งขนั
ในตลาดมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน มีการลอกเลียนแบบกันไปมา ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการพิจารณา 
เปรียบเทียบการออกแบบสินคา้ ราคา คุณภาพของสินคา้ ความคุม้ค่า โดยบริษทัท าการเพิ่มศกัยภาพ
ใหม้ากข้ึน เพื่อท่ีสามารถมีแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆในทอ้งตลาดได ้
 

 5.7  คู่แข่งขัน 

    ร้าน  ดีเลิศเฟอร์นิเจอร์ 

    ร้าน   Like Shop 

    ร้าน   Wood  Book 
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5.8 รายละเอยีดการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขัน 

การ
เปรียบเทยีบ 

ร้าน 
Book Sheild O2 

ร้าน 
Wood Book 

ร้าน 
Like Shop 

ร้าน 
ดีเลศเฟอร์นิเจอร์ 

ด้านผลติภัณฑ์ 
      ชั้นวางหนงัสือ O2 
         จากไมอ้ดัเบา 

     ชั้นวางหนงัสือ 
      จากยางพารา 

ชั้นหนงัสือทรง         
ญ่ีปุ่นจากไมไ้ผ ่

ชั้นวางหนงัสือ
ทรงวนิเทจจาก
ไมแ้กะสลกั 

ราคา ราคา 1,400 บาท ราคา 1,900 บาท ราคา 2,000 บาท ราคา 3,000 บาท 

 
 
 

ช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

1.หนา้ร้าน BookSheild 
O2 
Book Sheild O2 
ต.บางเมือง อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 
ถ.สุขมุวทิ 117 
Tel:02-349-1449 
2.ทางออนไลน์ 
Facebook:Book Sheild O2 
เฟอร์นิเจอร์ 

1.หนา้ร้าน 
Wood Book 
ต.ส าโรงเหนือ 
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 
2.ทางออนไลน์
Facebook,Line 

1.หนา้ร้าน 
Like Shop 
ต.เทพารักษ ์
อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 
2.ทางออนไลน์ 
Facebook, Line  

1.หนา้ร้าน 
ดีเลศเฟอร์นิเจอร์ 
ต.บางเมือง  
อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 
2.ทางออนไลน์ 
Facebook 

 
 
 

การส่งเสริม
การตลาด 

1.มีส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้
เป็นคู่ลดเหลือ 2,400 บาท 
จากปกติ 2,800 บาท 
2.มีส่วนลดใหก้บัผูแ้ชร์
เพจร้าน5% 
Facebook:Book Sheild O2 
3.บริการจดัส่งฟรี ในระยะ
พื้นท่ี ท่ีก าหนดพร้อม
ติดตั้ง  
4. มีป้ายร้านจดัแสดง
สินคา้ 
5.โฆษณาผา่นทางส่ือ
ออนไลน์ 
Facebook:Book Sheild O2 

1.การแจกใบปลิว 
2.ส่วนลดเม่ือซ้ือ 
สินคา้ครบ 1,900  
บาท แถมหนงัสือ        
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
3.ใหส่้วนลด 4% 
เฉพาะลูกคา้ท่ีกด 
Like,Share ทางเพจ 
FacebookWoodBook 

1.จดัส่งฟรีเม่ือซ้ือ
ครบ 2,000 บาท 
2.บริการติดตั้งให้
ถึงบา้น 
3.ลูกคา้ท่านใดท่ี
กด LikeShere  
ทางเพจ Facebook  
Like รับโมเดลชั้น
วางหนงัสือของ
ทางร้าน 

1.บริการจดัส่ง
ฟรี ในระยะพื้นท่ี
ท่ีก าหนด 
2.รับส่วนลด 5% 
เฉพาะลูกคา้ท่ีกด 
Like,Share เพจ  
Facebook 
ดีเลศเฟอร์นิเจอร์ 
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 5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 
  5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
 

-มีการจดัวางระบบงานท่ีดีมีการอบรม
พนกังานก่อนปฏิบติังาน  
-ผูบ้ริหารมีระบบในดา้นการจดัการ
บริหารงานท่ีดี  

-มีจ านวนบุคลากรท่ีมีความ
ช านาญไม่เพียงพอต่อการผลิต
สินคา้ตรงตามตอ้งการของ
ลูกคา้ 

 
 

ด้านการตลาด 
 

-มีขั้นตอนการจดัจ าหน่ายด าเนินการ
อยา่งเป็นระบบ 
-ทางบริษทัมีความโดดเด่นดา้นราคา
สินคา้ต ่ากวา่เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 

-เ น่ื องจากทางบ ริษัท เ ป็นผู ้
ลงทุนรายใหม่ จึงท าให้กลุ่ม
ลูกคา้ยงัขาดความเช่ือถือ/ความ
มัน่ใจต่อผลิตภณัฑสิ์นคา้ 
 

 
 

ด้านการบริการ 
 

-มีการอบรมพนกังานก่อนปฏิบติังาน
ประจ าเพื่อพร้อมใหบ้ริการลูกคา้อยู่
ตลอดเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพและตรง
ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

-ท า ง บ ริ ษัท มี พนัก ง า น ไ ม่       
เพียงพอในการให้บริการลูกคา้
ท่ีมีจ  านวนมากกวา่พนกังาน 
 

 
ด้านการเงิน 

-มีระบบการบริหารการเงินอย่างเป็น
ระบบท าใหกิ้จการมีความมัน่คง 
 

-การจดัท ารายงานทางการเงิน
ขาดการสรุปผลท่ีชัดเจนท่ีจะ
น าไปวางแผนตดัสินใจซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ 
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 5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยการ
พจิารณา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค ( Threats ) 

ตลาดและกลุ่ม
ลูกค้า

เป้าหมาย 

-กลุ่มท่ีผูบ้ริโภคปัจจุบันมีความสนใจใน
ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใชโ้ดยเฉพาะงาน
ไมจ้ากธรรมชาติ 

-เน่ืองจากเป็นงานฝีมือราคาค่อนขา้งสูงท า
ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ยาก 
 

สถานการณ์
การแข่งขัน 

-ผ ลิ ตภัณฑ์ สิ นค้ า ท่ี แ ปลก ใหม่ มี ก า ร
ออกแบบท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนัรายอ่ืน ท า
ใหเ้ป็นท่ีสนใจต่อผูบ้ริโภค 

-คู่แข่งขนัทางการตลาดมีอยู่จ  านวนมากและ
มีคู่แข่งขนัหนา้ใหม่เพิ่มข้ึนมาเร่ือยๆ 

 

สังคม 

-ปัจจุบนัคนในสังคมนิยมสินคา้ท่ีลดการก่อ 
มลพิษและหนัมาใส่ใจธรรมชาติกนัมากข้ึน 
-มีการรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เพื่อให้
เกิด    การยอมรับว่าร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
การลด   ปริมาณขยะใหแ้ก่สังคม 

-กระแสสังคมมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ท าใหผู้บ้ริโภคบางกลุ่ม
ท่ียงัไม่ทราบวา่สินคา้ท ามาจากวสัดุเหลือใช ้
 

 

เทคโนโลยี 

 

-มีการน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นการ
กระจายสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค 

-การลงทุนดา้นเทคโนโลยี 
มีค่าใชจ่้ายสูงระบบเครือข่ายไม่สามารถ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีตามเป้าหมาย 

 

สภาพ
เศรษฐกจิ 

-ผูบ้ริโภคหนัมาสนใจเลือกซ้ือสินคา้
เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจตกต ่าท าให้
ผูบ้ริโภคมกัเลือกสินคา้ท่ีมีราคาถูกซ้ึงทาง
ร้านมีราคาถูกกวา่ในทอ้งตลาด 
 

-สภาพเศรษฐกิจประเทศไทย 
  ชะลอตวัท าใหผู้บ้ริโภคมีปริมาณ 
การซ้ือสินคา้นอ้ยลง 
 

กฎหมาย 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

-ปัจจุบนัรัฐมีการสนบัสนุนธุรกิจ SME  
เป็นอยา่งมาก 

-ระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมาย 
ในการจดัตั้งธุรกิจท่ีมีความยุง่ยากและ
ซบัซอ้น 

กลุ่มผู้จ าหน่าย  
เครือข่าย 

-สินคา้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานท่ีดี
เหมาะสมตามราคา 

-ยงัไม่มีตวัแทนจ าหน่ายสินคา้รายยอ่ยท าให้
ผูบ้ริโภคท่ีอยูต่่างจงัหวดัไม่รู้จกัขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ประเภทน้ี 
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6. แผนบริหารจัดการ 
 6.1  ข้อมูลธุรกจิ 
  ช่ือกิจการ ชั้นวางหนงัสือ O2 , (Book Sheild O2) 
  ท่ีอยู ่/ ท่ีตั้งกิจการ 63/59  ม.1  ต.บางเมืองใหม่  อ.เมือง 
  จ.สมุทรปราการ 10270 ถนน.สุขมุวทิ 117 

รูปแบบการด าเนินการของธุรกิจ เป็นกิจการท่ีมีผูร้วมลงทุน 
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท 

  ระยะเวลาด าเนินการท่ีผา่นมา         ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 – เดือน กุมภาพนัธ์ 2563 
       หมายเลขทะเบียนการคา้  1424499811949 
 

 6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายนภทัร     โลหะพงศธร ประธาน 

2 นายอชิตพล   ศิริมุขอาคม รองประธาน 

 

6.3  อ านาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 

 อ านาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยูก่บั ประธาน แต่เพียงผูเ้ดียว 

  6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 

1 นายนภทัร    โลหะพงศธร 10,000 100,000 50% 

2 นายอชิตพล  ศิริมุขอาคม 10,000 100,000 50% 

รวมจ านวนหุ้น 20,000 200,000  100% 

  *มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
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 6.5   ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร 
 A.  ช่ือ-นามสกุล     นายนภทัร    โลหะพงศธร       อาย ุ24 ปี 
 การศึกษา 

ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ ปี พ.ศ. 2562 

 ประสบการณ์ท างาน 
   ปี 2561 บริษทั โรงแรม ไทยฮอป จ ากดั ต าแหน่ง พนกังานตอ้นรับบริการ 
 ผลงาน / ความสามรถ / รางวลัทีไ่ด้รับ 

รางวลัพนกังานดีเด่นในการให้บริการลูกคา้อยา่งเป็นท่ียอมรับ จากลูกคา้ 
บริษทั โรงแรม ไทยฮอป จ ากดั 

              B.  ช่ือ-นามสกุล     นายอชิตพล   ศิริมุขอาคม อาย ุ24 ปี 
 การศึกษา 

ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ ปี พ.ศ. 2562 

 ประสบการณ์ท างาน 
   ปี 2561 บริษทั โรงแรม ไทยฮอป จ ากดั ต าแหน่ง พนกังานตอ้นรับบริการ 
 ผลงาน / ความสามรถ / รางวลัทีไ่ด้รับ 

รางวลัพนกังานดีเด่นในการให้ค  าแนะน า และตอ้นรับลูกคา้อย่างเป็นท่ี
ยอมรับ จากลูกคา้ บริษทั โรงแรม ไทยฮอป จ ากดั 
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 6.6  แผนผงัองค์กร 
 

         

 
 

 

 

 

 

 

  

  

     

 

 

            พนกังานฝ่ายผลิต                                       พนกังานฝ่ายผลิต 

  

 

นายนภทัร  โลหะพงศธร 

ประธาน 

นายอชิตพล  ศิริมุขอาคม 
รองประธาน 
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 6.7  หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

  A.  ช่ือ-นามสกุล นายนภทัร    โลหะพงศธร 
  ต าแหน่ง ประธาน 

 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ บริหาร วางแผน ตดัสินใจงานในบริษทั 
 การศึกษา ระดบั ปวส. จาก วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 ปี พ.ศ. 2561 
 อตัราเงินเดือน 15,000 บาท 
 

  B.  ช่ือ-นามสกุล นายอชิตพล    ศิริมุขอาคม 
  ต าแหน่ง รองประธาน 
  หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ใหค้  าปรึกษาวางแผนธุรกิจ จดัหาเงินทุน 
  การศึกษา ระดบั ปวส. จาก วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 ปี พ.ศ. 2561 
  อตัราเงินเดือน 13,000 บาท 
  
  C.  ช่ือ-นามสกุล ……………………………… 
  ต าแหน่ง พนกังานฝ่ายผลิต 
  หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ควบคุมดูแลการผลิตและตรวจสอบสินคา้ท่ีผลิต 
  การศึกษา ระดบั ปวช. จาก …………………………………………….. 

  ปี พ.ศ……... 
 อตัราเงินเดือน 8,450 บาท 

  D.  ช่ือ-นามสกุล ……………………………… 
  ต าแหน่ง พนกังานฝ่ายผลิต 
  หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ควบคุมดูแลการผลิตและตรวจสอบสินคา้ท่ีผลิต 
  การศึกษา ระดบั ปวช. จาก …………………………………………….. 

  ปี พ.ศ……... 
  อตัราเงินเดือน 8,450 บาท 
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 6.8   แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

  
 6.9   วสัิยทศัน์ 
  น าเสนอสินคา้มีคุณภาพ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเป็นเลิศท่ีมีความแตกต่าง
ตอบโจทยค์วามคาดหวงัของลูกคา้เสมอ สินคา้ของเราจะตอ้งผา่นเกณฑ์มาตรฐานของเราเพื่อสร้าง
แบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัชองบุคคลทัว่ไป 
 
  6.10  พนัธกจิ 
  1. จดัระบบการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและพฒันารูปแบบการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
  2. สร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่และการบริการ 
   3. บริหารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการท่ีน่าพอใจเพื่อสร้างผลก าไรใน
ธุรกิจ 
 
  6.11  เป้าหมายทางธุรกจิ 
  เป้าหมายระยะส้ัน 
  1.  เพื่อผลิตและจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคแหล่งชุมชนใกลเ้คียง 
  2.  ตอ้งการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้ 
  3.  ธุรกิจตอ้งการคืนทุนภายในระยะเวลา 2 ปี 
   เป้าหมายระยะกลาง 
  1.  เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึนอีก 10% 
 2.  เพื่อขยายตลาดผลิตภณัฑไ์ปเขตพื้นท่ีใกลเ้คียง  
  3.  ขยายช่องทางการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ 
 เป้าหมายระยะยาว 
 1.  เพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพดีมากข้ึนจนเป็นท่ีกล่าวขานของกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 
 2.  สามารถรักษาลูกคา้เดิมไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุดและเพิ่มลูกคา้รายใหม่อยูเ่สมอ 
 3.  เป็นผูน้ าตลาดท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงท่ีสุดและมีก าไรในปีต่อไปเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ
จากปีก่อนหนา้อีก 20% 
 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อตัราเงินเดือน 
1 นายนภทัร    โลหะพงศธร ประธาน 1 15,000.00 

2 นายอชิตพล  ศิริมุขอาคม รองประธาน 1 13,000.00 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 2 28,000.00 
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 6.12  ปัจจัยความส าเร็จ 
  1.  การบริการอนัประทบัใจมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ 
  2.  มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ 
  3. มีแหล่งวสัดุท่ีมีราคาถูกและมีการคดัสรรวสัดุท่ีมีคุณภาพมามาตรฐานใหแ้ก่ลูกคา้ 
 
 6.13  นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 
  1. มีนโยบายการจ่างเงินปันผลใหก้บัหุน้ส่วนทุกๆ คน โดยยดึหลกัในการคลองถือหุน้ 
  2.  หลงัจากปีท่ี 2 เป็นตน้ไปจะจ่ายเงินปันผลของแต่ละบุคคลตามจ านวนหุน้ส่วน 
 
  6.14  แผนด าเนินการอืน่ของธุรกจิ 
  1.  มีการวางแผนการด าเนินการเพื่อเขา้ถึงเป้าหมายและสรรหาผูบ้ริโภครายใหม่ 
  2.  มีการขยายกิจการเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใหมี้พื้นท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
 3.  มีการออกงานจดัแสดงสินคา้ เพื่อประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ในช่วงเวลากิจกรรมจดัข้ึนตาม 
ศูนยจ์ดัแสดงสินคา้ในหลายจงัหวดั 
 
7.  แผนการตลาด 
  7.1  เป้าหมาย 
  1.  ตอ้งการใหรั้บรู้คุณภาพของสินคา้เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
  2.  สามารถเพิ่มยอดขายและไดรั้บผลก าไรเพิ่มข้ึนทุกๆปี 
  3.  ขยายกิจการและเพิ่มสาขาในช่วงระยะเวลาหลงัจากปีท่ี 2 

  7.2  การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
  1.  กลุ่มวยัท างาน พนกังานบริษทั/พนกังานเงินเดือน อายุ 24-45 ปี อาศยัอยู่ตาม คอนโด 
หรือหอ้งเช่า และบา้นตนเอง 
  2.  กลุ่มวยัเรียน นิสิต-นกัศึกษา อาย ุ16-23 ปี  อาศยัอยูต่ามหอพกั 
 
  7.3  กลยุทธ์ทางการตลาด 
           7.3.1   กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 
   ชั้นวางหนังสือ O2 มีรูปแบบผลิตภณัฑ์สินค้ารูปทรงต้นไม้ ขนาดความกวา้ง 1.30 
เมตรกวา้ง 60 ซม. ฐานวาง 25. ซม วสัดุท่ีน ามาใชใ้นการผลิตเศษไมอ้ดัเบาวางแบบโครงสร้าง และ
ตดัไมใ้ห้เป็นรูปแบบตามแบบ ทาสีลงดว้ยสีเขียว และน าตากแดดเพื่อให้แห้ง และรอส่งผลิตภณัฑ์
สินคา้ให้ผูบ้ริโภค สินคา้มีคูณภาพ มีความทนทาน สามารถใช้งานไดใ้นระยะยาว และรับประกนั
สินคา้ 6  เดือน ของตวัผลิตภณัฑสิ์นคา้ 
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  7.3.2   กลยุทธ์ด้านราคา 

  มีการก าหนดราคาโดยการเปรียบเทียบกบัราคาคู่แข่งในระดบัท่ีราคาต ่ากว่า เพระได้
ค  านึงถึงรายไดข้องกลุ่มเป้าหมาย เช่ือว่าลูกคา้ก็สามารถยอมรับได้เพราะได้มีบริการเสริมให้กบั
ลูกคา้ และท าใหลู้กคา้มีความรู้สึกคุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป 
 

สินค้า ราคาสินค้า 

ชั้นวางหนงัสือ O2 1,400  บาท 

 

 การช าระเงิน 

 -    ลูกคา้สามารถช าระเงินเป็นเงินสดหรือบตัรเครดิต 
 -   ลูกคา้ทางออนไลน์ลูกคา้สามารถช าระเงินผา่นธนาคร หรือ แอปบญัชีนาคารดงัน้ี 
 

          ช่ือบญัชี                             นายนภทัร    โลหะพงศธร 
    ธ.กสิกรไทย/เลขบญัชี       142-4409-914    บญัชี ออมทรัพย ์
                              สาขา  บ๊ิกซีส าโรงเหนือ 
                                  พร้อมเพย ์                     094-999-1422 
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  7.3.3   กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  ธุรกิจน้ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่จ  านวนมาก  ใกล้คอนโด  และสถานท่ี
โรงเรียน ท าให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีได้เห็นผลิตภณัฑ์ ชั้นวางหนงัสือ O2 และค านึงถึงในการตกแต่ง
ภายในท่ีอยู่อาศยั และสถานท่ีราชการ ด้วยความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ตวัสินคา้ ท่ีแปลงใหม่ท่ี
ดึงดูดลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดการสนใจ ต่างจากผลิตภณัฑ์ร้านอ่ืนๆ  และมาใชบ้ริการกนัจ านวนมาก 
และปัจจุบนัทางร้านจึงได้คิดใช้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีนิยมใช้มีรูปแบบคือ ร้านคา้ขาย
สินคา้ให้กบัลูกคา้หน้าร้าน โดยตรง และ ร้านคา้ออนไลน์ขายสินคา้ให้กบัลูกคา้เม่ือมีการติดต่อ
สั่งซ้ือผา่นเวบ็เพจ Facebook : Book Sheild O2 พร้อมการโอนเงิน เม่ือร้านคา้ออนไลน์ไดรั้บเงิน
แลว้ก็จะจดัส่งสินคา้ให้ถึงมือลูกคา้โดยตรงพร้อมบริการติดตั้ง และส่งฟรีตามระยะทางท่ีก าหนด 
ซ่ึงช่องทางการจ าหน่าย ดว้ยวธีิน้ีร้านคา้ออนไลน์จะไดก้ าไรมากกวา่ 
 

 สถานทีบ่ริการ สถานท่ีผลิตและจ าหน่าย  อยูท่ี่ 63/59 ม.1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง        
    จ.สมุทรปราการ  10270  ถนน. สุขมุวทิ 117  โทรติดต่อสอบถาม  
   099-144-0499 และ ทางออนไลน์  Facebook  Book  Sheild O2 
 

วิทยาลยั
เทคโนโลยี
อรรถวิทย์
พณิชยการ 

ไบเทค 

บางนา 
63/59 หมู่ 1  

ภานุวงค ์2 

ซ.บุญสนอง 4  

เขต.บางเมืองใหม่ 

จ.สมุทรปราการ 

10270

 

บ๊ิกซี 

จมัโบ ้

ซอยสุขมุวทิ117 

ถนน.สขุมุวิท 117 
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ช่องทางติดต่อออนไลน์   
  ลูกคา้สามารถติดต่อ และสอบถามรายละเอียดขอ้มูลการใหบ้ริการไดต้ามช่องทางหลกัใน
หนา้เพจ Facebook : Book Sheild  
               

  

 

 

 

 

 

 7.3.4  กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
     1. มีส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ช้ินเป็นคู่ลดเหลือ 2,400 บาท จากปกติละ 2,800 บาท 
ภายในวนัท่ี 4 – 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น 
                  2. มีส่วนลดให ้5% กบัผูแ้ชร์เพจร้าน Facebook: Book Sheild O2 
                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ถนน.สุขุมวทิ 
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8. แผนการผลติ 
 8.1  สถานประกอบการในการผลติ 

สถานท่ีผลิตและจ าหน่าย อยูท่ี่  63/59 ม.1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
ถนน. สุขุมวิท 117 โทรติดต่อสอบถาม 099-144-0499 และ ทางออนไลน์ Facebook Book Sheild 
O2 

 
8.2 เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการผลติ 

ล าดับ รายการ ลกัษณะการใช้งาน จ านวน ราคาทุน อายุ 
1 สวา่นตดัไม ้ ใชส้ าหรับตดัไม ้ 2 4,800 2 ปี 
2 คอ้น ใชส้ าหรับตอกตะปู 2 280 4 ปี 
3 ตลบัเมตร ใชส้ าหรับวดัขนาด 2 140 2 ปี 
 

 8.3 ข้อมูลการผลติ 
 จ านวนหน่วยการผลิตสูงสุด 8 / 208 / 2496      หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

 อตัราประมาณการในการผลิต 8 / 208 / 2496 หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 
 เป้าหมายหน่วยการผลิต 8 / 208 / 2496 หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 
 เวลาท่ีใชใ้นการผลิตต่อรอบการผลิต 8 / 208 / 2496 หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 
 เวลาผลิตต่อวนั 480 / 8   หน่วย ( นาที / ชัว่โมง ) 
 จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิต 2     คน 
 อตัราค่าแรงงานในการผลิต 325 บาท ( ต่อคน / วนั ) 
 

 8.4  รายละเอยีดวสัดุ  และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติ 

1. ไมอ้ดัเบา 
2. คอ้น 
3. ตะปู 
4. ตลบัเมตร 
5. กระดาษทราย 
6. สีทาไม ้
7. สวา่นตดัไม ้
8. คู่มือ 
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 8.5   ขั้นตอนในการบริการ 
1. ลูกคา้โทรศพัทติ์ดต่อสอบถามรายละเอียด 
2. บอกต าแหน่งสถานท่ีตั้งเพื่อท่ีลูกคา้เขา้มาพบ 
3. ใหข้อ้มูลค าแนะน าตวัผลิตภณัฑสิ์นคา้แก่ลูกคา้ 
4. ลูกคา้เลือกรูปแบบผลิตภณัฑ ์
5. แจง้ราคาตวัผลิตภณัฑสิ์นคา้ 
6. ช าระค่าบริการ 
7. ตรวจเช็ครายละเอียดขอ้มูลอีกคร้ัง 
8. เร่ิมตน้การบริการจดัส่งสินคา้ 
9.  พนกังานกล่าวขอบคุณลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 

 
 8.6    แผนผงักระบวนการผลิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอากระดาษทรายขดัพื้นผวิใหเ้รียบเนียน 

น าผลิตภณัฑข้ึ์นแท่นเพื่อท าการทาสี 

น าผลิตลงจากแท่นแลว้น าไปตากแดด 

น าผลิตภณัฑสิ์นคา้เขา้ภายในเพื่อรอการ 

ส่งออก 

 

ตรวจเช็คความเรียบร้อยจุดบกพร่อง 
 

ตดัไมต้ามแบบโครงสร้างท่ีวางไว ้

น าส่วนท่ีตดัเตรียมไวม้าเพื่อประกอบเขา้
ดว้ยกนั 

 

น าตะปูตอกเพื่อยดึส่วนต่างๆใหเ้ขา้ท่ี 

 

วางแบบโครงสร้างวดัขนาด 
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1 . วางแบบโครงสร้างวดัขนาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . ตดัไมต้ามแบบโครงสร้างท่ีวางไว ้
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3 . น าส่วนท่ีตดัเตรียมไวม้าเพ่ือประกอบเขา้ดว้ยกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 . น าตะปูตอกเพ่ือยดึส่วนต่างๆใหเ้ขา้ท่ี 
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5 . เอากระดาษทรายขดัพ้ืนผวิใหเ้รียบเนียน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .  น าผลิตภณัฑข้ึ์นแท่นเพ่ือท าการทาสี 
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7 . น าผลิตลงจากแท่นแลว้น าไปตากแดด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 . ตรวจเช็คความเรียบร้อยจุดบกพร่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 . ตรวจเช็คความเรียบร้อยจุดบกพร่อง 
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     9. น าผลิตภณัฑสิ์นคา้เขา้ภายในเพ่ือรอการส่งออก 
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9.  แผนการเงิน 

9.1  ประมาณการในการลงทุน 

ล าดับ   รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ยมื รวมมูลค่า 
1 เงินสด 200,000.00 - 200,000.00 
 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 200,000.00 - 200,000.00 
 โครงสร้างทางการเงิน )เปอร์เซ็นต์(  100% - 100% 

  

 9.2  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

ล าดับ รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ 
1 ท่ีดิน - - 
2 อาคาร - - 
3 ส่วนตกแต่ง  /ปรับปรุง  - - 
4 อุปกรณ์  /เคร่ืองมือ  ใชใ้นการจดัท าสินคา้ 6,000.00 
5 เคร่ืองใชส้ านกังาน ใชใ้นการจดัท าสินคา้ 34,000.00 
6 ยานพาหนะ ใชใ้นการจดัท าสินคา้ 160,000.00 
7 สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - 
8 ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - 
9 รายการอ่ืนๆ )ถา้มี(  - - 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจปัจจุบนั 200,000.00 
 

 

 

 

 

53 



 
 

   9.3  สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที่ 2 ปีที ่3 
การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของรายได ้-% - 5 % 10 % 
การเปล่ียนแปลงของราคาค่าบริการ -% - - - 
การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการบริการ -% - 5 % 10 % 
การเปล่ียนแปลงของค่าใช่จ่าย 1- % - 5 % 10 % 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 2- % - - - 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 3- % - - - 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการค านวณใน 1 ปี - วนั  /เดือน  26 วนั  /เดือน  
อตัราคิดลดกระแสเงินสด  )Discount Rate ) - % - 
สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - 

 

    9.4  นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
ระยะเวลาการใหเ้ครดิตค่าบริการ - วนั  /เดือน  - - - 
ระยะเวลาเครดิตสินเช่ือสินคา้ -วนั /เดือน  - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกูย้มื  )ถา้มี  (- บาท  - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีขอกูย้มื )ถา้มี  (– บาท - - - 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - % - - - 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - % - - - 
นโยบายการตั้งส ารองเงินสดในกิจการ 200,000.00 
การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ - 
นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - 

 

หมายเหตุ : การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายทุกรายการข้ึนกบัสภาวะของเศรษฐกิจ
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9.5  ประมาณการในการขายรายเดือน 

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

ชั้นวางหนงัสือ O2 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 

รวมจ านวนลูกค้า 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 

ค่าบริการ  )บาท  /หน่วย (              

ชั้นสางหนงัสือ O2 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 

ค่าบริการเฉลีย่ 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 

รายได้จาการบริการ  )บาท (              

ชั้นวางหนงัสือ O2 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 

รวมรายได้จากการบริการ 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 

รวมรายได้สะสม  )บาท (  291,200.00 582,400.00 873,600.00 1,164,600.00 1,456,000.00 1,747,200.00 2,038,400.00 2,329,600.00 2,620,800.00 2,912,000.00 3,203,200.00 3,494,400.00 

ลูกหนีก้ารค้า  )บาท  (              

เงนิสดรับจากการบริกการ (บาท)  291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 291,200.00 
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 9.6  ประมาณการรายได้จากผลติภัณฑ์ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนผลติภัณฑ์ทีใ่ช้บริการ  )คน  (     
ชั้นวางหนงัสือ O2 2,496.00 2,621.00 2,884.00 
รวมจ านวนผลติภัณฑ์ทีใ่ช้บริการ 2,496.00 2,621.00 2,884.00 
    
ค่าบริการ  )บาท  /หน่วย (     
ชั้นวางหนงัสือ O2 1,400.00 1,400.00 1,400.00 

ค่าบริการเฉลีย่ 1,400.00 1,400.00 1,400.00 

    
รายได้จากผลติภัณฑ์ทีบ่ริการ  )บาท (     
ชั้นวางหนงัสือ O2 3,494,400.00 3,669,400.00 4,037,600.00 
รวมรายได้จากผลติภัณฑ์ทีบ่ริการ( บาท ) 3,494,400.00 3,669,400.00 4,037,600.00 
    
ประมาณการลูกหนีก้ารค้า    
ขายดว้ยเงินสด 3,494,400.00 3,669,400.00 4,037,600.00 
ขายดว้ยสินเช่ือ  )เครดิตการคา้ (  - - - 
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้  )วนั  /เดือน (  - - - 
ลูกหนีก้ารค้ารวม  )บาท (  - - - 
    
เงินสดรับจากการบริการ  )บาท (  3,494,400.00 3,669,400.00 4,037,600.00 
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 9.7 ประมาณการต้นทุนวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมาเพือ่การผลติ 

  รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนวตัถุดิบในการผลติ )หน่วย(     
ไมอ้ดัเบา ( 1 มดัมี 12 ช้ิน ) 208.00 219.00 241.00 
กระดาษทราย ( 1 มดัมี 50 แผน่ ) 25.00 27.00 30.00 
ตะปู  ( 1 กล่องมี 1,000 ตวั 1 สินคา้ใช ้16 ตวั ) 40.00 42.00 47.00 
สีทาไม ้( 1 ถงัน ้ามนั ใชไ้ด ้1,248 ตวัสินคา้ ) 2.00 3.00 4.00 
    
ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบ )บาท/หน่วย(     
ไมอ้ดัเบา 1,000.00 1,050.00 1,155.00 
กระดาษทราย 250.00 262.5 288.75 
ตะปู 385.00 404.25 444.675 
สีทาไม ้ 600.00 630.00 693.00 
    
ต้นทุนวตัถุดิบ )บาท(     
ไมอ้ดัเบา 208,000.00 229,950.00 278,355.00 
กระดาษทราย 6,250.00 7,087.5 8,662.5 
ตะปู 15,400.00 16,978.5 20,899.49 
สีทาไม ้ 1,200.00 1,890.00 2,772.00 
    
รวมต้นทุนวตัถุดิบในการผลิต )บาท(  230,850.00 240,625.35 310,688.99 
    
ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด 230,850.00 240,625.35 310,688.99 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินเช่ือ )เครดิตการคา้(  - - - 
ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ )วนั/เดือน(  - - - 
มูลค่าเจ้าหนีก้ารค้าวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมา - - - 
เงินสดจ่ายวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมาเพือ่ผลติ 230,850.00 240,625.35 310,688.99 
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       9.8 ประมาณการต้นทุนการผลติสินค้าและต้นทุนการขายสินค้า 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ต้นทุนการผลติสินค้า )บาท(  
ค่าวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ 230,850.00 240,625.35 310,688.99 
ค่าแรงงานในการผลิต 202,800.00 212,940.00 234,234.00 
ค่าไฟฟ้าในการผลิต 13,200.00 13,860.00 15,246.00 
ค่าน ้าประปาในการผลิต 3,600.00 3,780.00 4,158.00 
ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการผลิต - - - 
ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 36,000.00 37,800.00 41,580.00 
ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในการผลิต 10,000.00 10,500.00 11,550.00 
รวมต้นทุนการผลติสินค้า (1) 496,450.00 519,505.35 617,456.99 
 
ค่าเส่ือมราคาในการผลติ )บาท(  

ค่าเส่ือมราคาอาคารในการผลิต(5%) - - - 
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์(20%) 1,044.00 1,044.00 1,044.00 

ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) - - - 
รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการผลติ (2) 1,044.00 1,044.00 1,044.00 

 
รวมต้นทุนการผลติสินค้าทั้งส้ิน (1  ( +) 2) - - - 

 +บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด  - - - 
-หกั วตัถุดิบคงเหลือปลายงวด  - - - 

 +บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อผลิตคงเหลือตน้งวด  - - - 
-หกั สินคา้ซ้ือมาเพื่อผลิตคงเหลือปลายงวด  - - - 

 +บวก สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือปลายงวด  - - - 

 +บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด  - - - 
-หกั สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด  - - - 

รวมต้นทุนขายสินค้า )บาท(  497,494.00 520,549.35 618,500.99 
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 9.9  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริการและการขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย  )บาท (  
เงินเดือนบุคลากร 336,000.00 352,800.00 388,080.00 
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 27,720.00 
ค่าใชจ่้ายน ้าประปาส่วนส านกังาน 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์ โทรสาร 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร - - - 
ค่าใชจ่้ายวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ - - - 
ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
ค่าใชจ่้ายน ้ามนัยานพาหนะในการขาย 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 10,000.00 10,500.00 11,550.00 
ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
ค่าใชจ่้าย Commission จากการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระดอกเบ้ียเงินกู ้ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย  509,000.00 534,450.00 587,895.00 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย 
ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนส านกังาน 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

รวมค่าเส่ือมราคา  16,000.00 16,000.00 16,000.00 

    
รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย 525,000.00 550,450.00 603,895.00 
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    9.10  ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

รายได้    
รายไดจ้ากการบริการ 3,494,000.00 3,669,400.00 4,037,600.00 
รายไดอ่ื้น ๆ - - - 
รวมรายได้ 3,494,000.00 3,669,400.00 4,037,600.00 
    
หัก – ต้นทุนขาย 497,494.00 520,549.35 618,500.99 
    
ก าไรขั้นต้น 2,996,906.00 3,148,850.65 3,419,099.01 
    
หัก – ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 525,000.00 550,450.00 603,895.00 
    

ก าไรจากการด าเนินการ 2,471,906.00 2,598,400.65 2,815,204.01 

    
หัก – ดอกเบีย้จ่าย - - - 
    
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,471,906.00 2,598,400.65 2,815,204.01 
    
หัก – ภาษีเงินได้นิติบุคคล 370,785.09 389,760.09 422,280.60 
    
ก าไรสุทธิ 2,101,120.01 2,208,640.56 2,392,923.41 

    
หัก – เงินปันผลจ่าย - - - 

ก าไรสะสม - 2,101,120.01 107,520.46 

    

ก าไร )ขาดทุน (สุทธิต่อหุ้น  2,101,120.01 107,520.46 2,285,402.95 

มูลค่าทางบัญชีหุ้น 10.50 0.53 11.42 
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9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

กระแสเงินสดจากการด าเนินการ     
เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 
เงินสดรับจากการขายสินคา้ 3,494,400.00 3,669,400.00 4,037,600.00 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการผลิต - - - 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 497,494.00 520,549.35 618,500.99 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 525,000.00 550,450.00 603,895.00 
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 370,785.09 389,760.09 422,280.60 
กระแสเงินสดจากการด าเนินการรวม 2,101,120.01 2,208,640.56 2,392,923.41 
    
กระแสเงินสดจากการลงทุน    
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์าคาร - - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยส่์วนตกแต่ง 40,000.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 160,000.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในเคร่ืองใชส้ านกังาน - - - 
กระแสเงินสดจากการลงทุนรวม 200,000.00 - - 
    
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายปันผล - - - 
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินรวม    
กระแสเงินสดสุทธิ 1,901,120.01 2,208,640.56 2,392,923.41 
บวก +กระแสเงินสดต้นงวด  - - - 
กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 1,901,120.01 2,208,640.56 2,392,923.41 
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9.12  ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 1,901,120.01 2,208,640.56 2,392,923.41 
ลูกหน้ีการคา้ - - - 
สินคา้คงเหลือ - - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน - - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน - - - 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 200,000.00 - - 
สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 200,000.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 2,101,120.01 2,208,640.56 2,392,923.41 
หน้ีสินหมุนเวยีน - - - 
เงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน - - - 
เงินกูร้ะยะยาว - - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 
รวมหนีสิ้น - - - 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 
ส่วนเกิน )ต ่า (กวา่ทุน  2,101,120.01 107,520.46 2,285,402.95 
ก าไร )ขาดทุน (สะสม  - 2,101,120.01 107,520.46 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,101,120.01 2,208,640.56 2,392,923.41 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,101,120.01 2,208,640.56 2,392,923.41 
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9.13  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
การวดัสภาพคล่องทางการเงนิ    
   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน )เท่า(  สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง 
   อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั )เท่า(  - - - 
การวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน    
   อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี )รอบ(  - - - 
   อตัราหมุนเวยีนของสินคา้ )รอบ(  - - - 
   ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี )วนั(  - - - 
   ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ )วนั(  - - - 
   อตัราหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวร )รอบ(  - - - 
   อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม )รวม(  - - - 
การวดัความสามารถในการช าระหนี ้    
   อตัราส่วนแห่งหน้ี (Debt to Equity Ratio) - - - 
   อตัราส่วนแห่งทุน - - - 
  อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหน้ี - - - 
การวดัความสามารถในการบริหารงาน - - - 
   อตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) - - - 
   อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
)ROE( 

- - - 

   อตัราก าไรขั้นตน้ )เปอร์เซ็นต์(  85.76% 85.81% 84.68% 
   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน )เปอร์เซ็นต์(  70.73% 70.81% 69.72% 
   อตัราก าไรสุทธิ )เปอร์เซ็นต์(  60.12% 60.19% 59.26% 
ข้อมูลทางการเงนิจากการลงทุน    
   ผลก าไรต่อหุน้ (Earning per share) 10.50 0.53 11.42 
   มูลค่าหุน้ทางบญัชี(Book Value) 10.00 10.00 10.00 
   มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 
   อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 
   ระยะเวลาคนืทุน 3 ปี 3 ปี 3 ปี 
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        10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ล าดับ ลกัษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1. 
ผลประกอบการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ท าใหย้อดขายของบริษทั
ลดลง 

จดัโปรโมชัน่เพื่อเพิ่มยอดขาย
โดยจดัส่วนลดซ้ือสินคา้ 2 ช้ิน
ข้ึนไปช้ินท่ี 2 ลดเหลือ 400 
บาท จากปกติร่วม 2,800 บาท 

2. 
สินคา้มีราคาตน้ทุนสูงกวา่ท่ี
ก าหนดไว ้

ท าใหเ้งินส ารองจ่ายไม่
เพียงพอในการหมุนเวยีน
ค่าใชจ่้ายดา้นอ่ืน 

ซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑจ์ านวน
มากๆ จะสามารถช่วยลดราคา
ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย 

3. สินคา้ถูกลอกเลียนแบบ 
ท าใหลู้กคา้ไปซ้ือของ 
คู่แข่งอ่ืนท่ีเลียนแบบ 

จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
เช่น การออกบูท การโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ 

4. ลูกคา้เปล่ียนรสนิยมการซ้ือ 

ท าใหร้ายรับโดยรวมของ
กิจการลดลงเน่ืองจากลูกคา้
ใหค้วามสนใจในผลิตภณัฑ์
อ่ืนท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่ 

ติดตามสถานการณ์ความ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและปรับเปล่ียนสินคา้
ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการ 
ณ เวลานั้น 
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บทที ่4 

ผลการด าเนินโครงการ 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายนภัทร โลหะพงศธร 

วนั /เดือน/ปี  การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
4 มิ.ย .62  ประชุมโครงการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา  
5 มิ.ย .62  คิดริเร่ิมโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐเ์สนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
10 มิ.ย .62  เร่ิมท าเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
11 มิ.ย .62  ส่งเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
13 มิ.ย .62  แกไ้ขเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการ  
17 มิ.ย .62  ส่งเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  

29 มิ.ย. 62 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
1 ก .ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1   

5 ก.ค .62  แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1   
8 ก.ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  

12 ก .ค .62  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
15 ก .ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1   
19 ก .ค .62  แกไ้ขเอกสารบทท่ี 2   

24 ก.ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2   
25 ก .ค .62  เร่ิมคิดแผนธุรกิจและเอกสารบทท่ี 3  
1 ส .ค .62  เร่ิมท าเอกสารแผนธุรกิจและเอกสารบทท่ี 3 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   

8 ส.ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 3 และแผนธุรกิจใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ    คร้ังท่ี 1   
13 ส.ค .62  แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3 และแผนธุรกิจ   
19 ส.ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 3 และแผนธุรกิจใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2   
26 ส.ค .62  จดัเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ  
28 ส.ค .62  เร่ิมท า PowerPoint น าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 1  
 2  ก.ย .62  ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
3 ก.ย. 62  แกไ้ข PowerPoint น าเสนอโครงการ  
4 ก.ย .62  ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  



 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ต่อ)  

นาย นภัทร โลหะพงศธร 

วนั /เดือน/ปี  การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

5 ก.ย .62  
ส่งเอกสารบทท่ี 1-3  และ  PowerPoint ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจอีกคร้ัง 
เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 1 

 

21 ก.ย .62  น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1  
1 ต.ค .6 2 ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์  
2 ต.ค .6 2 ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  
3 ต.ค .6 2 น าไมอ้ดัเบามาวดัและร่างแบบ  

4 ต.ค.  62 น าไมอ้ดัเบามาขดั  
5 ต.ค .6 2 วดัขนาดไมอ้ดัเบาและตดัตามแบบ  
6 ต.ค .6 2 น าช้ินส่วนมาประกอบ  
8 ต.ค .6 2 น าช้ินงานไปพน่สี  
10 ต.ค .6 2 แกไ้ขช้ินงาน คร้ังท่ี 1  
11 ต.ค .6 2 ทดสอบความทนทานและถ่ายรูปผลงาน  

12 ต .ค .6 2 ออกแบบป้ายไวนิล  
13 ต .ค .6 2 ส่งแบบป้ายไวนิลใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
14 ต .ค .6 2 แกไ้ขแบบป้ายไวนิล  
15 ต .ค .6 2 ส่งแบบป้ายไวนิลใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
16 ต .ค .6 2 สั่งท าป้ายไวนิล  
26 ต .ค .6 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเขา้นิเทศโครงการ  
27 ต .ค .62  จดัเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 2  
29 ต .ค .62  เร่ิมท า PowerPoint น าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 2  
2 พ .ย .62  ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  

4 พ.ย .62  แกไ้ข PowerPoint น าเสนอโครงการ  
5 พ.ย .62  ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  

6 พ.ย .62  
ส่งเอกสารบทท่ี 1-3  และ  PowerPoint ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจอีกคร้ัง 
เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 2 

 

16 พ.ย .62  น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  
25 พ.ย .62  เร่ิมท าเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ต่อ)  

นายนภัทร โลหะพงศธร 

วนั /เดือน/ปี  การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
2 ธ.ค .62  ส่งเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
4 ธ.ค .62  แกไ้ขเอกสารแบบสอบถามโครงการ  
6 ธ.ค .62  ส่งเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค .62  งาน ATC นิทรรศน์ )แจกแบบสอบถาม(   

14 ธ .ค .62  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
17 ธ.ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  คร้ังท่ี 1  
18 ธ.ค .62  แกไ้ขเอกสารบทท่ี 4   
19 ธ.ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2   

18 ม .ค .63  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
21 ม.ค .63  ส่งเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1   
22 ม.ค .63  แกไ้ขเอกสารบทท่ี 5   
23 ม.ค .63  ส่งเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2   
24 ม.ค .63  เร่ิมท าบรรณานุกรมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
27 ม.ค .63  ส่งบรรณานุกรมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
28 ม.ค .63  แกไ้ขบรรณานุกรม  
29 ม.ค .63  ส่งบรรณานุกรมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
31 ม.ค .63  เร่ิมท าเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ตามล าดบัใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
3 ก.พ .63  ส่งเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
5 ก.พ .63  แกไ้ขเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง    
6 ก.พ .63  ส่งเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
7 ก.พ .63  เร่ิมท าเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั  

10 ก.พ .63  
ส่งเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัย่อ และสารบญั ให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1 

 

12 ก.พ .63  แกไ้ขส่งเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั   

13 ก.พ .63  
ส่งเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั ให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2 

 

18 ก.พ .63  
ส่งเอกสารรวมเล่มโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาร่วมตรวจก่อนน าไป
เขา้รูปเล่มโครงการ 
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รายงานผลการปฎบิัติงานรายบุคคล (ต่อ)  

นายนภัทร โลหะพงศธร 

วนั /เดือน/ปี  การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
26 ก.พ .63  ส่งรูปเล่มโครงการและเงินค่ารูปเล่ม พร้อมแผน่ซีดี 1 แผน่  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายอชิตพล ศิริมุขอาคม 

วนั /เดือน/ปี  การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
4 มิ.ย .62  ประชุมโครงการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา  
5 มิ.ย .62  คิดริเร่ิมโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐเ์สนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
10 มิ.ย .62  เร่ิมท าเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
11 มิ.ย .62  ส่งเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
13 มิ.ย .62  แกไ้ขเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการ  
17 มิ.ย .62  ส่งเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  

29 มิ.ย. 62 เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
1 ก .ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1   

5 ก.ค .62  แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1   
8 ก.ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2   

12 ก .ค .62  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
15 ก .ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
19 ก .ค .62  แกไ้ขเอกสารบทท่ี 2   

24 ก.ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2   
25 ก .ค .62  เร่ิมคิดแผนธุรกิจและเอกสารบทท่ี 3  
1 ส .ค .62  เร่ิมท าเอกสารแผนธุรกิจและเอกสารบทท่ี 3 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   

8 ส.ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 3 และแผนธุรกิจใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ    คร้ังท่ี 1   
13 ส.ค .62  แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3 และแผนธุรกิจ   
19 ส.ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 3 และแผนธุรกิจใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2   
26 ส.ค .62  จดัเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ  
28 ส.ค. 62  เร่ิมท า PowerPoint น าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 1  
 2  ก.ย .62  ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
3 ก.ย .62  แกไ้ข PowerPoint น าเสนอโครงการ  
4 ก.ย .62  ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ต่อ)  

นายอชิตพล ศิริมุขอาคม 

วนั /เดือน/ปี  การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

5 ก.ย .62  
ส่งเอกสารบทท่ี 1-3  และ  PowerPoint ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจอีกคร้ัง 
เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 1 

 

21 ก.ย .62  น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1  
22 ก .ย .62  แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  

1 ต.ค .6 2 ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์  
2 ต.ค .6 2 ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  
3 ต.ค .6 2 น าไมอ้ดัเบามาวดัและร่างแบบ  

4 ต.ค.  62 น าไมอ้ดัเบามาขดั  
5 ต.ค .6 2 วดัขนาดไมอ้ดัเบาและตดัตามแบบ  
6 ต.ค .6 2 น าช้ินส่วนมาประกอบ  
8 ต.ค .6 2 น าช้ินงานไปพน่สี  
10 ต.ค .6 2 แกไ้ขช้ินงาน คร้ังท่ี 1  
11 ต.ค .6 2 ทดสอบความทนทานและถ่ายรูปผลงาน  

12 ต .ค .6 2 ออกแบบป้ายไวนิล  
13 ต .ค .6 2 ส่งแบบป้ายไวนิลใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
14 ต .ค .6 2 แกไ้ขแบบป้ายไวนิล  
15 ต .ค .6 2 ส่งแบบป้ายไวนิลใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
16 ต .ค .6 2 สั่งท าป้ายไวนิล  
26 ต .ค .6 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเขา้นิเทศโครงการ  
27 ต .ค .62  จดัเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 2  
29 ต .ค .62  เร่ิมท า PowerPoint น าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 2  
2 พ .ย .62  ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  

4 พ.ย .62  แกไ้ข PowerPoint น าเสนอโครงการ  
5 พ.ย .62  ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  

6 พ.ย .62  
ส่งเอกสารบทท่ี 1-3  และ  PowerPoint ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจอีกคร้ัง 
เพื่อเตรียม Present คร้ังท่ี 2 

 

16 พ.ย .62  น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  
25 พ.ย .62  เร่ิมท าเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ต่อ)  

นายอชิตพล ศิริมุขอาคม 

วนั /เดือน/ปี  การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
2 ธ.ค .62  ส่งเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
4 ธ.ค .62  แกไ้ขเอกสารแบบสอบถามโครงการ  
6 ธ.ค .62  ส่งเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค .62  งาน ATC นิทรรศน์ )แจกแบบสอบถาม(   

14 ธ .ค .62  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
17 ธ.ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1   
18 ธ.ค .62  แกไ้ขเอกสารบทท่ี 4   
19 ธ.ค .62  ส่งเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2   

18 ม .ค .63  เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
21 ม.ค .63  ส่งเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1   
22 ม.ค .63  แกไ้ขเอกสารบทท่ี 5   
23 ม.ค .63  ส่งเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2   
24 ม.ค .63  เร่ิมท าบรรณานุกรมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
27 ม.ค .63  ส่งบรรณานุกรมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
28 ม.ค .63  แกไ้ขบรรณานุกรม  
29 ม.ค .63  ส่งบรรณานุกรมใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
31 ม.ค .63  เร่ิมท าเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ตามล าดบัใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
3 ก.พ .63  ส่งเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
5 ก.พ .63  แกไ้ขเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง    
6 ก.พ .63  ส่งเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
7 ก.พ .63  เร่ิมท าเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั  

10 ก.พ .63  
ส่งเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัย่อ และสารบญั ให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1 

 

12 ก.พ .63  แกไ้ขส่งเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั   

13 ก.พ .63  
ส่งเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั ให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2 

 

18 ก.พ .63  
ส่งเอกสารรวมเล่มโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาร่วมตรวจก่อนน าไป
เขา้รูปเล่มโครงการ 
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รายงานผลการปฎบิัติงานรายบุคคล (ต่อ)  

นายอชิตพล ศิริมุขอาคม 

วนั /เดือน/ปี  การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
26 ก.พ .63  ส่งรูปเล่มโครงการและเงินค่ารูปเล่ม พร้อมแผน่ซีดี 1 แผน่  
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการส่ิงประดิษฐ์ช้ันวางหนังสือ O2 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

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

2 ต.ค. 62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2  1,250.00 2,500.00      2,500.00 

 3 ต.ค. 62 ไมอ้ดัเบา    1  แผน่  300.00 300.00    2,200.00 
 3 ต.ค. 62 ตะปู    2  กล่อง 100.00 200.00    2,000.00 
3 ต.ค. 62 กระดาษทราย    2  แผน่ 15.00 30.00    1,970.00 
3 ต.ค. 62 สีเขียวเคลือบเงา    2 กระป๋อง 120.00 240.00   1,730.00 
3 ต.ค. 62  แปรงทาสี    1 อนั 20.00 20.00    1,710.00 
16 ต.ค. 62  ค่าป้ายไวนิล    1 เล่ม  1.00 200.00    1,510.00 
16 ต.ค. 62  ค่าCD และกล่อง    1 อนั 1.00 50.00    1,460.00 
30 ม.ค. 63  ค่าเขา้เล่ม    1 ผนื 1.00 200 .00    1,260.00 

รวม 2,500.00  1,240.00  1,260.00 
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สรุปผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐช์ั้นวางของจากหนงัสือพิมพ ์
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

5. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
6. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
7. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
8. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 ลงทุน 2,500.00  บาท 
 หกัค่าใชจ่้าย  1,240.00  บาท 
 คงเหลือสุทธิ  1,260.00  บาท 

น าเงินส่วนท่ีเหลือคืนแก่สมาชิก ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายนภทัร โลหะพงศธร  630.00   บาท  
2. นายอชิตพล ศิริมุขอาคม  630.00   บาท 
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บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 จากการด า เ นินโครงการนวัตกรรม ชั้ นวางหนังสือ O2 ปฏิบัติงานตั้ งแต่ เ ดือน                       
มิ.ย. 62 – ก.พ. 63 สถานท่ีปฏิบติังานคือ 63/59 ม.1 ซ.บุญสนอง ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง                      
จ.สมุทรปราการ ไดเ้ก็บเงินจากสมาชิกกลุ่มคนล่ะ 1,250 บาท จ านวน 2 คน รวมเป็นจ านวน 2,500 บาท 
เสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 1,240 บาท คงเหลือ 1,260 บาท โดยการด าเนินงานบรรลุ
การเรียนวชิาโครงการดงัน้ี 

9. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
10. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
11. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
12. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง 

คร้ังที่ วนั /เดือน/ปี  กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 

1 4 - 17 มิ .ย . 62 
1. ประชุมโครงการ 
2. เร่ิมท าเอกสารน าเสนอขออนุมติัโครงการ 
3. ส่งโครงการเพื่อขออนุมติัใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

2 29 มิ.ย. - 8 ก .ค . 62 
1. เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
2. ส่งเอกสาร บทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

3 12 - 24 ก .ค . 62 
1. เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 2  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
2. ส่งเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

4 1  - 19 ส .ค . 62 

1. เร่ิมคิดแผนธุรกิจและเอกสารบทท่ี 3 
2. เร่ิมท าเอกสารแผนธุรกิจและเอกสารบทท่ี 3 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจ 
3. ส่งเอกสารบทท่ี 3 )แผนธุรกิจ(  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

5 28 ส .ค.- 4 ก.ย .62 1. ส่ง PowerPoint น าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 1 

6 5 ก .ย . 62 
1. ส่งเอกสารบทท่ี 1 - 3  และ PowerPoint ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจก่อน Present 



 

 
สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง (ต่อ)  

คร้ังที่ วนั /เดือน/ปี  กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 
7 21 ก .ย . 62 1. น าเสนอโครงการ )Present( คร้ังท่ี 1 

8 1 - 11 ต .ค . 62 

ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง 
1  . ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์
2.  ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ 
3.  น าไมอ้ดัเบามาวดัและร่างแบบ 
4.  น าไมอ้ดัเบามาขดั 
5  . วดัขนาดไมอ้ดัเบาและตดัตามแบบ 

6.  น าช้ินส่วนมาประกอบ 
7.  น าช้ินงานไปพน่สี 
8.  แกไ้ขช้ินงาน  
9.  ทดสอบความทนทานและถ่ายรูปผลงาน 

9 13 – 16 ต.ค. 62 
1. เร่ิมออกแบบป้ายไวนิล 
2. ส่งแบบป้ายใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
3. สั่งท าป้ายไวนิล 

10     26 ต.ค. 62 1.  อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเขา้นิเทศโครงการ 

11 29 ต .ค .- 5 พ .ย . 62 
1. ส่ง PowerPoint  )บทท่ี  1-3  ( เพื่อเตรียม Present  คร้ังท่ี 2  ให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
12 16 พ .ย . 62 1. น าเสนอโครงการ )Present( คร้ังท่ี 2 

13 25 พ .ย .- 6 ธ .ค . 62 
1. เร่ิมท าเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
2. ส่งเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

14 13 ธ .ค . 62 1. งาน ATC นิทรรศน์ 

15 14  - 19 ธ .ค . 62 
1. เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
2. ส่งเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  

16 18  - 23 ม .ค . 63 
1. เร่ิมท าเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
2. ส่งเอกสารบทท่ี 5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  

17 24 – 29 ม.ค. 63 1. ก าหนดส่ง บรรณานุกรม  

18  31 ม .ค .- 6 ก .พ . 63 
1. เร่ิมท าเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ตามล าดบัใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา 
ตรวจ 
2.  ส่งเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
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คร้ังที่ วนั /เดือน/ปี  กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 

19 7  - 13 ก .พ . 63 

1. เร่ิมท าเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั 
2. ส่งเอกสารกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั ใหอ้าจารย ์
ท่ีปรึกษาตรวจ  

20 18 ก .พ . 63 
1. ส่งเอกสารรวมเล่มโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาร่วมตรวจก่อน 
น าไปเขา้รูปเล่มโครงการ 

21 26 ก .พ . 63 1. ส่งรูปเล่มโครงการและเงินค่ารูปเล่ม พร้อมแผน่ซีดี 1 แผน่ 
 

ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1. เวลาวา่งไม่ตรงกนัจึงท าใหเ้กิดการล่าชา้ในการปฏิบติังาน 
2. ขาดการวางแผนก่อนปฏิบติังานจึงท าใหก้ารด าเนินการปฏิบติังานล่าชา้ 
3. สมาชิกในกลุ่มขาดความช านาญในการใชเ้คร่ืองมือ 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 

1. ควรประชุมวางแผนการกบัสมาชิกในทีมเพื่อจดัวนัเวลาให้ตรงกนัและนัดหมายการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ 

2. ควรมีการคิดด าเนินการวางแผนก่อนปฏิบติังานเพื่อใหไ้ม่มีขอ้ผดิพลาด 
3. ศึกษาคู่มือและวิธีการใช้เคร่ืองมือก่อนการปฏิบติังานและสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ

เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือในการท างานเพื่อลดความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 
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ภาคผนวก ก  โครงการ 

 

  -  แบบน าเสนอขออนุมตัิโครงการ 

 -  บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
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แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที ่1-2 ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือโครงการ    ชั้นวางหนงัสือ O2 
ระยะเวลาการด าเนินงาน   มิถุนายน 2562 - กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานทีก่ารด าเนินงาน  63/59 ม.1 ซ.บุญสนอง ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
งบประมาณค่าใช้จ่าย  2,500  บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นายนภทัร              โลหะพงศธร รหสัประจ าตวั 37906 ปวส.2/16  เลขท่ี 7 
2. นายอชิตพล               ศิริมุขอาคม         รหสัประจ าตวั 37746 ปวส.2/16  เลขท่ี 6 

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

                   (นายนภัทร โลหะพงศธร) ....../......./...... 
 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
...............................................................  ....................................................................... 
...............................................................  ....................................................................... 
...............................................................  ....................................................................... 
ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ.............................................................. 
(อาจารย์อุดมพร  เปตานนท์)...../....../......  (อาจารย์กมลวรรณ  บุญสาย)...../...../..... 

 
 

ลงช่ือ......................................................หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 
(อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์)...../...../.... 
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ช่ือโครงการ   ชั้นวางหนงัสือ O2 
แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด โครงการกลุ่ม ประดิษฐสิ์นคา้ 
อาจารย์ทีป่รึกษา   อาจารยอุ์ดมพร           เปตานนท ์
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  อาจารยก์มลวรรณ      บุญสาย 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นายนภทัร                  โลหะพงศธร  ประธานโครงการ 
2. นายอชิตพล                ศิริมุขอาคม  รองประธานโครงการ 

 
หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัขยะมูลฝอยในประเทศไทยกบัเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั ท่ีเกิดข้ึนจาก
น ้ ามือมนุษย ์ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองในหลายแง่มุม ไม่วา่จะเป็นพฤติกรมมการบริโภค และการ
แยกขยะจากตน้ทาง  การจดัการขยะท่ีไม่ไดม้าตรฐานก่อให้เกิดมลพิษและไม่เกิดการน ากลบัมาใช้
ซ ้ า ปัญหามลพิษและส่ิงแวดลอ้ม เช่นปฏิกิริยาเรือนกระจก  ภาวะโลกร้อนท่ีมีสาเหตุมาจากขยะเท
กอง เศษไมเ้ป็นวสัดุท่ีมีอยูใ่นชุมชนซ่ึงมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก  จากไมไ้ร้ค่าท่ีผูค้นไม่ให้ความสนใจ
และเห็นวา่หมดประโยชน์ตอ้งทิ้งเป็นขยะ สามารถน ากลบัมารีไซเคิลให้กลายเป็นส่ิงของต่างๆ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าและประโยชน์ใหข้องท่ีถูกทิ้งแลว้กลบัมามีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

                  ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงไดมี้แนวความคิดในการน าไมท่ี้ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ หรือ
เหลือจากการตดัท าของอ่ืนๆ มาเพิ่มมูลประดิษฐเ์ป็นชั้นวางหนงัสือ O2 เพื่อเพิ่มพื้นท่ีใชภ้ายในบา้น
อยา่งประหยดั และใชไ้ดท้นทานเพื่อช่วยลดปัญหาขยะปัญหาภาวะโลกร้อน และยงัเป็นการน าเอา
ของท่ีเหลือใชม้าท าให้มีค่าและท าให้ขยะคืนสู่ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ไดอี้กดว้ยโดยน าส่ิงของเหลือใชม้า
ใชป้ระโยชน์ใหม่อีกคร้ัง 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้ามูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
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เป้าหมาย 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ  ประเภทประดิษฐ์ 
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

 
วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม 
2. ประชุมวางแผนงานวางรูปแบบงานและจดัสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ์ 
5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 

 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

1. ตดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานตากการวางโครงสร้าง 
3. ท าการวดัและตอกไมห้นา้สามเบาเป็นโครงสร้าง 
4. ตอกไมอ้ดัเขา้กบัโครงสร้างท่ีวางไว ้
5. น าไมม้าตดัข้ึนแลว้เอาตะปูตอกใหเ้รียบร้อย 
6. น าสีพน่มาตกแต่งใหส้วยงาม 
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการท างาน 

 
ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. สรุปรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1.เตรียมคิดรูปแบบวตักรรม          
2.ลงความเห็นในการวางแผน
ประดิษฐ์ 

        

3.สรุปความเห็นการประดิษฐ์         
4.ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

        

5.จดัเตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์         
6.จดัเตรียมสถานท่ีในการประดิษฐ์          
7.หาแหล่งอุปกรณ์          
8.ลงสถานท่ีในการขายสินคา้  ร้าน
เฟอร์นิเจอร์ 

         

9.สรุปผลการปฏิบติังาน         
10.ส่งรายงานสรุปผลด าเนินงาน         
 
วนั เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ เดือนมิถุนายน  2562  ถึง  เดือนกุมภาพนัธ์  2563 

63/59 ม.1 ซ.บุญสนอง 4 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยั

เทคโนโลยี

อรรถวิทย์

พณิชยการ ไบเทค 

บางนา 63/59 หมู่ 1  

ภานุวงค ์2 

ซ.บุญสนอง 4  

เขต.บางเมืองใหม่ 

จ.สมุทรปราการ 

10270 

บ๊ิกซี 

จมัโบ ้

ซอยสุขมุวทิ117 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เก็บเงินในการลงทุนคนละ  1,250 บาทเป็นเงิน  2,500  บาท 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

9. ไมเ้บา(90x120)        1,000 บาท 
10. ตลบัเมตร             80 บาท 
11. คอ้น                                      120 บาท 
12. ตะปู             100 บาท 
13. กระดาษทราย              70 บาท 
14. สีทาไม ้                          270 บาท 
15. สีเคลือบไม ้                                      120 บาท 
16. สวา่นเจาะไม ้             300   บาท 
17. ป้ายร้าน                           400 บาท 

รวม           2,460 บาท 
 

การติดตามผลและการประเมิน 
1. น าเสนอสินคา้เพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. น าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากวสัดุเหลือจากธรรมชาติและเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูไ้ม่มีอาชีพ 
3. ท าใหเ้กิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีมของสมาชิก 
4. ท าใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละผลิตภณัฑแ์ปลกใหม่และมีคุณค่า 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. วสัดุท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 
2. การใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ตอ้งมีความช านาญ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเก็บวตัถุดิบเพื่อป้องกนัอนัตรายจากสัตว ์ เช่น  ปลวก หรือควรเก็บไวใ้นสถานท่ีไม่มี

ความช้ืน 
2. ท าการฝึกฝนการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์จนเกิดความช านาญ 

 
 
 
ลงช่ือ.......................................................        ลงช่ือ............................................................ 
           (อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท)์          (อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย) 
             อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                       อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 

 
 

ลงช่ือ........................................................ 
         (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 

        อาจารยห์วัหนา้สาขาวชิาการตลาด 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 



 
 

 
บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
โครงการ                       ชั้นวางหนงัสือ O2 จากเศษไมอ้ดัเบา  
ทีป่รึกษาโครงการ         อาจารยอุ์ดมพร          เปตานนท ์
ทีป่รึกษาร่วมโครงการ  อาจารยก์มลวรรณ     บุญสาย 

   ผู้รับผดิชอบโครงการ นายนภทัร       โลหะพงศธร   ระดบัชั้น ส.2/16 เลขท่ี 7 
  นายอชิตพล     ศิริมุขอาคม     ระดบัชั้น ส.2/16 เลขท่ี 8                                 
ล าดับ
ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

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

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

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3   
(วธีิการด าเนินโครงการ) 

1 -30 ส.ค.62   

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

5 ส่ง PowerPoint (โครงการ + บทท่ี 1-3 + 
แผนธุรกิจ กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรียม
น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1) 

2-6 ก.ย.62   

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

21 ก.ย.62   

ปวส.2 
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ล าดับ     
   ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

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

 
1-31 ต.ค.62 

  

8 ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 
รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/ บริการ/ 
แสดงผลงานประดิษฐ์) 

1-8 พ.ย.62   

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

16 พ.ย. 62   

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

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
13 ธ.ค.62   

12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 
-ปฏิบติังานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

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

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปรรค 
และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา)) 

20-24 ม.ค.63   

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

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั
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   
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ภาคผนวก ข   แบบสอบถาม 

 

   - ตัวอย่างแบบสอบถาม 

   - รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง “ความพงึพอใจทีม่ีต่อ ช้ันวางหนังสือ O2” 

 
 

 

แบบสอบถามมี 2 ตอน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อช้ันวางหนังสือจากเศษไม้อัดเบา 

ค าช้ีแจง โปรด  ลงใน ( ) ที่ต้องการ 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

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

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

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

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

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

 

ค ำชีแ้จง  แบบสอบถำมชดุนีเ้ป็นกำรศกึษำควำมพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชัน้วำงหนงัสือจำกเศษไม้

อดัเบำ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของวิชำโครงกำรจงึขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำม  
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อช้ันวางหนังสือจากเศษไม้อัดเบา 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพยีงข้อเดียว ทีต่รงกบัความพงึพอใจของท่าน 

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

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

ขอขอบคุณในความร่วมมือของการตอบแบบสอบถาม 
คณะผูจ้ดัท า 

  

ขอ้ 
รายการประเมิน 

ระดบัเห็นดว้ย/พึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
1 คุณภาพผลิตภณัฑ์      
2 รูปแบบการออกแบบของผลิตภณัฑ์      
3 ประโยชน์คุณค่าของการใชง้าน      
ดา้นราคา 
1 ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพผลิตภณัฑ์      
2 ความเหมาะสมของราคากบัรูปแบบของผลิตภณัฑ ์      
3 ช่องทางการช าระเงินหลากหลาย      
ดา้นการจดัจ าหน่าย 
1 สามารถติดต่อรับชมผลิตภณัฑห์รือซ้ือผลิตภณัฑไ์ดส้ะดวก      
2 การส่งมอบสินคา้ตรงเวลาตามก าหนด      
3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย      
ดา้นส่งเสริมการขาย 
1 มีส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ 2 ช้ินเหลือ 2,400บาท (ปกติ2,800บาท)      
2 มีส่วนลดใหก้บัผูท่ี้กดไลท ์และแชร์เพจร้าน 5 %  บน FACEBOOK      
3 จดัส่งฟรีลงทะเบียนเม่ืออยูใ่นระยะทางท่ีก าหนดพร้อมติดตั้ง      
4 มีการโฆษณาป้ายหนา้ร้าน และทางเพจ Facebook: Book Sheild O2      
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รายงานผลแบบสอบถาม 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐช์ั้นวางหนงัสือ O2 

 แบบสอบถามชุดน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อชั้นวางหนงัสือ O2 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
วชิาโครงการ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ินจ านวน 100 คน 
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
  ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อชั้นวางหนงัสือ O2 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
  สถานภาพ                                                         จ านวน )คน                                    (ร้อยละ  
1 . เพศ 

   1.1 ชาย                                                                   51      51.0 
   1.2 หญิง                                                                 49      49.0 

รวม                                                                   100                                        100.0 
2  .อายุ  
    1.1 ต ่ากวา่ 20 ปี       26     26.0 
    1.2 20-30 ปี       39   39.0 
    1.3 31-40 ปี       24  24.0 
    1.4 ตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป       11  11.0 

รวม                                                                   100                                        100.0 
3 . ระดบัชั้นการศึกษา 

    1.1 มธัยมตน้                                                       22                                          22.0 
    1.1 ปวช.       30  30.0 
    1.2 ปวส.       20  20.0 
    1.3 ปริญญาตรี       17  17.0 
    1.4 ปริญญาโท หรือ สูงกวา่       11  11.0 
รวม                                                                   100                                        100.0 
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สถานภาพ จ านวน )คน(    ร้อยละ  
4 . อาชีพ 

    1.1 อาจารย ์    5   5.00 
    1.2 นกัเรียน /นกัศึกษา    37   37.0 
    1.3 ขา้ราชการ /รัฐวสิาหกิจ   48   48.0 
    1.4 พนกังานบริษทั    7   7.00 
    1.5 ธุรกิจส่วนตวั /คา้ขาย    3   3.00 
    1.6 รับจา้ง   0   0.00 
    รวม 100  100.0 
5 . รายได ้

    1.1 ต ่ากวา่ 10, 000 บาท    4     4.00 
    1.2 10,00 0- 15,000 บาท  20     20.0 
    1.3 15,000-20,000 บาท  35     35.0 
    1.4 20,000 บาทข้ึนไป  41     41.0 
   รวม                                                                 100                                             100.0 

 
 
จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ
ส ารวจคร้ังน้ีจ  านวน 100 คน ปรากฏผลดงัน้ี 
 

เพศ กลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 และเพศหญิงจ านวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.0 
              

อายุ กลุ่มส่วนใหญ่เป็นอาย ุ20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาอายุต  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 26.0 รองลงมาอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.0และตั้งแต่ 41 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดบั  

 
            ระดับช้ัน ส่วนใหญ่เป็นระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 30.0  รองลงมา
เป็นมธัยมตน้คิดเป็นร้อยละ 22.00 รองลงมาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงคิดเป็นร้อยละ 20.00 
รองลงมาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17.00 และปริญญาโท หรือ สูงกวา่ คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดบั 
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           อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา
เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 37.0 และพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 7.0 อาจารย ์คิดเป็นร้อย
ละ 5.0 รองลงมาเป็น ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 
 
            รายได้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นรายได ้20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมา 15,000-
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ35.0 รอลงมา 10,000-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.0 และต ่ากวา่10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดบั  
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ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อช้ันวางหนงัสือ O2 
ความพงึพอใจทีม่ีต่อ ชั้นวางหนงัสือ O2 
แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย( �̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

5 ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด  4 ระดบั ความพึ่งพอใจ มาก 
3 ระดบั ความพึ่งพอใจ ปานกลาง  2 ระดบั ความพึ่งพอใจ นอ้ย 
1 ระดบั ความพึ่งพอใจ นอ้ยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจท่ีมีต่อชั้นวางหนงัสือ O2 
 

 

ข้อมูลทัศนคติการใช้ 
      ช้ันวางหนังสือ O2 

                          ระดับความพงึพอใจ 

พอใจ
มาก
ทีสุ่ด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ
น้อย
ทีสุ่ด �̅� SD 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

5 4 3 2 1 

 ด้านผลติภัณฑ์ )Product( 

1 . คุณภาพผลิตภณัฑ์ 48.00 44.00 8.00 - - 4.40 0.64 มาก 

2 . รูปแบบการออกแบบ    
ของผลิตภณัฑ์ 

44.00 40.00 13.00 3.00 - 4.25 0.80 
 

มากท่ีสุด 
 

3  .ประโยชน์คุณค่าของ
การใชง้าน 

45.00 38.00 14.00 3.00 - 4.25 0.81 มาก 

                                                                     ด้านราคา )Price( 

1 . ความเหมาะสมของ
ราคากบัคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ 

44.00 42.00 12.00 3.00 - 4.26 0.79 มาก 

2 . ความเหมาะสมของ
ราคากบัรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ 
 

45.00 37.00 15.00 3.00 - 4.24 0.82 มาก 
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ข้อมูลทัศนคติการใช้ 
      ช้ันวางหนังสือ O2 

                     ระดับความพงึพอใจ 

พอใจ
มาก
ทีสุ่ด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ
น้อย
ทีสุ่ด �̅� SD 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านราคา )Price( ต่อ 

3 .ช่องทางการช าระเงิน
หลากหลาย 

41.00 39.00 17.00 3.00 - 4.18 0.82 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย )Place( 
1 . สามารถติดต่อรับชม
ผลิตภณัฑห์รือซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดส้ะดวก 

40.00 42.00 15.00 3.00 - 4.19 0.80 มาก 

2 . การส่งมอบสินคา้ตรง
เวลาตามก าหนด 

46.00 38.00 14.00 2.00 - 4.28 0.78 มาก 

3 . ช่องทางการจดัจ าหน่าย
ท่ีหลากหลาย 

 
 40.00 

 
47.00 

 
10.00 

 
3.00 

 
     -  

 
4.24 

 
0.75 

 
มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด )Promotion( 
1 . มีส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ 

2 ช้ินเหลือ 2,400บาท 
)ปกติ 2,800บาท( 

44.00 41.00 13.00 2.00 - 4.27 0.76 
 

มาก 
 

2 .มีส่วนลดใหก้บัผูท่ี้
กดไลท ์และแชร์เพจร้าน 
5    %บน  FACEBOOK 

49.00 36.00 12.00 3.00 - 4.31 0.80 มาก 

3 .จดัส่งฟรีลงทะเบียน
เม่ืออยูใ่นระยะทางท่ี
ก าหนดพร้อมติดตั้ง 

 52.00   33.00   11.00   4.00    -     4.33   0.83 
 

 มาก 
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เกณฑก์ารบอกระดบัความพึงพอใจสามารถจดัล าดบัค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) เปรียบเทียบโดย John W. Best ดงัน้ี 

คะแนน    4.50 - 5.00    คือ มากท่ีสุด 
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 นอ้ยท่ีสุด 

 

ตารางที ่3 ผลรวมแสดงค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ในดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด 4 P’s 

ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s      𝐗  SD   ระดับความพงึพอใจ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์      4.30 0.74  มาก 
2.ดา้นราคา      4.22 0.80  มาก 
3.ดา้นการจดัจ าหน่าย     4.23 0.77  มาก 
4.ดา้นส่งเสริมการขาย     4.27 0.80  มาก 
รวม       4.26 0.78  มาก 

ข้อมูลทัศนคติการใช้ 
      ช้ันวางหนังสือ O2 

                     ระดับความพงึพอใจ 

พอใจ
มาก
ทีสุ่ด 

พอใจ
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ
น้อย
ทีสุ่ด �̅� SD 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด )Promotion( ต่อ 

4 . มีการโฆษณาป้ายหนา้
ร้าน และทางเพจร้าน และ
ทางเพจ Facebook :Book 
Sheild O2วทิย ุทาง
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์

41.00 38.00 20.00 1.00 - 4.19 0.79 มาก 
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จากตารางท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความความพึงพอใจมีต่อชั้นวางของจากหนงัสือพิมพ์

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x   = 4.26)  เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x   = 4.30) รองลงมาดา้นส่งเสริมการขาย อยูใ่น

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x   = 4.27) รองลงดา้นการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x   = 4.23) และดา้น

ราคา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x   = 4.22) ตามล าดบั 
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ภาคผนวก ค   ประมวลภาพผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ 
 

  - ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
  - เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 
  - รูปภาพขั้นตอนการปฏบัิติงานโครงการ 

- รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
- รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 
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ตราสินค้า 

 
 

 

 

รูปแบบผลติภัณฑ์ 
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ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

ป้ายร้าน 
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เพจ Facebook 
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รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

1 . วางแบบโครงสร้างวดัขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2 . ตดัไมต้ามแบบโครงสร้างท่ีวางไว ้
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3 . น าส่วนท่ีตดัเตรียมไวม้าเพื่อประกอบเขา้ดว้ยกนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 . น าตะปูตอกเพื่อยดึส่วนต่างๆใหเ้ขา้ท่ี 
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5 . เอากระดาษทรายขดัพื้นผิวใหเ้รียบเนียน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .  น าผลิตภณัฑข้ึ์นแท่นเพื่อท าการทาสี 
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7 . น าผลิตลงจากแท่นแลว้น าไปตากแดด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 . ตรวจเช็คความเรียบร้อยจุดบกพร่อง 
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    9. น าผลิตภณัฑสิ์นคา้เขา้ภายในเพื่อรอการส่งออก 
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ภาพวสัดุอปุกรณ์ 

 

 

     

 

                       เคร่ืองตัดไม้            ค้อน 

 

 

 

                        กระดาษทราย        ตลบัเมตร 

 

 

 

                              สีทาไม้              ตะปู 

 

 

 

                             ไม้อดัเบา                     แปลงทาสี 
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รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 
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ภาคผนวก ง ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
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ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล   :  นายนภทัร โลหะพงศธร 
วนั เดือน ปี   :   28 มีนาคม 2539 
สถานท่ีเกิด   :  สมุทรปราการ 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานท่ีศึกษา   :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   ประธานโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล   :  นายอชิตพล ศิริมุขอาคม 
วนั เดือน ปี   :   04 เมษายน 2539 
สถานท่ีเกิด   :  สมุทรปราการ 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานท่ีศึกษา   :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   รองประธานโครงการ 
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