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บทคัดย่อ 
 โครงการ ชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็ก เป็นโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
(1.) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ (2.)เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุเหลือ
ใช ้ (3.) เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม (4.) เพื่อให้นกัศึกษามี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
 มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการและ ขั้นท่ี 3. ขั้น
ประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินการโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 
2562 – 28 กุมภาพนัธ์ 2563 สถานท่ี 950/13 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง        จ.สมุทรปราการ  

2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณมีการลงทุน 1,500 บาทเม่ือหกัค่าใช่จ่ายและซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์คงเหลือ 445 บาท แบ่งคืนใหส้มาชิกในกลุ่ม 2 คน คนละ 222 บาท 
 3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั้นการ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ (1.) การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ของวิชาโครงการ (2.) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัส่ิงประดิษฐ์ แลว้มีประโยชน์กบัเด็ก 
(3.) ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม (4.)ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

(ก) 



 

   
 

 

 4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติัโครงการ คือ (1.) ระยะทางการเดินทาง
ของสมาชิกมีความห่างไกลกนัมาก ท าให้ให้การปฏิบติังานล่าชา้ (2.) ปัญหาวนัหยุดกบัเวลาวา่งไม่
ตรงกนัจึงท าให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบติังาน (3.) ขาดทกัษะในการท าช้ินงาน เม่ือลงมือปฏิบติั
ไดผ้ลงานไม่เป็นไปตามการออกแบบ  
 5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการปะเภทขายสินคา้ โครงการพิซซ่าฟินเฟ่อ 
(1.) นดัหมายเวลาปฏิบติังานให้เร็วข้ึน เพื่อลดการปฏิบติังานล่าชา้ (2.) ประธานกลุ่มควรมีการเรียก
ประชุมทีมเพื่อหาวนัเวลาปฏิบติังานและควรนดัหมายล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์(3.) ควรปรึกษา
หรือขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในการลงมือปฏิบติัเพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานตามการออกแบบท่ีไดว้างไว ้

จากผลส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน โดยถาม

เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) พบวา่ 

จากความความพึงพอใจมีต่อชุดโต๊ะ-เกา้อ้ีเด็ก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 

4.38)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.49) รองลงมาดา้น

ดา้นส่งเสริมการขายอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.47) รองลงมาดา้นการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.31) และผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.25) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   
 

 

 
กติติกรรมประกาศ 

 
โครงการเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณา และความช่วยเหลือจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

คืออาจารยอุ์ดมพร เปตานนทแ์ละอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย ซ่ึงอาจารยท์ั้ง
สองท่านได้มีแนวทางในการแก้ไข ตลอดจนให้ค  าแนะน า และข้อคิดต่าง ๆ โดยตลอดและ
ขอขอบคุณ คุณตา ศิวนาถ เอ่ียมจดั และ คุณยาย บวัขาว เอ่ียมจดั ท่ีคอยช่วยดูแลเร่ืองอุปกรณ์และ
คอยใหค้  าแนะน าในระหวา่งการท าช้ินงาน ตลอดจนจบ 
 สุดทา้ยน้ี ผูจ้ดัท าโครงการขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาการตลาดทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือ ช้ีแนะ  
ใหแ้นวทางและร่วมกนัท าวิชาโครงการจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี รวมทั้งขอขอบคุณผูเ้ก่ียวขอ้งมา ณ 
ท่ีน้ี  
 

          
                                       ขอขอบพระคุณ 

          
                     คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 

บทน า 

หลกัการและเหตุผล 

ไมเ้ป็นวสัดุแข็งท่ีท าจากแก่นล าตน้ของตน้ไมส่้วนใหญ่เป็นไมย้ืนตน้ โดยแบ่งเป็นไมเ้น้ือ
แขง็ เช่น ไมเ้ตง็ ไมแ้ดง และไมเ้น้ืออ่อน เช่น ไมส้ัก ไมย้างพารา ไมโ้อก๊ โดยนิยมแลว้ไมจ้ะหมายถึง
เน้ือเยื่อยไซเล็บชั้ นท่ีสอง ของต้นไม้แต่ในความเข้าใจไม้อาจหมายรวมไปถึงวสัดุใดๆ ท่ีมี
ส่วนประกอบท ามาจากไมด้ว้ย ไมส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายประโยชน์อยา่งอ่ืนคือ ก็ใช้
ในงานศิลปะ ท าเฟอร์นิเจอร์ ท าอาวธุ หรือเป็นวสัดุก่อสร้าง ไมย้งัคงเป็นส่วนประกอบส าคญัในการ
ก่อสร้าง ตั้งแต่มนุษยเ์ร่ิมสามารถสร้างบา้นท่ีอยูอ่าศยั หรือเรือ โดยเรือแทบทุกล าในช่วงปี 80 ท ามา
จากไมแ้ทบทั้งสินซ่ึงในปัจจุบนัหรือเรือท่ีท าจากไมเ้ร่ิมมีจ านวนลดลง โดยปัจจุบนัมีการน าวสัดุอ่ืน
มาใช้ในการสร้างแทน แต่ว่าไม่ยงัคงมีส่วนส าคญัในดา้นการเสริมโครงสร้าง หรือเป็นวสัดุเสริม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสร้างหลงัคา และของประดบันอกบา้น ไมท่ี้ใชใ้นงานก่อสร้างรู้จกักนัใน
ช่ือ ไมแ้ปรรูปไมโ้ดยสภาพแลว้ ไม่เหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นการก่อสร้างโดยตรงเน่ืองจากอาจจะมีการ
แตกหกัในโครางสร้าง จึงตอ้งน าไปแปรรูปเป็นอยา่งอ่ืนก่อน เช่น ไมอ้ดั เป็นตน้นอกจากจะเอามา
ท า โต๊ะ-เกา้อ้ี หรือเอาไปสร้างบา้น  เยื่อของไมย้งัเป็นส่วนประกอบส าคญัในกสนผลิตกระดาษอีก
ด้วยเซลลูโลสท่ีอยู่ในไมย้งัใช้การท าวสัดุสังเคราะห์ซ่ึงไมย้งัใช้ประโยชน์ในการท าอุปกรณ์อ่ืน
นอกเหนือจากการก่อสร้าง เช่นเคร่ืองดนตรี ตะเกียบ 

ในแง่ของการใช้ประโยชน์ไม้ให้ประโยชน์มากมายหลายอย่าง แต่ก่อนท่ีจะน าไปใช่
ประโยชน์ไดจ้ริง มกัจะตอ้งผา่นกรรมวิธีในการแปรรูปก่อน ดงนั้นวสัดุไม้ได้ถูกปรับเปล่ียนให้
อยู ่ในรูปของงานต่อเติมทดแทน เช่น งานตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร งานจ ัดสวน 
งานเฟอร์นิเจอร์ โดยไม้ยอดนิยมส่วนใหญ่ที่น ามาแปรรูป จะเป็นตระกูลไม้แท้ ไม้เทียม   

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ จากการ
น าวสัดุท่ีมีอยูแ่ต่เกิดการช ารุดมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตวัสินคา้ ให้ออกมาเป็นชุด
โตะ๊-เกา้อ้ีเด็กและเพิ่มความสวยงามโดยการประดิษฐ์และออกแบบตามท่ีวางแผนไว ้เพื่อด าเนินตาม
รอยเศรษฐกิจพอเพียง ดั่งพระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ท่ีว่าด้วยการใช้อย่างพอเพียง 
เช่นเดียวกบักลุ่มของคณะผูจ้กัท าโครงการท่ีน าไมว้สัดุเหลือใช้จากการก่อสร้างเกิดการช ารุด โดย
ได้คิดคน้ท่ีจะพฒันาให้เป็นชุดเก้าอ้ี-โต๊ะเด็ก หรือนวตักรรมท่ีมีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้
ใหก้บัผูท่ี้มีอาชีพช่างไมไ้ดม้ากข้ึน 



                                    

วตัถุประสงค์ 

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

เป้าหมาย 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

 
การติดตามผล และการประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. เม่ือทราบถึงปัญหาอปุสรรคส าคญัและหาวิธีแก้ไขให้ทนัการณ์ 
3. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 
4. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 



                                    

บทที ่2  
แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
จาการท าโครงการประเภทวตักรรมประดิษฐชุ์ดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็ก(Kid Table and Chair Set) 

ไดแ้นวทางในการด าเนินโครงการและเพื่อมีการเตรียมการตระหนกัศึกษาหาขอ้มูลเพื่อสร้างความ
พร้อมในการการท าโครงงานท่ีดีเหมาะสมและออกมาสมบูรณ์ท่ีสุดในช่วงปลายของหลกัสูตรโดยมี
แนวคิดดงัต่อไปน้ี 

1.  แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใช้ 
2.  แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3.  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 
4.  แนวคิดทฤษฎีการเขียนแผนธุรกิจ 
5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
1.  แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์จากวสัดุเหลือใช้ 

แนวคิดการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีสาเหตุมาจาก 
พฤติกรรมการบริโภคของมนุษยท่ี์มีแนวโนม้การบริโภคท่ีเร็วข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาจากขยะมากมาย
ท่ีไม่ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งๆ ท่ีผลิตภณัฑ์นั้นยงัไม่เสีย หรือช ารุดเพียงบางส่วน ซ่ึงสามารถ
ซ่อมแซม และน ามาใช้ใหม่ได้ จากแนวคิดน้ี จึงน าไปสู่กระบวนการออกแบบ ซ่ึงสามารถสรุป
ประเด็นส าคญัท่ีนัก ออกแบบสามารถเลือกใช้แนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ 
ดงัต่อไปน้ี  

1.  ออกแบบให้สามารถถอดออกเป็นช้ิน ๆ เพื่อสะดวกต่อการถอดประกอบ, การขนส่ง, 
และการน ากลบัมาใชใ้หม่(Recycle) 

2.  ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มโดยการเลือกใชว้สัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือยอ่ยสลายได ้
ตามธรรมชาติเพื่อเป็นการแกปั้ญหาและป้องกนัทางดา้นนิเวศวทิยา  

3.  เลือกใชว้สัดุในทอ้งถ่ินนั้นๆ เพื่อลดการใชพ้ลงังานในการเคล่ือนยา้ย ลดพลงังานในการ 
ผลิตใหน้อ้ยลง และลดผลกระทบของงานออกแบบท่ีมีต่อการใชท้รัพยากร  

4.  ปรับและเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยใ์หบ้ริโภคชา้ลง (Slow-Flow) 
5.  ออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีความทนทานใช้งานได้นานข้ึน เช่น กันน ้ า ทนกระแทก 

ปรับเปล่ียนเฉพาะบางส่วนได ้แทนการทิ้งทั้งช้ิน 



                                    

6.   สามารถปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์หน่ึงไปเป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหน่ึงได้ หรือเป็น 
อเนกประสงค ์ 
7.  ออกแบบผลิตภณัฑ์ ท่ีให้ความส าคญัต่อคุณค่าทางจิตใจ เช่น พิมพ์ภาพสัญลักษณ์ 

ขอ้ความหรืออ่ืน เพื่อให้สามารถร าลึกหรือเช่ือมโยงความทรงจ าท่ีดีได้ การออกแบบอย่างย ัง่ยืน 
)Sustainable Design) คือ การออกแบบท่ีสามารถรักษาสมดุลระหว่างผลก าไรจากผลงานการ
ออกแบบ ผลกระทบท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การออกแบบอย่างย ัง่ยืน มี
องค์ประกอบหลายมิติ ทั้ งทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม การสร้างสมดุลย์ระหว่าง
องค์ประกอบทั้งสามนั้นเป็นเร่ืองยาก เพราะไม่เพียงตอ้งสร้างประโยชน์สูงสุด ให้กบัทุกฝ่าย แต่
แนวทางการออกแบบอยา่งย ัง่ยืนนั้นมีอยูม่ากมายจนนบัไม่ถว้น สิงห์ อินทรชูโต, 2552 สุวิทย ์วงศ์
รุจิราวาณิชย2์557 ไดแ้บ่งกลุ่มแนวคิดงานออกแบบอยา่งย ัง่ยนืออกเป็น 3 หมวดหมู่หลกั ดงัน้ี  

 7.1.  Low-Impact Materials หมายถึง การเลือกใช้ทรัพยากรท่ีปราศจากสาร เคมีอนั
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม, การคิดค้นวสัดุใหม่ท่ีน าทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้แทนสาร 
สังเคราะห์ท่ีเกิดจากสารเคมี รวมไปถึง การเลือกใช้ทรัพยากรท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลไดง่้าย
และ ส้ินเปลืองพลงังานนอ้ยท่ีสุด  

      7.2.   Reduce หมายถึง การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในการผลิตให้มากท่ีสุด หรือ
กล่าวในอีกมุมหน่ึงคือ การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด ทั้งน้ีการลดปริมาณการใช้ 
จะตอ้งไม่ท าให้คุณภาพ หรือประโยชน์ใชส้อยของผลิตภณัฑ์ลดลงไปดว้ย นอกจากน้ียงัรวมไปถึง
การ ลดปริมาณการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง และการหาหนทางในการใชพ้ลงังานสะอาดดว้ย 

     7.3.  Reuse, Recycle และ Upcycling ค าทั้ง 3 น้ี มีความหมายท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ 
Reuse หมายถึง การใช้ประโยชน์ซ ้ า โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพ Recycle หมายถึง การ
แปลงสภาพเศษวสัดุมาใชง้านใหม่ ส่วนใหญ่จะท าให้วสัดุนั้นๆ มีคุณภาพท่ีแย่ลง และ Upcycling 
หมายถึง กระบวนการแปลงสภาพวสัดุเหลือใช้ท่ีไร้ประโยชน์ให้เป็นวสัดุใหม่ หรือสรรสร้างเป็น 
ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน สวยงามข้ึน และสามารถสร้างมูลค่าทางการคา้ท่ีสูงข้ึนดว้ย  
ประโยชน์ของการการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจะส่งผลดีต่อธุรกิจ ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงเป็นแนวทางน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) 
 2.  เพื่อสร้างผลก าไรใหก้บัองคก์รโดยการน ากระแสความตอ้งการสินคา้ และบริการท่ี
เป็นมิตรต่อ 
 3.  สามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการลดปริมาณวตัถุดิบ หีบห่อ การใช้
พลงังาน ในการผลิตสินคา้และบริการ  



                                    

 4.  สามารถน าวสัดุหรือช้ินส่วนกลบัมาใชไ้ดใ้หม่โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์จากการ
ออกแบบ  5.  เพื่อป้องกนัปัญหาการใช้ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มมาเป็นก าแพงทางการคา้ท่ีมิใช่
ภาษี (Non-Tariff Barrier; NTB) และรองรับการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบทางดา้นส่ิงแวดล้อม
ต่างๆท่ีมี ความเขม้งวดจากประเทศพฒันาแลว้ เช่น WEEE, RoHS, EuP เป็นตน้  
 6.  ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรและผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบัน แนวทางการ
ออกแบบท่ีย ัง่ยืนน้ี ถูกปรับให้สอดคลอ้งกบัการท างานของผูค้นมาก ข้ึน โดยเน้นแนวความคิดท่ี
เด่นชดั ส่งผลในเชิงบวกและเป็นไปไดใ้นการท างาน คือเน้นการพฒันาให้ เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน
หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีข้ึน โดยการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ ทรัพยากรธรรมชาติ 2 
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
(อา้งอิงจากhttp://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1901/1/piyaporn_kamy.pdf) 
 
2.  แนวคิดทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ี
เกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้เกิด ความตอ้งการส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกของผูซ้ื้อ จะ
ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ แล้วจะมีการตอบสนอง(Buyer’s Response) หรือ การ
ตดัสินใจซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision)อาจ เกิดข้ึนเองจากภายในร่างกายและส่ิงกระตุ้นจาก
ภายนอก นักการตลาดจะต้องสนใจและจดัการส่ิง กระตุ้นภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการ ซ้ือสินคา้  ซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจซ้ือดา้น
เ ห ตุ ผ ล  แ ล ะ ใ ช้ เ ห ตุ จู ง ใ จ ใ ห้ ซ้ื อ ด้ า น จิ ต วิ ท ย า  ( อ า ร ม ณ์ )  ก็ ไ ด ้
      2.1.  ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนักการตลาดสามารถ 
ควบคุมและต้องจัดให้มี ข้ึนเป็นส่ิงกระตุ้นท่ีเ ก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดได้แก่   
            2.1.1.  ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ สวยงามเพื่อ
กระตุน้ความตอ้งการ 

2.1.2.  ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบั ผลิตภณัฑ์ 
โดยพิจารณาจากลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  

2.1.3.  ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย )Place) เช่น จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ให้ทัว่ถึง
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

2.1.4.  ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา สม ่าเสมอ การ
ใช้ความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี  กบับุคคล
ทัว่ไปเหล่าน้ีถือวา่ เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1901/1/piyaporn_kamy.pdf


                                    

2.2.  ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) คือ เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของผูผ้ลิต ส่ิง
กระตุน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ 

        2.2.1. ส่ิงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economics) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ ผูบ้ริโภค
เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

        2.2.2.  ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านฝากถอนเงิน
อตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 

        2.2.3.  ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมาย เพิ่มหรือลด
ภาษี สินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

        2.2.4.  ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน เทศกาล
ต่างๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้นๆ 

 
 

    2.3.  ลักษณะของผู้ซ้ือ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ คือ 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมปัจจยัดา้นสังคมปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นจิตวทิยาดงัน้ี 

       2.3.1.  ปัจจยัทางวฒันธรรม (Cultural Factors)  เป็นปัจจยัพื้นฐานในการก าหนด ความ
ตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย - วฒันธรรมพื้นฐาน เป็นลกัษณะพื้นฐานของ
บุคคลในสังคม - วฒันธรรมย่อย เกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์
ลกัษณะ ของวฒันธรรมยอ่ยประกอบดว้ยกลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ - 
ชั้นของสังคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบัฐานะท่ีแตกต่างกนั การแบ่งชั้นของ
สังคม โดยทัว่ไป ถือเป็นเกณฑร์ายได ้ทรัพยสิ์น 

       2.3.2.  ปัจจยัทางสังคม (Social Factors) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งใน ชีวิตประจ 
าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ - กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มท่ีบุคคล
เขา้ไปเก่ียวขอ้งด้วย ซ่ึงมี อิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง 
ครอบครัว (Family) เป็นกลุ่ม อา้งอิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด เพราะสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลเป็น
อนัดบัแรกต่อพฤติกรรมของ ผูบ้ริโภค บุคคลจะมีบทบาทและสถานท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม - 
บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่มบุคคลจะมีบทบาทและ
สถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

      2.3.3.  ปัจจยัส่วนบุคคล(Personal Factors) - อายแุละช่วงชีวติ (Age and Stage of Life Cycle) 
- อาชีพและสภาพเศรษฐกิจ (Occupation and Economic Circumstance) - รูปแบบการด ารงชีวิต 
(Lifestyle)  -  บุคลิกภาพและมโนภาพของตนเอง(Personality and Self-concept)  -  การศึกษา  



                                    

             2.3.4.  ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological Factors) ประกอบดว้ย - แรงจูงใจ (Motivation) 
คือ ความต้องการท่ีมากพอท่ีจะผลกัดนัพฤติกรรมของ ผูบ้ริโภคได้ - การรับรู้ (Perception) คือ 
กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคเลือกสรร จดัระบบ และแปล ความหมายของขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีไดรั้บ
แลว้สร้างเป็นภาพแห่งการรับรู้ข้ึนมา ซ่ึงการรับรู้ของแต่ ละบุคคลมีความแตกต่างกนั - การเรียนรู้ 
(Learning) คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลจาก ประสบการณ์ นกัทฤษฎีการเรียนรู้
เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากการแสดงบทบาทท่ีมีอิทธิพลต่อกนั ระหว่าง แรงขบั (Drive) ส่ิงกระตุน้ 
(Stimuli) สัญญาณ (Cues) การตอบสนอง (Responses) และ การตอกย  ้า (Reinforcement) - ความเช่ือ
และทศันคติ (Beliefs and Attitudes) ความเช่ือ คือ รายละเอียดของ ความคิดซ่ึงคนเรายดึถือเก่ียวกบั
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนทศันคติ คือ ความรู้สึก อารมณ์ และววิฒันาการดา้นความชอบหรือความไม่ชอบ 

 2.4.  กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ย ขั้นตอน การ
รับรู้ความตอ้งกปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ 

2.5. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู ้ ซ้ือท่ี
เปรียบเสมือนกล่อง(Black Box)ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายาม ค้นหา
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู ้ซ้ือและ
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

  2.6.  การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
หรือผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆดงัน้ี 

2.6.1.  การเลือกผลิตภณัฑ์ เช่น การเลือกผลิตภณัฑ์อาหารเชา้ มีทางเลือกคือ นม สดกล่อง 
บะหม่ีส าเร็จรูปขนมปัง 
       2.6.2.  การเลือกตราสินคา้ เช่น ถา้ผูบ้ริโภคเลือกนมสดกล่อง จะเลือกยีห่อ้โฟร์ โมสต ์ฯลฯ  
              2.6.3.  การเลือกผูข้าย เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกหา้งสรรพสินคา้ใดหรือร้านคา้ใกลบ้า้น ร้านใด  
              2.6.4.  การเลือกเวลาในการซ้ือ เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลา เชา้ กลางวนั หรือเยน็ ในการซ้ือ
นมสดกล่อง 
               2.6.5.  การเลือกปริมาณการซ้ือ เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกว่าจะซ้ือหน่ึงกล่อง หรือหน่ึง โหล  
(อา้งอิงจาก https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/) 
 
 
 
3.  ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 



                                    

ส่วนประทางการตลาดเป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ใช้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการติดต่อส่ือสารขององคก์รและ
ต้องสออดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่าง
กลมกลืนโดยพิจารราปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของ ลูกคา้ให้
พึงพอใจผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ 
บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร หรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า
(Value) ในสายตาของลูกคา้จึงจะมีผลท า ให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้ในการก าหนดกลยุทธ์ดา้น
ผลิตภณัฑ์ตอ้งค านึงถึงปัจจยัด้านความแตกต่าง ของผลิตภณัฑ์ และ หรือ ความแตกต่างทางการ
แข่งขนั และตอ้งพิจารณาจากองค์ประกอบ น ประโยชน์พื้นฐาน(คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ เช่ 
รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงการก าหนด
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) ซ่ึงเป็นการ ออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อแสดง
ต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย ในส่วนการพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product 
Development) จะเป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากได้ มีการน าผลิตภณัฑ์ออกวางจ าหน่ายไประยะ
หน่ึงแล้ว ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะใหม่ และปรับปรุงให้ดีขั้น )New and 
Improved) โดยตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ ตอ้งการของลูกคา้ได้ดียิ่งข้ึน  
     2.  ราคา(Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ี 2 เกิดข้ึนมาต่อ จาก 
Product ราคาตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบั
ราคาผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาเขาก็ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาต้อง
ค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตา ของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้
ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์วา่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑ์นั้น และตอ้งค านึงถึงตน้ทุนสินคา้และค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งโดยจะมีผลโดยตรงต่อการตั้งราคาจ าหน่าย ส่วนเร่ืองการแข่งขนักนัสินคา้อ่ืนๆ ก็เช่นกนั 
หากสินค้าประเภทเดียวกันมีคุณสมบติัใกล้เคียงกันก็ควร พิจารณาในการตั้งราคาจ าหน่ายให้
เหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดการเปรียบเทียบกนัจนเกินไป 

     3.  การตดัจ าหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง ประกอบดว้ย
สถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน า
ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ กระจายตวัสินคา้ 
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัด จ  าหน่ายจึง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ช่องทางกาจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง 
เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และหรือ (กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบ ช่อง



                                    

ทางการจดัจ าหน่ายจึง ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ส่วนท่ี 2 
การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด )Market Logistics) หมายถึง กิจกรรมท่ี เก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การ กระจายตวัสินคา้
จึงประกอบดว้ยงานท่ีส าคญัต่อไปน้ี คือ การขนส่ง )Transportation) การเก็บรักษา สินคา้ )Storage) 
และการคลงัสินคา้ (Warehousting) และสุดทา้ยคือการบริหารสินคา้คงเหลือ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย กบัผูซ้ื้อ
เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการขาย (Personal 
Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (No Personal Selling) วตัถุประสงค์ของการส่งเสริม
การตลาดมี 3 ดา้นคือ 

1. วตัถุประสงคข์ององคก์ร เป็นวตัถุประสงคด์า้นการเติบโตและก าไรของธุรกิจ  
2.  วตัถุประสงคท์างการตลาด เป็นวตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ ผูบ้ริโภค

หรือ 
3.  ส่วนแบ่งตลาดท่ีมีผลต่อยอดขายและโครงสร้างของตลาด 

     4.  วตัถุประสงคท์างการส่ือสารทางการตลาด เป็นวตัถุประสงคท์างดา้นการส่ือสาร เช่น การ
สร้างการรับรู้ การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการตลาด โดย
เคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดเพื่อติดต่อส่ือสารมีหลายอยา่ง อาจเลือกใชอ้ยา่งใด อยา่งหน่ึงหรือ
หลายๆ เคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั (Integrated 
Marketing Communication - IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั 
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงัน้ี (ธีรพนัธ์ โล่ทองค า, 
2544)  

 4.1.   การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์กร 

ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะ 

เก่ียวข้องกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา 

(Advertising Tactics) และกลยุทธ์ดา้นส่ือ (Media Strategy) ซ่ึงเป็นการวางแผนในการคดัเลือกส่ือ 

การก าหนดระยะเวลา ความถ่ี ความต่อเน่ืองในการลงส่ือประเภทต่างๆ เพื่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย  

4.2.  การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ ข่าวสารและจูงใจ

ตลาดโดยใช้บุคคล โดยจะเก่ียวข้องกับกลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling 

Strategy) การจดัหน่วยงานขาย (Sales Force Management)  



                                    

4.3.  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมท่ี นอกเหนือจากการ

โฆษณา การขายโดยใชพ้นกังาน การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถ กระตุน้ความสนใจ 

โดยการทดลองใช ้หรือการซ้ือโดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืน ในช่องทางการ ส่งเสริมการขาย 

ซ่ึงมี 3 รูปแบบ คือ การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกว่า การส่งเริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer 

Promotion) ส่วนต่อมา คือ การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คน กลาง (Trade 

Promotion) ประการสุดท้ายเป็นการกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่าการส่งเสริมการขาย ท่ีมุ่งสู่

พนกังานขาย )Sales Force Promotion)  

4.4.  การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) การ ให้ข่าวเป็นการ

เสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์ 20 หมายถึง 

ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคก์รหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์รให้เกิดกบักลุ่ม ใดกลุ่ม

หน่ึง ซ่ึงการใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์  

4.5.  การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การตลาดเช่ือม

ตรง (Online Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ เกิดการตอบสนอง 

(Response) โดยตรง หรือหมายถึงวธีิการต่างๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริม ผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อ 

และท าให้เกิดการตอบสนองในทนัที ประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท ์การขายโดยจดหมายตรง 

การขายโดยใชแ้คตตาล็อกการขายทางโทรทศัน์ วทิย ุหรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึง จูงใจใหลู้กคา้มีกิจกรรม

การตอบสนอง เช่น ใช้คูปองแลกซ้ือ เป็นตน้ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน มี

ความส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตสินคา้ ประสบความส าเร็จในการจ าหน่ายสินคา้ท่ีผลิตข้ึน โดย

หากขาดปัจจยัด้านใดด้านหน่ึงไป จะท าให้  สินค้านั้นด้อยกว่าหรือเสียเปรียบคู่แข่งขนัท่ีมีเป็น

จ านวนมากในท้องตลาดท่ีปัจจุบนัต่างใช้กลยุทธ์ใน การแข่งขนัทุกทางทั้งในส่วนการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ให้น่าสนใจอยู่เสมอ การปรับราคาและข้อเสนอเพื่อ กระตุน้ผูซ้ื้อ การจดัหาช่องทาง

จ าหน่ายกระจายสินคา้เพื่อผูบ้ริโภคซ้ือหาไดส้ะดวกและง่ายท่ีสุด ตลอดจนจดัโปรแกรมส่งเสริม

การตลาด ลด แลก แจก แถม และกิจกรรมต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้สินคา้ของ ตนเองเป็นสินคา้ท่ีถูกผูซ้ื้อ

เลือกก่อนและน าไปสู่การเป็นลูกคา้ประจ าส่งผลต่อการคา้ท่ีย ัง่ยนืในอนาคต   

(อา้งอิงจากhttp://passakorn2326.blogspot.com/) 

 

http://passakorn2326.blogspot.com/


                                    

4.  แนวคิดทฤษฎกีารเขียนแผนธุรกจิ 

 แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับผูป้ระกอบการท่ี

ริเร่ิมจะก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจ

ท่ีจะเปล่ียนความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบว่าแผนธุรกิจ

เปรียบเหมือนแผนท่ีในการเดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้ง

กิจการ แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

การคาดคะเนทางการเงิน ท่ีจะช้ีน าผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนและขอ้

ควรระวงัดว้ยเช่นกนัถา้เปรียบวา่แผนท่ีท่ีดียอ่มจะให้รายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางท่ีชดัเจน

แลว้ แผนธุรกิจก็ไม่ต่างกนัในการท่ีจะให้รายละเอียดอยา่งเพียงพอท่ีจะท าให้ผูร่้วมลงทุนตดัสินใจ

ไดว้า่ ธุรกิจนั้นควรจะร่วมลงทุนดว้ยหรือไม่ จากแผนธุรกิจจะท าให้ผูร่้วมลงทุนเขา้ใจวตัถุประสงค์

ของธุรกิจอย่างชัดเจน เขา้ใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบติัการ ปัญหาอุปสรรค และ

หนทางท่ีเตรียมการเพื่อไปสู่ความส าเร็จ ถึงแมว้่าผูป้ระกอบการจะใช้เงินลงทุนของตวัเอง ไม่

ตอ้งการผูร่้วมลงทุนหรือเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน แผนธุรกิจก็ยงัจ  าเป็นอยูดี่เพื่อให้ผูป้ระกอบการมี

แผนท่ีในการบอกทิศทางของการด าเนินกิจการในอนาคต 

แผนธุรกจิทีด่ี เม่ืออ่านแล้วควรจะต้องตอบค าถามเหล่านีไ้ด้ 
 1.  การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั 
 2.  ธุรกิจน้ีน่าลงทุนไหม 
 3.  ธุรกิจมีแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จตั้งแต่เม่ือแรกตั้งมากนอ้ย
ขนาดไหน 
 4.  ธุรกิจน้ีมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ย
เพียงใด 
 5.  สินคา้ท่ีจะผลิตมีวธีิการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 6.  สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 7.  วธีิการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้น มีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกวา่
หรือไม่ 
 8.  หนา้ท่ีต่างๆ เช่น การผลิต การจ าหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มี
การจดัการท่ีดีและเหมาะสมเพียงใด 



                                    

 9.  จ  านวนและคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ 
 

องค์ประกอบที ่1บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
เป็นส่วนท่ีจะสรุปใจความส าคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยู่ในความยาวไม่เกิน 1-2 

หนา้ ส่วนน้ีมีความส าคญั เพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ี
วา่ จะอ่านรายละเอียดในตวัแผนต่อหรือไม่ ดงันั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งช้ีให้เห็นประเด็นส าคญั
สองประการ คือ หน่ึง ช้ีให้เห็นวา่มีโอกาสจริงๆ เกิดข้ึนในตลาดส าหรับธุรกิจท่ีก าลงัคิดจะท า สอง 
ต้องช้ีให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการท่ีจะท านั้ น จะสามารถใช้โอกาสในตลาดท่ีว่านั้ นให้เป็น
ประโยชน์ไดอ้ย่างไร บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งเขียนให้เกิดความน่าเช่ือถือ หนกัแน่น และชวนให้
ติดตามรายละเอียดท่ีอยูใ่นแผนต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไวเ้สมอวา่ คุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหาร
จะสะทอ้นถึงคุณภาพของแผนโดยรวม จึงควรใหเ้วลากบัการเขียน 1.  อธิบายว่าจะท าธุรกิจอะไร 
และแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรพยายามอธิบายให้เห็นว่า สินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้นจะ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตหรือวิถีการใชสิ้นคา้หรือบริการไปจากเดิมอยา่งไร บอกดว้ยวา่ธุรกิจจะก่อตั้ง
เม่ือไร สินคา้/บริการมีคุณสมบติัพิเศษอะไรในแง่รูปลกัษณ์ ประโยชน์ใชส้อย เทคโนโลย ีฯลฯ ท่ีจะ
ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง หากธุรกิจด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ บอกดว้ยวา่ ขนาด 
ของธุรกิจใหญ่ขนาดไหนมีความเติบโตกา้วหนา้ในช่วงท่ีผา่นมาอยา่งไร 

2.  โอกาสและกลยทุธ์ สรุปวา่อะไรคือโอกาส ท าไมจึงน่าในใจ และจะใชโ้อกาสนั้นดว้ยวธีิ
อยา่งไรขอ้มูลส่วนน้ีอาจน าเสนอในรูปขอ้เท็จจริงของตลาด เง่ือนไขตลาด สภาพของคู่แข่ง (เช่น คู่
แข่งขนัไม่ปรับปรุงสินคา้มานานแล้ว คู่แข่งขนัก าลงัเพล่ียงพล ้ า แนวโน้มของอุตสาหกรรมและ
อ่ืนๆ ท่ีแสดงวา่โอกาส 

 3.  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคะเนลูกคา้เป้าหมายระบุและอธิบายยอ่ๆ ถึงลกัษณะ
ตลาด ใครเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั จะจดัวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์อย่างไร จะวางแผนการเขา้ถึงลูกค้า
อยา่งไร รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างของตลาด ขนาดและอตัราการเติบโตของกลุ่มลูกคา้ 
ยอดขาย และส่วนแบ่งตลาดท่ีคาดหวงั 

 4.  ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจระบุถึงความไดเ้ปรียบและความเหนือกวา่ใน
การแข่งขัน เช่น ความได้เปรียบจากตัวผลิตภัณฑ์ การได้เปรียบจากการเข้าตลาดก่อน ความ
ไดเ้ปรียบจากการท่ี 
คู่ แ ข่ ง ขั น อ ยู่ ใ น ภ า ว ะ อ่ อ น แ อ ต ล อ ด จ น เ ง่ื อ น ไ ข อ่ื น ๆ ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม นั้ น ๆ 
               5.  ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก าไรบทสรุปใหเ้ห็นถึงความ



                                    

คุม้ค่าของการลงทุน เช่น ก าไรขั้นตน้ก าไรจากการด าเนินงานระยะเวลาของการท าก าไรระยะเวลา
การคุม้ทุน ระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดจะเป็นบวกการคาดหมายอตัราผลตอบแทนจาการลงทุนและ
การคาดคะเนผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนๆ 

 6.  ทีมผูบ้ริหารสรุปความรู้ความสามารถประสบการณ์และทกัษะของผูท่ี้เป็นตวัหลกั
ในการก่อตั้งและบริหารพร้อมสมาชิกในทีมบอกย่อๆถึงความส าเร็จในอดีตโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบั
การท าก าไรการบริหารงานและคน 

 7.  ขอ้เสนอผลตอบแทนระบุสั้นๆ ถึงเงินลงทุนหรือเงินกูท่ี้ตอ้งการ จะเอาเงินไปท า
อะไรจะตอบแทนเจา้ของเงินอยา่งไรผลตอบแทนของการลงทุนของเจา้หนา้ท่ีหรือผูร่้วมลงทุนจะ
เป็นเท่าใด 

องค์ประกอบที ่2 ประวตัิย่อของกจิการ 
ส่วนน้ีคือการให้ขอ้มูลเบ้ือตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในดา้น

รูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด 
การคิดคน้และพฒันาสินคา้/บริการ ท่ีตอ้งการน าเสนอให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 
 
องค์ประกอบที ่3 การวเิคราะห์สถานการณ์                   

ขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนธุรกิจคือการพยายามท าความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของ
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆท่ีส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถ
ในการท าก าไร และความพร้อมในดา้นต่างๆ ของกิจการ ดงันั้นการวเิคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงาน
อนัดบัแรกท่ีส าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรกระท าเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดทิศทางกลยุทธ์และ
แผนการด าเนินงานของกิจการ  
 
องค์ประกอบที ่4 วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกจิ 
 วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการตอ้งการไดรั้บ
ในช่วงระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ 
และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมาย
ทางการจดัการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ีเป้าหมายทาง



                                    

ธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น คือภายใน1ปีเป้าหมายระยะกลางประมาณ3-5ปีและเป้าหมาย
ระยะยาวท่ีนานกวา่5ปีลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการคือ 
 1.  มีความเป็นไปได ้หมายความว่า กิจการมีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายได ้หากไดมี้การ
ด าเนินงานอย่างเต็มท่ีตามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจควรประเมินจาก
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ กล่าวคือ ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ี
เล่ือนลอยเกินความจริงจนท าไม่ได้ และก่อให้เกิดความท้อแท้ แต่ก็ไม่ควรตั้ งเป้าหมายท่ีง่าย
จนเกินไปจนไม่ตอ้งทุ่มเทความพยายามใดๆ ก็สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยง่ายเป้าหมายท่ีดี
จึงควารเป็นผลลพัธ์ท่ีท  าไดย้ากแต่มีความเป็นไปไดสู้ง 
 2.  สามารถวดัผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง มีความชดัเจนท่ีสามารถประเมินได้ว่า 
กิจการบรรลุตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ทั้งน้ี โดยทัว่ไป ควรจะตอ้งก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่า 
จะตอ้งบรรลุถึงเป้าหมายนั้นภายในระยะเวลาเท่าใดเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายถึง เป้าหมาย
ย่อยๆ ในแต่ละฝ่ายควรมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้ งให้แน่ใจว่า
เป้าหมายระยะสั้นๆเป็นไปเพื่อสนบัสนุน 
และส่งเสริมเป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว 
 
 
 
องค์ประกอบที ่5 แผนการตลาด 

แผนการตลาดคือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 
ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหนา้โดยใชป้ระโยชน์จาก
ความเข้าใจท่ีได้รับจากการวิ เคราะห์สถานการณ์ในองค์ประกอบท่ี 3 มาพิจารณาร่วมกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก าหนดไวใ้นองค์ประกอบท่ี4 ดงันั้น การวางแผนการตลาด
จึงเป็นการก าหนดกลยุทธ์และวิธีในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมุ่งหวงั โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการตอบรับกบัความเป็นไปและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในด าเนิน
ธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ 

เน้ือหาของแผนการตลาดต้องตอบค าถามหลกัๆ ให้กบัผู้ประกอบการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 1.  เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 
 2.  ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 



                                    

 3.  จะน าเสนอสินคา้/บริการอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และดว้ยวธีิการใด 
 4.  จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวธีิการใดบา้ง 
 5.  ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 
องค์ประกอบทีส่ าคัญของแผนการตลาด ซ่ึงมีเน้ือหาหลกั 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป้าหมายทางการตลาด 
 2.  การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
 3.  กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาด 
                    - กลยทุธ์การตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
               - กลยทุธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาด 
               - กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
  4.  การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

องค์ประกอบที ่6  แผนการจัดการและแผนคน 
ในส่วนน้ีผูจ้ดัท าแผนจะต้องระบุโครงสร้างขององค์การให้ชัดเจน โดยแสดงแผนผงั

โครงสร้างขององค์กรว่า ประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบ้าง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความ
รับผดิชอบอะไร รวมถึงต าแหน่งผูบ้ริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้างของคณะกรรมการและการ
ถือหุ้น การเขียนในส่วนน้ีควรจะท าให้ผูอ่้านเห็นวา่คณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมท่ีดี
ในการบริหาร มีความสมดุลในดา้นความรู้ ความสามารถท่ีครบถว้น ทั้งดา้นเทคนิคและการบริหาร 
มีความช านาญและประสบการณ์ในกิจการท่ีท ารายละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
คือ 

 

 1.  โครงสร้างองคก์ร 
  1.1.  ต  าแหน่งงานหลกัๆ ขององคก์าร คนท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง พร้อมทั้งแผนผงัองคก์ร 
                  1.2.  หากผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ต็มเวลา ตอ้งระบุว่าใคร
จะเป็นผูช่้วยในงานนั้น เพื่อท าใหง้านสมบูรณ์ 
  1.3.  หากทีมงานผูบ้ริหารเคยท างานร่วมกันมาก่อน ให้ระบุว่าเคยท างานอะไร มี
ความส าเร็จในฐานะทีมท่ีดีอะไรบา้ง 
 2.  ต าแหน่งบริหารหลกั 



                                    

   2.1.  ระบุว่าต าแหน่งบริหารหลักๆ มีความรู้ ความช านาญอะไรบ้าง และมีความ
เหมาะสมในต าแหน่งงานนั้นอยา่งไร 
  2.2. ระบุบทบาท ภาระความรับผดิชอบของแต่ละต าแหน่งในทีมบริหาร 
                   2.3.  อาจใส่ประวติัสั้นๆ ของทีมบริหารเอาไวใ้นส่วนน้ีดว้ยก็ได ้หรือมิฉะนั้นอาจ
น าไปใส่ไวร้วมกนัในภาคผนวก 
 3.   ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู ้บริหาร ระบุเงินเดือนท่ีจ่ายแก่ผู ้บริหาร ตลอดจน
ผลประโยชน์ใน 
รูปแบบอ่ืนๆ และสัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ริหารแต่ละคน 
 4.  ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืนๆ และเปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้ 
 5.  คณะกรรมการบริษทัระบุคุณสมบติัของกรรมการบริษทัองคป์ระกอบและภูมิหลงัของ
กรรมการแต่ละคนวา่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอยา่งไร 
  
องค์ประกอบที ่7 แผนการผลติ/ปฏิบัติการ 

หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการไดท้  าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกิจการ 
ตลอดจนก าหนดวตัถุประสงค์ทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวม เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัแลว้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งถ่ายทอดส่ิงเหล่านั้นใหอ้อกมาเป็นแผนการผลิต/
ปฏิบติัท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของบริษทั อนัได้แก่ แผนการตลาด 
แผนการบริหารและจัดการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรมี
ศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายตามแผนนั้ นๆแผนการผลิต/ปฏิบัติการท่ีดีจะต้องสะท้อน
ความสามารถของกิจการในการจดัการกระบวนการผลิตและปฏิบติัการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ประเด็นการจดัการไปยงัระบบ
การแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรในการผลิตใหเ้ป็นผลผลิต ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์ได้
ดงัแผนภาพท่ี 1 โดย วตัถุดิบและทรัพยากร นั้น หมายถึง ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้ชัว่โมงแรงงานท่ีท า
การผลิต หรือค่าใชจ่้ายรวมของทรัพยากรทุกอยา่งท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เงินลงทุน และ
อ่ืนๆ ส าหรับ กระบวนการผลิตและปฏิบติัการ หมายถึง กระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบ
และทรัพยากรการผลิตให้เป็นผลผลิต และ ผลผลิต นั้น หมายความถึง จ านวนหรือมูลค่าของสินคา้
และบริการท่ีผลิตได ้

ปฏิบติัการภายในกิจการตามประเด็นท่ีส 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 

องค์ประกอบที ่8  แผนการเงิน 
 ในการจดัท าแผนธุรกิจนั้น กิจการตอ้งทราบให้ได้ว่าแผนท่ีจะจดัท าข้ึนนั้น เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนเท่าใด 
จะได้มาจากแหล่งใดบ้าง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจ้าของกิจการ หรือแหล่งเงินทุน
ภายนอกในรูปของการกูย้มืจากเจา้หน้ี เรียกวา่ กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) จากนั้น จะ
เป็นเร่ืองของการตดัสินใจน าเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกวา่ กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) 
ซ่ึงจะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมท่ีส าคญัต่อเน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ คือ 
กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย การผลิต การซ้ือ การขาย และการ
จ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆการตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมหลกัทั้งสาม คือ กิจกรรมจดัหาเงิน กิจกรรมลงทุน 
และกิจกรรมด าเนินงาน จะเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ นกับญัชีจะเป็นผู ้
น าเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็น
รายงานสรุปขั้นสุดทา้ยของขบวนการจดัท าบญัชี ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจหรือ
อาจจะเป็นงบการเงินท่ีครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี
เพื่อใหท้ราบวา่ ในรอบระยะเวลาท่ีผา่นมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอยา่งไร ก าไรหรือขาดทุน มีการ
เปล่ียนแปลงในเงินสดอยา่งไรบา้ง เพิ่มข้ึนหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 

 

 

งบการเงินประกอบดว้ย 



                                    

 1.  งบดุล เป็นรายงานท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ในงบดุลจะประกอบ
ไปดว้ยขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วน
ของผูเ้ป็นเจา้ของ 
 2.  งบก าไรขาดทุน เป็นงบท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการ โดยแสดงรายได้ 
ค่าใชจ่้ายและก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
 3.  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อ
หุน้ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั คือ 
  -  ทุนเรือนหุน้ 
  -  ก าไรสะสม 
งบน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้และก าไรสะสม 
  4.  งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินใด
ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะรายงานให้ทราบวา่ เงินสดในปีปัจจุบนัท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงนั้น มี
สาเหตุจากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภทดงัต่อไปน้ี 
  -  กิจกรรมด าเนินงาน 
  -  กิจกรรมลงทุน 
  -  กิจกรรมจดัหาเงิน 
  5.  นโยบายบญัชี หมายถึง หลักการบญัชีหรือวิธีปฏิบติัท่ีกิจการใช้ในการจดัท าและ
น าเสนองบการเงิน เน่ืองจากหลกัการบญัชีท่ีกิจการเลือกใช้มีได้หลายวิธี วิธีการบญัชีท่ีกิจการ
เลือกใช้จะมีผลกระทบต่องบการเงินไม่เหมือนกนั กิจการจึงตอ้งบอกขอ้มูลดงักล่าวให้ผูใ้ช้ในงบ
การเงินทราบ โดยทัว่ไปแลว้กิจการควรเปิดเผยนโยบายบญัชีในเร่ืองต่อไปน้ีไวใ้นงบกานเงิน 
  -  วธีิการรับรู้รายได ้
  -  การตีราคาสินคา้คงเหลือ 
  -  ค่าเผือ่หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 
  -  วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา และการตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  -  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
  -  การจดัท างบการเงินรวม 
 
องค์ประกอบที ่9 แผนการด าเนินงาน 

หลงัจากผูป้ระกอบการก าหนดกลยทุธ์ในดา้นต่างๆ ของกิจการอยา่งรอบคอบและครบถว้น
แลว้ ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจดัท ารายละเอียดของกลยุทธ์ดงักล่าว โดยการก าหนดกิจกรรมของกล



                                    

ยุทธ์แต่ละดา้นให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนในทางปฏิบติั ผูป้ระกอบการอาจจะท าแผนการด าเนินงาน
ในลกัษณะของตารางท่ีมีรายละเอียดของเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลา
ด าเนินการ โดยจดัท ารายละเอียดเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ตามท่ีผูป้ระกอบการเห็นสมควร 
 
องค์ประกอบที ่10  แผนฉุกเฉิน 

แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไวล่้วงหน้า ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือ
ผลลพัธ์จากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน จนเป็น
ผลกระทบในทางลบกบักิจการ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควรอธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจ
ท่ีอาจส่งผลให้การด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอย่างราบร่ืนตามแผนธุรกิจท่ีไดก้ าหนดไวต้วัอย่างของ
ประเด็นความเส่ียงทางธุรกิจและการเตรียมพร้อมท่ีควรระบุไวใ้นแผนฉุกเฉินไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

 -  ยอดขายหรือการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่เป็นไปตามคาดหมายจนท าใหเ้งินสด
หมุนเวยีนขาดสภาพคล่อง 
              -  ธนาคารไม่ใหเ้งินกูห้รือลดวงเงินกู ้
              -  คู่แข่งตดัราคาหรือจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองระยะยาว 
              -  มีคู่แข่งรายใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ทนัสมยักวา่ มีสินคา้ครบถว้นกวา่ ราคาถูกกวา่ เขา้
สู่อุตสาหกรรมหรือมาตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 
              -  สินคา้ถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาท่ีถูกกวา่ 
             -  มีปัญหากบัหุ้นส่วนจนไม่สามารถร่วมงานกนัได ้
             -  สินคา้ผลิตไม่ทนัตามค าสั่งซ้ือเน่ืองจากขาดแคลนวตัถุดิบ 
             -  สินคา้ผลิตมากจนเกินไปท าใหมี้สินคา้ในมือเหลือมาก 
              -  เกิดการชะงกัการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรม 
  -  ตน้ทุนการผลิต/การจดัการสูงกวา่ท่ีคาดไว ้ฯลฯ 
(อา้งอิงจากhttp://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1) 

5.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
               ปริญญา เป๋าพุก และ ณัฐพล จันทร  (2561) โครงการส่ิงประดิษฐ์โต๊ะญ่ีปุ่นจากไมพ้าเลท 
และ ฝาจีบ โครงการน้ีเป็นโครงการประเภท นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์โตะ๊ญ่ีปุ่นจากไมพ้าเลท และ ฝา
จีบมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1). เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาการโครงการ (2). สามารถ
สร้างมูลคา้เพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้(3). ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความคิดสามคัคีและมีความร่วมมือ
จากการท างานเป็นทีม (4). ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

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


                                    

 วิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี1. ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี2. ขั้นด าเนินการ และขั้นท่ี3. 
ขั้นประเมิลผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ระยะเวลาการด าเนินงาน คือ เร่ิมงานตั้งแต่ มิถุนายน 2561 ถึง กุภาพนัธ์ 2562 สถานที
การด าเนินโครงการ คือ 48/3 ต.ส าโรงใต ้อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
 2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินทุน3 ,000 บาท หักค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการ 
2,175 บาท คงเหลือ 825 บาท 
 3.ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงคข์องโครงการนั้น (1). ก า
ด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้วิชาโครงการ (2). สามารถสร้างมูลเพิ่มให้กบัวสัดุ
เหลือใช้และเพิ่มรายไดใ้ห้นกัศึกษา (3). ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือ
จากการท างานเป็นทีม  
 ศศิธร กระปี และ วรรณนิดา ทองมาก (2561) โครงการนวตักรรมส่ิงปประดิษฐ์เกา้อ้ีจาก
ไมพ้าเลท โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทวตักรรมส่ิงประดิษฐ์เกา้อ้ีจากไมพ้าเลทมีวตัถุประสงค์
เพื่อ 
              1). วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2561 ถึง วนัท่ี 20 กุภาพนัธ์ 2561 รวมปฏิบติังาน 34 สัปดาห์สถานท่ีด าเนินโครงการคือ 38/256 หมู่ 
14 หมู่บ้าน ไทยสมุทร2 ซอยวดัสวนส้ม ต าบลบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรา
ปราการ 10130 
 2). ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 1,500 เสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์เป็น
จ านวน 1,500 บาทคงเหลือ 0 บาท 
 3). ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ 1)ไดป้ระดิษฐ์ส่ิงประดิษฐ์จากไมพ้าเลท 2)
เพื่อใหน้กัศึกษาไดว้างแผนการตลาด,แผนผลิต,แผนการบริหารและการจดัการและแผนการเงินของ
ส่ิงประดิษฐ์เก้าอีจากไมพ้าเลท 3)ได้วางแผนธุรกิจของส่ิงประดิษฐ์เก้าอ้ีจากไม้พาเลท 4)บรรลุ
วตัถุประสงคก์ารเรียนวชิาโครงการ 5)ประกอบอาชีพ 6)มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีทกัษธการ
วางกลยทุธ์การประดิษฐว์สัดุเหลือใช ้7)ใชป้ระโยชน์ในสถานท่ีศึกษาและผูส้นใจ 
 4). ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่าวงการด าเนินโครงการ 1)ปัญหาในดา้นเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีสามาชิกในกลุ่มไม่มีความช านาญในการใช้ 2)สมาชิกในกลุ่มยงัท างานไม่เป็นทีม
ขั้นตอน 3)ไม่มีพื้นฐานในการออกแบบผลิตภณัฑท์ าใหเ้สียเวลา 
 5). การแก้ไขปัญหา 1)ได้ขอความช่วยเหลือจากผูท่ี้มีความรู้ความเชียวชาญ ให้ความรู้
เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ มาช่วยสอนวิธีการใชอ้ย่างถูกตอ้ง 2)สมาชิกในกลุ่มไดมี้การคน้หา



                                    

ขอ้มูลการออกแบบของตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่และทนัสมยัทางอินเตอร์เน็ต 3)ใช้ความ
ระมดัระวงัในขั้นตอนการเล่ือยไมแ้ละตอกตะปู 
 6). ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันา 1)ควรตอ้งพยายามท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงต่างๆเพราะ
การใช้เคร่ืองมือถา้ใช้ผิดวิธีก็สามารถก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย และส้ินเปลืองงบประมาณใน
การจดัซ้ือมาทดแทนถา้เกิดความเสียหาย 2)ควรให้สมาชิกทุกคนจะตอ้งค านึงถึงการท่ีท างานเป็น
ทีม 3)ควรตอ้งมีการหาความรู้หรือหาขอ้มูลต่างๆน ามาเป็นแนวทางในการปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ต่อการด าเนินโครงการต่อไป 
 7). จากผลการส ารวจทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุดโดยถาม

เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียงสูงสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด  

(X̅= 4.80, SD= 0.41) รองลงมาดา้นการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅=

4.77, SD= 0.43) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา โดยภารวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด (X̅= 4.63, SD= 0.56)  

 

 เรณูกา แซ่ลิ้ม (2561) โครงกการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ D.I.Y โต๊ะไม้รูปแบบกวาง 
โครงการน้ีเป็นวิชานวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ D.I.Y โต๊ะไมรู้ปกวางมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวสัดุท่ีใช้แล้ว 3.เพื่อให้
นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานเป็นทีม 4.เพื่อให้นกัศึกษามีความริเร่ิมสร้างสรรค์
และเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นเตีรยมการ 
ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ และขั้นท่ี 3 ประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปดงัน้ี 
 1. การประดิษฐ์โต๊ะไมรู้ปสัตวเ์ป็นงานท่ีประดิษฐ์ตอ้งใชเ้วลาและความประณีตบรรจงโดย
อาศยัศิลปะและน าเศษไมม้าสร้างการผลติดต่างๆ ลว้นตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีจดัหาไวใ้ห้เหมาะสม
กับงานเศษวสัดุท่ีมีอยู่ทั่วไป บางชนิดไม่สามารถย่อยสลายท าลายได้และยงัส่งผลเสียท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ถึงอยา่งไรก็ยงัสามาน าไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นการตกแต่งประดบัอาคารบา้นเรือนและ
สถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นการน าเศษไมท่ี้ไดจ้ากงานช่าง งานก่อสร้าง การใชง้านท่ีมีอยูใ่ห้คุ่มค่าเป็นการ
ส่งเสริมงานศิลปะหตักรรมและสามารถน าไปประกอบอาชีพไดเ้ศษไมส้ามารถน ามาแปรสภาพเป็น
ส่ิงประดิษฐห์รือเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรคจึ์งมีแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพจากการ
น าวสัดุเหลือใช้น ามาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างตวัสินคา้ให้ออกมาเป็นโต๊ะเตียง
นอน ท่ีท าจากเศษไมซ่ึ้งเป็นการด าเนินตามรอยเศรษฐ์กินพอเพียง ดัง่พระราชด าริของพระเจา้อยู่ 



                                    

รัชกาลท่ี 9 ท่ีวา่ดว้ยการใชอ้ยา่งพอเพียงคณะผูจ้ดัท าไดคิ้ดคน้ท่ีจะพฒันาให้เศษไมก้ลายเป็นสินคา้ 
หรือนวตักรรมท่ีมีคุณคา้และสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัอาชีพในอนาคตได ้
 2. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินงานตั้ งแต่ มิถุนายน 2561 ถึง 
กุมภาพนัธ์ 2562 สถานท่ีด าเนินโครงการ คือ 86/9 ซ.สุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 
 3. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ งบประมาณในการลงทุนเป็น 2,300 บาท 
 4. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ดงัน้ี (1.) การ
ด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วชิาโครงการ (2.) สามารถสร้างมูลคา้เพิ่มใหก้บัวสัดุใช้
แลว้และเพิ่มรายไดใ้ห้กบัผูท่ี้มีอาชีพนวตักรรม (3.) ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมี
ความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม (4.) ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑ์ท่ีแปลกใหม่
และมีคุณค่า 
 5. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานโครงการ (1.)ภยัธรรมชาติอาจท าให้
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเกิดความเสียหาย (2.) วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต าการผลิต 
 6. ขอ้เสนอแนะ (1.)ควรเก็บวตัถุดิบไวใ้นท่ีแหง้ เพื่อป้องกนัการข้ึนรา (2.)วสัดุน ามาใชค้วร
หาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้
 จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ส่ิงประดิษฐ์  “D.I.Y โต๊ะไม้รูปกวางน้อย”จากผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 100 คน ไดด้งัน้ี 
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 และเพศหญิง
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 โดยผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 
 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามมีอายต ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 อายุ 21-30 
ปีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 อายุ 31-40 ปี และอายุมากกว่า 41 ปีข้ึนไปไม่มี โดยตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายต ่ากวา่ 20 ปี รองลงมาคือ 21-30 ปี ตามล าดบั 
 อาชีพ ผูต้แบแบบสอบถามนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 อาชีพ
ธุรกิจขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ลูกจา้ง/พนกังานเอกชน จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ไม่มี อ่ืนๆ ไม่มี โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา รองลงมาคือ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ และลูกจา้ง/พนกังานเอกชน ตามล าดบั 
 ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในระดับอนุปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) จ  านวน 81 คนคิดเป็นร้อยละ 81.00 มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.00 ปริญญาตรี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ปริญญาโท/สูงกวา่ปริญญาโท ไม่มี 
โดย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในระดบัอนุปริญญาตรี/ประกาศนียบตัรวิชาชะชั้นสูง ( 



                                    

ปวส. ) จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมาคือ มธัยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนัยบตัร
วชิาชีพ ( ปวช. ) และต ่ากวา่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาจอนจน้/ปริญญาตรี ตามล าดบั 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท จ านวน 59 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รายได้ 5 ,001-10,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รายได้ 
10,001 บาทข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 รายได ้15,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท จ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมาคือรายได ้5 ,001-10,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.00 รายได ้และต ่ากวา่คือรายได ้15,001 บาทข้ึนไปตามล าดบัจากผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน โดยถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
พบวา่จากความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อโครงการส่ิงประดิษฐ ์“D.I.Y โตะ๊ไมรู้ปกวางนอ้ย”ใน
ดา้นส่วนประกอบทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x ̄ = 4. 50 ) เม่ือพ
จารณาเป็นร้ายดาย พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( x ̄ = 4. 57 ) รองลงมา คือ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x ̄ = 4. 44 ) รองลงมาคือ ดา้น ราคา อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x ̄ = 4. 53 ) และดา้นช่างทองการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 
4.48) ตามล าดบั 
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วธีิการด าเนินการ 
 

วธีิการด าเนินการ 

 ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

 1.  เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม 

 2.  ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 

 3.  ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

 4.  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์

 5.  จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 

 6.  จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 

 ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

 1.  จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 

 2.  ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 

 3.  การวดัขนาดของโตะ๊-เกา้อ้ีใหไ้ดข้นาดตามท่ีวางไว ้

 4.  เร่ิมตดัไมท่ี้จะน ามาท าโต๊ะ-เกา้อ้ี 

 5.  เร่ิมประกอบรูปล่างโตะ๊-เกา้อ้ีแลว้ตอกตะปู 

 6.  เก็บรายละเอียดรอบโตะ๊เกา้อ้ีใหดู้เรียบๆแลว้สวยงามไม่มีลอย 

 7.  ตรวจสอบส่ิงประดิษฐ์ 

 ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

 1.  สรุปผลการปฏิบติังาน 

 2.  ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 



                                    

แผนการด าเนินงาน 

วนั เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
            สถานท่ี   950/13 หมูท่ี 4   ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

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. เตรียมคิดรูปแบบ

นวตักรรม 

         

2. ประชุมวางแผนงาน วาง

รูปแบบงาน และจดัสรร

งบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนอ

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์

และสถานท่ีท่ีจะท า

ส่ิงประดิษฐ์ 

         

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผน 

กลยทุธ ์

        

6. ลงมือปฏิบติังานตาม

แผนงานและขั้นตอนการ

ด าเนินงานท่ีวางไว ้

        

7. สรุปผลการปฏิบติังาน         

8. ส่งรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

         



                                    

แผนทีต่ั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 แยกบาง

นา 

แยกการไฟฟา้ 

บางป ู
วดัแพรกษา 

โรงเรียน 

สมทุรปราการ 

ร้าน Kid Table and Chair Set 

แยกปากน า้

 



                                    

งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน  1,500 บาท 
        วตัถุดิบ 

1. ไมอ้ดั            500   บาท 
2. สี                                                           350  บาท 
3. กระดาษทราย       40     บาท 
4. สียอมไมใ้หเ้งางาม    250   บาท 
5. ตะปู               50     บาท 
6. เบด็เตล็ด       10 บาท 
7. ป้ายร้าน      300 บาท 

รวม                1,500  บาท 
 

การจัดท าแผนธุรกจิ 
1.  บทสรุปผู้บริหาร 
 ธุรกิจ ชุดโต๊ะ-เก้าอ้ีเด็ก(Kid Table and Chair Set) จ  ากดัก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

โดยมีนายมงคล  บวัสีทอง เป็นผูก่้อตั้งและมีนายจงรักษ ์ พงษว์านิชสมบติัเป็นหุ้นส่วน จึงมีแนวคิด

ท่ีจะทาธุรกิจประเภทส่ิงประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในความสะดวกสบาย 

ร้านตั้งอยู ่950/13 หมูท่ี 4 ต.แพรกษ อ.เมืองจ.สมุทรปราการคู่แข่งของกิจกา คือร้าน แหลมทองธวชั

เฟอร์นิเจอร์,รุ่งเรือง เฟอร์นิเจอร์,ดารัตน์ เฟอร์นิเจอร์ 

 ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุน 400,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวียน 6,562,800 บาท

มีตน้ทุนในการผลิต 1,072,140.25 บาทมีก าไรสุทธิ 4,992,325.79 บาท 

 แนวความคิดในการด าเนินธุรกจิ 

 เพื่อน ามาใชส้อยในชีวติประจ าวนั โดยเนน้การผลิตจานวนมาก ในรูปสินคา้ เพื่อใหผ้า่นไป
ยงัผูบ้ริโภคในวงกวา้ง โดยท่ีรูปแบบและคุณภาพของผลิตภณัฑ์จะเป็นปัจจยัส าคญั ชกัจูงผูบ้ริโภค
ให้เกิดความกระหายท่ีจะจ่ายเงินซ้ือผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากวสัดุเหลือใช้คือ ผลิตภัณฑ์ท่ี
สร้างสรรคจ์ากวสัดุเหลือใชห้รือวสัดุท่ีไม่ใชป้ระโยชน์แลว้แต่สามารถนาส่วนใดส่วนหน่ึงของวสัดุ
มาผลิตเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ใชส้อยใหม่ 
 ผลติภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของธุรกจิ  
 ชุดโต๊ะ-เกา้อ้ีเด็กจากเศษไมท่ี้เหลือใช ้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตดว้ยกรรมวิธีการรีไซเคิล จาก
ช่างฝีมือท่ีมีประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า ดว้ยวิธีการสร้างสรรค์การน ากลบัมาใช้ใหม่มี
ความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ไป การออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภค



                                    

เพราะมีคุณภาพความคงทน ความคุม้ค่า และท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมโดยขายอยู่ท่ีราคา 
1,500 บาท  
 1.  วสัดุหลกัไมอ้ดัเบา 
 2.  รูปทรง3เหล่ียม 
 3.  โตะ๊ สูง 50 ซม. กวา้ง 60 ซม 
 4.  เกา้อ้ี สูง 40 ซม กวา้ง 50 ซม 
 สภาวะตลาด  
 สภาวะการแข่งขนัของตลาดสินคา้วตักรรมจะมีความรุนแรงน้อยกว่าตลาดสินคา้ทัว่ไป 

เพราะผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสามารถอยูใ่นตลาดเป็นเวลานานไดน้ั้นมีนอ้ย เน่ืองจากจาเป็นตอ้งมี

แรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะสูง และมีเงินลงทุนสาหรับการออกแบบใหม่ๆเสมอ และสินคา้ของคู่

แข่งขนัในตลาดมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน มีการลอกเลียนแบบกันไปมา ทาให้ผูบ้ริโภคเกิดการ

พิจารณา เปรียบเทียบการออกแบบสินคา้ ราคา คุณภาพของสินคา้ ความคุม้ค่า โดยบริษทัท าการเพิ่ม

ศกัยภาพใหม้ากข้ึน เพื่อท่ีสามารถมีแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆในทอ้งตลาดได ้

 ลูกค้าเป้าหมาย  
 1. กลุ่มวยัท างาน ผูป้กครองท่ีมีลูก อายุ25-45 ปี อาศยั อยู่ตามคอนโด ห้องเช่า และบา้น
ตนเอง 
 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 เน่ืองจากสินคา้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆ ไปฉะนั้นการออกแบบจึง
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนสินคา้ในทอ้งตลาดทัว่ไปและเป็นท่ีดึงดูดใจของผูบ้ริโภคเป็นอยา่ง
มาก เพราะมีคุณภาพ ความคงทน ความคุม้ค่าและท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

การบริหารจัดการ  
 1. มีการวางแผนการดาเนินการเพื่อเขา้ถึงเป้าหมายและสรรหาผูบ้ริโภครายใหม่  
 2. มีการขยายกิจการเพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินคา้ใหมี้พื้นท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน  
 3. มีการออกงานจดัแสดงสินคา้ เพื่อประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ในช่วงเวลากิจกรรมจดัข้ึนตาม

     ศูนยจ์ดัแสงสินคา้ในหลายจงัหวดั 

2.  วตัถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 

 เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจน้ี ต่อผูถื้อหุน้ส่วน  
      โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ  
 1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ  
 2. เพื่อเตรียมพร้อมในการดาเนินธุรกิจ  
 3. เพื่อใหป้ฏิบติัตามแผนการท่ีก าหนดใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องร้าน 



                                    

 โดยมีเง่ือนไขดังนี ้คือ 

              1. เม่ือมีผลกาไรจากการบริหาร จะมีการปันผลในระยะเวลา 3 ปี  
 2. เม่ือมีหน้ีสินของบริษทัทุกหุน้จะตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนั  
 3. ผูถื้อหุน้ในบริษทัทุกหุน้ตอ้งมีอายคุรบกาหนด 3 ปี จึงจะมีสิทธ์ิขายหุน้ได ้ 

3.  ความเป็นมาของธุรกจิ 

 3.1  ประวตัิความเป็นมาหรือ แนวคิดในการจัดตั้งธุรกจิ 
 ประวตัิของกจิการ / ผู้เร่ิมกจิการ 
 ธุรกิจการส่ิงประดิษฐ์ ชุดโต๊ะ-เก้าอ้ีเด็ก(Kid Table and Chair Set)  ก่อตั้งเม่ือ 1 มกราคม 
2561 มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท โดยมีนายมงคล  บวัสีทอง เป็นผูก่้อตั้งและมีนายจงรักษ ์ พงษ์
วานิชสมบติั เป็นหุ้นส่วน เน่ืองจากมีความสนใจในธุรกิจประดิษฐ์ประกอบกบัการอยากลองท าใน
ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีตนเองยงัไม่เคยลองท ามาก่อน จึงไดเ้รียนรู้และศึกษาหาความรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิด
ร้านประดิษฐ์ ชุดโต๊ะ-เกา้อ้ีเด็กจนเกิดความเขา้ใจ และไดเ้ปิดกิจการ โดยจดัหาแหล่งท าเลท่ีตั้งของ
กิจการให้อยูใ่นแหล่งชุมชน มีคนพลุกพล่าน และตกแต่งร้านให้เป็นท่ีน่าสนใจ เพื่อเป็นแรงดึงดูด
ลูกคา้อีกทาง 
 แนวความคิดในการก่อตั้งกจิการ  
 ธุรกิจ “ชุดโต๊ะ-เกา้อ้ีเด็ก”เป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัมาก ส าหรับเด็กท่ีเร่ิมมีการเรียนรู้และ
ต้องการส่ิงอ านวยความสะดวก จึงท าให้เล็งเห็นธุรกิจน้ีน่าจะเป็นธุรกิจท่ีจะท าให้เราประสบ
ความส าเร็จในหารด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากตวัผูป้ระกอบการนั้นเป็นช่างฝีมือเก่ียวกบัไมม้าก่อนแลว้
ชอบส่ิงประดิษฐ ์แลว้ชอบประดิษฐต่์างๆเก่ียวกบัไม ้ท าใหจุ้ดประกายท่ีจะเปิดร้าน ชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็ก
(Kid Table and Chair Set)  โดยเร่ิมจากการศึกษาข้อมูลท่ีจะตั้ งร้าน จ านวนคู่แข่งขันท่ีเปิดร้าน
ใกล้เคียงมีมากน้อยเท่าไร ความเป็นไปได้ของลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใช้บริการ รวมถึงการสร้างความ
แตกต่างของ’ชุดโต๊ะ-เกา้อ้ีเด็ก”ท่ีจะตอ้งโดนเด่นเป็นท่ีสะดุดตาแก่ลูกคา้และผูพ้บเห็นท่ีเห็นแล้ว  
และเขา้มาซ้ือนอกจากน้ียงัมีการเพิ่มความแตกต่างใหม ่ๆ ของการเป็นร้านชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็กท่ีจะตอ้ง
มีนวตักรรมท่ีทนัสมยัใหแ้ก่ลูกคา้ 
 
  
 
 
 
 
 



                                    

 3.2 ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 
ล าดบั รายการ ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
1 จดัหาท าเลท่ีตั้งของกิจการ 1 เดือน 30 วนั 

2 จดัตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของร้าน 1 เดือน 30 วนั 

3 จดัซ้ือเคร่ืองมือ,วสัดุและอุปกรณ์ในการใชง้าน 1 เดือน 30 วนั 

4 ประชาสัมพนัธ์ร้าน  1 เดือน 30 วนั 

5 ประชุมวางแผนบุคลากรก่อนเปิดธุรกิจ  1 เดือน 30 วนั 

6 เปิดด าเนินธุรกิจ   

  5 เดือน 150 วนั 

 
4.  ผลติภัณฑ์   
     4.1.  รายละเอยีดสินค้า 
          ชุดโต๊ะ-เก้าอ้ีเด็กจากไม้ มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปด้วยการออกแบบท่ีมี
เอกลกัษณ์เป็นชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็ก ท าจากไมอ้ดั รูปทรงสามเหล่ียมโดยขนาดของโตะ๊ สูง 50 ซม. กวา้ง 
60 ซม. ขนาด เกา้อ้ี สูง 40 ซม. กวา้ง 50 ซม. มีคุณภาพ ความคงทน ความคุ่มค่า โดยภายใตแ้บรนด์   
Kid Table and Chair Set  
 1.  วสัดุหลกัไมอ้ดัเบา 
 2.  รูปทรง3เหล่ียม 
 3.  โตะ๊ สูง 50 ซม. กวา้ง 60 ซม 
 4.  เกา้อ้ี สูง 40 ซม กวา้ง 50 ซม 
 
 ภาพสินค้า 
 
 
 
 
 



                                    

 
 
 
5. การวเิคราะห์อุสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 
      5.1. สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 
 เน่ืองจากธุรกิจ ชุดโตะ๊-เกา้อ๊ีเด็ก เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใช่ความสามารถในการผลิต ท าใหส้ามารถ
เขา้สู่ธุรกิจประเภทไดง่้ายส าหรับฝ่ายการผลิตท าใหธุ้รกิจการผลิตมีคู่แข่งจ านวนนอ้ย และส่งผลให้
ธุรกิจน้ีมีความผนัผวนตามเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเม่ือเศรษฐกิจตกต ่า ลูกค้าก็เลือกท่ีจะ
ประหยดัเงินโดยการศึกษาผลิตเองท่ีบา้น ดงันั้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตชุดโต๊ะ-เกา้อ๊ี
เด็กมีผลเชิงลบต่อความน่าสนใจธุรกิจประเภทน้ี  
      5.2  การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด  
   

(Kid Table and 
Chair Set)

20%

แหลมทองธวชั 
เฟอร์นิเจอร์

25%รุ่งเรือง 
เฟอร์นิเจอร์

26%

ดารัตน์ 
เฟอร์นิเจอร์

29%

(Kid Table and Chair Set)

แหลมทองธวชั เฟอร์นิเจอร์

รุ่งเรือง เฟอร์นิเจอร์

ดารัตน์ เฟอร์นิเจอร์



                                    

 5.3  แนวโน้มทางการตลาด 

         แนวโน้มทางการตลาดของ ชุดโต๊ะ-เก้าอีเ้ด็ก(Kid Table and Chair Set) 

  นั้นจะตอ้งอาศยัปัจจยัของสภาวะเศรษฐกิจในการซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมากเพราะ

ชุดโต๊ะ-เก้าอ๊ีก็ไม่ได้จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตมากนัก โดยบริษัทของเราจะตรวจสอบตั้ งแต่

กระบวนการสรรหาวตัถุดิบ ขั้นตอนการผลิต จนถึงจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 

5.4.  ตลาดเป้าหมาย 

กลุ่มวยักลางคน ช่วงอาย ุ25 – 45 ปี ทุกเพศ รวมถึงผูป้กครองท่ีมีลูก  

5.5.  ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 

 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจการคือผูบ้ริโภค ท่ีมีความสนใจในตวั

สินคา้ท่ีเนน้ใชง้านและมีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไปและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ไดดี้ และกลุ่มลูกคา้ระดบักลางสามารถจบัตอ้งได ้

5.6  สภาพการแข่งขัน 
 สภาวะการแข่งขนัของตลาดสินคา้วตักรรมจะมีความรุนแรงน้อยกว่าตลาดสินคา้ทัว่ไป 

เพราะผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสามารถอยูใ่นตลาดเป็นเวลานานไดน้ั้นมีนอ้ย เน่ืองจากจาเป็นตอ้งมี

แรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะสูง และมีเงินลงทุนสาหรับการออกแบบใหม่ๆเสมอ และสินคา้ของคู่

แข่งขนัในตลาดมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน มีการลอกเลียนแบบกันไปมา ทาให้ผูบ้ริโภคเกิดการ

พิจารณา เปรียบเทียบการออกแบบสินคา้ ราคา คุณภาพของสินคา้ ความคุม้ค่า โดยบริษทัท าการเพิ่ม

ศกัยภาพใหม้ากข้ึน เพื่อท่ีสามารถมีแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆในทอ้งตลาดได ้

 5.7.  สภาพคู่แข่งขัน 
                 1.  แหลมทองธวชั เฟอร์นิเจอร์ 
                      2.  รุ่งเรือง เฟอร์นิเจอร์ 
                      3.  ดารัตน์ เฟอร์นิเจอร์ 
               
 
 
 
 
 
 
 



                                    

 5.8. รายละเอยีดเปรียบเทยีบคู่แข่งขัน 
 

การ

เปรียบเทยีบ 

ธุรกจิของเรา 

(Kid Table and 

Chair Set) 

คู่แข่งขันที ่ 

แหลมทองธวชั 

เฟอร์นิเจอร์ 

คู่แข่งขันที ่ 

รุ่งเรือง เฟอร์นิเจอร์ 

คู่แข่งขันที ่ 

ดารัตน์ เฟอร์นิเจอร์ 

ด้าน

ผลติภัณฑ์ 

ชุดโตะ๊-เกา้อ้ีท าจาก

ไม ้

เกา้อ้ี-โตะ๊ท าจาก

เหลก็ 

โตะ๊-เกา้อ้ีไม ้ โตะ๊-เกา้อ้ีไม ้

 

ด้านราคา 

 

ชุดโตะ๊ 1,500 บาท 

โตะ๊         950 บาท 

เกา้อ้ี        750 บาท 

 

โตะ๊    1,100   บาท 

เกา้อ้ี       950  บาท 

 

โตะ๊       980   บาท 

เกา้อ้ี       800  บาท 

 

 

โตะ๊       890   บาท 

เกา้อ้ี       750  บาท 

 

ด้าน

ช่องทางการ

จดัจ าหน่าย 

-950/13 ม,4 แพกษา 

- ช่องทางออนไลน ์

Faecbook: Kid Table 

and Chair Set 

-ถนนเทพารักษ ์
-ถนนสายลวด

ปากน ้ า 
-แพรกษา 

 

ด้านการ

ส่งเสริม

การตลาด 

 

- ซ้ือครบ 3,000 บาท

จะมีส่วนลด 5% 

ระยะเวลา 1 เดือน 

ตั้งแต่ 1พ.ย-30พ.ย62 

 -เทศกาลวนัเด็กทาง

ร้านมีโปรโมชัน่ลด

ราคาทุกอยา่ง 15% 

และมีบริการส่งฟรี

ตามเขตจงัหวดั

สมุทรปราการ 

 

- มีป้ายหนา้ร้าน 

และจดัแสดงสินคา้ 

 

-ไม่มีโปรโมชัน่ 

 

- บริการส่งฟรี พ้ืนท่ี

ปากน ้ า,อิมส าโรง,

แพรกษา 



                                    

 

5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ   Swot Analysis 

  5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการ

พจิารณา 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการบริหาร

จัดการ 

- บริษทัมีการจา้งบุคลากรท่ีเหมาะสมกบั

ต าแหน่งหนา้ท่ี 

- ร้าน ชุดโต๊ะ-เก้าอ้ีเด็ก(Kid Table and 

Chair Set)    เป็นธุรกิจไม่ใหญ่มากนัก

ผูบ้ริหารและพนักงานจึงมีลักษณะการ

ท างานท่ีใกลชิ้ดกนัมีความเป็นกนัเองใน

องค์กร ท าให้ผู ้บ ริหารสามารถดูแล

ควบคุมการท างาน และบริหารลูกคา้ได้

อย่างทัว่ถึง ทั้งยงัสามารถเป็นท่ีปรึกษา

ให้กบัพนกังาน และช่วยพนกังานแก้ไข

ปัญหาท่ี เ กิด ข้ึนเฉพาะหน้าได้อย่ า ง

รวดเร็ว 

 

-  บุ คล ากรน้อย  ท า ให้ ก า ร

ปฏิบัติงานบางส่วนเกิดความ

ล่าชา้ 

- ร้าน ชุดโต๊ะ-เก้า อ้ีเด็ก(Kid 

Table and Chair Set)     เ ป็ น

ธุรกิจเพิ่งเปิดใหม่ อาจยงัไม่มี

ความภคัดีต่อองค์กรเท่าท่ีควร 

ซ่ึ งท า ให้ เ กิ ด ปัญหาในการ

ท างาน หรือ เกิดการออกจาก

งานไดง่้าย 

- เน่ืองจากพนกังานทุกคนเป็น

พนักงานใหม่มีการผ่านการ

คัดเลือกในด้านทักษะความรู้

และความสามารถแล้วนั้น แต่

ใ น ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง

จรรยาบรรณของพนักงานทาง

ผู ้บริหารยงัไม่สามารถวดัได้ 

อาจมีพนักงานบางคนท่ีขาด

จรรยาบรรณในการท างาน 

ด้านการตลาด - มีการอพัเดทขอ้มูลการให้บริการผ่าน

ช่องทางส่ือออนไลน์ Facebook ชุดโต๊ะ-

เกา้อ้ีเด็ก(Kid Table and Chair Set)     

- ขาดการประชาสัมพนัธ์อย่าง

ต่อเน่ืองท าให้ผูบ้ริโภคไม่รู้จกั

สินคา้และบริการ 

 



                                    

ปัจจัยการ

พจิารณา 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการบริการ - ผูบ้ริหารมีทกัษะความรู้ความสามารถ

ในดา้นการให้บริการท าให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการอีก 

-พนกังานอาจะไม่มีทกัษะดา้น

ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท่ี

เ ก่ี ย วกับ สินค้ามากพอต้อง

อบรมการบริการและความรู้

เ บ้ื อ ง ต้ น ใ ห้ กั บ พ นั ก ง า น

บ่อยคร้ัง 

- ร้าน ชุดโต๊ะ-เก้า อ้ีเด็ก(Kid 

Table and Chair Set) เป็นธุรกิจ

เปิดใหม่อาจจะยงัจดัการบริการ

ไดไ้ม่ดีมากนกั ซ่ึงอาจส่งผลให้

ทางการด าเนินงานในระบบ

อาจเกิดปัญหาผิดพลาดเกิดข้ึน

ได ้

ด้านการเงิน -  การจัดงบการเ งินอย่าง เ ป็นระบบ 

วางแผน และการจดัสรรงบการเงินก่อน

เร่ิมปฏิบติังานจริงทุกคร้ัง พร้อมทั้งจดัท า

เองสารค่าใชจ่้ายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ี

ชัดเจน จะช่วยควบคุมค่าจ่ายในการ

ด าเนินธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

- เนืองจากเป็นธุรกิจท่ีตอ้งการ

ใช้เงินส่วนของเจา้ของ ในการ

ด าเนินงานทั้ งหมดท าให้การ

ด าเนินงานท่ีใช้เงินทุนจ านวน

มากในคร้ังเดียว เช่น ค่าใช้จ่าย

การซ้ือวสัดุ และอุปกรณ์ เป็น

ตน้ ท่ีมีการจ่ายออกเป็นจ านวน

มากอาจท าให้ร้านขาดสภาพ

คล่องในการด าเนินธุรกิจ 

 
 
 
 



                                    

ปัจจัยการ

พจิารณา 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ตลาดและ

กลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้า 

- กลุ่มวยัรุ่นวยักลางคนท่ีมีครอบครัว

มีลูกท่ีใส่ใจการสนับสนุนอุปกรณ์

ความสะดวกสบายใหก้บัลูก 

- ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกซ้ือกรอบรูปในแบบ

อ่ืนๆได้เพราะในปัจจุบันมีผู ้ประกอบการ

หลากหลายรูปแบบในธุรกิจน้ี 

สถานการณ์

แข่งขัน 

-  น วั ต ก ร ร ม ท่ี ส นั บ ส นุ น ใ ห้

ผลิตภัณฑ์เกิดความโดดเด่น และ

แตกต่างกบัตราสินคา้อ่ืน 

- ในดา้นการเขา้สู่ตลาดธุรกิจขายส่ิงของจาก

การประดิษฐ์ มีหลากหลายรูปแบบ ท าให้การ

แข่งขนัค่อนขา้งสูง 

สังคม -ปัจจุบนัคนในสังคมนิยมสินคา้ท่ีลด
การ ก่อ  มลพิษและหันมาใ ส่ ใจ
ธรรมชาติกนัมากข้ึน  
-มีการรณรงคก์ารเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

เพื่อให้เกิด การยอมรับว่าร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงในการลด ปริมาณขยะ

ใหแ้ก่สังคม 

 
 
 
- 
 
 

 

เทคโนโลโลยี - มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในโซ

เ ชี ยว เ น็ต เวิ ร์ ก ในการโปรโมท

โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการ

จัดกิจกรรมของทางร้านซ่ึงท าให้

ลูกค้าเป็นท่ีรู้จักร้าน ชุดโต๊ะ-เก้าอ้ี

เด็ก(Kid Table and Chair Set)    มาก

ข้ึน 

- ในการน าเทคโนโลยมีาช่วย อาจท าใหข้อ้มูล

ของทางร้านสูญหายระบบอาจเกิดการขดัขอ้ง 

หรือเกิดการชะงกัในการจดัการทางระบบใน

ส่วนของ การใชโ้ซเชียวเน็ตเวร์ิกในหาร 

โปรโมท ประชาสัมพนัธ์ร้าน 

สภาพ

เศรษฐกจิ 

-   ตลาดอุสาหกรรมมีแนวโน้ม

เติบโตอยา่งต่อเน่ืองเพิ่มข้ึนค่อนขา้ง

สูง เม่ือเทียบกบัธุรกิจท่ีใชเ้งินทุนจด

ทะเบียนในระดบัเดียวกนั 

- ท าให้ผูบ้ริโภคยงัคงระมดัระวงัการใช้จ่าย

ต่อสินคา้ฟุ่มเฟ่ือยค่อนขา้งมาก 

-  ในการกลับกันจากการท่ีเศรษฐกิจไทย

ปรับตวัข้ึน ทั้งน้ียงัมีการส่งเสริมการลงทุน



                                    

 

5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก

 ส าหรับผูป้ระกอบการรายย่อยอาจส่งผลให้

เกิดคู่แข่งทางการตลาดเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 



                                     
ปัจจัยการ

พจิารณา 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

กฎหมาย

ระเบียบ

ข้อบังคับ 

- ภาครัฐใหก้ารส่งเสริม  การรณรงคเ์ก่ียง

กบัการรีไซเคิล  ท าใหป้ระชาชนเร่ิมเห็น

ความส าคญัของการเลือกใชว้สัดุท่ีไม่เป็น

ภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม  และเลือกใชสิ้นคา้

ทดแทนเพิ่มมากข้ึน 

-  มีการเปล่ียนแปลงระเบียบ

ข้อบังคับของกฎหมายของการ

จดัตั้งธุรกิจ 

 

กลุ่มผู้จ าหน่าย

เครือข่าย 

 

- 

- ขาดตวัแทนในการจดัจ าหน่าย

สินคา้และบริการ 

6.  แผนบริหารจัดการ 
      6.1.  ข้อมูลธุรกจิ 
             ช่ือกจิการ                ชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็ก(Kid Table and Chair Set)      
             ทีอ่ยู่ / ทีต่ั้งกจิการ  950/13 หมูท่ี 4   ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
             รูปแบบการด าเนินการของธุรกจิ เป็นธุรกิจท่ีมีผูร่้วมลงทุน 
             ทุนจดทะเบียน   400,000  บาท 
 ระยะเวลาด าเนินการทีผ่่านมา - 
 หมายเลขทะเบียนการค้า   1103701579749   
  6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายมงคล    บวัสีทอง ประธาน 

2 นายจงรักษ ์ พงษว์านิชสมบติั รองประธาน 

  6.3  อ านาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 
 อ านาจการตดัสินใจในการบริหารจดัการของทางร้านข้ึนอยูก่บั นายมงคล บวัสีทอง  
เท่านั้น  ซ้ึงเป็นผูมี้อ  านาจสั่งการสูงสุดภายในร้าน 
  6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน  และสัดส่วนการถือครอง 
ล าดับ ช่ือ - สกุล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 



                                    

1 นายมงคล    บวัสีทอง 20,000 200,000 50% 

2 นายจงรักษ ์ พงษว์านิชสมบติั 20,000 200,000 50% 

 รวมจ านวนหุ้น / มูลค่าหุ้น 40,000 400,000 100% 

*มูลค่าหุ้นละ 10 บาท



                                    

 6.5  ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร 

  A.  ช่ือ-นามสกุล นายมงคล บวัสีทอง                 อาย ุ   25  ปี 
      การศึกษา  
  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง   จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ปี 
  การศึกษา 2562 
  ประสบการณ์ท างาน 
      ปี  2561  บริษทั อดีตยา่เบอร์ล่า จ  ากดั ต าแหน่ง ฝ่ายบุคคล 
       ผลงาน / ความสามารถ / รางวลัทีไ่ด้รับ 
       เล่นกีฬา 
  B.  ช่ือ-นามสกุล นายจงรักษ ์พงษว์านิชสมบติั      อาย ุ    22   ปี 

        การศึกษา  
        ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการปี การศึกษา                   
        2562 

      ประสบการณ์ท างาน 
     - 
    ผลงาน / ความสามารถ / รางวลัทีไ่ด้รับ 
     เล่นกีฬา 



                                    

6.6 แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

นายมงคล บัวสีทอง 

ประธาน  

นายจงรักษ์ พงษ์วานิชสมบัติ 

รองประธาน 



                                    

 6.7.  หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 
 
  ช่ือ  นายมงคล บวัสีทอง 
 ต าแหน่ง ประธานบริษทั  
 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ วางแผนการบริหารการจดัการ ภายในบริษทั 
     การศึกษา / คุณสมบติั  ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชั้นสูง (ปวส.)            
 อตัราเงินเดือน 15,000 บาท / เดือน 
 ช่ือ        นายจงรักษ ์ พงษว์านิชสมบติั 
 ต าแหน่ง รองประธานบริษทั 
     หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ช่วยในการบริหารจดัการทุก ๆฝ่ายในบริษทั  
     การศึกษา/คุณสมบติั    ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชั้นสูง (ปวส.) 
     อตัราเงินเดือน    15,000 บาท/เดือน 
   

 
 6.8 แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อตัราเงินเดือน 

1 นายมงคล  บวัสีทอง ประธาน 1 15,000.00 

2 นายจงรักษ ์ พงวานิชสมบติั รองประธาน 1 15,000.00 

     

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 2 30,000.00 

 6.9.  วสัิยทัศน์ 

  เป็นผูน้ าดา้นนวตักรรมส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 6.10.  พนัธุกจิ 

   1.  พฒันาคุณภาพส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           2.  พฒันาและน าเสนอผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ 

 6.11  เป้าหมายทางธุรกจิ 

 



                                    

 เป้าหมายระยะส้ัน   สร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อแบรนด ์ชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็ก(Kid 
     Table and Chair Set)    ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เพิ่มจ านวนขนาดให้ 
     ครอบคลุมท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมสนใจ   
 เป้าหมายระยะกลาง               พฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆ ชุดโต๊ะ-เกา้อ้ีเด็ก พร้อมทั้งเพิ่ม
     ช่องทางช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสามารถจดัจ าหน่ายท่ีสามารถ
     เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน    
 เป้าหมายระยะยาว  พฒันาผลิตภณัฑ์ในรูปแบบอ่ืน ขยายตลาดไปยงักลุ่มประเทศ
     อาเซียน และพฒันาแบรนด์ให้เป็นท่ียอมรับของตลาดอาเซียน 
 6.12.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1.  พฒันาแนวทางการประกอบธุรกิจและพฒันาธุรกิจใหต้ราสินคา้เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 2.  พฒันาผลิตภณัฑ ์ชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็ก รูปแบบใหม่ ใหมี้รูปแบบการใชง้านท่ีสะดวกมาก
ข้ึน มีคุณภาพท่ีสูงข้ึน ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ท่ีสุด 
 6.13.  นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 
 1.  มีการแบ่งเงินปันผลใหหุ้้นส่วนทุกๆ คน โดยยดึหลกัในหารถือครองหุน้ส่วน 
    2.  หลงัจาก 2 ปีเป็นตน้ไปหุน้ส่วนทุกคนจะไดรั้บเงินปันผลเพิ่มข้ึน 
 6.14.  แผนด าเนินการอ่ืนธุรกิจ 
 1.  มีการคิดท่ีจะหาโปรโมชัน่ใหม่เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ 
  2. จดักิจกรรมร่วมสนุกทางส่ือออนไลน์ Page Facebook โปรโมท ข่าวสาร และแจง้
โปรโมชัน่ใหม่ ๆใหก้บัลูกคา้ 
7.  แผนการตลาด    
     7.1.  เป้าหมายทางการตลาด 
  1.  เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายขยายกลุ่มเป้าหมาย     
  2.  ขยายกิจการเพิ่มสาขา        
  3.  ก าไรปีต่อไปเพิ่มข้ึนจากเดิม 20% 
 7.2. การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
  1.  ผูท่ี้ชอบในสินคา้ ชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็กท่ีมีคุณภาพดีและราคาจบัตอ้งได ้
            2.  โรงเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็ก  
     
 
 
 



                                    

 
 
 
7.3.  กลยุทธ์ทางการตลาด 
       7.3.1.  กลยุทธ์ด้านสินค้า 
    ชุดโต๊ะ-เก้าอ้ีเด็กจากไม้ มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปด้วยการออกแบบท่ีมี
เอกลกัษณ์เป็นชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็ก ท าจากไมอ้ดัรูปทรงสามเหล่ียมโดยขนาดของโต๊ะ สูง 50 ซม. กวา้ง 
60 ซม. ขนาด เกา้อ้ี สูง 40 ซม. กวา้ง 50 ซม. มีคุณภาพ ความคงทน ความคุ่มค่า โดยภายใตแ้บรนด์   
Kid Table and Chair Set ทางเรามีการรับประกนั สินคา้ ถา้หากสินคา้ของเรา มีขอ้บกพร่อง ยนิดีรับ 
คืนและเปล่ียนสินคา้ ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากท่ีรับสินคา้ไปแลว้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 7.3.2.  กลยุทธ์ด้านราคา 
                  มีการก าหนดราคาในระดบัท่ีราคาถูก เพราะเราค านึงถึงรายไดข้องกลุ่มเป้าหมายแต่
เช่ือวา่ลูกคา้ก็สามารถยอมรับไดเ้พราะสินคา้ท่ีจดัท าข้ึนคดัสรรจากวสัดุท่ีมีคุณภาพเช่ือวา่จะท าให้
ลูกคา้มีความรู้สึกท่ีคุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป 

 

สินคา้ ค่าบริการ 

ชุดโตะ๊-เกา้อ๊ี 1,500.00 บาท  ต่อชุด 

โตะ๊     900.00 บาท   ต่อตวั 

เกา้อ๊ี     750.00 บาท   ต่อตวั 



                                    

 
 
 
 

 
การช าระเงิน 
ลูกคา้สามารถช าระเป็นเงินสด หรือ โอนช าระเงินผา่นบญัชีธนาคารของทางร้าน (โดยไม่มี

ขั้นต ่า) ไดต้ามบญัชีธนาคารของทางร้าน  ดงัน้ี 
ช่ือบญัชี ร้าน  Kid Table and Chair Set 

ธ.กรุงศรี   เลขท่ีบญัชี 598-1-60157-1 บญัชี ออมทรัพย ์  
   ช่ือบญัชี นายจงรักษ ์พงษว์านิชสมบติั 

ธ.กสิกร  863-2-49423-9                 บญัชี ออมทรัพย ์  
 
7.3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
           ธุรกิจน้ีตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีมีโรงเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็ก หลายแห่ง 

สถานทีบ่ริการ  950/13 หมูท่ี 4   ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

ช่องทางการติดต่อออนไลน์  ลูกคา้สามารถสอบถามรายละเอียดสินคา้และราคาสินคา้ได้

ตามช่องทางหลกัในหนา้เพจ Facebook : Kid Table and Chair Set 

ช่องทางการติดต่อออนไลน์   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

  
 
 
 
 
 
7.3.4.  กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
    ร้าน Kid Table and Chair Set เป็นร้านท่ีเพิ่งเปิดตวัข้ึนไดไ้ม่นาน  โดยทางร้านมีการส่งเสริม
การซ้ือครบ  3,000 บาท ทางร้านมีส่วนลดให้ 5% และเทศกาลวนัเด็กทางร้านเรามีโปรโมชัน่ ลด
ราคาทุกอยา่ง 15% และมีบริการส่งฟรีตามเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 
ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทาง Social Media 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kid Table And Chair Set 

 

Kid Table And Chair Set 

 



                                    

8. แผนการบริการ 
     8.1  สถานประกอบการในการบริการ 
            ทีต่ั้งสถานที่ 950/13 หมูท่ี 4   ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 
 

8.2  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการท าสินค้า 

ล าดบั รายการ ลกัษณะการใชง้าน จ านวน ราคาทุน อาย ุ

1 สวา่นไฟฟ้า ใชเ้จาะไม ้ 4 1400.00 5 

2 เล่ือยไฟฟ้า ใชเ้ล่ือยไม ้ 2 1400.00 5 



                                    

3 ตลบัเมตร ใชว้ดัขนาดไม ้ 4 1300.00 6 

8.3  ข้อมูลบริการ 

 จ านวนหน่วยการบริการสูงสุด        16 / 416 / 4,992 หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

 อตัราประมาณการในการบริการ        16 / 416 / 4,992 หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

 เป้าหมายหน่วยการบริการ                      16 / 416 / 4,992 หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

 เวลาท่ีใชต่้อรอบการบริการ                      16 / 416 / 4,992 หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

 เวลาการบริการต่อวนั          600 / 10  หน่วย ( นาที /ชัว่โมง ) 

 จ าวนวนแรงงานท่ีใชใ้นการบริการ              2   คน 

 อตัราค่าจา้งแรงงานในการบริการ         325  บาท ( ต่อคน / วนั ) 

8.4  รายละเอยีดผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ในการท าสินค้า 

1. ไมอ้ดั 
2. ตระปู 
3. ตลบัเมตร  
4. กระดาษทราย 
5. เล่ือยตดัไม ้
6. สี 

        
8.5   ขั้นตอนในการท าสินค้า 

 1.  ตอ้นรับและทกัทายลูกคา้  
 2.  แนะน าโปรโมชัน่  
 3.  พาลูกคา้เดินดูสินคา้ 
 4.  เมือสินคา้เลือกส้ินคา้แลว้จดัเตรียมก่อนจดัส่ง 
 5.  สอบถามความพึงพอใจหลงับริการเสร็จ  
 6.  ช าาระเงินตามท่ีก าหนดไว ้ 
 7.  กล่าวขอบคุณลูกคา้ / เสร็จส้ินบริการ 

 

 

 

 



                                    

 

 

8.6  แผนผงักระบวนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแบบโครงสร้างวดัขนาด 

ตดัไม้ตามแบบโครงสร้างท่ีวาง

ไว้

น าตะปตูอกเพ่ือยึดสว่นตา่งๆให้เข้าท่ี 

เอากระดาษทรายขดัพืน้ผิวให้เรียบเนียน 

น าผลิตภณัฑไ์ปทาสี 

ตรวจเช็คความเรียบร้อยและน าผลิตภณัฑ์

สินค้าเข้าภายในร้านเพ่ือรอการสง่ออก 

 



                                    

 

 

 

ขั้นตอนการผลติ 

 

1. วางแบบโครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ตัดไม้ตามแบบโครงสร้างทีว่าด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

 

 

 

 

3. น าตะปูตอกเพ่ือยดึส่วนต่างๆให้เข้าที ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เอากระดาษทรายขัดพืน้ผิวให้เรียบเนียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

 

 

 

 

 

5. น าผลติภัณฑ์ไปทาสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ตรวจเช็คความเรียบร้อยและน าผลติภัณฑ์สินค้าเข้าภายในร้านเพ่ือรอการส่งออก 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

9.  แผนการเงิน 

9.1  ประมาณการในการลงทุน 

ล าดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ยืม รวมมูลค่า 

1 เงินสด 400,000.00 - 400,000.00 

     

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 400,000.00 - 400,000.00 

 โครงสร้างทางการเงิน (เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 

 9.2  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

ล าดับ รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ 

1 ท่ีดิน - - 

2 อาคาร - - 

3 ส่วนตกแต่ง / ปรับปรุง - - 

4 อุปกรณ์ / เคร่ืองมือ ใชใ้นการผลิค 4,100.00 

5 เคร่ืองใชส้ านกังาน ติดต่อลูกคา้ 40,000.00 

6 ยานพาหนะ ใชใ้นการบริการ 160,000.00 

7 สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - 

8 ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - 

9 รายการอ่ืนๆ (ถา้มี) - - 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจปัจจุบนั 204,100 

  

 

 



                                    

9.3  สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่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



                                    

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

จ านวนการขาย             

ชุดเซตเกา้อ้ี-โตะ๊   300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

เกา้อ้ี 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

โตะ๊  66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 

รวมจ านวนขาย 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 

ราคาผลติภณัฑ์(บาท)             

ชุดเซตเกา้อ้ี-โตะ๊   1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

เกา้อ้ี 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

โตะ๊ 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 

ค่าบริการเฉลีย่ 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 

รายได้จาการขา(บาท)             

ชุดเซตเกา้อ้ี-โตะ๊   4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 

เกา้อ้ี 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 

โตะ๊ 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 

รวมรายได้ 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 

รวมรายได้สะสม  546,900.00 1,093,800.00 1,640,700.00 2,187,600.00 2,734,500.00 3,281,400.00 3,828,300.00 4,375,200.00 4,992,100.00 5,469,000.00 6,015,900.00 6,562,800.00 

ลูกหนีก้ารค้า(บาท)  - - - - - - - - - - - - 

เงนิสดในการขาย 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 



                                    

9.6  ประมาณการรายได้จากการบริการ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ (คน )     
ชุดครบเซตเกา้อ้ี-โตะ๊  1500 บาท 3,600.00 3,780.00 4,158.00 
เกา้อ้ี   750  บาท 600.00 630.00 693.00 
โตะ๊    950  บาท 792.00 832.00 916.00 
รวมจ านวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ 4,992.00 5,242.00 5,767.00 
    
ค่าบริการ ( บาท / หน่วย )    
ชุดครบเซตเกา้อ้ี-โตะ๊  1500 บาท 1,500.00 1,500.00 1,500.00 
เกา้อ้ี   750  บาท 750.00 750.00 750.00 
โตะ๊    950  บาท 900.00 900.00 900 
ค่าบริการเฉลีย่ 1,050.00 1,050.00 1,050.00 
    
รายได้จากการบริการ ( บาท )    
ชุดครบเซตเกา้อ้ี-โตะ๊  1500 บาท 5,400,000.00 5,670,000.00 6,237,000.00 
เกา้อ้ี   750  บาท 450,000.00 472,500.00 519,750.00 
โตะ๊    950  บาท 712,800.00 748,800.00 824,400.00 
รวมรายได้จากการบริการ ( บาท ) 6,562,800.00 6,891,300.00 7,581,150.00 
    

ประมาณการลูกหนีก้ารค้า    
ขายดว้ยเงินสด 6,562,800.00 6,891,300.00 7,581,150.00 
ขายดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ )    
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ ( วนั / เดือน )    

ลูกหนีก้ารค้ารวม ( บาท )    
    

เงินสดรับจากการบริการ ( บาท ) 6,562,800.00 6,891,300.00 7,581,150.00 
 



                                    

9.7  ประมาณการต้นทุนสินค้าทีซ้ื่อมาเพ่ือขายสินค้า 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนสินค้าทีซ้ื่อในการบริการ ( หน่วย )    
ไมอ้ดั  (1 มดั/ 12 แผน่) 541.00 569.00 626.00 
ตะปู  (1 กล่อง/1,000 ช้ิน) 65.00 69.00 76.00 
กระดาษทราย (1 มดั/50 แผน่) 130.00 137.00 151.00 
สี (1 ถงัน ้ามนั) 1,800 2.00 3.00 4.00 
    
ราคาต่อหน่วยของสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการ ( บาท )    
ไมอ้ดั  (1 มดั/ 12 แผน่) 1,000.00 1,050.00 1,155.00 
ตะปู  (1 กล่อง/1,000 ช้ิน) 350.00 367.5 404.25 
กระดาษทราย (1 มดั/50 แผน่) 250.00 262.5 288.75 
สี (1 ถงัน ้ามนั) 1,800 1,200.00 1,260.00 1,386.00 
    
    
ต้นทุนสินค้าซ้ือมาในการบริการ ( บาท )    
ไมอ้ดั  (1 มดั/ 12 แผน่) 541,000.00 597,450.00 723,030.00 
ตะปู  (1 กล่อง/1,000 ช้ิน) 22,750.00 25,357.50 30,723.00 
กระดาษทราย (1 มดั/50 แผน่) 32,500 35,962.50 43,601.25 
สี (1 ถงัน ้ามนั) 1,800 2,400.00 3,780.00 5,544.00 
รวมต้นทุนสินค้าซ้ือมาเพ่ือการบริการ ( บาท ) 598,650.00 662,550.00 802,898.25 
    

ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า    
 - - - 
 - - - 
 - - - 
 - - - 
    

เงินสดจ่ายค่าบริการและสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการ 598,650.00 662,550.00 802,898.25 
 



                                    

9.8  ประมาณการต้นทุนการบริการและต้นทุนขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ต้นทุนค่าบริการ ( บาท )    
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปซ้ือมาเพื่อบริการ 598,650.00 622,550.00 802,898.25 
ค่าแรงงานในการบริการ 202,800.00 212,940.00 234,234 
ค่าไฟฟ้าในการบริการ 18,000.00.00 18,900.00 20,790 
ค่าน ้ามนัในการเดินทาง 3,600.00 3,780.00 4,158.00 
ค่าวสัดุสินเปลืองในการบริการ - - - 
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริการ 3,000.00 3,150.00 3,465.00 
ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในการบริการ 5,000.00 5,250.00 5,775.00 
รวมตน้ทุนการบริการ 831,050.00 906,570.00 1,071,320.25 
ค่าเส่ือมราคาในการบริการ ( บาท ) - - - 
ค่าเส่ือมราคาอาคารในการบริการ - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริการ 820.00 820.00 820.00 
ค่าเส่ือมยานพาหนะ - - - 
รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการบริการ 820.00 820.00 820.00 
    
รวมต้นทุนการผลติสินค้าทั้งส้ิน 831,870.00 907,390.00 1,072,140.25 
+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   วตุัดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   คา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
    

รวมต้นทุนขายสินค้า ( บาท ) 831,870.00 907,390.00 1,072,140.25 
 



                                    

9.9  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริการและการขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย ( บาท )    
เงินเดือนบุคลากร 360,000.00 378,000.00 415,8000.00 
ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 18,000.00 18,900.00 20,790.00 
ค่าใชจ่้ายเช่าส านกังาน 102,000.00 107,100.00 117,810.00 
ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน    
ค่าใชจ่้ายน ้าประปาส่วนส านกังาน    
ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์ โทรสาร 3,600.00 3,780.00 4,150.00 
ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร - - - 
ค่าใชจ่้ายวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ - - - 
ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
ค่าใชจ่้ายน ้ามนัยานพาหนะในการขาย 62,400.00 65,520.00 72,072.00 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์    
ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
ค่าใชจ่้าย Commission จากการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระดอกเบ้ียเงินกู ้ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย  546,000.00 573,300.00 630,630.00 
ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย     
ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนส านกังาน 8,820.00 8,820.00 8,820.00 
ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
รวมค่าเส่ือมราคา  16,820.00 16,820.00 16,820.00 
    
รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย 562,820.00 590,120.00 647,450.00 



                                    

 

9.10  ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

รายได้    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 6,562,800.00 6,891,300.00 7,581,150.00 
รายไดอ่ื้น ๆ    
รวมรายได้ 6,562,800.00 6,891,300.00 7,581,150.00 

    
หัก – ต้นทุนขาย 831,870.00 907,390.00 1,072,140.25 
    
ก าไรขั้นต้น 5,730,930.00 5,983,910.00 6,509,009.75 
    
หัก – ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 562,820.00 590,120.00 647,450.00 
    

ก าไรจากการด าเนินการ 5,168,110.00 5,393,790.00 5,861,559.75 

    
หัก – ดอกเบีย้จ่าย - - - 
    
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 5,168,110.00 5,393,790.00 5,861,559.75 
    
หัก – ภาษีเงินได้นิติบุคคล 775,216.5 809,068.5 879,233.96 
    
ก าไรสุทธิ 4,392,893.5 4,584,721.5 4,982,325.79 

    
หัก – เงินปันผลจ่าย - - - 

ก าไรสะสม - 4,392,893.5 191,828.3 

    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 4,392,893.5 191,828.3 4,790,497.49 

มูลค่าทางบัญชีหุ้น 10.98% 0,47% 11.97% 



                                    

9.11  ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินการ     

เงินสดรับจากการบริการ 6,562,800.00 6,891,300.00 7,581,150.00 

เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการบริการ 831,870.00 907,390.00 1,072,140.25.00 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 562,820.00 590,120.00 647,450.00 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - 

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 775,216.5 809,068.5 879,233.96 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินการรวม  4,392,393.5 4,584,721.5 4,982,325.79 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน     

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน - - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์าคาร - - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยส่์วนตกแต่ง - - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 44,100.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยเ์คร่ืองใชส้ านกังาน 160,000.00 - - 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนรวม  204,100.00 - - 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ     

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 

เงินสดรับจากการก่อหน้ีสิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 

เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิรวม  - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิ 4,188,793.5 4,584,721.5 4,982,325.79 

บวก + กระแสเงนิสดต้นงวด - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิปลายงวด 4,188,793.5 4,584,721.5 4,982,325.79 

 

 



                                    

9.12  ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 4,188,793.5 4,584,721.5 4,982,325.79 
ลูกหน้ีการคา้ - - - 

สินคา้คงเหลือ - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน - - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  - - - 

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 204,100.00 - - 

สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 204,100.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 4,392,893.5 4,584,721.5 4,982,325.79 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน  - - - 

เงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  - - - 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  - - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  - - - 
รวมหนีสิ้น - - - 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 
ส่วนเกิน (ต ่า) กวา่ทุน 4,392,893.5 191,828 4,790,497.79 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 4,392,893.5 191,828.3 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  4,392,893.5 4,584,721.5 4,982,325.79 

รวมหนีสิ้นส่วนของผู้ถือหุ้น 4,392,893.5 4,584,721.5 4,982,325.79 



                                    

9.13  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

  

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

การวดัสภาพคล่องทางการเงนิ     

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) - - - 

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) สภาพคล่องตวัสูง สภาพคล่องตวัสูง สภาพคล่องตวัสูง 

การวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน     

อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

อตัราหมุนเวยีนของสินคา้ (รอบ) - - - 

ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วนั) - - - 

ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 

อตัราการหมุนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รอบ) - - - 

การวดัความสามารถในการช าระหนี ้ - - - 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) - - - 

อตัราส่วนแห่งทุน - - - 

อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหน้ี - - - 

การวดัความสามารถในการบริหารงาน  - - - 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) - - - 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) - - - 

อตัราก าไรขนั ้ตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 87.32% 86.83% 85.85% 

อตัราก าไรจากการด าเนินการ (เปอร์เซ็นต)์ 78.74% 78.26% 77.31% 

อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 66.93% 66.52% 65.71% 

ข้อมูลทางการเงนิจากการลงทุน     

ผลก าไรต่อหุน้ (Earning per Share) 10.98% 0.47% 11.97% 

มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 

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

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3ปี 3ปี 3ปี 

ระยะเวลาคืนทุน 3ปี 3ปี 3ปี 

 



                                    

10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ล าดับ ลกัษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1 คู่แข่งเพิ่มมากข้ึน ท าใหธุ้รกิจสูญเสียส่วนแบ่ง

การตลาดท่ีคาดจะไดรั้บไป

บางส่วน 

เพิ่มรูปแบบของการ

บริการใหดี้ยิง่ข้ึนอยู่

เสมอ เพื่อรักษาลูกคา้เก่า

และดึงดูดกลุ่มลูกคา้ใหม่ 

2 ลูกคา้รู้จกันอ้ยเพราะร้านเปิด

ใหม่ 

ท าใหธุ้รกิจอาจขาดทุนได ้ เพิ่มการประชาสัมพนัธ์

ผา่นช่องทาง Social 

media (facebook )  

3 มีพนกังานไม่เพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ 

ท าใหก้ารบริการลูกคา้ล่าชา้

และอาจท าใหเ้สียลูกคา้ไป

บางส่วน 

รับสมคัรพนกังานเพิ่มท่ี

มีประสบการณ์ จะท าให้

การบริการเป็นไปได้

อยา่งรวดเร็วข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

บทที ่4 

ผลการด าเนินโครงการ 

      รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย มงคล บัวสีทอง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
15 มิ.ย. 62 รวมกลุ่มคิดหวัขอ้โครงการ  
20 มิ.ย. 62 ประชุมและหาอาจารยป์รึกษาร่วม  
21 มิ.ย. 62 จดัท าเสนอแบบฟอร์มอนุมติัโครงการ  
22 มิ.ย. 62 ส่งใบอนุมติัโครงการ  
23 มิ.ย. 62 แกไ้ขใบอนุมติัโครงการ คร้ังท่ี 1  
25 มิ.ย. 62 ส่งใบอนุมติัโครงการ คร้ังท่ี 2  
28 มิ.ย. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 1  
1 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1  
2 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
4 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 2  
5 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 2  
7 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 3  
12 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 ฉบบัสมบูรณ์  
13 ก.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 2  
15 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
16 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
20 ก.ค. 62 ส่งเองสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 2  
25 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 ฉบบัสมบูรณ์  
28 ก.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 3  
1 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 1  
 3 ส.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 1  
15 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 2  
25 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์  
28 ส.ค. 62 รวบรวมเอกสารน าเสนอโครงการ  



                                    

 รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ต่อ) 

นาย มงคล  บัวสีทอง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1 ก.ย. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  
3 ก.ย. 62 ส่ง ppt น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  
4 ก.ย. 62 แกไ้ข ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
6 ก.ย. 62 ส่ง ppt น าเสนอโครงการรอบท่ี 1 คร้ังท่ี 2   
21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบท่ี 1   
23 ก.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
1 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์  
2 ต.ค. 62 ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์และซ้ือวสัดุอุปกรณ์  
3 ต.ค. 62 วางแบบโครงสร้างวดัขนาด  
4 ต.ค. 62 ตดัไมต้ามแบบโครงสร้าง  
6 ต.ค. 62 น าตะปูมาตอกเพื่อยดึส่วนต่างๆใหเ้ขา้ท่ี  
8 ต.ค. 62 เอากระดาษทรายขดัพื้นผวิใหเ้รียบเนียน  
15 ต.ค. 62 แกไ้ขช้ินงาน คร้ังท่ี 1  
17 ต.ค. 62 ทดสอบความทนทานและถ่ายรูปผลงาน  
19 ต.ค. 62 ออกแบบป้ายไวนิลน าเสนอผลงาน  
22 ต.ค. 62 แกไ้ขแบบป้ายไวนิล คร้ังท่ี 1  
23 ต.ค. 62 ส่งแบบไวนิล  
26 ต.ค. 62 สั่งท าป้ายไวนิลและรับของ  

28 ต.ค. 62 อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเขา้นิเทศโครงการ  

29 ต.ค. 62 
แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1-3 ตามท่ีคณะกรรมการแนะน าเตรียมน าเสนอ
รอบท่ี 2 

 

31 ต.ค. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  
1 พ.ย. 62 ส่ง ppt น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  
16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  
18 พ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
25 พ.ย. 62 จดัท าแบบสอบถามส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
1 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา  



                                    

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ต่อ) 

นาย มงคล  บัวสีทอง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
2 ธ.ค. 62 ท าการแกไ้ขเน้ือหาแบบสอบถาม  
4 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา  
6 ธ.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 4 (ปฏิบติังานรายบุคคล)  
11 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 1    
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์      
14 ธ.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 4 คร้ัง ท่ี 1    
16 ธ.ค. 62  ส่งเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 2    
17 ธ.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 2  
20 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4  ฉบบัสมบูรณ์   
15 ม.ค. 63 จดัท าเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม  
20 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม  คร้ังท่ี 1   
 21 ม.ค. 63 แกไ้ขบทท่ี 5  และบรรณานุกรม คร้ังท่ี 1  
22 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม คร้ังท่ี 2  
27 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม ฉบบัสมบูรณ์  
2 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ก ส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
4 ก.พ. 63 ส่งภาค ผนวก ก ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
4 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ข ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
5 ก.พ. 63 ส่งภาค ผนวก ข ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
5 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ค ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
6 ก.พ. 63 ส่งภาค ผนวก ค ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
6 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ง ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
7 ก.พ. 63 ส่งภาค ผนวก ง ใหต่้ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
9 ก.พ. 63 จดัท ากิตติกรรมประกาศ/สารบญั พร้อมน ากลบัมาแกไ้ข  
10 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ/สารบญัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
11 ก.พ. 63 จดัท าบทคดัยอ่  
12 ก.พ. 63 ส่งบทคดัยอ่ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
12 ก.พ. 63 แกไ้ขบทคดัยอ่  



                                    

 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ต่อ) 

นาย มงคล  บัวสีทอง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
14 ก.พ. 63 ส่งบทคดัยอ่ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
24 ก.พ. 63 จดัท าส่วนหนา้ปก สารบญั และน าส่งรูปเล่มโครงการ  
26 ก.พ. 63 แกไ้ขจุดบกพร่อง  
28 ก.พ. 63 น าส่งรูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์ พร้อมซีดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

        รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย จงรัก  พงษ์วานิชสมบัติ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
15 มิ.ย. 62 รวมกลุ่มคิดหวัขอ้โครงการ  
20 มิ.ย. 62 ประชุมและหาอาจารยป์รึกษาร่วม  
21 มิ.ย. 62 จดัท าเสนอแบบฟอร์มอนุมติัโครงการ  
22 มิ.ย. 62 ส่งใบอนุมติัโครงการ  
23 มิ.ย. 62 แกไ้ขใบอนุมติัโครงการ คร้ังท่ี 1  
25 มิ.ย. 62 ส่งใบอนุมติัโครงการ คร้ังท่ี 2  
28 มิ.ย. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 1  
1 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1  
2 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
4 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 2  
5 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 2  
7 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 3  
12 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 ฉบบัสมบูรณ์  
13 ก.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 2  
15 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
16 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
20 ก.ค. 62 ส่งเองสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 2  
25 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 ฉบบัสมบูรณ์  
28 ก.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 3  
1 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 1  
 3 ส.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 1  
15 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 2  
16 ส.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 2  
19 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 3  
25 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์  
28 ส.ค. 62 รวบรวมเอกสารน าเสนอโครงการ  
1 ก.ย. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  

 



                                    

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล(ต่อ) 

 นาย จงรัก  พงษ์วานิชสมบัติ  

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
3 ก.ย. 62 ส่ง ppt น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  
4 ก.ย. 62 แกไ้ข ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
6 ก.ย. 62 ส่ง ppt น าเสนอโครงการรอบท่ี 1 คร้ังท่ี 2   
21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบท่ี 1   
23 ก.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
1 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์  
2 ต.ค. 62 ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์และซ้ือวสัดุอุปกรณ์  
3 ต.ค. 62 วางแบบโครงสร้างวดัขนาด  
4 ต.ค. 62 ตดัไมต้ามแบบโครงสร้าง  
6 ต.ค. 62 น าตะปูมาตอกเพื่อยดึส่วนต่างๆใหเ้ขา้ท่ี  
8 ต.ค. 62 เอากระดาษทรายขดัพื้นผวิใหเ้รียบเนียน  
15 ต.ค. 62 แกไ้ขช้ินงาน คร้ังท่ี 1  
17 ต.ค. 62 ทดสอบความทนทานและถ่ายรูปผลงาน  
19 ต.ค. 62 ออกแบบป้ายไวนิลน าเสนอผลงาน  
22 ต.ค. 62 แกไ้ขแบบป้ายไวนิล คร้ังท่ี 1  
23 ต.ค. 62 ส่งแบบไวนิล  
26 ต.ค. 62 สั่งท าป้ายไวนิลและรับของ  
28 ต.ค. 62 อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเขา้นิเทศโครงการ  
29 ต.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1-3 ตามท่ีคณะกรรมการแนะน า  

เตรียมน าเสนอรอบท่ี 2 
 

31 ต.ค. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  
1 พ.ย. 62 ส่ง ppt น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  
16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  
18 พ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
25 พ.ย. 62 จดัท าแบบสอบถามส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
1 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา  
2 ธ.ค. 62 ท าการแกไ้ขเน้ือหาแบบสอบถาม  
4 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา  



                                    

 รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล(ต่อ) 

 นาย จงรัก  พงษ์วานิชสมบัติ  

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
6 ธ.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 4 (ปฏิบติังานรายบุคคล)  
11 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 1    
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์      
14 ธ.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 4 คร้ัง ท่ี 1    
16 ธ.ค. 62  ส่งเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 2    
17 ธ.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 2  
20 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4  ฉบบัสมบูรณ์   
15 ม.ค. 63 จดัท าเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม  
20 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม  คร้ังท่ี 1   
 21 ม.ค. 63 แกไ้ขบทท่ี 5  และบรรณานุกรม คร้ังท่ี 1  
22 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม คร้ังท่ี 2  
27 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 และบรรณานุกรม ฉบบัสมบูรณ์  
4 ก.ย. 63 ส่งภาค ผนวก ก ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
4 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ข ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
5 ก.ย. 63 ส่งภาค ผนวก ข ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
5 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ค ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
6 ก.พ. 63 ส่งภาค ผนวก ค ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
6 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ง ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
7 ก.พ. 63 ส่งภาค ผนวก ง ใหต่้ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
9 ก.พ. 63 จดัท ากิตติกรรมประกาศ/สารบญั พร้อมน ากลบัมาแกไ้ข  
10 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ/สารบญัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
11 ก.พ. 63 จดัท าบทคดัยอ่  
12 ก.พ. 63 ส่งบทคดัยอ่ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
12 ก.พ. 63 แกไ้ขบทคดัยอ่  
14 ก.พ. 63 ส่งบทคดัยอ่ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
24 ก.พ. 63 จดัท าส่วนหนา้ปก สารบญั และน าส่งรูปเล่มโครงการ  
26 ก.พ. 63 แกไ้ขจุดบกพร่อง  
28 ก.พ. 63 น าส่งรูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์ พร้อมซีดี  



 
 

บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 จากการด าเนินโครงการนวตักรรม ชุดเกา้อ้ี-โต๊ะเด็ก 15 มิถุนายน 62 – 28 กุมภาพนัธ์ 63 
สถานท่ีปฏิบติังานคือ 950/13 หมูท่ี 4   ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการไดเ้ก็บเงินจากสมาชิก
กลุ่มคนละ 750 บาท จ านวน 2 คน รวมเป็นจ านวน 1,500 บาท เสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์ เป็น
จ านวนเงิน 1,055 บาท คงเหลือ 445  บาท โดยการด าเนินงานบรรลุการเรียนวชิาโครงการดงัน้ี 
 การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการดงัน้ี 

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

สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง 

ล าดบัท่ี วนั/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีปฏิบติั 
1 15 - 25 มิ.ย. 62 - รวมกลุ่มคิดหวัขอ้โครงการ 

- ประชุมและหาอาจารยป์รึกษาร่วม 
- ส่งใบอนุมติัโครงการ 

2 28 มิ.ย -12 ก.ค. 62 - เอกสารบทท่ี 1 
3 13 - 25 ก.ค. 62 - เอกสารบทท่ี 2 
4 28 ก.ค. - 25 ส.ค. 62 - เอกสารบทท่ี 3 
5 1 - 6 ก.ย. 62 - จดัท า PowerPoint คร้ังท่ี 1 
6 21 ก.ย. 62 - น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 1 
7           1 - 17 ต.ค. 62 - ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ์ 

- ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์และซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
- วางแบบโครงสร้างวดัขนาดตดัไมต้ามแบบโครงสร้าง 
- น าตะปูมาตอกเพื่อยดึส่วนต่างๆใหเ้ขา้ท่ี 
- เอากระดาษทรายขดัพื้นผวิใหเ้รียบเนียน 
- แกไ้ขช้ินงานทดสอบความทนทานและถ่ายรูปผลงาน 



 
 

สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง(ต่อ) 

ล าดบัท่ี วนั/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีปฏิบติั 
8   31 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 - จดัท า PowerPoint คร้ังท่ี 2 
9           16 พ.ย. 62 - น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 2 
10   25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62 - แบบสอบถามโครงการ 
11          6 - 11 ธ.ค. 62 - บทท่ี 4 เอกสารปฏิบติังานรายบุคคล 
12            13 ธ.ค.62 - งาน ATC นิทรรศน์ 
13         14 - 20 ธ.ค.62 - จดัท าเอกสารบทท่ี 4 บญัชี ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาน 

14         15 - 27 ม.ค.63 - จดัท าเอกสารบทท่ี 5 
- จดัท าเอกสารบรรณานุกรม 

15           2 - 7 ก.พ. 63 - จดัท าภาคผนวก ก ถึง ง 
16          9 - 14 ก.พ. 63 - จดัท ากิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ สารบญั   
17         24 - 28 ก.พ. 63 - จดัท าส่วนหนา้ปก สารบญั และน าส่งรูปเล่มโครงการ 

- ตรวจรูปเล่มโครงการ 
- น าส่งรูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์ พร้อมซีดี 1 แผน่ 

 

ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

  1. ระยะทางการเดินทางของสมาชิกมีความห่างไกลกนัมาก ท าใหใ้หก้ารปฏิบติังานล่าชา้ 

  2. ปัญหาวนัหยดุกบัเวลาวา่งไม่ตรงกนัจึงท าให้เกิดการล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

  3. ขาดทกัษะในการท าช้ินงาน เม่ือลงมือปฏิบติัไดผ้ลงานไม่เป็นไปตามการออกแบบ  

 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 

               1. นดัหมายเวลาปฏิบติังานใหเ้ร็วข้ึน เพื่อลดการปฏิบติังานล่าชา้ 
               2. ประธานกลุ่มควรมีการเรียกประชุมทีมเพื่อหาวนัเวลาปฏิบติังานและควรนัดหมาย
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์
               3. ควรปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในการลงมือปฏิบติัเพื่อให้ไดช้ิ้นงานตาม
การออกแบบท่ีไดว้างไว้ 
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แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือโครงการ              ชุดโตะ๊-เกา้อ้ี เด็ก 

ระยะเวลาการด าเนินงาน           มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานทีก่ารด าเนินงาน              950/13 หมูท่ี 4   ต.แพรกษาอ.เมือง จ.สมุทรปราการ  

ประมาณการค่าใช้จ่าย           1,200 บาท       

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1.  นายมงคล            บวัสีทอง               รหสัประจ าตวั  41166 ปวส.2/16 

2.  นายจงรัก           พงษว์านิชสมบติั     รหสัประจ าตวั 36139 ปวส.2/16 

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

            (นายมางคล บัวสีทอง)    ........./........./........    

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ   ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ
..........................................................................................         .......................................................................................... 

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

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

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

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

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

(อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์) ......./......./......



 
 

ช่ือโครงการ   ชุดโตะ๊-เกา้อ้ี เด็ก 

แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด โครงการกลุ่ม นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยอุ์ดมพร        เปตานนท ์ 

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  อาจารยก์มลวรรณ   บุญสาย 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

              1. นายมงคล     บวัสีทอง  ประธานโครงการ  

              2. นายจงรัก     พงษว์านิชสมบติั      รองประธานโครงการ 

หลกัการและเหตุผล 

ไม ้เป็นวสัดุแข็งท่ีท าจากแก่นล าตน้ของตน้ไม ้ส่วนใหญ่เป็นไมย้ืนตน้ โดยแบ่งเป็นไมเ้น้ือ
แข็ง เช่น ไมเ้ต็ง ไมแ้ดง และไมเ้น้ืออ่อน เช่น ไมส้ัก ไมย้างพารา ไมโ้อ๊ก โดยนิยามแล้วไม ้จะ
หมายถึงเน้ือเยื่อไซเล็มชั้นท่ีสอง ของตน้ไม ้แต่ในความเขา้ใจไม ้อาจหมายรวมไปถึงวสัดุใดๆ ท่ีมี
ส่วนประกอบท ามาจากไมด้ว้ยไมส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย ประโยชน์อยา่งหน่ึงคือ ใช้
เป็นเช้ือเพลิง เช่น ถ่านหรือฟืน บางคร้ังก็ใช้ในงานศิลปะ ท าเฟอร์นิเจอร์ ท าอาวุธ หรือเป็นวสัดุ
ก่อสร้าง ไมย้งัคงเป็นส่วนประกอบส าคญัในการก่อสร้าง ตั้งแต่มนุษยเ์ร่ิมสามารถสร้างบา้นท่ีอยู่
อาศยั หรือเรือ โดยเรือแทบทุกล าในช่วงปี 80 ท ามาจากไมแ้ทบทั้งส้ิน ซ่ึงในปัจจุบนับา้นหรือเรือท่ี
ท าจากไม ้เร่ิมมีจ านวนลดลง โดยปัจจุบนัมีการน าวสัดุอ่ืนมาใช้ในการสร้างแทน แต่ว่าไมย้งัคงมี
ส่วนส าคญัในดา้นการเสริมโครงสร้าง หรือเป็นวสัดุเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างหลงัคา 
และของประดบันอกบา้น ไมท่ี้ใช้ในงานก่อสร้างรู้จกักนัในช่ือ ไมแ้ปรรูปไมโ้ดยสภาพแลว้ ไม่
เหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นการก่อสร้างโดยตรง เน่ืองจากอาจจะมีการแตกหกัในโครงสร้าง จึงตอ้งน าไป
แปรรูปเป็นอยา่งอ่ืนก่อน เช่น ไมอ้ดั เป็นตน้ ไมด้งักล่าวน้ีใชป้ระโยชน์กนัในวงกวา้ง อีกทั้งเยื่อไม้
ยงัเป็นส่วนประกอบส าคัญในการผลิตกระดาษอีกด้วย เซลลูโลสท่ีอยู่ในไม้ยงัใช้การท าวสัดุ
สังเคราะห์ ซ่ึงไมย้งัใชป้ระโยชน์ในการท าอุปกรณ์อ่ืนนอกเหนือจากการก่อสร้าง เช่น ใชท้  าตะเกียบ
เคร่ืองดนตรี เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ จากการ

น าวสัดุท่ีมีอยูแ่ต่เกิดการช ารุดมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นส่วนผลิตในการสร้างตวัสินคา้ ให้ออกมาเป็นชุด

โต๊ะ-เกา้อ้ีเด็กและเพิ่มความสวยงามโดยการประดิษณ์เป็นตกแต่งสีให้สวยงามตามท่ีออกแบบและ

วางแผนไว ้เพื่อด าเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ดัง่พระราชด าริของพระเจา้อยู่หวัท่ีวา่ดว้ยการใช้

อยา่งพอเพียง เช่นเดียวกบักลุ่มของขา้พเจา้ท่ีน าไมว้สัดุเหลือใช้จากการก่อสร้างเกิดการช ารุด ทาง

กลุ่มของเรานั้นไดคิ้ดคน้ท่ีจะพฒันาให้ชุดเกา้อ้ี-โต๊ะเด็ก หรือนวตักรรมท่ีมีคุณค่าและสามารถสร้าง

รายไดใ้หก้บัผูท่ี้มีอาชีพช่างไมไ้ดม้ากข้ึน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 
 

วตัถุประสงค์ 

1.    เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
 2.    เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้

3.    เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4.    เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

เป้าหมาย 

1.   การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2.   เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

วธีิการด าเนินการ 

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

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

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. การสัดขนาดของโตะ๊-เกา้อ้ีใหไ้ดข้นาดตามท่ีวางไว ้
4. เร่ิมตดัไมท่ี้จะน ามาท าโตะ๊-เกา้อ้ี 
5. เร่ิมประกอบรูปล่างโตะ๊-เกา้อ้ีแลว้ตอกตะปู 
6. เก็บรายละเอียอดรอบโตะ๊เกา้อ้ีใหดู้เรียบๆแลว้สวยงามไม่มีลอย 
7. ตรวจสอบส่ิงประดิษฐ ์

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 



 
 

3.ขั้นตอนด าเนินงาน 

 

วนั เวลา สถานที่ 

 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ี   950/13 หมูท่ี 4   ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม          

2. ประชุมวางแผนงาน วาง

รูปแบบงาน และจดัสรร

งบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ

สถานท่ีท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์

        

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผน

กลยทุธ ์

        

6. ลงมือปฏิบติังานตาม

แผนงานและขั้นตอนการ

ด าเนินงานท่ีวางไว ้

        

7. สรุปผลการปฏิบติังาน         

8. ส่งรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

         



 
 

งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 

 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 1,200  บาท  

1. ไมอ้ดั              500   บาท 
2. สี                                                           350  บาท 
3.    กระดาษทราย       40     บาท   
4. สียอมไมใ้หเ้งางาม    250   บาท 
5. ตะปู               50     บาท 
6.เบล็ตเล็ต        10 บาท 
รวม                        1,200   บาท  

การติดตามผลและการประเมิน 

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

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.   การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2.   สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัส่ิงประดิษฐ ์แลว้มีประโยชน์กบัเด็ก 
3.   ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4.   ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ภยัธรรมชาติอาจท าใหว้ตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเกิดการเสียหายได ้
2. วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 

ข้อเสนอแนะ 

 1. วสัดุท่ีน ามาใชค้วรหาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้

2.    ควรเก็บวตัถุดิบไวใ้นท่ีแหง้ เพื่อป้องกนัการข้ึนราและความช้ืน 

  

 

 



 
 

สถานทีด่ าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ถ.แพรกษา 

 

 

 

 

 

ปากน า้ ส าโรง 

วทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

 

อรรอรรถวิทย์ 

โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 

แยกการไฟฟ้า 

ห้างRobinsonSamutparkan 

Big C

สมุทรปราการ 

 950/13 หมท่ีู 4  ต.แพรกษา   
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ( เขา้ซฮ

ยขา้งวดัแพรกษา ช่ือหมู่บา้น

สหกรณ์แสงสุข  ) 

บางป ู

วดัแพรกษา 



 
 

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

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

  
                                                                      
                                                                                                                   

                                                                                                                    

 

 

 

 

 



 
 

บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
                           โครงการ      ชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็ก (Kid Table and Chair Set)                
                           ทีป่รึกษาโครงการ         อาจารย ์อุดมพร       เปตานนท ์                             ส  ส                                                                                                             
                           ทีป่รึกษาร่วมโครงการ  อาจารย ์กมลวรรณ  บุญสาย                            ส...ส          
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายมงคล       บวัสีทอง                       ระดบัชั้น ปวส. 2/16  เลขท่ี 10k k 
                                    นายจงรัก        พงษว์านิชสมบติั          ระดบัชั้น ปวส. 2/16  เลขท่ี 4                                 

ล าดับที ่ 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 กับอาจารย์ท่ีปรึกษา 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 



 
 

7 
ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 8 คร้ัง 
(ปฏิบติัการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)์  
เขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62 
  

ล าดับที ่ รายการ วนัที่ 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษาร่วม 

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 ATCนิทรรศน์ 
(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62 
  

12 
ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 
-ปฏิบติังานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62 
  

 -บญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 13-17 ม.ค.63   

13 
ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี  5 
(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหา
อุปสรรค 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 

10-14 ก.พ.63 
  

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



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข   แบบสอบถาม 

 
   - ตัวอย่างแบบสอบถาม 
   - รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 

 

  



 
 

                               
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง “ความพงึพอใจทีม่ีต่อชุดเก้าอี-้โต๊ะเด็ก 

 
 

 
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อชุดเก้าอี-้โต๊ะเด็ก 

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   
(  ) 15,000-20,000 บาท (  ) 20,000 บาทข้ึนไป 
 

 
 
 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อชุดเก้าอี-้โต๊ะเด็ก 

ค าชีแ้จง  แบบสอบถามชดุนีเ้ป็นการศกึษาความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชัน้วางของจากกระดาษ

หนงัสือพิมพ์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวิชาโครงการจงึขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม  



 
 

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 สามารถติดจต่อรับชมผลิตภณัฑห์รือซ้ือผลิตภณัฑไ์ดส้ะดวก      
2 การส่งมอบสินคา้ตรงเวลาตามก าหนด      
3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย      
ดา้นส่งเสริมการขาย 
1 ออกแบบ ตดัเยบ็ บริการวดัพื้นท่ีฟรี      
2 มีส่วนลดให ้5% เม่ือแชร์ไลน์ของร้านไปยงักลุ่มต่าง ๆ       
3 จดัส่งฟรีเม่ือซ้ือ 3 ช้ินข้ึนไป      
4 มีการโฆษณาป้ายหนา้ร้าน  Facebook  และ  Line      



 
 

 
รายงานผลแบบสอบถาม 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐชุ์ดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็ก 

 แบบสอบถามชุดน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็กซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของวชิาโครงการ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ินจ านวน 100 คน 
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
  ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็ก 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพ           จ านวน (คน)             ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย        51  51.0 

หญิง        49  49.0 

รวม        100  100.0 

2. อายุ 

ต ่ากวา่ 20 ปี       26  26.0 

20-30 ปี        39  39.0 

31 – 40 ปี       24  24.0 

ตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป      11   11.0 

รวม        100  100.0 

3. ระดับการศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 24  24.0 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  49  49.0 

อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)   27  27.0 

ปริญญาตรี       -  - 

ปริญญาโท หรือสูงกวา่      -  - 

รวม        100  100.0 



 
 

สถานภาพ            จ านวน (คน)             ร้อยละ 

4. อาชีพ 

อาจารย ์        51  51.0 

นกัเรียน/นกัศึกษา      49  49.0 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ      -  - 

พนกังานบริษทั       -  - 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย      -  - 

รับจา้ง        -  - 

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

รวม        100  100.0 

5. รายได้ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท      11  11.0 
10,000 - 15,000 บาท      28  28.0 

15,000 – 20,000 บาท      24  24.0 

20,001 บาทข้ึนไป      37  37.0 

รวม        100  100.0 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งใน

การส ารวจคร้ังน้ีจ  านวน 100 คน ปรากฏผลดงัน้ี 

  

เพศ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 และเพศหญิง

จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

 

 อายุ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุ 20 – 30 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมา



 
 

มีอายุตต ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี จ  านวน24 คนคิดเป็ย

ร้อยละ 24.0 และมีอายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี รองลงมาคือมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีลองมามีอายุตั้งแต่ 31 – 40 ปี และมีอายุตั้งแต่ 41 ปี

ข้ึนไป ตามล าดบั 
  

ระดับช้ัน ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาศึกษาอยู่ในระดับชั้น

อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาศึกษาอยู่

ในระดบัชั้นต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) โดยผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รองลงมาอนุปริญญา/

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รองลงมาต ่ากว่ามีธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ประกาศนียบตัร

วชิาชีพ (ปวช.) ตามล าดบั  

 

 อาชีพ  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามอยู่ในอาชีพ อาจารยจ์  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 

รองลงมาอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีอาชีพ อาจารย ์รองลงมาอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา ตามล าดบั 

 

 รายได้ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามอยูใ่นรายไดต้ั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป จ านวน 37 คนคิด

เป็นร้อยละ 37.00 รองลงมารายได้ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0

รองลงมารายไดต้ั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมา มีรายไดต้ ่า

กวา่ 10,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่ 

20,001 บาทข้ึนไป รองลงมารายไดต้ั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท รองลงมารายไดต้ั้งแต่ 15,000 – 20,000 

บาท รองลงมาต ่ากวา่ 10,000 บาท ตามล าดบั 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อชุดโต๊ะ-เก้าอีเ้ด็ก 

ความพงึพอใจทีม่ีต่อส่ิงประดิษฐชุ์ดโต๊ะ-เก้าอีเ้ด็ก 

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 แสดงความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดโตะ๊-เกา้อ้ีเด็ก 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 �̅� SD 

ด้านผลติภัณฑ์ 

1.คุณภาพผลิตภณัฑ์ 51.00 43.00 6.00 - - 4.45 0.61 

2.รูปแบบการออกแบบของผลิตภณัฑ์ 35.00 51.00 14.00 - - 4.21 0.67 

3.ประโยชน์และคุณค่าของการใชง้าน 31.00 47.00 22.00 - - 4.09 0.73 

ด้านราคา 

1.ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์ 
44.00 53.00 3.00 - - 4.41 0.55 



 
 

 

 

 

 

 

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

คะแนน    4.50 - 5.00    คือ มากท่ีสุด 

2.ความเหมาะสมของราคากบัรูปแบบของ

ผลิตภณัฑ์ 
51.00 43.00 6.00 - - 4.45 0.61 

3.ช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย 63.00 35.00 2.00 - - 4.61 0.53 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

1.สามารถติดจต่อรับชมผลิตภณัฑห์รือซ้ือ

ผลิตภณัฑไ์ดส้ะดวก 
44.00 53.00 3.00 - - 4.41 0.55 

2.การส่งมอบสินคา้ตรงเวลาตามก าหนด 51.00 43.00 6.00 - - 4.45 0.61 

3.ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย 31.00 47.00 22.00 - - 4.09 0.73 

ด้านส่งเสริมการตลาด 

1.ออกแบบ ตดัเยบ็ บริการวดัพื้นท่ีฟรี 35.00 51.00 14.00 - - 4.21 0.67 

2.มีส่วนลดให้ 5% เม่ือแชร์ไลน์ของร้านไป

ยงักลุ่มต่าง ๆ  
51.00 43.00 6.00 - - 4.45 0.61 

3.จดัส่งฟรีเม่ือซ้ือ 3 ช้ินข้ึนไป 63.00 35.00 2.00 - - 4.61 0.53 

4.มีการโฆษณาป้ายหนา้ร้าน  Facebook  

และ  Line 64.00 33.00 3.00 - - 4.61 0.53 



 
 

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 

 

ตารางท่ี 3 ผลรวมแสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ในดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด 4 P’s 

ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s      �̅�  SD   ระดับความพงึพอใจ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์      4.25 0.66  มาก 

2. ดา้นราคา      4.49 0.56  มาก 

3. ดา้นการจดัจ าหน่าย     4.31 0.62  มาก 

4. ดา้นส่งเสริมการขาย     4.47 0.59  มาก 

รวม       4.38 0.60  มาก 

จากตารางท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความความพึงพอใจมีต่อชุดโต๊ะ-เกา้อ้ีเด็กดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.38)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.49) รองลงมาดา้นดา้นส่งเสริมการขายอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.47) รองลงมาดา้นการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.31) และผลิตภณัฑ์
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.25) ตามล าดบั 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 

 -   ตราสินคา้และรูปแบบผลิตภณัฑ ์หรือบริการในโครงการ 

 -   เอกสาส่ือโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 

 -   รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของผลิตภณัฑ ์หรือบริการในโครงการ 

 -   รูปภาพขั้นตอนการปฏิบติังานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์  

 



 
 

2. ส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วสัดุอุปกรณ์ 

   3.1. ตะปู        3.2. คอ้น 

 

 

 

 

 



 
 

3.3. เล่ือย     3.4. กระดาษทราย 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. สี      3.6. ไมอ้ดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   4.1. วางแบบโครงสร้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ตดัไมต้ามแบบโครงสร้างท่ีวาด 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 4.3. น าตะปูตอกเพื่อยดึส่วนต่างๆใหเ้ขา้ท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. เอากระดาษทรายขดัพื้นผวิใหเ้รียบเนียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.5. น าผลิตภณัฑไ์ปทาสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. ตรวจเช็คความเรียบร้อยและน าผลิตภณัฑสิ์นคา้เขา้ภายในร้านเพื่อรอการส่งออก 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 

ช่ือ-นามสกุล    :  นายมงคล บวัสีทอง 

วนั เดือน ปี    :  12 ธนัวาคม 2537 

สถานท่ีเกิด    :   กรุงเทพ ฯ 

การศึกษา    :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถานท่ีศึกษา    :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชย

การต าแหน่งโครงการ   :  ประธานโครงการ 

 

ช่ือ-นามสกุล    :  นายจงรัก พงษว์านิชสมบติั 

วนั เดือน ปี    :  2 กนัยายน 2540  

สถานท่ีเกิด    :   กรุงเทพ ฯ 

การศึกษา    :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถานท่ีศึกษา    :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชย

การต าแหน่งโครงการ   :  รองประธานโครงการ 

 

 

 




