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บทคัดย่อ 
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บทคัดย่อ 
 

โครงการน้ีเป็นโครงการประเภท นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ มู่ล่ี รีไซเคิล วตัถุประสงคเ์พื่อ (1). เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ (2). เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัธรรมชาติ (3).  เพื่อใหน้กัศึกษา
เกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม(4). เพื่อให้นกัศึกษามีความคิดริเร่ิม  สร้างสรรคแ์ละเพิ่ม
ทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
 มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 3.  ขั้น
ประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้ งแต่วนัท่ี มิถุนายน 2562 ถึง  
กุมภาพนัธ์ 2563 สถานท่ีด าเนินโครงการ คือ 62/157 ซอยอุดมเดช 11 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางเมือง
ใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270  
 2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 900 บาท เสียค่าใชจ่้าย 842 บาท คงเหลือเงิน 58 
บาท แบ่งคืนใหส้มาชิกคนละ 29 บาท 
             3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั้น (1). การ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครง (2). สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาต 
และเพิ่มรายไดใ้ห้กบัผูท่ี้มีอาชีพท านา (3).ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการ
ท างานเป็นทีม (4). ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 



 4 . ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานโครงการ คือ (1).ภยัธรรมชาติอาจท าให้
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเกิดการสียหายได ้(2). วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต  
              5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ คือ (1).ควรเก็บ
วตัถุดิบไวใ้นท่ีแหง้ เพื่อป้องกนัการเปียกช้ืน (2). วสัดุท่ีน ามาใชค้วรหาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้ 

6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ มู่ ล่ี  รีไซเคิล ผู ้ตอบปรากฏผลดัง น้ี  
แบบสอบถามแสดงความความพึงพอใจมีต่อ มู่ล่ี รีไซเคิล ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.61) รองลงมาดา้นราคา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.51) รองลงมาดา้นการ
จดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.48) และดา้นส่งเสริมการขาย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 
4.36) ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ข) 

 กติติกรรมประกาศ 

 
 โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์มู่ล่ี รีไซเคิล ส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย์
อุดมพร  เปตานนท์ ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าแนวคิดให้ค  าปรึกษา ให้ความรู้ดา้นการจดัท าโครงการ คอยดูแลใน
เร่ืองการด าเนินงานด้านเอกสารการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องและขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย ท่ีคอยตรวจดูความสมบูรณ์ของช้ินงานและการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ บอก
จุดบกพร่องและเสนอวิธีการแกไ้ขแบบตรงจุด สามารถท าให้การน าเสนอโครงการประสบผลส าเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดี ทางคณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆในชั้นเรียน ท่ีคอยให้การสนับสนุนและสละเวลาส่วนตวั เพื่อจดัท าโครงการ
ฉบบัน้ีใหเ้สร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี 
 คณะผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณทุกท่านดงัท่ีไดก้ล่าวถึงมาขา้งหน้าและท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงไว ้ณท่ีน้ีเป็น
อยา่งสูง 
 
         ขอขอบพระคุณ 
          
            คณะผู้จัดท า 

โครงการส่ิงประดิษฐ์มู่ลี ่รีไซเคิล 
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บทที ่1 
บทน า 

 
หลกัการและเหตุผล 

หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ิงท่ีผูค้นทัว่ไปใช้ดูข่าวสารในแต่ละวนัซ่ึงจะมีประโยชน์เพียงแค่อ่าน

ขอ้มูลข่าวสารและทิ้งไปเพราะตอ้งมีการอพัเดทขอ้มูลข่าวสารวนัต่อวนัท าใหมี้หนงัสือพิมพท่ี์ไม่ได้

ใช้แล้วและมกัจะถูกทิ้งหรือไม่มีคนเห็นคุณค่า ซ่ึงหนังสือพิมพ์สามารถน ากลบัมาใช้ในการเช็ด

กระจกหรือห่อผลไมใ้ห้สุกเร็วข้ึนแต่วนัน้ีหนังสือพิมพ์มิใช่มีประโยชน์แต่เพียงเท่าน้ีทางคณะ

ผูจ้ดัท าโครงการไดมี้แนวความคิดท่ีจะน าหนงัสือพิมพก์ลบัมาใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆไดอี้ก 

มู่ล่ี เป็นวสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งบา้น เพื่อให้เกิดความสวยงาม ส่วนมากแลว้เราจะใชมู้่ล่ี ใช้

ในการป้องกนัแสงแดดรวมทั้งความร้อนท่ีส่องเขา้มาภายในบา้น ห้องของคุณ มู่ล่ีท่ีผลิตกนัใน

ปัจจุบนั สามารถควบคุมการเปิดปิด ไดจ้ากสายบงัคบั ใชดึ้ง ให้มู่ล่ีปรับองศาได ้ท าหนา้ท่ีเป็นม่าน

ปรับแสง ส่ิงท่ีใชใ้นการบงัหนา้ต่างหรือใชค้รอบหนา้ต่างเพื่อกนัแสงหรือปรับระดบัของแสงท่ีจะ

เขา้มา เราจะเลือกใชมู้่ล่ี และผา้ม่าน แต่ยุคสมยัท่ีพฒันาข้ึนท าให้มีนวตักรรมท าให้เกิดมู่ล่ี ท่ีพฒันา

จากวสัดุท่ีคงทนบวกกบัลกัษณะแบบโมเดิร์น มีใหเ้ลือกใชห้ลายชนิดดว้ยกนั ท่ีใชอ้ยา่งหลากหลาย

มีการเปล่ียนแปลงใหมู้่ล่ีมีการควบคุมหรือปรับ ไดง่้ายยิง่ข้ึน 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ จากการ

น าวสัดุท่ีไม่ไดใ้ช้แลว้อย่างกระดาษหนงัสือพิมพเ์หลือใช้มาเพิ่มมูลค่า ให้ออกมาเป็นมู่ล่ีท่ีท  าจาก

กระดาษหนังสือพิมพ์ตามท่ีออกแบบและวางแผนไว้ เพื่อตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 เช่นเดียวกับทางคณะผูจ้ดัท าโครงการ ท่ีน ากระดาษ

หนงัสือพิมพท่ี์ใชแ้ลว้ และถูกทิ้งอยา่งไร้ประโยชน์ สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่สูญ

เปล่า



เป้าหมายของโครงการ 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 

 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

1.    น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 

2.    น าผลงานส่งเขา้ประกวดแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

3.    รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.    การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2.    สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละเพิ่มรายไดใ้หน้กัศึกษา 

3.    ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 

4.    ท าใหเ้กิดพความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์มู่ล่ีจากกระดาษหนงัสือพิมพ ์คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการดงัน้ี 

1. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์
2. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 
4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

1. แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 การออกแบบหมายถึง การรู้จกัวางแผนจดัตั้งขั้นตอน และรู้จกัเลือกใช้วสัดุวิธีการเพื่อท า
ตามท่ีตอ้งการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลกัษณะรูปแบบและคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตาม
ความคิดสร้างสรรค ์และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมา การออกแบบมีการใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรค ์
4 ลกัษณะ 

1. ความคิดริเร่ิม  (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ ้ ากนักบัความคิดของคน 
อ่ืนและแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดจากเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ให้แปลก
แตกต่างจากท่ีเคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีไม่เคยคาดคิด ความคิดริเร่ิมอาจเป็น
การน าเอาความคิดเก่ามาปรุงแต่งผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ความคิดริเร่ิมมีหลายระดบัซ่ึงอาจ
เป็นความคิดคร้ังแรกท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีใครสอนแม่ความคิดนั้นจะมีผูอ่ื้นคิดไวก่้อนแลว้ก็ตาม 

2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไม่ซ ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนั 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
         2.1 ความคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถในการใช้
ถอ้ยค าอยา่งคล่องแคล่ว 

2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์(Associational Fluency)  เป็น
ความสามารถท่ีจะคิดหาถอ้ยค าท่ีเหมือนกนัไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด 

2.3 ความคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก (Expression Fluency) เป็นความสามารถ
ในการใช้วลีหรือประโยค กล่าวคือสามารถท่ีจะน าค ามาเรียงกนัอยา่งรวดเร็วเพื่อให้ไดป้ระโยคท่ี
ตอ้งการ  

2.4  ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคน้ส่ิงท่ี
ตอ้งการภายในเวลาท่ีก าหนด เช่น คิดหาประโยชน์ของกระดาษหนงัสือพิมพใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด 



3. ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิด แบ่งออกเป็น  
    3.1 ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดข้ึนทนัที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะ

พยายามคิดได้หลายทางอย่างอิสระ ตัวอย่างของคนท่ีมีความคิดยืดหยุ่นในด้านน้ีจะคิดได้ว่า
ประโยชน์ของหนงัสือพิมพ์มีอะไรบา้ง ความคิดของผูท่ี้ยืดหยุ่นสามารถจดักลุ่มไดห้ลายทิศทาง
หรือหลายดา้น เช่น เพื่อรู้ข่าวสาร เพื่อโฆษณาสินคา้ เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะท่ีคนท่ีไม่มีความคิด
สร้างสรรคจ์ะคิดไดเ้พียงทิศทางเดียวคือเพื่อรู้ข่าวสารเท่านั้น 

    3.2 ความคิดยืดหยุน่ทางดา้นการดดัแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึงความสามารถ
ในการดัดแปลงความรู้หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลายๆด้านซ่ึงประโยชน์ต่อการ
แกปั้ญหาผูท่ี้มีความยดืหยุน่จะคิดดดัแปลงไดไ้ม่ซ ้ ากนั 

4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอน
สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน หรือเป็นแผงงานท่ีสมบูรณ์ข้ึน ความคิดละเอียดละออจดัเป็น
รายละเอียดท่ีน ามาตกแต่ง ขยายความคิดคร้ังแรกใหส้มบูรณ์ข้ึน (Guilford 1967:145-151) 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผลิตภณัฑ ์การออกแบบผลิตภณัฑมี์ปัจจยั 4 ประการคือ  

1. การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
    การออกแบบผลิตภณัฑ ์ควรตอ้งพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นประการแรกเพื่อ

จะได้ออกแบบให้ได้ความคงทนถาวรมากน้อย หรือให้เหมาะสมกับการใช้เพียงชั่วคราวของ
ผลิตภณัฑ์นั้น เพราะการออกแบบจะตอ้งค านึงถึงวสัดุและเวลาการผลิตไปพร้อมกนั ถา้ออกแบบ
โดยไม่ไดศึ้กษาถึงคุณภาพตามเป้าหมายของการผลิตแลว้ ก็ไม่สามารถออกแบบท่ีเหมาะสมได ้

2. การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัวสัดุและกระบวนการผลิต 
     ในท่ีน้ีใคร่ขอย  ้าทางดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์โดยตรง ดว้ยการผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้
หรือ   ผลิตภณัฑ์ ก าลังการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์จ  านวนมาก มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะใช้
เคร่ืองมือในการผลิตเช่น เคร่ืองจักรกล หรือเคร่ืองทุ่นแรงอ่ืน ๆ และต้องเหมาะสมกับวสัดุ 
ออกแบบผลิตภณัฑจ์ะตอ้งพิจารณาถึงวสัดุและกระบวนการผลิตไปพร้อมกนั 

3. การออกแบบท่ีสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
   3.1 ความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยู่เป็นความตอ้งการท่ีเหมาะสมกบั
สภาพวฒันธรรม รสนิยม และการใช้ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคยงัเก่ียวข้องกบั
สภาพเศรษฐกิจโดยตรงอีกดว้ย 
 3.2 สภาพสังคมท่ีเศรษฐกิจก าลงัตกต ่าการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง ราคาสูง 
สินคา้ฟุ่มเฟือย หรือเน้นความงามทางการออกแบบมากจนผลิตภณัฑ์นั้นราคาสูง การออกแบบ
เช่นน้ี อาจจะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

4. การออกแบบท่ีมีคุณค่าทางความงาม 



       เพื่อใหผู้อ้อกแบบตระหนกัถึงความงามท่ีเด่นชดัร่วมสมยั และมีความคิดสร้างสรรคแ์ทรก
อยูใ่นการออกแบบแต่ละช้ิน ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือในผลิตภณัฑ์เป็นคุณค่าส่วน
หน่ึงของความงามอีกดว้ย 
หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์   

            การออกแบบผลิตภัณฑ์ มี ปัจจัย  (Design factors)   มากมาย ท่ีนักออกแบบท่ีต้อง
ค านึงถึง  แต่ในท่ีน้ีจะขอกล่าวเพียงปัจจยัพื้นฐาน 10 ประการ  ท่ีนิยมใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
สร้างสรรค์ผลงานเชิงอุตสาหกรรม   ซ่ึงปัจจยัดังกล่าวเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได้ และเป็น
ตวัก าหนดองคป์ระกอบของงานออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ส าคญั  ไดแ้ก่ 

1. หนา้ท่ีใชส้อย (Function) 
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าท่ีใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว้  คือสามารถ

ตอบสนองประโยชน์ใชส้อยตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในหน่ึงผลิตภณัฑ์นั้น
อาจมีหนา้ท่ีใชส้อยอยา่งเดียวหรือกลายหนา้ท่ีก็ได ้ แต่หนา้ท่ีใชส้อยจะดีหรือไม่นั้น  ตอ้งใชง้านไป
ระยะหน่ึงถึงจะทราบขอ้บกพร่อง   

2. ความสวยงามน่าใช ้(Aesthetics or sales appeal) 
ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมานั้นจะตอ้งมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยม

ของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย  เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บความนิยมและไดผ้ลดี  เพราะ
ความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกท่ีคนเราสัมผสัไดก่้อนมกัเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลกั  การ
ก าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น  ไม่เหมือนกบัการก าหนดรูปร่างและสีในงาน
จิตรกรรม  ซ่ึงสามารถท่ีจะแสดงหรือก าหนดรูปร่างและสีไดต้ามความนึกคิดของจิตกร แต่ในงาน
ออกแบบผลิตภณัฑน์ั้น  จ าเป็นตอ้งยึดขอ้มูลและกฎเกณฑผ์สมผสานของรูปร่างและสีสัน  ระหวา่ง
ทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเขา้ดว้ยกนั  ถึงแมว้า่มนุษยแ์ต่ละคนมีการรับรู้และ
พึงพอใจในเร่ืองของความงามไดไ้ม่เท่ากนั  และไม่มีกฎเกณฑ์การตดัสินใจใด ๆ ท่ีเป็นตวัช้ีขาด
ความถูกความผดิ   

3. ความสะดวกสบายในการใช ้(Ergonomics) 
ก า รออกแบบผ ลิ ตภัณฑ์ ท่ี ดี นั้ น ต้อ ง เ ข้ า ใ จก า ย วิ ภ า ค เ ชิ ง กล เ ก่ี ย วกับ ขน า ด 

สัดส่วน  ความสามารถและขีดจ ากดัท่ีเหมาะสมส าหรับอวยัวะต่าง ๆ ของผูใ้ช ้การเกิดความรู้สึกท่ีดี
และสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์   ทั้ งทางด้านจิตวิทยา(Psychology)และสรีระวิทยา
(Physiology)  ซ่ึงแตกต่างกันไปตามลักษณะเพศ เผ่าพนัธ์ุ ภูมิล าเนา และสังคมแวดล้อมท่ีใช้
ผลิตภณัฑน์ั้นเป็นขอ้บงัคบัในการออกแบบ 

4. ความปลอดภยั (Safety) 
ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีพของมนุษย ์ มีทั้งประโยชน์และ

โทษในตวัการออกแบบจึงต้องค านึงถึงความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคเป็น



ส าคญัไม่เลือกใช้วสัดุ สี กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้หรือท าลายส่ิงแวดลอ้ม ถา้
หลีกเล่ียงไม่ไดต้อ้งแสดงเคร่ืองหมายเตือนไวใ้หช้ดัเจนและมีค าอธิบายการใชแ้นบมากบัผลิตภณัฑ์
ดว้ย  

5. ความแขง็แรง (Construction) 
ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมานั้นจะตอ้งมีความแข็งแรงในตวั  ทนทานต่อการใชง้านตามหนา้ท่ี

และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบติัของวสัดุ ขนาด แรงกระท าใน
รูปแบบต่าง ๆ จากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีดีต้องมีความมั่นคง
แข็งแรง  ตอ้งเขา้ใจหลกัโครงสร้างและการรับน ้ าหนกั  ตอ้งสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งาน
ให้กบัผูใ้ชด้ว้ย เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านให้กบัผูใ้ชด้ว้ย เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านให้
เหมาะสม สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ   และต้องรู้จักผสมความงามเข้ากับช้ินงานได้อย่าง
กลมกลืน  เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแขง็แรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม จึงเป็นหนา้ท่ีของ
นกัออกแบบท่ีจะตอ้งเป็นผูผ้สานสองส่ิงเขา้มาอยูใ่นความพอดีใหไ้ด ้  นอกจากการเลือกใชป้ระเภท
ของวสัดุ โครงสร้างท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงความประหยดัควบคู่กนัไปดว้ย 

6. ราคา (Cost) 
ก่อนการออกแบบผลิตภณัฑ์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใชว้่าเป็นกลุ่มใด  อาชีพ

อะไร ฐานะเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะช่วยใหน้กัออกแบบสามารถก าหนดแบบผลิตภณัฑแ์ละประมาณราคา
ขายให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดใ้กลเ้คียงมากข้ึน  การจะไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสม
นั้น  ส่วนหน่ึงอยู่ท่ีการเลือกใช้ชนิด  หรือเกรดของวสัดุ  และวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม  ผลิตไดง่้าย
และรวดเร็ว  แต่ในกรณีท่ีประมาณราคาจากแบบสูงกวา่ท่ีก าหนดก็อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือ
พฒันาองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ กนัใหม่เพื่อลดตน้ทุน  แต่ทั้งน้ีตอ้งคงไวซ่ึ้งคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น 

7. วสัดุ (Materials) 
การออกแบบควรเลือกวสัดุท่ีมีคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความใส ผิวมนัวาว ทนความ

ร้อน ทนกรดด่างไม่ล่ืน ฯลฯ ให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ นอกจากนั้นยงัตอ้ง
พิจารณาถึงความง่ายในการดูแลรักษา  ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซ้ือและคงคลงั รวมถึง
จิตส านึกในการรณรงคช่์วยกนัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยการเลือกใชว้สัดุท่ีหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ได ้
(recycle) ก็เป็นส่ิงท่ีนกัอกแบบตอ้งตระหนกัถึงในการออกแบบร่วมดว้ย  เพื่อช่วยลดกนัลดปริมาณ
ขยะของโลก 

8. กรรมวธีิการผลิต (Production) 
ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตไดง่้าย รวดเร็ว ประหยดัวสัดุ ค่าแรงและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม  และควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรท่ีจะลดต้นทุนได้รวดเร็วอย่างมี
ประสิทธิภาพ มากกวา่การประหยดัเพราะการผลิตทีละมาก ๆ  



9. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) 
ผลิตภณัฑทุ์กชนิดควรออกแบบใหส้ามารถบ ารุงรักษา และแกไ้ขซ่อมแซมไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก

เม่ือมีการช ารุดเสียหายเกิดข้ึน  ง่ายและสะดวกต่อการท าความสะอาดเพื่อช่วยยดือายกุารใชง้านของ
ผลิตภณัฑ ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองยนต ์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ  ท่ีมีกลไกภายในซบัซอ้น 
อะไหล่บางช้ินย่อมมีการเส่ือมสภาพไปตามอายุการใช้งานหรือจากการใช้งานท่ีผิดวิธี   การ
ออกแบบท่ีดีนั้นจะตอ้งศึกษาถึงต าแหน่งในการจดัวางกลไกแต่ละช้ิน  เพื่อท่ีจะไดอ้อกแบบส่วน
ของฝาครอบบ ริ เวณต่าง  ๆ   ให้สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือ เป ล่ี ยนอะไหล่ได้
โดยง่าย  นอกจากนั้นการออกแบบยงัตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย   

10. การขนส่ง (Transportation) 
ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบควรค านึงถึงการประหยดัค่าขนส่ง ความสะดวกในการขนส่ง 

ระยะทาง เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน ้ าหรือทางอากาศ ) การกินเน้ือท่ีในการขนส่ง (มิติความ
จุ กวา้ง´ยาว´ สูง  ของรถยนตส่์วนบุคคล รถบรรทุกทัว่ไป ตูบ้รรทุกสินคา้ ฯลฯ) ส่วนการบรรจุหีบ
ห่อตอ้งสามารถป้องกนัไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายของผลิตภณัฑ์ไดง่้าย กรณีท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีท าการ
ออกแบบนั้นมีขนาดใหญ่  อาจตอ้งออกแบบให้ช้ินส่วนสามารถถอดประกอบไดง่้าย เพื่อท าให้หีบ
ห่อมีขนาดเล็กลง 
(อา้งอิง https://sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph15/w9) 
 
2. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การซ้ือของผูบ้ริโภค ในท่ีน้ีเนน้ท่ีตวัผูซ้ื้อ เป็นส าคญั การซ้ือ
เป็นเพียงจุดหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจและไม่สามารถแยกออกไดว้า่ จากการบริโภคสินคา้ทั้งท่ี
กระท าโดยตวัผูซ้ื้อเองหรือการบริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว ซ่ึงมีผูซ้ื้อเป็นผูซ้ื้อให้แทน 
การซ้ือนั้นผูซ้ื้อแทนจะเป็นผูท้  างานแทนความพึงพอใจของผูท่ี้จะบริโภคอีกต่อหน่ึง (ธงชยั สันติ
วงษ,์ 2539, หนา้ 351) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใช้สินคา้และการบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึง
พอใจของเขา (ปณิศา ลญัชานนท,์ 2548, หนา้ 83) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ความต้องการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การ
ตดัสินใจซ้ือและการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 
(สุวฒัน์ ศิริรันดร์ และภาวนา สายชู, 2548, หนา้ 241) 

บริการ ซ่ึงการเขา้ใจถึงสาเหตุต่าง ๆ ท่ีมีผลในการจูงใจหรือก ากบัการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคนัน่เองท่ีจะท าใหน้กัการตลาดสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดส้ าเร็จผล ดว้ยการสามารถชกั

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


น าและหว่านลอ้มให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้ และมีความจงรักภกัดีท่ีจะซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อไปเร่ือย ๆ (ธงชยั 
สันติวงษ,์ 2540, หนา้ 29) 

แอบราฮัม  มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นนักจิตวิทยาและนักมนุษย์วิทยาซ่ึงได้น
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเป็นนกัจิตวิทยาและผูใ้ห้ค  าปรึกษามาเป็นพื้นฐานในการเสนอทฤษฎีท่ี
อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยว์่าจะมีความตอ้งการเป็นระดบัต่าง ๆ ลาเฮย ์(Lahey, 2004, p. 383) 
กล่าวถึง กรอบความคิดท่ีส าคญัของทฤษฎีมาสโลว ์ซ่ึงระบุวา่บุคคลมีความตอ้งการเรียงล าดบัจาก
พื้นฐานไปยงัระดบัสูงสุด ซ่ึงถือเป็นฐานคิดหรือสมมติฐานของทฤษฎี กล่าวคือ 

1. มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีวนัส้ินสุด และมากข้ึนเร่ือยๆ ส่ิงท่ี
มนุษยต์อ้งการข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีเขาไดรั้บ หรือมีอยูแ่ลว้ เม่ือความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ก็ยงัมีความตอ้งการนั้นต่อไป เช่น ความตอ้งการในปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต 
เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมของมนุษยอี์ก แต่
ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเป็นส่ิงจูงใจต่อไป 

3. ความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัของความส าคญัแตกต่างกนั ความตอ้งการมีหลายด้าน 
บุคคลมีการแบ่งระดับความส าคญั ความเร่งด่วนต่อชีวิตแตกต่างกนั และจะแสดงพฤติกรรมท่ี
น าไปสู่ความตอ้งการท่ีมีความส าคญัมากกวา่ก่อนเสมอ 

แต่เดิมนั้น ทฤษฎีล าดบัขั้นแห่งความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) 
แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ไดแ้ก่ (Boeree, 2006, p. 2) 

1. ความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการ
พื้นฐานของร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและกรพกัผ่อน เป็นตน้ 
ความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นส าหรับมีชีวิตอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทาง
สรีระอยูเ่สมอจะขาดเสียไม่ได ้ถา้อยูใ่นสภาพท่ีขาดจะกระตุน้ใหต้นมีกิจกรรม ขวนขวายท่ีจะสนอง
ความตอ้งการ 

2. ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety Needs) หมายถึง ความตอ้งการความ
มัน่คงปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ และเป็นอิสระจากความกลวั ขู่เข็ญ บงัคบั จากผูอ่ื้น
และส่ิงแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้กนั ความตอ้งการประเภทน้ีเร่ิมตั้งแต่
วยัทารกจนกระทัง่วยัชรา ความตอ้งการท่ีจะมีงานท าเป็นหลกัแหล่งก็เป็นความตอ้งการเพื่อสวสัด์ิ
ภาพของผูใ้หญ่อยา่งหน่ึง 

3. ความต้องการความรักและความผูกพนั (Love and Belonging Needs) มนุษย์ทุกคนมี
ความปรารถนาจะให้เป็นท่ีรักของผูอ่ื้น และตอ้งการมีความผูกพนักบัผูอ่ื้นหรือมีความสัมพนัธ์เป็น
ส่วนหน่ึงของหมู่ ทราบว่าทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนท่ีรู้สึกว่าเหงาไม่มีเพื่อน มีชีวิตไม่

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/Abraham%20Maslow
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2


สมบูรณ์ เป็นผูท่ี้จะตอ้งซ่อมความตอ้งการประเภทน้ี คนท่ีรู้สึกวาตนเป็นท่ีรักและยอมรับของหมู่จะ
เป็นผูท่ี้สมปรารถนาในการตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ 

4. ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) ความตอ้งการน้ีประกอบดว้ยความตอ้งการท่ี
จะประสบผลส าเร็จ มีความสามารถ ตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นเห็นวา่ตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าและ
มีเกียรติ ตอ้งการไดรั้บความยกยอ่งและนบัถือจากผูอ่ื้น ผูท่ี้มีความสมปรารถนาในความตอ้งการน้ี
จะเป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจในตวัเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงขา้มกบัผูท่ี้ขาดความต้องการ
ประเภทน้ี จะรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ย มองโลกในแง่ร้าย 

5. ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพฒันาตนเองให้สมบูรณ์ (Need for self-
actualization) มาสโลว ์อธิบายความตอ้งการท่ีเรียกวา่ “ Self Actualization ” วา่เป็นความตอ้งการท่ี
จะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงของตน จะกลา้ท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดินของชีวติ รู้จกัค่านิยมของ
ตนเอง มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมีความสามารถท าได้ ทั้ ง
ทางด้านสติปัญญา ทกัษะ และอารมณ์ความรู้สึกยอมรับตนเองทั้งส่วนดีและส่วนเสียของตน ท่ี
ส าคญัท่ีสุดก็คือการมีสติท่ีจะยอมรับวา่ตนใชก้ลไกในการป้องกนัตนในการปรับตวัและพยายามท่ี
จะเลิกใช ้เปิดโอกาสให้ตนเองไดเ้ผชิญกบัความจริงของชีวิต เผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ โดยคิดวา่
เป็นส่ิงท่ี “ทา้ทาย” “น่าต่ืนเตน้” และมีความหมาย กระบวนการท่ีจะพฒันาตนเองเตม็ท่ีตามศกัยภาพ
ของตน เป็นกระบวนการท่ีไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาท่ีมีชีวติอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะพฒันา
ตนเองเตม็ท่ีตามศกัยภาพของตน เพราะมีนอ้ยคนท่ีจะไดถึ้งขั้น “ Self Actualization ” อยา่งสมบูรณ์ 
(อา้งอิง https://www.gotoknow.org/posts/629839) 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

การซ้ือสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงนั้น ผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีนักการตลาดจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ ในขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคท่ีอยูด่ว้ยกนั 5 ข้ึนตอน ดงัน้ี  

1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition)  ผูบ้ริโภคจะรับรู้ปัญหาไดเ้กิดจากการเห็นสภาพ
ความแตกต่างระหว่างสภาพในปัจจุบนักบัสภาพในความปรารถนา  หากมีแรงกระตุน้มากพอให้
ผูบ้ริโภคพยายามท่ีจะไปอยูใ่นสภาพแห่งความปรารถนาแลว้ ผูบ้ริโภคก็จะด้ินรนหาทางแกไ้ข  เช่น 
เม่ือเกิดเป็นสิว ท าใหห้นา้ดูไม่เรียบ ผวิไม่เนียน  คนพบเห็นก็รู้สึกไม่ชวนมอง  จึงปรารถนาจะท าให้
หนา้เนียน เรียบ ไร้ปุ่มสิว  ปัญหาคือเป็นสิว ท าใหต้อ้งหาวธีิการรักษาใหห้าย  นกัการตลาดหรือนกั
โฆษณาจึงตอ้งพยายามช้ีจุดปัญหาใหผู้บ้ริโภค 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search)  หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดแ้รงกระตุน้ท าให้รับรู้ถึง
ปัญหาแลว้ ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคก็จะแสวงหาขอ้มูลเพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจโดยจะคน้หาขอ้มูลจาก
แหล่งภายในก่อน  (Internal search)  และหากขอ้มูลมีไม่เพียงพอก็จะหาจากแหล่งขอ้มูลภายนอก 
(External search)  ขอ้มูลภายนอก (External search) เป็นขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้ควา้หาจากแหล่งอ่ืน ๆ 
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ภายนอกท่ีไม่ไดม้าจากความทรงจ า  เช่น จากตวับุคคล  เช่น  เพื่อน  สมาชิกในครอบครัว  ท่ีอาจเคย
ใช้สินคา้หรือได้ขอ้มูลข่าวสารมาบา้ง  หรืออาจสอบถามจากพนักงานขาย  ซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบั
สินคา้ท่ีขายโดยผา่นการฝึกอบรมมา 

3. การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ท่ีสนใจแลว้ ก็จะท าการประเมินว่า  สินคา้ยี่ห้อใดดีกว่ากนั  โดยจะค านึงถึงประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บและตอบสนองความพึงพอใจได ้ ดงันั้น ผลิตภณัฑ์ตอ้งสามารถช้ีให้เห็นจุดเด่นท่ี
ชดัเจน  ตรงใจ  เพื่อผูบ้ริโภคจะไดน้ าไปใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ  เช่น  ผูบ้ริโภคในยคุเศรษฐกิจบีบรัด
ตวั  ตอ้งการจะใชเ้งินแบบประหยดัท่ีสุด  แต่ก็ยงัคงอยากไดรั้บความสะดวกสบายเหมือนเดิม   

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase)  เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคไดล้งความเห็นว่าจะจ่ายเงินเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑท่ี์คิดวา่ดีท่ีสุดส าหรับเขา  บางคร้ังแมว้า่ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจซ้ือแลว้ก็ตาม  แต่อาจมีปัจจยั
บางอยา่งเขา้มากระทบท าให้เกิดการล่าชา้ ลงัเล  เช่น  กลวัวา่จ่ายเงินไปแลว้ จะมีเงินเหลือใชไ้ม่พอ
ถึงส้ินเดือน ไม่แน่ใจว่าผลิตภณัฑ์จะดีจริงเหมือนท่ีได้โฆษณาไวห้รือไม่  เพื่อนหรือคนใกล้ชิ
แนะน าใหล้องทบทวนอีกทีก่อน  ดงันั้นโฆษณาควรหาวธีิในการโฆษณาเพื่อเร่งใหเ้กิดการตดัสินใจ
ซ้ือเร็วข้ึน 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลังจากมีการซ้ือแล้ว ผูบ้ริโภคจะ
ไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภค
ไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ ท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าไดห้รืออาจมีการแนะท าให้เกิดลูกคา้ราย
ใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจาก
การบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของ
ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

1.  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ( Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นวธีิการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือ
ว่าเป็นส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบติั เพื่อให้สังคมด าเนินและมีการพฒันาไปได้ด้วยดี บุคคลใน
สังคมเดียวกนัจึงตอ้งยึดถือและปฏิบติัตามวฒันธรรมเพื่อการอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสังคม วฒันธรรม
เป็นเคร่ืองผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้้วยกนั วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการพื้นฐานและ
พฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรู้เร่ืองค่านิยม ทศันคติ ความชอบ การรับรู้ และมีพฤติกรรม
อยา่งไรนั้น จะตอ้งผา่นกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว และสถาบนัต่างๆในสังคม 
คนท่ีอยู่ในวฒันธรรมต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกัน การก าหนดกลยุทธ์จึงต้อง



แตกต่างกนัไปส าหรับตลาดท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั โดยวฒันธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภท ดงัน้ี 
       1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นรูปแบบหรือวิธีทางในการด าเนิน
ชีวิตท่ีสามารถเรียนรู้และถ่ายทอด สืบต่อกนัมาโดยผ่านขบวนการอบรมและขดัเกลาทางสังคม 
วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงพื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการซ้ือและพฤติกรรมของบุคคล 
 1.2 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยๆในแต่ละวฒันธรรม ซ่ึง
มีรากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาคท่ีแตกต่างกนั บุคคลท่ีอยูใ่นวฒันธรรมกลุ่มย่อย
จะมีขอ้ปฏิบติัทางวฒันธรรมและสังคมท่ีแตกต่างกนัไปจากกลุ่มอ่ืน ท าให้มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู ่
ความต้องการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกันและในกลุ่มเดียวกันจะมี
พฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั วฒันธรรมกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ                                                            
                1.3 ชั้นทางสังคม (Social class) เป็นการจดัล าดบับุคคลในสังคมจากระดบัสูงไประดบั

ต ่า โดยใชล้กัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ อาชีพ ฐานะ รายได ้ตระกูลหรือชาติก าเนิด ต าแหน่งหน้าท่ี
ของบุคคลเพื่อจะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย ต าแหน่งของ
ผลิตภณัฑแ์ละการจดัส่วนประสมทางการตลาด  

2. ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคมจะประกอบดว้ย 
                   2.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งด้วยมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง เน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับ
ของกลุ่ม จึงตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุ่มอา้งอิง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 
กลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ 
                   2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ 
ความคิดและค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การเสนอ
ขายสินคา้จึงตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภค และการด าเนินชีวติของครอบครัวดว้ย 
                   2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น 
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กรและสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
ฉะนั้นในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคมกัจะมีบทบาทหลายบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบั การตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของตนเอง และผูอ่ื้นดว้ย ดงัพิจารณาไดจ้ากรายละเอียด ต่อไปน้ี 

3.  ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลของคนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
                   3.1 อายุ (Age) อายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่น
ชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ 



                   3.2 วงจรชีวติครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคล
ในลกัษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ
ทศันคติและค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่าง
กนั Kotler. (2003 : 260) ไดก้ล่าวว่า วงจรชีวิตครอบครัว ประกอบดว้ยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะมี
ลกัษณะการบริโภคและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
                3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการ

สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 
                   3.4 รายได ้(Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย 
รายได้การออมสินทรัพย ์อ านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทั้งส้ิน 
                   3.5 การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 
                   3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือคุณค่า 
(Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึง
อตัราผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อตราสินคา้ รูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการ
ด าเนินชีวิตในโลกมนุษย ์โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) ความ
คิดเห็น (Opinions) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, หนา้ 130-135) 

4.  ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological factor) หรือปัจจยัภายใน การเลือกซ้ือของบุคคล
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือและการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย 
                   4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ (Drive) ท่ีอยู่ภายในตวับุคคล ซ่ึง
กระตุ้นให้บุคคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกได้ 
พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจ (Motive) ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้
จากภายในตวับุคคลท่ีตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึน
ภายในตวัมนุษย ์ถือวา่เป็นความตอ้งการของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็น ความตอ้งการทางดา้น ต่างๆ ท าให้
เกิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินคา้มาบ าบดัความตอ้งการของตน 
                   4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูปั่จจยัภายใน 
เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการและอารมณ์ และยงัมีปัจจยัภายนอกคือ ส่ิงกระตุน้ การ
รับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 การเห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน รส กาย การสัมผสั ซ่ึงแต่
ละคนมีการรับรู้แตกต่างกนัไป  



                   4.3 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลจากประสบการณ์
ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดข้ึน เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้และเกิดการตอบสนองต่อส่ิง
กระตุน้นั้น 
                   4.4 ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดซ่ึงบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมา
จากประสบการณ์ในอดีต 
                   4.5 ทศันคติ (Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 
ความรู้สึกดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Kotler. 2003 : 
270) หรือ หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงส่วนประกอบของทศันคติ จะ
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
                   4.6 บุคลิกภาพ (Personality)  เป็นรูปแบบลักษณะของบุคคลท่ีจะเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีมีลกัษณะแตกต่างของบุคคลซ่ึง
น าไปสู่การตอบสนองท่ีสม ่าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อส่ิงกระตุน้ 
                   4.7 แนวคิดของตนเอง (Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเองหรือ
ความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 

5.  ปัจจยัดา้นการตลาด (Marketing factor) หรือ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปร
ทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
(อา้งอิง https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25/ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อก/) 
 
3.  แนวคิดการเขียนแผนธุรกจิ 

แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิง่ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิม
จะก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจท่ีจะ
เปล่ียนความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบวา่แผนธุรกิจเปรียบ
เหมือนแผนท่ีในการเดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ 
แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจการ
คาดคะเนทางการเงิน ท่ีจะช้ีน าผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควร
ระวงัดว้ยเช่นกนั 

 เน่ืองจากแผนธุรกิจท่ีดียอ่มช่วยในการวดัถึงความเป็นไปไดข้องกิจการท่ีจะลงทุน แผน
จึงควรประกอบดว้ยการวเิคราะห์อยา่งละเอียดในตวัแปรหรือปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

              1. สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย 
2. กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั 
3. จุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการท่ีจะท า 
4. นโยบายการตลาด เช่น นโยบายดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินคา้ 

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


5. วธีิการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ 
6. ตวัเลขทางการเงิน นบัตั้งแต่รายไดท่ี้คาดวา่จะได ้ค่าใชจ่้าย ก าไร ขาดทุน จ านวนเงิน 

ลงทุนท่ีตอ้งการและกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดม้าหรือใชไ้ป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แผนธุรกิจท่ีดี เม่ืออ่านแลว้ควรจะตอ้งตอบค าถามเหล่าน้ีได ้

1.  การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั 
2. ธุรกิจน้ีน่าลงทุนไหม 
3. ธุรกิจมีแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จตั้งแต่เร่ิมจดัตั้งมากนอ้ยเพียงใด 
4. ธุรกิจมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
5. สินคา้ท่ีจะผลิตมีวธีิการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด 
6. สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
7. วธีิการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้น มีทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกวา่
หรือไม่ 
8. หนา้ท่ีต่าง ๆ เช่น การผลิต การจ าหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มีการ 

จดัการท่ีดีและเหมาะสมเพียงใด 
9. จ  านวนและคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ 

โดยสรุปแลว้แผนธุรกิจท่ีมีการรวบรวมและเขียนข้ึนอย่างดีนั้น ไม่เพียงแต่ให้ขอ้มูลท่ีเป็น

ขอ้เทจ็จริงเท่านั้น ตวัแผนตอ้งสามารถเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีดี ท่ีจะส่งผา่นความคิด ผลการวจิยัและ

แผนท่ีจะน าเสนอใหก้บัผูอ่้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้ของเงิน  ตอ้งเป็นพื้นฐานส าคญัของการบริหาร

และด าเนินกิจการท่ีจะจดัตั้งข้ึน นอกจากน้ี ยงัตอ้งเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลความกา้วหน้าของ

กิจการ รวมถึงการประเมินถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็น ดงันั้น นบัไดว้า่การวางแผนธุรกิจเป็นเร่ือง

ท่ีตอ้งพิถีพิถนั ใช้เวลาใช้ความพยายาม เสียค่าใช้จ่าย แต่ผลลพัธ์ท่ีได้กลบัมา คือ ความแตกต่าง

ระหวา่งความส าเร็จและความลม้เหลวของกิจการทีเดียว 

องคป์ระกอบแผนธุรกิจ 

แมว้า่องคป์ระกอบของแผนธุรกิจจะไม่ไดมี้ก าหนดไวต้ายตวั หากแต่องคป์ระกอบหลกั ซ่ึง

นกัลงทุนพิจารณาวา่เป็นส่ิงส าคญัและตอ้งการรู้ จะประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ี คือ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 : บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
เป็นส่วนท่ีจะสรุปใจความส าคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยูใ่นความยาวไม่เกิน 1-2 หนา้ 

ส่วนน้ีมีความส าคญั เพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ีวา่ จะ
อ่านรายละเอียดในตวัแผนต่อหรือไม่ ดงันั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งช้ีให้เห็นประเด็นส าคญัสอง
ประการ คือ 



1.ช้ีใหเ้ห็นวา่มีโอกาสจริง ๆ เกิดข้ึนในตลาดส าหรับธุรกิจท่ีก าลงัคิดจะท า 
2.ช้ีให้เห็นว่า สินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้น จะสามารถใช้โอกาสในตลาดท่ีว่านั้นให้เป็น

ประโยชน์ไดอ้ยา่งไร 
บทสรุปผู ้บริหารจึงต้องเขียนให้เกิดความน่าเช่ือถือ หนักแน่น และชวนให้ติดตาม

รายละเอียดท่ีอยู่ในแผนต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไวเ้สมอว่า คุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะ
สะทอ้นถึงคุณภาพของแผนโดยรวม จึงควรใหเ้วลากบัการเขียนส่วนน้ีอยา่งพิถีพิถนั  

เน้ือหาในบทสรุปผูบ้ริหารควรจะกล่าวถึงส่ิงต่อไปน้ี 
1. อธิบายวา่จะท าธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไร 
2. โอกาสและกลยุทธ์ สรุปวา่อะไรคือโอกาส ท าไมจึงน่าในใจ และจะใชโ้อกาสนั้นดว้ยวธีิ

อยา่งไร 
3. กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคะเนลูกคา้เป้าหมาย 
4. ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ 
5. ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก าไร 
6. ทีมผูบ้ริหาร 
7. ขอ้เสนอผลตอบแทน 
องคป์ระกอบท่ี 2 : ประวติัยอ่ของกิจการ 

ส่วนน้ีคือการให้ขอ้มูลเบ้ือตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในดา้น

รูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด 

การคิดคน้และพฒันาสินคา้/บริการ ท่ีตอ้งการน าเสนอให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 

องคป์ระกอบท่ี 3 : การวเิคราะห์สถานการณ์ 

ขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนธุรกิจ คือ การพยายามท าความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของ

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆท่ีส่งผล

กระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถ

ในการท าก าไร และความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ของกิจการ ดงันั้นการวเิคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงาน

อนัดบัแรกท่ีส าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรกระท า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดทิศทาง กลยทุธ์ และ

แผนการด าเนินงานของกิจการ การวเิคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอยา่งยอ่ ๆ วา่ SWOT ANALYSIS 

1. การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อมของ

กิจการในดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ีโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนท่ีเป็น จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน 

(Weaknesses) ของกิจการ 



2. การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ี

ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้นจึงตอ้งพยายามเขา้ใจในสถานการณ์

ปัจจุบนัและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นไปในลกัษณะท่ี

เป็นโอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการด าเนินธุรกิจ ผลลพัธ์จากขั้นตอนของ

การวิเคราะห์สถานการณ์ คือ บทวิเคราะห์ความเป็นไปและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของการ

ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์ดา้นต่าง ๆ ของกิจการ 

องคป์ระกอบท่ี 4 : วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการตอ้งการไดรั้บ

ในช่วงระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ 

และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมาย

ทางการจดัการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ีเป้าหมายทาง

ธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้ น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ปี และ

เป้าหมายระยะยาวท่ีนานกวา่ 5 ปี 

ลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการ คือ 

1. มีความเป็นไปได ้ 

2. สามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

3. เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว 

กล่าวคือ ไม่มุ่งหวงัเพียงก าไรหรือผลลพัธ์ในระยะสั้นมากจนเกินไป โดยเฉพาะหากผลในระยะสั้น

นั้นจะก่อให้เกิดผลเสียไดใ้นระยะปานกลางและระยะยาว 

องคป์ระกอบท่ี 5 : แผนการตลาด 

แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 

ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหน้า โดยใช้ประโยชน์

จากความเข้าใจท่ีได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองค์ประกอบท่ี 3 มาพิจารณาร่วมกับ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก าหนดไวใ้นองคป์ระกอบท่ี 4  

ดงันั้น การวางแผนการตลาดจึงเป็นการก าหนดกลยุทธ์และวิธีในการด าเนินกิจกรรมทาง

การตลาด เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมุ่งหวงั โดยค านึงถึงการใช้

ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบรับกบัความเป็นไปและแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ 

เน้ือหาของแผนการตลาดตอ้งตอบค าถามหลกัๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 



1. เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 

2. ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 

3. จะน าเสนอสินคา้/บริการอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และดว้ยวธีิการใด 

4. จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวธีิการใดบา้ง 

5. ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 

การตอบค าถามดงักล่าวขา้งตน้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งพิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคญั

ของ 

แผนการตลาด ซ่ึงมีเน้ือหาหลกั 4 ส่วนดงัน้ี 

1. เป้าหมายทางการตลาด 

2. การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

3. กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาด 

- กลยทุธ์การตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

- กลยทุธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาด 

- กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

องคป์ระกอบท่ี 6 : แผนการจดัการและแผนคน 

ในส่วนน้ีผูจ้ดัท าแผนจะต้องระบุโครงสร้างขององค์การให้ชัดเจน โดยแสดงแผนผงั

โครงสร้างขององค์กรว่า ประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบ้าง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความ

รับผดิชอบอะไร รวมถึงต าแหน่งผูบ้ริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้างของคณะกรรมการและการ

ถือหุ้น การเขียนในส่วนน้ีควรจะท าให้ผูอ่้านเห็นวา่คณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมท่ีดี

ในการบริหาร มีความสมดุลในดา้นความรู้ ความสามารถท่ีครบถว้น ทั้งดา้นเทคนิคและการบริหาร 

มีความช านาญและประสบการณ์ในกิจการท่ีท า รายละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

คือ 

1. โครงสร้างองคก์ร 

1.1 ต าแหน่งงานหลกัๆ ขององคก์าร คนท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง 

1.2 หากผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ตม็เวลา ตอ้งระบุวา่ 

ใครจะเป็นผูช่้วยในงานนั้น เพื่อท าใหง้านสมบูรณ์ 

               1.3 หากทีมงานผูบ้ริหารเคยท างานร่วมกนัมาก่อน ให้ระบุวา่เคยท างานอะไร มี

ความส าเร็จในฐานะทีมท่ีดีอะไรบา้ง 



2. ต  าแหน่งบริหารหลกั 

 2.1 ระบุวา่ต าแหน่งบริหารหลกัๆ มีความรู้ ความช านาญอะไรบา้ง และมีความ 

เหมาะสมในต าแหน่งงานนั้นอยา่งไร 

 2.2 ระบุบทบาท ภาระความรับผดิชอบของแต่ละต าแหน่งในทีมบริหาร 

 2.3 อาจใส่ประวติัสั้นๆ ของทีมบริหารเอาไวใ้นส่วนน้ีดว้ยก็ได ้หรือมิฉะนั้นอาจ 

น าไปใส่ไวร้วมกนัในภาคผนวก 

3.  ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู ้บริหาร ระบุเ งินเดือนท่ีจ่ายแก่ผู ้บริหาร ตลอดจน

ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ และสัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ริหารแต่ละคน 

4. ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืน ๆ และเปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้ 

5. คณะกรรมการบริษทั ระบุคุณสมบติัของกรรมการบริษทั องคป์ระกอบและภูมิหลงัของ 

กรรมการแต่ละคนวา่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอยา่งไร 

องคป์ระกอบท่ี 7 : แผนการผลิต/ปฏิบติัการ 

 ส่วนน้ีผู ้จ ัดท าแผนจะต้องระบุโครงสร้างขององค์การให้ชัดเจน โดยแสดงแผนผัง

โครงสร้างขององค์กรว่า ประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบ้าง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความ

รับผดิชอบอะไร รวมถึงต าแหน่งผูบ้ริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้างของคณะกรรมการและการ

ถือหุ้น การเขียนในส่วนน้ีควรจะท าให้ผูอ่้านเห็นวา่คณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมท่ีดี

ในการบริหาร มีความสมดุลในดา้นความรู้ ความสามารถท่ีครบถว้น ทั้งดา้นเทคนิคและการบริหาร

มีความช านาญและประสบการณ์ในกิจการท่ีท า รายละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. โครงสร้างองคก์ร 

 2. ต าแหน่งบริหารหลกั 

 3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร 

 4. ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืน ๆ และเปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้ 

 5. คณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระกอบท่ี 8 : แผนการเงิน 

การจัดท าแผนธุรกิจนั้น กิจการต้องทราบให้ได้ว่าแผนท่ีจะจัดท 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

จ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

การตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมหลกัทั้งสาม คือ กิจกรรมจดัหาเงิน กิจกรรมลงทุน และ

กิจกรรมด าเนินงาน จะเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ นักบญัชีจะเป็นผู ้

น าเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็น

รายงานสรุปขั้นสุดทา้ยของขบวนการจดัท าบญัชี ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจหรือ

อาจจะเป็นงบการเงินท่ีครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี

เพื่อใหท้ราบวา่ ในรอบระยะเวลาท่ีผา่นมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอยา่งไร ก าไรหรือขาดทุน มีการ

เปล่ียนแปลงในเงินสดอยา่งไรบา้ง เพิ่มข้ึนหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 

องคป์ระกอบท่ี 9 : แผนการด าเนินงาน 

หลงัจากผูป้ระกอบการก าหนดกลยุทธ์ในดา้นต่าง ๆ ของกิจการอย่างรอบคอบและครบถว้นแล้ว 

ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจดัท ารายละเอียดของกลยุทธ์ดงักล่าว โดยการก าหนดกิจกรรมของกลยุทธ์

แต่ละดา้นใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 

ในทางปฏิบัติ ผูป้ระกอบการอาจจะท าแผนการด าเนินงานในลักษณะของตารางท่ีมี

รายละเอียดของเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ โดยจัดท า

รายละเอียดเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ตามท่ีผูป้ระกอบการเห็นสมควร 

องคป์ระกอบท่ี 10 : แผนฉุกเฉิน 

แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไวล่้วงหน้า ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือ

ผลลพัธ์จากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน จนเป็น

ผลกระทบในทางลบกบักิจการ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควรอธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจ

ท่ีอาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยา่งราบร่ืนตามแผนธุรกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้

ตวัอย่างของประเด็นความเส่ียงทางธุรกิจและการเตรียมพร้อมท่ีควรระบุไวใ้นแผนฉุกเฉิน ไดแ้ก่

กรณีดงัต่อไปน้ี 

- ยอดขายหรือการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่เป็นไปตามคาดหมาย จนท าให้เงินสดหมุนเวียน

ขาดสภาพคล่อง 

- ธนาคารไม่ใหเ้งินกูห้รือลดวงเงินกู ้

- คู่แข่งตดัราคาหรือจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองระยะยาว 



- มีคู่แข่งรายใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ทนัสมยักว่า มีสินคา้ครบถว้นกว่า ราคาถูกกว่า เขา้สู่

อุตสาหกรรม หรือมาตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 

- สินคา้ถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาท่ีถูกกวา่ 

- มีปัญหากบัหุน้ส่วนจนไม่สามารถร่วมงานกนัได ้

- สินคา้ผลิตไม่ทนัตามค าสั่งซ้ือเน่ืองจากขาดแคลนวตัถุดิบ 

- สินคา้ผลิตมากจนเกินไป ท าใหมี้สินคา้ในมือเหลือมาก 

- เกิดการชะงกัการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรม 

- ตน้ทุนการผลิต/การจดัการสูงกวา่ท่ีคาดไว ้ฯลฯ 

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

 

4.  ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 

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

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 

ประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภณัฑ์ของ

กิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังท่ีรู้จกักันว่าคือ “4 Ps” อนัได้แก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

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

ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย

ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใช้

ห รือการบริโภคท่ีสามารถท าให้ ลูกค้า เ กิดความพึงพอใจ  (Armstrong and Kotler.  2009 : 

616) ประกอบด้วยส่ิงท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ 

บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด 

ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์ตอ้งมอรรประโยชน์ (Utility) มี

คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่า

ทั้ งหมดท่ีลูกค้า รับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินท่ีจ่าย

ไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวั

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


ท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจซ้ือ 

3.  การจัดจ าหน่าย  (Place หรือ  Distribution)  หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใช ้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาน

บนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวั

สินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึง

ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือ 

ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการส าหรับการใชห้รือบริโภค (Kotler 

and Keller. 2009 : 787) หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ ์และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือ

ไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้าง

อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง

อุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้มจากผูผ้ลิต ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

            3.2 การกระจายตวัสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตวัสินค้าสู่ตลาด (Physical 

distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน 

และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุด

สุดทา้ยในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไร (Kotler and Keller. 

2009 : 786) หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์ จากผูผ้ลิตไปยงั

ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  

4. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้เกิด

การซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็นเคร่ืองมือกระตุ้น

ความตอ้งการซ้ือท่ีใช้สนบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนกังานขาย (Etzel, Walker and 

Stanton. 2007 : 677) ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย 

หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย 

  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผู ้ขายสินค้ากับผู ้ซ้ือ
สินค้า  โดยผ่านส่ือต่าง ๆ ได้แก่  ส่ิงพิมพ์  วิทยุ   โทรทัศน์  ป้ายโฆษณา  การโฆษณาในโรง
ภาพยนตร์ ฯลฯ  บทบาทและความส าคญัของการโฆษณาจึงมีหน้าท่ีส าคญัเพื่อติดต่อส่ือสารไปยงั
ลูกคา้   



 4.2 การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลโดยใช้
บุคคลเพื่อจูงใจให้ซ้ือผลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการบางส่ิงบางอย่าง โดยเป็นการเสนอขายโดยตรง
แบบเผชิญหน้า หรือทางโทรศัพท์กับผูบ้ริโภคหรือลูกค้าและผูมุ้่งหวงั  โดยตัวแทนขายของ
บริษทั  (Etzel, Walker  and  Stanton. 1997 : G – 10) 
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales  Promotion) หมายถึง เป็นการส่งเสริมการขาย    โดยการ
ใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในทางการตลาดดว้ยจุดมุ่งหมายท่ีจะเชิญชวนให้ซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ์สินคา้
หรือบริการ (kotler 1973 :645) โดยสามารถน าเคร่ืองมือท่ีไดม้ากระตุน้ความ สนใจของผูบ้ริโภค
หรือลูกคา้ให้เกิดการอยากซ้ือโดย การทดลองใชห้รือการซ้ือผลิตภณัฑ ์ หรือสินคา้และบริการ ของ
ลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทาง  การส่งเสริมการขายตอ้งใชร่้วมกบัการโฆษณาหรือการ
ขายโดยพนกังานขาย 
  4.4 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) หรือ PR หมายถึง การประชาสัมพนัธ์ท่ีมีการ
ติดต่อส่ือสารทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติท่ีดีต่อบริษทัหรือองคก์ารกลุ่มต่าง ๆ 
อาจเป็นผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ผูถื้อหุ้น พนักงาน กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรม รัฐบาล 
ประชาชนในทอ้งถ่ินหรือกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคม 

  4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นตลาดทางตรงซ่ึงในระบบทางการตลาด
แบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใช้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตั้งแต่หน่ึงอย่างข้ึนไปเขา้มาช่วย  เพื่อก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาตอบสนอง  หรือการแลกเปล่ียนท่ีสามารถวดัได้  ณ  สถานท่ีใดท่ีหน่ึง ปัจจุบนัมีนักการ
ตลาดให้ความส าคญั กบัเร่ืองบทบาทกบัการตลาดทางตรง อยา่งกวา้งขวางข้ึน  เป็นบทบาทในการ
สร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้  เพิ่มมากข้ึน 
(อา้งอิงจาก http://maymayny.wordpress.com/2014/12/05/บทท่ี-7-การส่งเสริมการขา/) 
 
5.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 

สรินนา สวากัลป์ และคณะ (2560) รายงานเชิงวิชาการเร่ืองกระดาษแปลงร่าง มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1.เพื่อศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิล 2.เพื่อศึกษาประโยชน์ของกระดาษรีไซเคิล 3.

เพื่อน ากระดาษเหลือใช้น ามาท าให้เกิดประโยชน์ มีวิธีการรวบรวมขอ้มูลคือ ศึกษารวบรวมขอ้มูล

จากอินเตอร์เน็ตและสอบถามผูท่ี้มีความรู้ในการผลิตกระดาษรีไซเคิล และเก็บรวมรวมขอ้มูลท่ี

ไดรั้บจากการศึกษาน ามาลงมือปฏิบติัผลการศึกษาพบวา่ การน ากระดาษท่ีไม่ใชแ้ลว้ เช่น กระดาษ

หนงัสือพิมพ ์กล่องกระดาษ กระดาษส านกังาน หนงัสือทัว่ไป น ากลบัมารีไซเคิลใหม่ท่ีมีลวดลาย

ธรรมชาติท่ีเกิดในเน้ือของกระดาษเองอาจยอ้มสีเคลือบด้วยสารเคลือบเงาและตกแต่งให้เป็น

ลวดลายต่างๆโดยใช้วสัดุอ่ืน เช่น ข้ีเล้ือย ดอกไม้แห้งด้วยก็ได้สามารถท าให้เกิดประโยชน์

หลากหลายมากมาย เช่น ช่วยลดภาระในการก าจดัของเสียจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม  และ

http://maymayny.wordpress.com/2014/12/05/บทที่-7-การส่งเสริมการขา/


ยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการซ้ือกระดาษใหม่ เพราะสามารถ

ใชผ้ลิตภณัฑจ์ากกระดาษรีไซเคิลแทนได ้อีกทั้งยงัช่วยท าให้เกิดความตระหนกัในการใชท้รัพยากร

ของโลกดว้ยความประหยดัและคุม้ค่า 

ศิริลักษณ์ พุ่มอาภาพนัธ์ และคณะ (2560) เร่ืองโครงการชั้นวางเอนกประสงค ์การวิจยัคร้ัง

น้ีมีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี1.เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ ของเหลือใช้ 2.เพื่อศึกษา การแปรรูป น าไปสู่การ

สร้างรายได ้3.เพื่อสร้างนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โครงการชั้นวางเอนกประสงค ์

โครงการน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือใน ความสะอาดของสินคา้ (2) เพื่อให้

พนกังานเกิดความสะดวกต่อการเติมสินคา้ PMA 50 (3) เพื่อ ป้องกนัการกระจดักระจายของสินคา้ 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในร้านเซเวน่-อีเลฟ เวน่ สาขาแยกนพวงศ ์จุด 2 จงัหวดั

ปทุมธานี จานวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดจ้ากการเก็บ รวบรวมจากแบบสอบถามระดบั

ความพึงพอใจ แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นขอ้คาถามขอ้มูลทัว่ไป เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

เป็นรายการตรวจสอบแบบตรวจสอบรายการ(Checked List) ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา รายได้ ตอนท่ี 2 เป็นขอ้คาถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ  6 กลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบั

ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อโครงการชั้นวางเอนกประสงค์ใช้ จ  านวน 5 ขอ้ ผลการวิจยั

พบว่าลูกค้ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน แสดงระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ “โครงการชั้ นวาง

เอนกประสงค์” โดยการทาแบบประเมินความพึงพอใจก่อนท าโครงการ และหลงัท าโครงการ 

พบวา่ (1) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสินคา้ PMA 50 ก่อนท าคิดเป็น ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.16 และหลงั

ท าเพิ่มข้ึน คิดเป็นค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.34 (2) ความสะดวกในการท าความ สะอาดชั้นวางสินคา้ ก่อนท า

คิดเป็นค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.06 และหลงัท าเพิ่มข้ึน คิดเป็นค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.16, (3) ความสะดวกในการจดั

วางสินคา้ PMA 50 ก่อนท าคิดเป็นค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.06 และหลงัท าเพิ่มข้ึน คิดเป็นค่าเฉล่ีย อยูท่ี่ 4.32, 

(4) ความสะดวกในการหยิบสินคา้ ก่อนท าคิดเป็นค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.48 และ หลงัท าเพิ่มข้ึน คิดเป็น

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.08 และ (5) ให้ประสิทธิภาพด้านความเป็นระเบียบและความ พึงพอใจของลูกคา้ 

ก่อนท าคิดเป็นค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.88 หลงัท าเพิ่มข้ึน คิดเป็นค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.02 โดย ค่าเฉล่ียรวมความพึง

พอใจของลูกคา้รวม ก่อนท าโครงการอยูท่ี่ 2.92 หมายถึงลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งมี ความพึงพอใจก่อนท า

โครงการอยู่ในระดบัความคิดเห็น ชอบปานกลาง แต่หลงัท าโครงการค่าเฉล่ีย รวมความพึงพอใจ

ของลูกคา้เพิ่มข้ึนอยูท่ี่ 4.38 อยูใ่นระดบัความคิดเห็น ชอบมาก 

นันทพัทธ์ เดชสิทธ์ิญาณวร และ เกรียงไกร ทะสี  (2561) โครงการประเภท นวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ์ ชั้นวางของจากหนังสือพิมพ์มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1). เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การ
เรียนรู้ของวิชาโครงการ (2). เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุเหลือใช ้(3). เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความ



สามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม(4). เพื่อให้นกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่ม
ทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 
3. ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี มิถุนายน 2561 
ถึง กุมภาพนัธ์ 2562 สถานท่ีด าเนินโครงการ คือ 268 ซ.วชิรธรรมสาธิต57 แยก 41 เขตสวนหลวง 
แขวงอ่อนนุช จ.กรุงเทพมหานคร 10250 
 2. ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ มีเงินลงทุน 2 ,000 บาท เสียค่าใช้จ่าย 1,621 บาท 
คงเหลือเงิน 379 บาท 
 3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั้น (1). 
การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครง (2). การท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีแปลกใหม่และมีคุณค่า (3). สามารถสร้างมูลเพิ่มให้กับวสัดุเหลือใช้และเพิ่ม
รายไดใ้หน้กัศึกษาและ (4). ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างาน
เป็นทีม 
 4 . ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานโครงการ คือ (1).ปัญหาดา้นการใช้
อุปกรณ์สมาชิกขาดความช านาญการใชง้าน (2). ระยะทางการเดินทางของสมาชิกมีความห่างไกล
มาก ท าให้การปฏิบติังานล่าชา้ (3). สภาพอากาศแปรปรวนเช่น ฝนตก พายุพดั ท าให้ส่งผลกระทบ
ในระหวา่งการปฏิบติังานอาจท าใหช้ิ้นงานเกิดความเสียหาย 
 5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ คือ (1).ขอ
ค าแนะน าจากผูเ้ชียวชาญในการใชอุ้ปกรณ์ และฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์ (2). นดัหมายเวลาปฏิบติังาน
ให้เร็วข้ึน เพื่อลดการปฏิบติังานล่าชา้ (3). ตรวจสอบสภาพอากาศ และเก็บช้ินงานให้เรียบร้อยทุก
คร้ังหลงัปฏิบติังาน 

6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชั้นวางของจากกระดาษหนงัสือพิมพ์

ผูต้อบปรากฏผลดงัน้ี แบบสอบถามแสดงความความพึงพอใจมีต่อชั้นวางของจากหนงัสือพิมพด์า้น

ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.05)เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านส่งเสริมการขายอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.09) รองลงมาด้านด้าน

ผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.56) รองลงด้านการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.05)และดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 3.96) ตามล าดบั  



บทที ่3 

วธีิการด าเนินการ 

วธีิการด าเนินการ 

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม 
2. ประชุมวางแผนงานวาดรูปแบบงานและจดัสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์
5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์  

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

1. น ากระดาษหนงัสือพิมพม์ามว้นใหก้ลม 
2. น ากระดาษท่ีมว้นแลว้มามดักบัเชือกเรียงลงมา  
3. น ากระดาษหนงัสือพิมพท่ี์มดัแลว้มาผกูกบัคานไม ้
4. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการท างาน 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. สรุปรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

 



แผนการด าเนินงาน 

  

วนัเวลา สถานที่ 
เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ มิถุนายน 2562 จนถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานท่ีปฏิบติังาน 62/157 ซ.อุดมเดช 11 ถ.เทพารักษณ์ ต.บางเมืองใหม่อ.เมือง  

จ.สมุทรปราการ 10130 
    

ขั้นตอนการด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

         

3. สรุปความเห็นการประดิษฐ์          
4. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

         

5. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการ
ประดิษฐ์ 

         

6. จดัเตรียมสถานท่ีในการ
ประดิษฐ์ 

         

7. หาแหล่งอุปกรณ์          
8. ลงสถานท่ีในการขายสินคา้ 
ร้านเฟอร์นิเจอร์ 

         

9. สรุปผลการปฏิบติังาน          
10. ส่งรายงานสรุปผลด าเนินงาน           



   แผนทีต่ั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ

การ 

ปากน า้ 

ถนนเทพารกัษ ์

ส าโรง 

62/157 ซ.อุดมเดช 11 
ถ.เทพารักษณ์ ต.บาง
เมืองใหม่ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

10270 



ขอบเขตด้านงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน  740 บาท 
1. วตัถุดิบ 
 ไมไ้ผ ่         50 บาท 

เชือก         40 บาท 
หนงัสือพิมพ ์        30 บาท 
กระดาษทราย        10 บาท 
กาว         20 บาท 
ริบบิ้นสี         20 บาท 

2. อุปกรณ์ 
คตัเตอร์         40 บาท 
กรรไกร         30 บาท 

3. เบ็ดเตลด็ 
ป้ายร้าน        500 บาท 
รวม                     740 บาท 

    
 

 



การจัดท าแผนธุรกจิ 

1.บทสรุปผู้บริหาร 

 ธุรกิจการผลิตมู่ล่ีรีไซเคิล “Recycle Curtain” ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  1 มกราคม 2562 โดยมีนาย
สรณัฐฎ์  ชยัวงษ์ เป็นผูก่้อตั้ง และมีนายวฒันชยั สว่างรัตน์ เป็นหุ้นส่วน จึงมีแนวคิดท่ีจะท าธุรกิจ
ประเภทการผลิต เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเร่ืองของการตกแต่งห้องเพื่อความ
สวยงามโดยไม่จ  ากดัเพศและวยั เปิดใหส้ั่งซ้ือไดท่ี้@895wpazxหรือมาตามท่ีอยูน้ี่62/157 ซ.อุดมเดช 
11 หมู่ 3 ถเทพารักษ ์ต.บางเมืองใหม่ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 คู่แข่งของกิจการ คือ ร้าน NK. 
Curtain , ร้าน Home-Curtain, ร้าน Wallpaperปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุน 200,000 บาท ในระยะเวลา 
3 ปี  มี เ งินหมุนเวียน 4,586,958.95บาท มีต้นทุนในการผลิต 258,074.70บาท มีก าไรสุทธิ  
4,391,273.14บาท 
 แนวความคิดในการด าเนินธุรกจิ 

เพื่อตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีมีใจรักในเร่ืองความสวยความงามในการตกแต่งห้อง ผูค้นท่ี

ต้องการปรับเปล่ียนการตกแต่งห้องจากเดิมหรือผูท่ี้ต้องการดูแลห้องแต่ไม่สะดวกในการเดิน

หา้งสรรพสินคา้ ไม่มีเวลาติดตั้ง ร้าน “Recycle Curtain” มีจุดเด่นท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืน คือ ราคาถูก 

คุณภาพดี ใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ มีความคงทนเพื่อผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เพราะการใช้วตัถุดิบท่ีมี

ความคงทนนั้นจะมีประสิทธิภาพในตวัผลิตภณัฑ์หากใชว้ตัถุดิบทัว่ไปท าให้ตวัผลิตภณัฑไ์ม่มีความ

คงทนผูบ้ริโภคจะไม่เช่ือใจคุณภาพของร้าน เราจึงสร้างจุดขายมาพร้อมกบัการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี

ไปในตวั 

 ผลติภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของธุรกจิ 

 ธุรกิจการผลิต “Recycle Curtain” เป็นธุรกิจการผลิตในการดา้นผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ดูแล

ใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มาใหอ้อกแบบมู่ล่ี จากปกติแลว้ร้านผลิตมู่ล่ีทัว่ไปจะใชสิ้นคา้ธรรมดาในการติดตั้ง

ให้กับผูบ้ริโภคให้ลูกค้า แต่ทางร้านเราจะให้ผูบ้ริโภคสามารถออกแบบมู่ล่ีต่าง ๆ ไวใ้ห้ลูกค้า

สามารถเลือกจา้งท าลกัษณะของมู่ล่ีไดจ้ากทางร้านไดต้ามความพึงพอใจหรือตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ และไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมจากราคาเดิมท่ีก าหนดไว ้ 

 สภาวะตลาด 
 ปัจจุบนัในดา้นการแข่งขนัช่องทางการตลาด จะตอ้งเพิ่มศกัยภาพมากข้ึนในดา้นการบริการ
ลูกคา้ท่ีเขม้ขน้มากข้ึน เพราะลูกคา้มีโอกาสท่ีจะเลือกซ้ือและใช้บริการไดห้ลายแห่ง ดงันั้นธุรกิจ
สระไดร์จึงตอ้งหนัมาพฒันาคุณภาพ รูปแบบของสินคา้และการให้บริการของตนเองอยูต่ลอดเวลา 
เพือ่รักษาลูกคา้ของตนเองไว ้
  



กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มบุคคลท างานบริษทัท่ีช่ืนชอบการตกแต่งบ้าน การตกแต่ง
หอ้งนอนอาย ุ25-31 ปี อาศยัตามหอพกัหรือทาวน์เฮาส์ 
 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 เป็นธุรกิจผลิตมู่ล่ีตามความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถ
ออกแบบผลิตภณัฑ์มู่ล่ีเองไดท้างร้านจะจดัท าให้โดยท่ีราคายงัคงราคาเดิม ไม่มีค่าใช ้ ใด ๆ เพิ่มเติม 
เน่ืองจากปกติแลว้ร้านผลิตมู่ล่ีทัว่ไปจะมีเพิ่มราคาในการออกแบบมู่ล่ีใหม่ๆ แต่ทางร้านเรามีมู่ล่ีลาย
ต่าง ๆ ไวใ้หลู้กคา้เลือกเองตามความตอ้งการ 
 แผนทีบ่ริการหรือการบริการ 
 62/157 ซอยอุดมเดช 11 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ ์ต.บางเมืองใหม่ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ช่องทางออนไลน์ Line: @895wpazx “Recycle Curtain” 
 การบริหารจัดการ 
 ธุรกิจการผลิตสินคา้มู่ล่ี”Recycle Curtain” ตั้งเป้าหมายระยะสั้นไวว้า่จะตอ้งเป็นท่ีรู้จกัของ

ลูกคา้ใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด จะตอ้งมีการคืนทุนในระยะเวลา 3 ปี และมีก าไรในปีต่อไปท่ีเพิ่มมากข้ึน มีการ

ขยายกิจการเพิ่มมากข้ึนและเพิ่มช่องทางการบริการอยา่งแพร่หลาย เป้าหมายระยะยาวจะตอ้งเป็น

ผูน้ าทางการผลิตภณัฑ์ สามารถรักษาลูกคา้เดิมยาวนานท่ีสุด และเพิ่มลูกคา้ใหม่ให้มากท่ีสุด และ

ธุรกิจจะตอ้งประสบความส าเร็จ เป็นธุรกิจท่ีใหญ่และมัน่คง สร้างผลก าไรกบัทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วม 

และมุ่งสร้างความพึงพอใจให้เกิดการประทบัใจในตวัผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดและเป็นธุรกิจการผลิตท่ีมี

ความแตกต่างจากท่ีอ่ืนมากท่ีสุด 

 สรุปผลทางการเงิน 

 ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุน 200,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวียน 4,586,958.95

บาท มีตน้ทุนในการผลิต 258,074.70บาท มีก าไรสุทธิ 4,391,273.14บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.วตัถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 

เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคารพาณิชย ์
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ  

1. เพื่อเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจ 
2.เพื่อการวางแผนในการบริการจดัการธุรกิจ 
3.เพื่อใชเ้ป็นแผนการด าเนินการในการขยายธุรกิจ  
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

โดยมีเง่ือนไขดังนี ้
 1. เม่ือมีผลก าไรจากการบริหาร จะมีการปันผลในระยะเวลา 3 ปี 
 2. เม่ือมีหน้ีสินของบริษทัทุกหุน้จะตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบร่วมกนั 
 3. ผูถื้อหุน้ในบริษทัทุกหุน้ตอ้งมีอายคุรบก าหนด 3 ปี จึงจะมีสิทธ์ิขายหุน้ได ้
 
3.  ความเป็นมาของธุรกจิ 

3.1  ประวตัิความเป็นมาหรือ แนวคิดในการจัดตั้งธุรกจิ 
 ประวตัิของกจิการ / ผู้เร่ิมกจิการ 
 ธุรกิจการบริการ  มู่ล่ี รีไซเคิล  เป็นธุรกิจท่ีตอ้งพฒันาการใหบ้ริการกบัลูกคา้เป้าหมายโดย
เร่ิมก่อตั้งกิจการเม่ือ  มิถุนายน  2562 
ก่อตั้งโดย นายสรณฐัฎ์ ชยัวงษ ์
  นายวฒันชยั สวา่งรัตน์ 
ทีอ่ยู่  62/157 ซอยอุดมเดช 11 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ ์ต.บางเมืองใหม่  
  อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10270     
 
แนวความคิดในการก่อตั้งกจิการ 

โดยเกิดข้ึนจากปัญหาของผูป้ระกอบการเองท่ีได้สั่งซ้ือมู่ล่ีไปใช้ท่ีร้านขายมู่ล่ีแห่งหน่ึง  
และมีปัญหาเกิดข้ึนหลงัการใช้ผลิตภณัฑ์ก็คือ มู่ล่ีไม่ตรงตามแบบและกระดาษของมู่ล่ีไม่คงทน
เท่าท่ีควร  รวมถึงการบริการของพนกังานท่ีมาติดตั้งไม่ไดม้าตรฐานผูป้ระกอบการจึงเกิดความคิด
ริเร่ิมธุรกิจการผลิตมู่ล่ี รีไซเคิลโดยเน้นการให้บริการแนะน าการติดตั้งมู่ล่ีลูกค้าท่ีสะดวกและ
รวดเร็วเพราะเราเข้าใจถึงปัญหาว่าบางคร้ังลูกค้าไม่มีความรู้ในการติดตั้ งเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี
สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง แต่บางร้านมู่ล่ีจะมีการติดตั้งท่ียุง่ยากท าให้ลูกคา้เขา้เสียเวลาในการติดตั้ง
มู่ล่ี  ทางร้านสามารถเรียกใช้พนกังานให้มาติดตั้งได้ตามบา้นตามวนัและเวลาท่ีลูกคา้สะดวกนัด
หมายเพราะเราเล็งเห็นความส าคญัและความสะดวกสบายของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก 



3.2  ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินการ 

ล าดับ รายการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาทีค่าดว่าจะ
เสร็จแล้ว 

1 ประชุมวางแผนธุรกิจ 3สัปดาห์ 3สัปดาห์ 
2 เลือกธุรกิจท่ีจะท า 2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 
3 จดัซ้ืออุปกรณ์ในการบริการ 1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 
4 หาท าเลท่ีตั้ง 2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 
5 ประเมินสรุปผล 1สัปดาห์ 1สัปดาห์ 

รวมระยะเวลาทั้งสิน 9สัปดาห์ 9สัปดาห์ 

 
4.  ผลติภัณฑ์ 

4.1  รายระเอียดสินค้า 
             ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตไดง่้าย รวดเร็ว ประหยดัวสัดุ ค่าแรงและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของอุปกรณ์ท่ีมีอยู่
เดิม  และควรตระหนกัอยูเ่สมอวา่ไม่มีอะไรท่ีจะลดตน้ทุนไดร้วดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพ มากกวา่
การประหยดัเพราะการผลิตทีละมาก ๆ 

 กระดาษหนงัสือพิมพ ์
 ไมไ้ผ ่
 เชือก 
 กาว 

ภาพสินค้า 
 
 



5. การวเิคราะห์อุสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 
5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

เน่ืองจากธุรกิจ มู่ล่ี เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการผลิต ท าให้สามารถเขา้สู่ธุรกิจ

ประเภทน้ีไดง่้ายส าหรับฝ่ายการผลิตท าใหธุ้รกิจการผลิตมีคู่แข่งจ านวนนอ้ย และส่งผลใหธุ้รกิจน้ีมี

การแข่งขนัท่ีอยู่ในระดบักลางท าให้ไม่มีการเพื่อท่ีจะแยง่ลูกคา้กนั  และอุตสาหกรรมประเภทน้ีมี

ความผนัผวนตามเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเม่ือเศรษฐกิจตกต ่าลง ลูกคา้ก็เลือกท่ีจะประหยดัเงิน 

โดยการศึกษาการผลิตเองท่ีบา้น ดงันั้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการบริการซกัรีดมีผลในเชิงลบ

ต่อความน่าสนใจธุรกิจประเภทน้ี 

5.2  ส่วนแบ่งทางการตลาด 

 

Recycle 
Curtain 

40%

NK. Curtain
30%

Home-Curtain
20%

Wallpaper
10%

Recycle Curtain NK. Curtain Home-Curtain Wallpaper



5.3  แนวโน้มทางการตลาด 

โดยแนวโนม้ของธุรกิจประเภทน้ีนั้นผูป้ระกอบการมองว่าธุรกิจน้ีนั้นสามารถเจริญเติบโต

ได้อีก โดยวิเคราะห์จากกระแสตามหมู่บา้น ห้องเช่า และอพาร์ทเมน้ต์ใน พื้นท่ีสมุทรปราการท่ี

เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและคิดว่าธุรกิจน้ีน่าจะไปไดดี้ เพราะผูป้ระกอบการมองว่าลูกคา้กลุ่มหมู่บา้น 

หอ้งเช่าและอพาร์ทเมน้ตส่์วนใหญ่จะไมส่ามารถท่ีจะติดตั้งเองไดอี้กทั้งการติดตั้งมู่ล่ีของร้าน       มู่ล่ี

รีไซเคิลนั้นติดตั้งใหฟ้รี กลุ่มลูกคา้สามารถใชเ้งินตรงน้ีคุม้ค่ากบัคุณภาพในผลิตภณัฑ ์และในอนาคต

ก็มีการเตรียมวางแผนในการพฒันาต่อยอดธุรกิจการผลิตมู่ล่ี รีไซเคิลดว้ยการขยายสาขาเพิ่มข้ึน 
 

5.4  ตลาดเป้าหมาย 

ผูท่ี้มีอาย ุ25 ปีข้ึนไปท่ีมีความสนใจในการตกแต่งบา้นหรือส านกังาน 

 

5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 

 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจการคือผูบ้ริโภค ท่ีมีความสนใจในตวั

สินคา้ท่ีมีความสวยงามแปลกตาและความคงทน ตอ้งการท่ีจะประหยดัค่าใชจ่้ายในครัวเรือน และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ และกลุ่มลูกคา้ระดบักลางสามารถจบัตอ้งได ้

 
5.6สภาพการแข่งขัน 

สภาวะการแข่งขนัของตลาดการผลิตสินคา้ นวตักรรมจะมีความรุนแรงน้อยกว่าตลาด

สินคา้ทัว่ไปท าให้ผูป้ระกอบการกิจการรายใหม่สามารถท่ีจะอยู่ตลาดท่ีมีการแข่งขนัน้อยท าให้อยู่

ตลาดเป็นเวลานานได ้ท าให้มีการเรียนรู้ในการผลิต เรียนรู้ทกัษะในการผลิต และมีเงินทุนส ารอง

ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆเสมอ และสินคา้ตลาดของคู่แข่งขนัมีรูปแบบท่ีคลา้ยกนั ท าให้มี

การลอกเลียนแบบสินคา้ จึงท าใหผู้ผ้ลิตพิจารณาเปรียบเทียบสินคา้เพื่อ ออกแบบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 

ความคงทนของสินคา้ ราคาท่ีถูกกวา่คู่แข่งขนั เพื่อท่ีสามารถแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆในตลาดได ้

     

 

 

 

 



5.7 สภาพคู่แข่งขัน 
1) NK. Curtain 
2) Home-Curtain  
3) Wallpaper 
5.8 รายละเอยีดเปรียบเทยีบคู่แข่งขัน 

 
การ

เปรียบเทยีบ 

 
Recycle Curtain 

 
NK. Curtain 

 
Home-Curtain 

 
Wallpaper 

ด้านบริการ 
มู่ล่ี จากกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์

มู่ล่ี จากผา้ มู่ล่ี จากไมไ้ผ ่
มู่ล่ี จากไม้
สังเคราะห์ 

 
ด้านราคา 

900 บาท 1,100 บาท 1,800 บาท 2,000บาท 

 
ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย 

1.หนา้ร้านRecycle 
Curtain 
ซ.อุดมเดช 11 
ต.บางเมืองใหม่ 
อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 
2.ทางออนไลน์ 
Line: @895wpazx 
Tel: 0648588594 

1.หนา้ร้าน NK. 
Curtain 
อ.บางพรี 
จ.สมุทรปราการ 
2.ทางออนไลน์ 
Facebook: NK. 
Curtain 
 
 
 
 

1.หนา้ร้าน Home-
Curtains 
เขตบางนา 
2.ทางออนไลน์ 
Facebook: Home-
Curtains 
 
 
 
 
 

1.ทางออนไลน์ 
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ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด 

1.ส่วนลด 5% เม่ือ
แชร์ไลน์ของร้าน
ไปยงักลุ่มต่างๆ 
2.ซ้ือ 3 ช้ินข้ึนไป
ฟรีค่าจดัส่ง 

1.ตดัเยบ็ติดตั้งฟรี 
2.บริการวดัพื้นท่ีฟรี 

1.ออกแบบฟรี 
2.การแจกใบปลิว 

1.ตดัเยบ็ฟรี 
2.ออกแบบฟรี 



5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือSwot Analysis 

 5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 
ด้านการบริหาร

จัดการ 

- มีการวางแผนระบบงานท่ี ดี มีก า ร
ฝึกอบรมพนกังานก่อนปฏิบติังานจริง 
 

- เน่ืองจากเป็นผูล้งทุนรายใหม่
ท าให้ขาดประสบการณ์ในดา้น
การบริหารจดัการ 

 
ด้านการตลาด 

- มีการอพัเดทขอ้มูลการให้บริการผ่าน
ช่องทางส่ือออนไลน์ Line @895wpazx 
- มีราคาถูกกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

- ขาดการประชาสัมพนัธ์น้อย
จึงท าใหไ้ม่เป็นท่ีรู้จกั 

 
ด้านการผลติ 

- มีการฝึกพนักงานปฏิบติังานอยู่เสมอ
เพื่อพร้อมใหบ้ริการลูกคา้อยูต่ลอด 

- พนกังานมีจ านวนไม่เพียงพอ
ต่อการผลิตท าให้ลูกคา้ตอ้งรอ
สินคา้ 

 
ด้านการเงิน 

-มีการบริหารด้านการเงินกันอย่างเป็น
ระบบท าใหกิ้จการมีความมัน่คง 

-  มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อุปก ร ณ์ แ ล ะ
วตัถุดิบในการผลิตสินคา้สูง 



5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอ

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

 
ตลาดและ

กลุ่มเป้าหมายลูกค้า 

- กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันมีการหันมารัก
โลกมากข้ึนท าให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจ
ในผลิตภณัฑรี์ไซเคิล 

- ผู ้บริโภคให้ความส าคัญกับ
คุ ณ ภ า พ ข อ ง สิ น ค้ า ท า ใ ห้
ตดัสินใจเลือกสินคา้ยากข้ึน 

 
สถานการณ์แข่งขัน 

-สินคา้มีความน่าสนใจในการออกแบบ
แตกต่างจากคู่แข่งขนั 

- คู่แข่งขนัในตลาดมีจ านวนมาก
ท าใหมี้การส่งเสริมการตลาด
แบบตดัราคา อาจท าใหลู้กคา้
เลือกสินคา้ท่ีมีราคาถูกกวา่ 
 

 
สังคม 

1.ปัจจุบนัคนในสังคมนิยมสินคา้ท่ีลด
การก่อมลพิษและหนัมาใส่ใจธรรมชาติ
กนัมากข้ึน 
2.มีการรณรงคก์ารเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
เพื่อใหเ้กิดการยอมรับวา่ร่วมเป็นส่วน
หน่ึงในการลดปริมาณขยะใหแ้ก่สังคม 

- 

 
เทคโนโลยี 

-เทคโนโลยีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัท าให้
ง่ายต่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
ของทางร้าน 

- ปัญหาเการตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ๆ
ในการโฆษณาท่ีมีผลต่อการท า
ธุรกิจในส่ือออนไลน์ 

 
สภาพเศรษฐกจิ 

- สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัราคาสินคา้มี
ราคาสูงท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินค้า
ทดแทนท่ีมีราคาถูกกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป 

- สภาพเศรษฐกิจมีการปรับราคา
สินคา้ให้สูงข้ีนท าให้ผูบ้ริโภคมี
ความอยากซ้ือนอ้ยลง 

กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ภาครัฐมีการสนบัสนุนมีการสนบัสนุน 
ธุรกิจ SME มากข้ึน 

- มีการจัดตั้ งระเบียบใหม่ของ
กฎหมายท าให้ซับซ้อนในการ
ตั้งธุรกิจ 

กลุ่มผู้จ าหน่าย 
เครือยข่าย - 

- ยงัไม่มีตัวแทนจ าหน่ายและ
คอยโฆษณาใหก้บัผลิตภณัฑ ์



6.  แผนบริหารจัดการ 
6.1  ข้อมูลธุรกจิ 
ช่ือกจิการ  มู่ล่ี รีไซเคิล( Recycle Curtain) 
ทีอ่ยู่ / ทีต่ั้งกจิการ 62/157 ซ.อุดมเดช 11 ถ.เทพารักษณ์ ต.บางเมืองใหม่ 
 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
รูปแบบการด าเนินการของธุรกจิ  เป็นธุรกิจท่ีมีผูร่้วมลงทุน 
ทุนจดทะเบียน    200,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการทีผ่่านมา  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 
หมายเลขทะเบียนการค้า   1769548984532    

6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสรณฐัฏช์ยัวงษ ์ ประธาน 
2 นายวฒันชยั         สวา่งรัตน์ รองประธาน 

   
6.3  อ านาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 
 อ านาจการตดัสินใจในการบริหารจดัการของทางร้านข้ึนอยูก่บั นายสรณฐัฎช์ยัวงษ ์ เท่านั้น  
ซ้ึงเป็นผูมี้อ  านาจสั่งการสูงสุดภายในร้าน 
6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน  และสัดส่วนการถือครอง 

ล าดับ ช่ือ - สกุล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 
1 นายสรณฎั ์         ชยัวงษ ์ 10,000.00 100,000.00 50% 
2 นายวฒันชยั        สวา่งรัตน์ 10,000.00 100,000.00 50% 

     
 รวมจ านวนหุ้น / มูลค่าหุ้น 20,000.00 200,000.00 100% 
*มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
 

 

 

 

 



6.5ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร 

A.  ช่ือ-นามสกุล นายสรณฐัฎ ์ ชยัวงษ ์   อาย2ุ5 ปี 
การศึกษา  

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง   จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 ปีการศึกษา 2562 

 ประสบการณ์ท างาน 
  - 
ผลงาน / ความสามารถ / รางวลัทีไ่ด้รับ 
  - 
B. ช่ือ-นามสกุล นายวฒันชยั สวา่งรัตน์  อาย2ุ0ปี 
การศึกษา  

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  
ปีการศึกษา  2562 

 ประสบการณ์ท างาน 
  ปี 2561 บริษทั 7-Eleve ต าแหน่ง พนกังานขาย 
 ผลงาน / ความสามารถ / รางวลัทีไ่ด้รับ 
  
 



6.6 แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสรณัฐฎ์ ชัยวงษ์ 

ประธาน 

นายวฒันชัย สว่างรัตน์ 

รองประธาน 



6.7 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 
 
A. ช่ือ นายสรณฐัฎ์  ชยัวงษ ์

ต าแหน่ง ประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ บริหาร วางแผน ตดัสินใจงานในบริษทั 
การศึกษาระดบั ปวส. จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 ปี พ.ศ. 2561 
อตัราเงินเดือน 15,000 บาท /เดือน 
 

B. ช่ือ นายวฒันชยั  สวา่งรัตน์ 
ต าแหน่ง รองประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ใหค้  าปลึกษาวางแผนธุรกิจ จดัหาเงินทุน 
การศึกษาระดบั ปวส. จากวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 ปี พ.ศ. 2561 
อตัราเงินเดือน 15,000บาท/เดือน 
 

6.8 แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อตัราเงินเดือน 

1 นายสรณฐัฎ ์      ชยัวงษ์ ประธานบริษทั 1 15,000.00 
2 นายวฒันชยั        สวา่งรัตน์ รองประธานบริษทั 1 15,000.00 

     
รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 2 30,000.00 

6.9  วสัิยทัศน์ 

         กา้วสู่การเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายมู่ล่ีท่ีน่าเช่ือถือโดยมุ่งเนน้การพฒันาความเป็นเลิศของ

คุณภาพผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 



6,10  พนัธกจิ 

  1.มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑมู์่ล่ี ใหมี้นวตักรรมดา้นการผลิต 

  2. ส่งเสริมบริษทัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

  3. ยดึมัน่ในการเป็นองคก์รท่ีดีของสังคม 

 

6.11 เป้าหมายทางธุรกจิ 

เป้าหมายระยะส้ัน  
       1.  สร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อแบรนด ์Recycle Curtainใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เพิ่มครอบคลุมก าลงั 
เป็นท่ีนิยม 
       2.  พฒันาใหมี้การเพิ่มบริการท่ีหลากหลาย 

เป้าหมายระยะกลาง  
        1.  เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 10% 
        2.  เพื่อขยายตลาดผลิตภณัฑไ์ปท่ีเขตใกลเ้คียง 
        3.  ขยายช่องทางการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ 
เป้าหมายระยะยาว  
        1.  พฒันาผลิตภณัฑใ์นรูปแบบอ่ืน ขยายตลาดไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน และพฒันาแบรนด์ 
ใหเ้ป็นท่ียอมรับของตลาดอาเซียน 
        2.  พฒันาผลิตภณัฑธุ์รกิจเพื่อความคิดสร้างสรรค ์

 
6.12 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
        1.  พฒันาแนวทางการประกอบธุรกิจและพฒันาธุรกิจใหต้ราสินคา้เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
        2.  มีบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ 
        3.  มีการปรับปรุงพฒันารูปแบบการใหบ้ริการให้ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่สมอ 

 
6.13  นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 
         1.  มีการแบ่งเงินปันผลใหหุ้น้ส่วนทุกๆ คน โดยยดึหลกัในหารถือครองหุ้นส่วน 
         2.  หลงัจาก 2 ปีเป็นตน้ไปหุน้ส่วนทุกคนจะไดรั้บเงินปันผลเพิ่มข้ึน 

 
6.14  แผนด าเนินการอ่ืนธุรกิจ 

  1.  มีการวางแผนการด าเนินการเพื่อเขา้ถึงเป้าหมายและสรรหาผูบ้ริโภครายใหม่ 
         2.  มีการขยายกิจการเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใหมี้พื้นท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 



7.  แผนการตลาด    
7.1 เป้าหมายทางการตลาด 

1. ตอ้งการใหรั้บรู้คุณภาพของสินคา้เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้ลบักลุ่มเป้าหมาย 
2. สามารถเพิ่มยอดขายและไดรั้บผลก าไรเพิ่มข้ึนทุกๆปี 
3. ขยายกิจการและเพิ่มสาขาในช่วงระยะเวลาหลงัจากปีท่ี 2 

7.2 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
1. กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา กลุ่มบุคคลท างานบริษทัท่ีช่ืนชอบการตกแต่งบา้น การตกแต่ง 

หอ้งนอน 
 2.    อาย ุ25-31 ปี อาศยัตามหอพกั ทาวน์เฮา้ส์ 
7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 7.3.1 กลยุทธ์ด้านการบริการ 

 รายละเอยีดการบริการ 
1. กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

เน่ืองจากสินคา้เป็นผลิตภณัฑรี์ไซเคิลมีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไปฉะนั้น 
การออกแบบจึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตวัสินคา้ ท่ีมีการน ากระดาษหนงัสือพิมพ์เหลือใช้และ
ริบบิ้นน ามาไขวก้นัเป็นสีๆ ให้สวยงาม ไม่เหมือนสินคา้ในทอ้งตลาดทัว่ไปและเป็นท่ีดึงดูดใจของ
ผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก เพราะมีคุณภาพ ความคงทน ความคุม้ค่า ราคาถูกและท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
มีการก าหนดราคาโดยการเปรียบเทียบกบัราคาคู่แข่งขนัในระดบัท่ีราคา 900 บาทซ่ึง 

มีราคาท่ีต ่ากว่า เพราะไดค้  านึงถึงรายไดข้องกลุ่มเป้าหมาย เช่ือวา่ลูกคา้ก็สามารถยอมรับไดเ้พราะ 
ไดมี้การเสริมให้กบัลูกคา้ และท าให้ลูกคา้มีความรู้สึกคุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไปไม่ส่งผลต่อก าไรมาก
นกัและกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ 

 

สินคา้ ราคาสินคา้ 
มู่ล่ี รีไซเคิล 900 บาท 

 
การช าระเงิน 

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

ช่ือบญัชี  นายวฒันชยั สวา่งรัตน์ 
ธ.กสิกรไทย   เลขท่ีบญัชี 009-8 – 81087 – 0 บญัชี ออมทรัพย ์  

    สาขา โลตสัศรีนครินทร์ 
 
ทรูวอลเล็ต 064-858-8594 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
7.3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

สถารท่ีตั้งร้านอยูท่ี่ 62/157 ซ.อุดมเดช 11 ถ.เทพารักษณ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 10270 ช่องทางออนไลน์ สามารถติดต่อไดท่ี้ LINE : @895wpazx และสามารถ
ติดต่อสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัท ์ไดท่ี้ 064-858-8594 
 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
    
 
     
   
 



 
7.3.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
       1.หากแชร์ไลน์ official ของทางร้านไปยงักลุ่มต่างๆและแคปภาพหน้าจอเป็นหลกัฐานจะมี
ส่วนลด 5% 
       2.หากซ้ือ 3 ช้ินข้ึนไปฟรีค่าจดัส่ง 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recycle Curtain 



 
8. แผนการบริการ 
8.1  สถานประกอบการในการบริการ 
 ทีต่ั้งสถานที6่2/157 ซอยอุดมเดช 11 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ ์ต.บางเมืองใหม่ อ. เมือง  

จ.สมุทรปราการ 10270โทรติดต่อสอบถาม 064-858-8594 หรือ 

ทาง Line: @895wpazx 
 

 

 

8.2 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการบริการ 

ล าดบั รายการ ลกัษณะการใชง้าน จ านวน ราคาทุน อาย ุ
1 กรรไกร ใชส้ าหรับตดักระดาษ 3 30 3ปี 
2 คตัเตอร์ ใชส้ าหรับกรีดกระดาษ 3 40 3ปี 

  



8.3  ข้อมูลการผลติ 

จ านวนหน่วยการผลิต   20 / 500 / 6,000  หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

อตัราประมาณการในการผลิต  20 / 500 / 6,000  หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

เป้าหมายหน่วยการผลิต   20 / 500 / 6,00  หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

เวลาท่ีใชต่้อรอบการผลิต   1   หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

เวลาผลิตต่อวนั    8   หน่วย ( นาที /ชัว่โมง ) 

จ าวนวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิต  1   คน 

อตัราค่าจา้งแรงงานในการผลิต  400   บาท ( ต่อคน / วนั ) 

 

8.4 รายละเอยีดผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ในการผลติ 

1.ไมไ้ผ ่
2.เชือก 
3.กาว 
5.หนงัสือพิมพ ์
6.ริบบิ้นสี 

8.5 ขั้นตอนในการผลติ 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 

2.ปฏิบตังิานโดยเริ่มงานจากการวางโครงสรา้ง 

3.ท าการมว้นกระดาษและหนงัสือพิมพใ์หอ้อกมาในรูปแบบทรงกลม 

4. น ากาวมาติดกระดาษจนครบทกุอนั 

5. น าเชือกมาผกูกบักระดาษ 

6. น ากระดาษท่ีติดกนัครบแลว้มาติดกบัคานไม ้

7.น ามู่ล่ีท่ีผกูกบักระดาษหนงัสือพิมพก์นัเสร็จแลว้มาไขวก้บัริบบิ้นสี 
8. ตรวจสอบความเรียบรอ้ยอีกครัง้เป็นอนัเสรจ็สิน้การท างาน 

 
 
 

 



8.6  แผนผงักระบวนการผลิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 

ท าการมว้นกระดาษและหนงัสือพิมพใ์หอ้อกมาในรูปแบบทรงกลม 

น ากาวมาทาบาง ๆเพื่อติดกระดาษจนครบทุกอนั 

น าเชือกมาร้อยกบักระดาษเพื่อเรียงใหเ้ป็นรูปทรงของมู่ล่ี 

น ากระดาษท่ีร้อยเชือกเอาไว ้มาผกูติดกบัคานไมไ้ผท่ี่เตรียมไว ้

ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินการท างาน 

 

 

น ามู่ล่ีท่ีผกูกบักระดาษหนงัสือพิมพท่ี์เสร็จแลว้มาไขวก้บัริบบิ้นสี 



แผนผงักระบวนการผลติ 

1.จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 

 
 

2.ท าการมว้นกระดาษและหนงัสือพิมพใ์หอ้อกมาในรูปแบบทรงกลม 

  



 

3.น ากาวมาทาบาง ๆเพื่อติดกระดาษจนครบทุกอนั 

 

 

 

 

 

 

 
4.น าเชือกมาร้อยกบักระดาษเพื่อเรียงให้เป็นรูปทรงของมู่ล่ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.น ากระดาษท่ีร้อยเชือกเอาไว ้มาผกูติดกบัคานไมไ้ผท่ี่เตรียมไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

6.น ามู่ล่ีท่ีผกูกบักระดาษหนงัสือพิมพท่ี์เสร็จแลว้มาไขวก้บั ริบบิ้นสี 

 

 

 

 

 

 



 

7.ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินการท างาน



9.  แผนการเงิน 

9.1  ประมาณการในการลงทุน 

ล าดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ยืม รวมมูลค่า 
1 เงินสด 200,000.00 - 200,000.00 
2     
 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 200,000.00 - 200,000.00 
 โครงสร้างทางการเงิน (เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 

  

 9.2  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

ล าดับ รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ 
1 ท่ีดิน - - 
2 อาคาร - - 
3 อุปกรณ์ / เคร่ืองมือ ใชใ้นการท าสินคา้ 270.00 
4 เคร่ืองใชส้ านกังาน คอมพิวเตอร์ 15,000.00 
5 ส่วนตกแต่ง / ปรับปรุง ปรับปรุงออฟฟิศ 30,000.00 
6 ยานพาหนะ - - 
7 สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - 
8 ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - 
9 รายการอ่ืนๆ (ถา้มี) - - 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจปัจจุบนั 104,400.00 



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

จ านวนสินค้าขาย (หน่วย)             
มู่ล่ี รีไซเคิล 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
รวมจ านวนสินค้าขาย 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
             
ราคาสินค้า ( บาท / หน่วย )             
มู่ล่ี รีไซเคิล 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 
ราคาสินค้าเฉลีย่ 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 
             
รายได้จาการขาย ( บาท )             
มู่ล่ี รีไซเคิล 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 
รวมรายได้ 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 

             

รวมรายได้สะสม ( บาท ) 450,000.00 900,000.00 1,350,000.00 1,800,000.00 2,250,000.00 2,700,000.00 3,145,000.00 3,600,000.00 4,050,000.00 4,500,000.00 4,950,000.00 5,400,000.00 

             

ลูกหนีก้ารค้า ( บาท )  - - - - - - - - - - - - 
เงนิสดรับจากการขาย ( บาท ) 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 

 



9.6  ประมาณการรายได้จากการบริการ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ (คน )     
 มู่ล่ี รีไซเคิล (900 บาท ) 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
    
รวมจ านวนสินค้าขาย 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
    
ราคาสินค้า ( หน่วย / บาท )    
 มู่ล่ี รีไซเคิล (900 บาท ) 900.00 900.00 900.00 
    
 ราคาสินค้าเฉลีย่ 900.00 900.00 900.00 
    
รายได้จากการขาย ( บาท )    
 มู่ล่ี รีไซเคิล (900 บาท ) 5,400,000 5,670,000 6,237,000 
    
รวมรายได้จากการขาย ( บาท ) 5,400,00.00 5,670,000.00 6,237,000.00 
    
ประมาณการลูกหนีก้ารค้า    
ขายดว้ยเงินสด 5,400,000.00 5,670,000.00 6,237,000.00 
ขายดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ ) - - - 
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ ( วนั / เดือน ) - - - 
ลูกหนีก้ารค้ารวม ( บาท ) - - - 
    
เงินสดรับจากการบริการ ( บาท ) 5,400,000.00 5,670,000.00 6,237,000.00 

 



9.7  ประมาณการต้นทุนสินค้าทีซ้ื่อมาเพ่ือขายสินค้า 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนสินค้าทีซ้ื่อในการผลิต ( หน่วย )    
กระดาษหนงัสือพิมพ ์( 4 บ / หน่ึงโล ) 1,200.00 1,260.00 1,386.00 
ไม ้( 1 มดั / 50 อนั ) 120.00 126.00 139.00 
เชือก ( แพค็ / 10 อนั ) 150.00 158.00 174.00 
    
ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบ ( หน่วย/บาท )    
กระดาษหนงัสือพิมพ ์ 4 4.2 4.62 
ไม ้ 350.00 367.5 404.25 
เชือก 200.00 210.00 231.00 
    
ต้นทุนวตัถุดิบ (บาท)    
กระดาษหนงัสือพิมพ ์ 4,800.00 5,292.00 6,403.32.00 
ไม ้ 42,000.00 46,305.00 56,190.75 
เชือก 30,000.00 33,180.00 40,194.00 
    
รวมต้นทุนวตัถุดิบในการผลิต ( บาท ) 76,800.00 84,777.00 102,788.07 

    
ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า    
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด - - - 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ ) - - - 
ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ ( วนั / เดือน ) - - - 
มูลค่าเจ้าหนีก้ารค้าวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมา - - - 
เงินสดจ่ายค่าบริการและสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการ 76,800.00 84,777.00 102,788.07 

 

 

 

 



9.8  ประมาณการต้นทุนการบริการและต้นทุนขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ต้นทุนค่าบริการ ( บาท )    
คา่วตัถุดิบในการผลิตสินคา้ 76,800.00 84,777.00 102,788.07.00 
คา่สินคา้ส าเร็จรูปซ้ือมาเพื่อการผลิต - - - 
คา่แรงงานในการผลิต 120,000.00 126,000.00 138,600.00 
คา่ไฟฟ้าในการผลิต 9,600.00 10,080.00 11,088.00 
ค่าน ้าประปาในการผลิต 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - - 
ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในการผลิต - - - 
รวมต้นทุนการผลติสินค้า (1) 211,200.00 225,897.00 258,020.07 
ค่าเส่ือมราคาในการผลติ ( บาท ) - - - 
ค่าเส่ือมราคาอาคารในการผลิต - - - 
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัและอุปกรณ์ 54.00 54.00 54.00 
ค่าเส่ือมยานพาหนะ - - - 
รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการผลติ (2) 54.00 54.00 54.00 
    
รวมต้นทุนการผลติสินค้าทั้งส้ิน (1) + (2) 211,254.00 225,951.00 258,074.07 

    
+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 
- หกั วตุัดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือตน้งวด - - - 
- หกั สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตน้งวด - - - 
- หกั สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 
- หกั คา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
รวมต้นทุนขายสินค้า ( บาท )    

 



9.9  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริการและการขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย ( บาท )    
เงินเดือนบุคลากร 360,000.00 378,000.00 415,800.00 
ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 31,500.00 33,075.00 36,382.5 
ค่าใชจ่้ายเช่าส านกังาน 100,000.00 105,000.00 115,500.00 
ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายน ้าประปาส่วนส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์ โทรสาร 3,588.00 3,767.4 4,144.14 
ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร 6,600.00 6,930.00 7,623.00 
ค่าใชจ่้ายวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ - - - 
ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
ค่าใชจ่้ายน ้ามนัยานพาหนะในการขาย - - - 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
ค่าใชจ่้าย Commission จากการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระดอกเบ้ียเงินกู ้ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย  501,688.00 526,772.4 579,449.64 
ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย     
ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนส านกังาน 3,054.00 3,054.00 3,054.00 
ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ - - - 
รวมค่าเส่ือมราคา  3,054.00 3,054.00 3,054.00 
รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย 504,742.00 529,826.4 582,503.64 

 



9.10ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

รายได้    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 5,400,000.00 5,670,000.00 6,237,000.00 
รายไดอ่ื้น ๆ - - - 
รวมรายได้ 5,400,000.00 5,670,000.00 6,237,000.00 
    
หัก – ต้นทุนขายสินค้า 211,254.00 225,951.00 258,074.07 
    
ก าไรขั้นต้น 5,188,746.00 5,444,049.00 5,978,925.93 
    
หัก – ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 504,742.00 529,826.4 582,503.64 
    

ก าไรจากการด าเนินการ 4,684,004.00 4,914,222.6 5,396,422.29 

    
หัก – ดอกเบีย้จ่าย - - - 
    
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 4,684,004.00 4,914,222.6 5,396,422.29 
    
หัก – ภาษีเงินได้นิติบุคคล 702,600.6 737,133.39 809,463.34 
    
ก าไรสุทธิ 3,981,403.4 4,177,089.21 4,586,958.95 

    
หัก – เงินปันผลจ่าย - - - 

ก าไรสะสม - 3,981,403.4 195,685.81 

    

ก าไร สุทธิต่อหุ้น (ขาดทุน) 3,981,403.4 195,685.81 4,391,273.14 

มูลค่าทางบัญชีหุ้น 19.90 0.97 21.95 

 

 



9.11ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนินการ     
เงินสดรับจากการขายสินคา้ 5,400,000.00 5,670,000.00 6,237,000.00 
เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการผลิต 211,254.00 225,951.00 258,074.07 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 504,742.00 529,826.4 582,503.00 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ - - - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 702,600.6 737,133.39 809,463.34 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนินการรวม  3,981,403.4 4,177,089.21 4,586,958.95 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุน     
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์าคาร - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยส่์วนตกแต่ง 270.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 15,000.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยเ์คร่ืองใชส้ านกังาน 30,000.00 - - 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุนรวม  45,270.00 - - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหาเงิน  - - - 
เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 
เงินสดรับจากการก่อหน้ีสิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายปันผล - - - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหาเงินรวม  - - - 

กระแสเงินสดสุทธิ 9,936,133.4 4,177,089.21 4,586,958.95 

บวก + กระแสเงินสดต้นงวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 3,936,133.4 4,177,089.21 4,586,958.95 

 



9.12  ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 3,936,133.4 4,177,089.21 4,586,958.95 
ลูกหน้ีการคา้ - - - 
สินคา้คงเหลือ - - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน - - - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน  - - - 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 45,270.00 - - 
สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 45,270.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 3,981,403.4 4,177,089.21 4,586,958.95 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน  - - - 
เงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  - - - 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน  - - - 
เงินกูร้ะยะยาว - - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  - - - 
รวมหนีสิ้น - - - 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 
ส่วนเกิน (ต ่า) กวา่ทุน 7,003,092.20 347,434.95 7,733,029.48 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 7,003,092.20 347,434.95 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  7,003,092.20 7,350,527.15 8,078,464.43 
รวมหนีสิ้นส่วนของผู้ถือหุ้น 7,003,092.20 7,350,527.15 8,078,464.43 



 

9.13การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

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)์ 96.08 % 96.01 % 95.86 % 

อตัราก าไรจากการด าเนินการ (เปอร์เซ็นต)์ 86.74 % 86.67 % 86.52 % 

อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 73.72 % 73.67 % 73.54 % 

ข้อมูลทางการเงนิจากการลงทุน     

ผลก าไรต่อหุน้ (Earning per Share) 19.90 0.97 21.95 

มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

 



10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ล าดับ ลกัษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1 สินคา้ถูกลอกเลียนแบบ ท าใหย้อดขายตกลูกคา้ไม่
เช่ือใจผลิตภณัฑข์องตน้แบบ 

จดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ เคร่ืองหมายร่วม 
เคร่ืองหมายบริการ 
เคร่ืองหมายรับรอง 
การตรวจสอบความ
เหมือนคลา้ยและ
วเิคราะห์ช่ือเคร่ืองหมาย
การคา้วา่สามารถท่ีจะ
น ามาจดเคร่ืองหมาย
การคา้ไดห้รือไม่ 

2 มีพนกังานไม่เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

ท าใหก้ารส่งมอบสินคา้
ลูกคา้ล่าชา้และอาจท าใหเ้สีย
ลูกคา้ไปบางส่วน 

รับสมคัรพนกังานเพิ่มท่ี
มีความช านาญในการ
ผลิตหรือมีประสบการณ์ 
จะท าใหก้ารผลิตสินคา้
เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ข้ึน 

3 ลูกคา้รู้จกันอ้ยเพราะร้านเปิด
ใหม่ 

ท าใหธุ้รกิจอาจขาดทุนได ้ เพิ่มการประชาสัมพนัธ์
ผา่นช่องทาง Social 
media (line)  

4 คู่แข่งเพิ่มมากข้ึน ท าใหธุ้รกิจสูญเสียส่วนแบ่ง
การตลาดท่ีคาดจะไดรั้บไป
บางส่วน 

เพิ่มรูปแบบของการผลิต
สินคา้ใหดี้ยิง่ข้ึนอยูเ่สมอ 
เพื่อรักษาลูกคา้เก่าและ
ดึงดูดกลุ่มลูกคา้ใหม่ 

 

 

 

 

 



บทที ่4 

ผลการด าเนินโครงการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย สรณฐัฏ์  ชัยวงษ์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
20 มิ.ย. 62 รวมกลุ่มคิดหวัขอ้โครงการ  
21 มิ.ย. 62 ประชุมและหาอาจารยป์รึกษาร่วม  
22 มิ.ย. 62 จดัท าและเสนอแบบฟอร์มอนุมติัโครงการ  
28 มิ.ย. 62 แกไ้ขและส่งใบอนุมติัโครงการ คร้ังท่ี 1  
29 มิ.ย. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 1  
10 ก.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
11 ก.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 2  
12 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 ฉบบัสมบูรณ์  
13 ก.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 2  
23 ก.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
24 ก.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 2  
28 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 ฉบบัสมบูรณ์  
29 ก.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 3   
8 ส.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 1   
19 ส.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 2   
21 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์    
22 ส.ค. 62 จดัท าและส่งแผนธุรกิจ    
25 ส.ค. 62 แกไ้ขและส่งแผนธุรกิจ คร้ังท่ี 1    
28 ส.ค. 62 รวบรวมเอกสารน าเสนอโครงการ     
29 ส.ค. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  
5 ก.ย. 62 แกไ้ข ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1 คร้ังท่ี 1   
6 ก.ย. 62  ส่งเอกสารบทท่ี 1-3 และ ppt. ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 1   



นาย สรณฐัฏ์  ชัยวงษ์ 

วนั/เดือน/ปี วนั/เดือน/ปี วนั/เดือน/ปี 
24 ก.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
1 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์  
2 ต.ค. 62 ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  
3 ต.ค. 62 น ากระดาษหนงัสือพิมพม์ามว้น  
4 ต.ค. 62 น ากาวมาทาบาง ๆ แลว้ติดกระดาษท่ีมว้นทุกอนั  
5 ต.ค. 62 น าหนงัสือพิมพท่ี์มว้นมาสานกบัเชือก  
6 ต.ค. 62 น าช้ินส่วนท่ีสานมาผกูติดกบัคานไมไ้ผ ่  
8 ต.ค. 62 น าช้ินงานท่ีเสร็จแลว้มาไขวก้บัริบบิ้นสี  
10 ต.ค. 62 แกไ้ขช้ินงาน คร้ังท่ี 1  
11 ต.ค. 62 ทดสอบความทนทานและถ่ายรูปผลงาน  
12 ต.ค. 62 ออกแบบป้ายไวนิลน าเสนอผลงาน  
15 ต.ค. 62 แกไ้ขแบบป้ายไวนิล คร้ังท่ี 1  
17 ต.ค. 62 ส่งแบบไวนิล  
25 ต.ค. 62 อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเขา้นิเทศโครงการ  
28 ต.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1-3 ตามท่ีคณะกรรมการแนะน า  

เตรียมน าเสนอรอบท่ี 2 
 

29 ต.ค. 62 สั่งท าป้ายไวนิลและรับของ  
30 ต.ค. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  
8 พ.ย. 62 ส่ง ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  
16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 2  
26 พ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ   
27 พ.ย. 62 จดัท าและส่งแบบสอบถามต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
29 พ.ย. 62 ท าการแกไ้ขเน้ือหาและส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
6 ธ.ค. 62  ส่งแบบสอบถามโครงการ  
13 ธ.ค. 62 จดัแสดงส่ิงประดิษฐง์าน ATC นิทรรศน์และแจก

แบบสอบถามในงาน ATC นิทรรศน์  
 

15 ธ.ค. 62  จดัท าเอกสารบทท่ี 4 (ปฏิบติังานรายบุคคล)  
18 ธ.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 1  



นาย สรณฐัฏ์  ชัยวงษ์ 

วนั/เดือน/ปี  วนั/เดือน/ปี  วนั/เดือน/ปี  
20 ธ.ค. 62  ส่งเอกสารบทท่ี 4 (ปฏิบติังานรายบุคคล) ฉบบัสมบูรณ์    
10 ม.ค. 63  จดัท าเอกสารบทท่ี 4 (สรุปบญัชี)    
13 ม.ค. 63  แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 4 สรุปบญัชี คร้ังท่ี 1    
17 ม.ค. 63   ส่งเอกสารบทท่ี 4 (สรุปบญัชี) ฉบบัสมบูรณ์    
18 ม.ค. 63  จดัท าเอกสารบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินงานและ

ขอ้เสนอแนะ)  
  

20 ม.ค. 63  แกไ้ขเอกสารบทท่ี 5 คร้ังท่ี 1    

24 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 ฉบบัสมบูรณ์  

26 ม.ค. 63 จดัท าเอกสารบรรณานุกรม  

27 ม.ค. 63 แกไ้ขและส่งบรรณานุกรม คร้ังท่ี 1  

31 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบรรณานุกรม ฉบบัสมบูรณ์  
2 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงการ 
 

4 ก.พ. 63 แกไ้ขเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการคร้ังท่ี 1 

 

5 ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการคร้ังท่ี 2 

 

7 ก.พ. 63 ส่งเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง ฉบบัสมบูรณ์  
9 ก.พ. 63 จดัท ากิตติกรรมประกาศ/บทคดัยอ่ และสารบญั พร้อมน า

กลบัมาแกไ้ข 
 

14 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ/บทคดัยอ่ และสารบญัต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

 

16 ก.พ. 63 จดัท าส่วนหนา้ปก และน าส่งรูปเล่มโครงการ   

20 ก.พ. 63 แกไ้ขจุดบกพร่อง   

21 ก.พ. 63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการ   

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

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย วฒันชัย สว่างรัตน์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
20 มิ.ย. 62 รวมกลุ่มคิดหวัขอ้โครงการ  
21 มิ.ย. 62 ประชุมและหาอาจารยป์รึกษาร่วม  
22 มิ.ย. 62 จดัท าและเสนอแบบฟอร์มอนุมติัโครงการ  
28 มิ.ย. 62 แกไ้ขและส่งใบอนุมติัโครงการ คร้ังท่ี 1  
29 มิ.ย. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 1  
10 ก.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
11 ก.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 1 คร้ังท่ี 2  
12 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 ฉบบัสมบูรณ์  
13 ก.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 2  
23 ก.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 1  
24 ก.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 2 คร้ังท่ี 2  
28 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 ฉบบัสมบูรณ์  
29 ก.ค. 62 จดัท าและส่งเอกสารบทท่ี 3  
8 ส.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 1  
19 ส.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 2  
21 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์   
22 ส.ค. 62 จดัท าและส่งแผนธุรกิจ   
25 ส.ค. 62 แกไ้ขและส่งแผนธุรกิจ คร้ังท่ี 1   
28 ส.ค. 62 รวบรวมเอกสารน าเสนอโครงการ    
29 ส.ค. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  
5 ก.ย. 62 แกไ้ข ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1 คร้ังท่ี 1  
6 ก.ย. 62  ส่งเอกสารบทท่ี 1-3 และ PPT ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ   
21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 1   
24 ก.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
1 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์  
2 ต.ค. 62 ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  
3 ต.ค. 62 น ากระดาษหนงัสือพิมพม์ามว้น  



นาย วฒันชัย สว่างรัตน์ 

วนั/เดือน/ปี วนั/เดือน/ปี วนั/เดือน/ปี 
4 ต.ค. 62 น ากาวมาทาบาง ๆ แลว้ติดกระดาษท่ีมว้นทุกอนั  
5 ต.ค. 62 น าหนงัสือพิมพท่ี์มว้นมาสานกบัเชือก  
6 ต.ค. 62 น าช้ินส่วนท่ีสานมาผกูติดกบัคานไมไ้ผ ่  
8 ต.ค. 62 น าช้ินงานท่ีเสร็จแลว้มาไขวก้บัริบบิ้นสี  
10 ต.ค. 62 แกไ้ขช้ินงาน คร้ังท่ี 1  
11 ต.ค. 62 ทดสอบความทนทานและถ่ายรูปผลงาน  
12 ต.ค. 62 ออกแบบป้ายไวนิลน าเสนอผลงาน  
15 ต.ค. 62 แกไ้ขแบบป้ายไวนิล คร้ังท่ี 1  
17 ต.ค. 62 ส่งแบบไวนิล  
25 ต.ค. 62 อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเขา้นิเทศโครงการ  
28 ต.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1-3 ตามท่ีคณะกรรมการแนะน า  

เตรียมน าเสนอรอบท่ี 2 
 

29 ต.ค. 62 สั่งท าป้ายไวนิลและรับของ  
30 ต.ค. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  
8 พ.ย. 62 ส่ง ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  
16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 2  
26 พ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ   
27 พ.ย. 62 จดัท าและส่งแบบสอบถามต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
29 พ.ย. 62 ท าการแกไ้ขเน้ือหาและส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
6 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามโคงการ  
13 ธ.ค. 62 จดัแสดงส่ิงประดิษฐง์าน ATC นิทรรศน์และแจก

แบบสอบถามในงาน ATC นิทรรศน์ 
 

15 ธ.ค. 62 จดัท าเอกสารบทท่ี 4 (ปฏิบติังานรายบุคคล)  
18 ธ.ค. 62 แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 4 คร้ังท่ี 1  
20 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4 (ปฏิบติังานรายบุคคล) ฉบบัสมบูรณ์  
10 ม.ค. 63  จดัท าเอกสารบทท่ี 4 (สรุปบญัชี)   
13 ม.ค. 63  แกไ้ขและส่งเอกสารบทท่ี 4 สรุปบญัชี คร้ังท่ี 1   
17 ม.ค. 63  ส่งเอกสารบทท่ี 4 (สรุปบญัชี) ฉบบัสมบูรณ์   



นาย วฒันชัย สว่างรัตน์ 

วนั/เดือน/ปี  วนั/เดือน/ปี  วนั/เดือน/ปี 
18 ม.ค. 63  จดัท าเอกสารบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินงานและ

ขอ้เสนอแนะ)  
 

20 ม.ค. 63  แกไ้ขเอกสารบทท่ี 5 คร้ังท่ี 1    

24 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 ฉบบัสมบูรณ์  

26 ม.ค. 63 จดัท าเอกสารบรรณานุกรม  

27 ม.ค. 63 แกไ้ขและส่งบรรณานุกรม คร้ังท่ี 1  

31 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบรรณานุกรม ฉบบัสมบูรณ์  
2 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงการ 
 

4 ก.พ. 63 แกไ้ขเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการคร้ังท่ี 1 

 

5 ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการคร้ังท่ี 2 

 

7 ก.พ. 63 ส่งเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง ฉบบัสมบูรณ์  
9 ก.พ. 63 จดัท ากิตติกรรมประกาศ/บทคดัยอ่ และสารบญั พร้อมน า

กลบัมาแกไ้ข 
 

14 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ/บทคดัยอ่ และสารบญัต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

 

16 ก.พ. 63 จดัท าส่วนหนา้ปก และน าส่งรูปเล่มโครงการ  

20 ก.พ. 63 แกไ้ขจุดบกพร่อง  

21 ก.พ. 63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการ  

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

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์มู่ลี ่ รีไซเคิล 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

1 ต.ค. 62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2 450.00 900.00                       900.00  
2 ต.ค. 62 ไมไ้ผ ่(มีอยูแ่ลว้)       - - -                    
2 ต.ค. 62 กระดาษหนงัสือพิมพ ์       3 ก.ก. 10.00 30.00     970.00 
2 ต.ค. 62 กาว       1ขวด   20.00 20.00     950.00               
2 ต.ค. 62 ริบบิ้น (6 อนั)        1 ชุด 30.00 30.00     920.00               
2 ต.ค. 62 เชือก    1 มว้น 12.00 12.00   908.00 
3 ต.ค. 62 ป้ายไวนิล    1  500.00 500.00   408.00 
3 ต.ค. 62 ค่าเขา้เล่ม       1 200.00 200.00     208.00 
3 ต.ค. 62 ค่า CD + กล่อง       1 ชุด 50.00 50 .00     158.00 

 
                 

 
                 

รวม 900.00   842.00   58.00 
 



สรุปผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐช์ั้นวางของจากหนงัสือพิมพ ์
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

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

ลงทุน                                                                             900.00 บาท 
หกัค่าใชจ่้าย                                                                              842.00 บาท 
คงเหลือสุทธิ                                                                               58.00 บาท 
น าเงินส่วนท่ีเหลือคืนแก่สมาชิก ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นายสรณฐัฏ ์  ชยัวง 29.00  บาท  
2. นายวฒันชยั   สวา่งรัตน์ 29.00  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5  

สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการด าเนินโครงการ  

          จากการด าเนินโครงการนวตักรรม มู่ล่ี รีไซเคิลจากหนงัสือพิมพป์ฏิบติังานระยะเวลาตั้งแต่ 1  

– 30 ตุลาคม 2562 สถานท่ีปฏิบติังานคือ 62/157 ซอย อุดมเดช ถนน เทพารักษ ์ต าบล บางเมืองใหม่  

อ าเภอ เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 ไดเ้ก็บเงินจากสมาชิกกลุ่มคนละ450 บาท จ านวน 2 คน  

รวมเป็นจ านวน 900 บาท เสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 740 บาท คงเหลือ 160  

บาท โดยการด าเนินงานบรรลุการเรียนวชิาโครงการดงัน้ี   

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ  
2. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละเพิ่มรายไดใ้ห้นกัศึกษา  
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม  
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมายเหตุ 
1 20 - 28 มิ.ย. 62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั  
2 29 -12 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 1 (บทน า)  
3 28 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 

4 21 ส.ค. 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 3   
(วธีิการด าเนินโครงการ) 

 

5 22 ส.ค. 62 จดัท าแผนธุรกิจ 
- บทสรุปผูบ้ริหาร 
- วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ 
- ความเป็นมาของธุรกิจ 
- ผลิตภณัฑ์ 
- วเิคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด  
- แผนการบริหารจดัการ  
- แผนการตลาด   
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ  
- แผนการเงิน  

   - แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง  

 



 

  

 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมายเหตุ 

6 6 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint (โครงการ + แผนธุรกิจ 
กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อเตรียมPresent งาน) 

 

7 21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่1 
(โครงการ +บทท่ี 1-3 + แผนธุรกิจ) 

 

8 1 ต.ค. 62– 
29 ต.ค. 62 

ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง  
- ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ(์1 ต.ค. 62) 
-ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์(2 ต.ค. 62) 
- น ากระดาษหนงัสือพิมพม์ามว้น (3 ต.ค. 62) 
- น ากาวมาทาบาง ๆ แลว้ติดกระดาษท่ีมว้นทุกอนั (4 
ต.ค. 62) 
- น าหนงัสือพิมพท่ี์มว้นมาสานกบัเชือก(5 ต.ค. 62) 
- น าช้ินส่วนท่ีสานมาผกูติดกบัคานไมไ้ผ(่6 ต.ค. 62) 
- น าช้ินส่วนท่ีเสร็จแลว้ มาไขวก้บัริบบิ้นสี (8 ต.ค. 62) 
- ทดสอบความทนทานและถ่ายรูปผลงาน(11 ต.ค. 62) 
- ออกแบบป้ายไวนิลน าเสนอผลงาน(12 ต.ค. 62) 
- แกไ้ขแบบป้ายไวนิล(15 ต.ค. 62) 
- ส่งแบบไวนิล(17 ต.ค. 62) 
- สั่งท าป้ายไวนิลและรับของ (29 ต.ค. 62) 

 

  9 15 พ.ย. 62 
 

เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน น าเสนองานโครงการ การ
ออกร้านจดัแสดงสินคา้ หรือบริการ 

 

 10 16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
จดัแสดงสินคา้/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

 

11 13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  

12 16-20 ธ.ค. 62 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 
-ปฏิบติังานรายบุคคล 

 

13 13-17 ม.ค. 63 ก าหนดส่งบญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ  



คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมายเหตุ  

14 20-24 ม.ค. 63 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี  5 
(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ) 

 

15 27-31 ม.ค. 63 ก าหนดส่ง บรรณานุกรม   
16 3-7 ก.พ. 63 ก าหนดส่ง  

- ภาคผนวก ก 
- ภาคผนวก ข 
- ภาคผนวก ค   
- ภาคผนวก ง    

 

17 14 ก.พ. 63   ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ/บทคดัยอ่     
18 21 ก.พ. 63   ตรวจรูปเล่มโครงการ     
19 28 ก.พ. 63   ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่     

  
 

ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

1. ภยัธรรมชาติอาจท าใหว้ตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเกิดการเสียหายได ้
2. วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่พียงพอต่อการผลิต 

 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 

1. ควรเก็บวตัถุดิบไวใ้นท่ีแหง้ เพื่อป้องกนัการเปียกช้ืน                   
2. วสัดุท่ีน ามาใชค้วรหาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้
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ภาคผนวก ก  โครงการ  

  -  แบบน าเสนอขออนุมตัิโครงการ   

 -  บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือโครงการ     มู่ล่ีรีไซเคิล 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานทีก่ารด าเนินงาน     62/157 ซอยอุดมเดช 11 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ ์ต.บางเมืองใหม่  

                                                       อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

ประมาณการค่าใช้จ่าย               740   บาท 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1.  นายสรณฐัฏ์ ชยัวงษ ์ รหสัประจ าตวั  29367 ปวส.2/16 

2.  นายวฒันชยั สวา่งรัตน์ รหสัประจ าตวั 41094 ปวส.2/21 
 

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

            (นายสรณัฐฏ์    ชัยวงษ์)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
  
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................    ......................................................................................... 
 
ลงช่ือ....................................................................          ลงช่ือ.................................................................... 

(อาจารย์อุดมพร  เปตานนท์ )    (อาจารย์กมลวรรณ  บุญสาย)  

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

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

(อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 

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



ช่ือโครงการ   มู่ล่ี รีไซเคิล 

แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด โครงการกลุ่ม นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยอุ์ดมพร       เปตานนท ์ 

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

3. นายสรณฐัฏ ์               ชยัวงษ ์ ประธานโครงการ  
4. นายวฒันชยั                สวา่งรัตน์ รองประธานโครงการ 

หลกัการและเหตุผล 

หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ิงท่ีผูค้นทัว่ไปใช้ดูข่าวสารในแต่ละวนัซ่ึงจะมีประโยชน์เพียงแค่อ่าน

ขอ้มูลข่าวสารและทิ้งไปเพราะตอ้งมีการอพัเดทขอ้มูลข่าวสารวนัต่อวนัท าใหมี้หนงัสือพิมพท่ี์ไม่ได้

ใช้แล้วและมกัจะถูกทิ้งหรือไม่มีคนเห็นคุณค่า ซ่ึงหนังสือพิมพ์สามารถน ากลบัมาใช้ในการเช็ด

กระจกหรือห่อผลไมใ้ห้สุกเร็วข้ึนแต่วนัน้ีหนังสือพิมพ์มิใช่มีประโยชน์แต่เพียงเท่าน้ีทางคณะ

ผูจ้ดัท าโครงการไดมี้แนวความคิดท่ีจะน าหนงัสือพิมพก์ลบัมาใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆไดอี้ก  

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ จากการ

น าวสัดุท่ีไม่ไดใ้ช้แลว้อย่างกระดาษหนงัสือพิมพเ์หลือใช้มาเพิ่มมูลค่า ให้ออกมาเป็นมู่ล่ีท่ีท  าจาก

กระดาษหนังสือพิมพ์ตามท่ีออกแบบและวางแผนไว้ เพื่อตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 เช่นเดียวกับทางคณะผูจ้ดัท าโครงการ ท่ีน ากระดาษ

หนงัสือพิมพท่ี์ใชแ้ลว้ และถูกทิ้งอยา่งไร้ประโยชน์ สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่สูญ

เปล่า 

วตัถุประสงค์ 

5. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
6. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 
7. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
8. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

เป้าหมาย 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุธรรมชาติ 



วธีิการด าเนินการ 

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

7. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม 
8. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
9. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
10. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์
11. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
12. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

5. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
6. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
7. ท าการมว้นกระดาษและหนงัสือพิมพใ์หอ้อกมาในรูปแบบทรงกลม 
8. น ากาวมาติดกระดาษจนครบทุกอนั 
9. น าเชือกมาผกูติดกนั 
10. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการท างาน 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

3. สรุปผลการปฏิบติังาน 
4. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม          

2. ประชุมวางแผนงาน วาง

รูปแบบงาน และจดัสรร

งบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ

สถานท่ีท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์

         

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกล
ยทุธ ์

         

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงาน

และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวาง

ไว ้

         

7. สรุปผลการปฏิบติังาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 
         

  

วนั เวลา สถานที ่ 

 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563  

สถานท่ี   62/157  ซอยอุดมเดช 11  หมู่ 3 ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10270  

 

  



งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 

             งบประมาณในการลงทุน คนละ 370 บาท รวมเป็นเงิน 740 บาท 

1. ไม ้                     50 บาท 
2. เชือก        40 บาท 
3. หนงัสือพิมพ ์       30 บาท 
4. กาว                     20 บาท 
5. คตัเตอร์        40 บาท 
6. กรรไกร        30 บาท 
7. ป้ายร้าน                   500    บาท 

รวม                                     740     บาท 

การติดตามผลและการประเมิน 

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

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติและเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูท่ี้มีอาชีพท านา 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ภยัธรรมชาติอาจท าใหว้ตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเกิดการเสียหายได ้
2. วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรเก็บวตัถุดิบไวใ้นท่ีแหง้ เพื่อป้องกนัการเปียกช้ืน 

 2.    วสัดุท่ีน ามาใชค้วรหาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้

 

 

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

      (อาจารยอุ์ดมพร เปตานนท)์                                                  (อาจารยก์มลวรรณ บุญสาย)             

      อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                        อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       

 

 

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

(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 

อาจารยห์วัหนา้สาขาวชิาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานทีด่ าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
                               โครงการ                       มู่ล่ี รีไซเคิล (Recycle Curtain) 
                               ทีป่รึกษาโครงการ         อาจารยอุ์ดมพร       เปตานนท ์
                               ทีป่รึกษาร่วมโครงการ  อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย 
                               ผู้รับผดิชอบโครงการ   นาย สรณัฐฎ ์ ชยัวงษ ์ระดบัชั้น ปวส.2/16 เลขท่ี 8 
                                                                    นาย วฒันชยั  สวา่งรัตน์ ระดบัชั้น ปวส.2/16 เลขท่ี 5 
 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

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

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

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3   
(วธีิการด าเนินโครงการ) 

1 -30 ส.ค.62   

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

6 ส่ง PowerPoint (โครงการ + แผนธุรกิจ 
กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรียมPresent งาน) 

2-6 ก.ย.62   

7 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังที ่1 
(โครงการ +บทท่ี1-3 + แผนธุรกิจ) 

16 ก.ย.62   

ปวส.2 



 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

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

1-31 ต.ค.62   

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

16 พ.ย. 62   

10 ก าหนดส่ง แบบสอบถามโครงการ 2-6 ธ.ค.62   
11 งาน ATC นิทรรศน์ 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) 
20-24 ม.ค.63   

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

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั 
ผูจ้ดัท าโครงการ) 

3-7 ก.พ.63   

16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่ และสารบญั 

10-14ก.พ.63   

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข   แบบสอบถาม 

 
   - ตัวอย่างแบบสอบถาม 
   - รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถาม 

เร่ือง “ความพงึพอใจทีม่ีต่อช้ันวางของจากกระดาษหนังสือพมิพ์” 

 

 

แบบสอบถามมี 2 ตอน 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อช้ันวางของจากกระดาษหนังสือพมิพ์ 

ค าช้ีแจง โปรด  ลงใน ( ) ที่ต้องการ 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ (  ) ต ่ากวา่ 15 ปี  (  ) 15-25 ปี 

(  ) 25-31 ปี  (  ) ตั้งแต่ 32 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 

 

 

 

 

ค าชีแ้จง  แบบสอบถามชดุนีเ้ป็นการศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่มูล่ี่ รีไซเคิลจากกระดาษ

หนงัสือพิมพ ์ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของวิชาโครงการจงึขอความรว่มมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม  



ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อช้ันวางของจากกระดาษหนังสือพมิพ์ 

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  บริการวดัพื้นท่ีฟรี      

2 มีส่วนลดให ้5% เม่ือแชร์ไลน์ของร้านไปยงักลุ่มต่าง ๆ       

3 จดัส่งฟรีเม่ือซ้ือ 3 ช้ินข้ึนไป      

4 มีการโฆษณาป้ายหนา้ร้าน  Facebook  และ  Line      



รายงานผลแบบสอบถาม 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐมู์่ล่ี รีไซเคิลจากหนงัสือพิมพ ์

 แบบสอบถามชุดน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อมู่ล่ี รีไซเคิลจากหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ินจ านวน 100 คน 
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
  ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อมู่ล่ี รีไซเคิลจากหนงัสือพิมพ ์
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพ           จ านวน (คน)             ร้อยละ 

1.เพศ 

ชาย        36  36.00 

หญิง        64  64.00  

รวม        100  100.0 

2.อายุ 

ต ่ากวา่ 20 ปี       7    7.00 

20-30 ปี        55  55.00 

31 – 40 ปี       38  38.00 

ตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป      0     0.00 

รวม        100  100.0 

3.ระดับการศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 0    0.00 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  19  19.00 

อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)   51  51.00 

ปริญญาตรี       30  30.00 

ปริญญาโท หรือสูงกวา่      0    0.00 

รวม        100  100.0 



สถานภาพ            จ านวน (คน)             ร้อยละ 

4.อาชีพ 

อาจารย ์        0    0.00 

นกัเรียน/นกัศึกษา      10  10.00 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ      0    0.00 

พนกังานบริษทั       30  30.00 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย      45  45.00 

รับจา้ง        11  11.00 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............      4                 4.00 

รวม        100  100.0 

5.รายได้ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท      0    0.00 
10,000 - 15,000 บาท      17  17.00 

15,000 – 20,000 บาท      54  54.00 

20,000 บาทข้ึนไป      29  29.00 

รวม        100  100.0 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ในการส ารวจคร้ังน้ีจ  านวน 100 คน ปรากฏผลดงัน้ี 

  

เพศ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 และ

เพศชายจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่

เพศชาย 

 

 อายุ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุ  20-30 ปี จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 

รองลงมามีอาย ุ31 – 40 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 7 คน คิด

เป็นร้อยละ 7.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปีต ่า รองลงมาคือมีอายุ 31-40 ปี

และมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ตามล าดบั 



ระดับช้ัน ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น อนุปริญญา/ประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น ปริญญาตรี 

จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัชั้นมาอนุปริญญา/

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รองลงมาคือปริญญาตรี และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ตามดว้ยต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) และปริญญาโท ตามล าดบั 

 

 อาชีพ  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามอยูใ่นอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 44 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาอาชีพ พนงังานบริษทั จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และรับจา้ง 

จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ

อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ ธุรกิจ

ส่วนตวั/คา้ขาย รองลงมาอาชีพ พนงังานบริษทั  ตามล าดบั 

 

 รายได้ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามอยูใ่นรายได ้15,000-20,000 บาท จ านวน 55 คน คิด

เป็นร้อยละ 55.0 รองลงมารายได ้20,000 บาทข้ึนไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และรายได้

รายได้ 10,000-15,000 บาท จ านวน 17.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000 – 

20,000 บาท รองลงมามีรายได ้20,000 บาทข้ึนไป และรายได ้15,000-20,000 บาท ตามล าดบั 

 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทีม่ีต่อมู่ลี ่รีไซเคิลจากหนังสือพมิพ์ 

ความพงึพอใจทีม่ีต่อส่ิงประดิษฐมู์่ล่ี รีไซเคิลจากหนงัสือพิมพ ์

แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย( �̅� ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

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

 
 

 



ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจท่ีมีต่อมู่ล่ี รีไซเคิลจากหนงัสือพิมพ ์
 

 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 �̅� SD 

ด้านผลติภัณฑ์ 

1.คุณภาพผลิตภณัฑ์ 75.00 24.00 1.00 - - 4.74 0.46 

2.รูปแบบการออกแบบของผลิตภณัฑ์ 61.00 38.00 1.00 - - 4.60 0.51 

3.ประโยชน์และคุณค่าของการใชง้าน 49.00 50.00 1.00 - - 4.48 0.52 

ด้านราคา 

1.ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์ 
57.00 43.00 - - - 4.57 0.50 

2.ความเหมาะสมของราคากบัรูปแบบของ

ผลิตภณัฑ์ 
49.00 49.00 2.00 - - 4.47 0.54 

3.ช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย 50.00 48.00 2.00 - - 4.48 0.54 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

1.สามารถติดจต่อรับชมผลิตภณัฑห์รือซ้ือ

ผลิตภณัฑไ์ดส้ะดวก 
49.00 50.00 1.00 - - 4.48 0.52 

2.การส่งมอบสินคา้ตรงเวลาตามก าหนด 46.00 51.00 3.00 - - 4.43 0.56 

3.ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย 55.00 43.00 2.00 - - 4.53 0.54 

ด้านส่งเสริมการตลาด  

1.ออกแบบ ตดัเยบ็ บริการวดัพื้นท่ีฟรี  52.00  39.00  9.00  -  -  4.43  0.66  

2.มีส่วนลดให ้5% เม่ือแชร์ไลน์ของร้านไป 

ยงักลุ่มต่าง ๆ  
53.00  41.00  6.00  -  -  4.47  0.61 

3.จดัส่งฟรีเม่ือซ้ือ 3 ช้ินข้ึนไป  43.00  39.00  17.00  1.00  -  4.24   0.77  

4.มีการโฆษณาป้ายหนา้ร้าน  Facebook  

และ  Line 
45.00 38.00 17.00 - - 4.27 0.74 



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

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

คะแนน    2.50 - 3.49    คือ ปานกลาง 

คะแนน    1.50 -  2.49   คือ นอ้ย 

คะแนน    1.00 - 1.49    คือ นอ้ยท่ีสุด 

 

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

ทางการตลาด 4 P’s 

ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s      �̅�  SD   ระดับความพงึพอใจ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์      4.61 0.51  มากท่ีสุด 

2.ดา้นราคา      4.51 0.53  มากท่ีสุด 

3.ดา้นการจดัจ าหน่าย     4.48 0.54  มาก 

4.ดา้นส่งเสริมการขาย     4.36 0.69  มาก 

รวม       4.49 0.56  มาก 

 

จากตารางท่ี 3 ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความความพึงพอใจมีต่อมู่ ล่ี  รีไซเคิลจาก
หนงัสือพิมพด์า้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย(x ̄ = 
4.49)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.61) 
รองลงมาดา้นราคา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.51) รองลงมาดา้นการจดัจ าหน่าย อยูใ่ระ
ดับมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.48) และด้านส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (x ̄ = 4.36) 
ตามล าดบั 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค   ประมวลภาพผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ 
 

  - ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
  - เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 
  - รูปภาพขั้นตอนการปฏบัิติงานโครงการ 

- รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
- รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตราสินค้า 
 

 
 

รูปแบบผลติภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

ป้ายร้าน 

 

 

 

 



 

เพจ Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพขั้นตอนการปฏบัิติงานโครงการ 

1.จักเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 

 
2.ท าการม้วนกระดาษและหนังสือพมิพ์ให้ออกมาในรูปแบบทรงกลม 

 
3.น ากาวมาทาบาง ๆ เพ่ือติดกระดาษจนครบทุกอนั 

 

 



4.น าเชือกมาร้อยกบักระดาษเพ่ือเรียงให้เป็นรูปทรงของมู่ลี ่

 

5.น ากระดาษทีร้่อยเชือกเอาไว้ มาผูกกบัคานไม้ไผ่ทีเ่ตรียมไว้ 

 



6. น ามู่ลีท่ีผู่กกบักระดาษหนังสือพมิพ์ทีเ่สร็จแล้วมาไขว้กับริบบิน้สี 

 

7.ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ิน 

 

 

 



 

ภาพวสัดุอปุกรณ์ 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล   :  นายสรณฐัฏ ์ ชยัวงษ ์
วนั เดือน ปี   :   1 กนัยายน 2537 
สถานท่ีเกิด   :  กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานท่ีศึกษา   :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   ประธานโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล   :  นายวฒันชยั สวา่งรัตน์ 
วนั เดือน ปี   :   8 กุมภาพนัธ์ 2543 
สถานท่ีเกิด   :  กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานท่ีศึกษา   :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   รองประธานโครงการ 
 
 
 
 

 


