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บทคดัย่อ 

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐ ์โคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิลดว้ยการสาน การจดัทาํโครงการ

ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กบัวสัดุเหลือใช้และขวดพลาสติก 3)เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

4) เพือ่ใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์5)เพื่อสนบัสนุนและ

เพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชน  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ ใชแ้บบสอบถามในการ ส่วนท่ี 1.แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป

ของผูบ้ริโภค  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และส่วนท่ี 2.ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิลดว้ยการสานไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา,ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย,ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

           สถิติท่ีใช้ในงานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คาํนวณค่าสถิติหาค่าสถิติ

ต่างๆ ดงัน้ี 1)ขอ้มูลทัว่ไปหาค่าร้อยละ 2)ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโคมไฟจากขวดพลาสติกรี

ไซเคิลดว้ยการสานโดยขอ้มูลจากขอ้คาํถามท่ีเป็น rating scale จะหาค่าเฉล่ีย x และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) ปรากฎผลการวจิยัมีดงัน้ี  



ข 
 

1.ด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยูใ่น ระดบัพึงพอใจมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 3.ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑร์องลงมา คือ ขอ้ 2.ความคุม้ค่า ทนทานในการใช้

งาน และ1.ดา้นรูปแบบการออกแบบของผลิตภณัฑ ์

2.ด้านราคา โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยู่ในระดับพึงพอใจมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 2.ความเหมาะสมของราคากบัรูปแบบของผลิตภณัฑ์รองลงมา คือ ขอ้ 1.

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย 

3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยู่ใน ระดับพึงพอใจมากเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 1.สถานท่ีตั้งร้านรองลงมา คือ ขอ้2.ช่องทางการจดั

จาํหน่าย เช่นหนา้ร้าน 

 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 2การรับประกนัสินคา้ รองลงมา คือ1.การโฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่น

Facebook ป้ายร้านนามบตัรมี และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ4.การจดัแสดงสินคา้ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย 5.มี

ส่วนลดใหลู้กคา้เม่ือซ้ือสินคา้จาํนวนมาก 
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กติติกรรมประกาศ 

 โครงการฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงเป็นไปไดอ้ยา่งดีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิง่ จาก

อาจารยธ์ญัศญา ธรรมิสกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ และวชิยตุม ์ศรีสะอาด อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 

ซ่ึงทั้งสองท่านไดใ้หค้าํแนะนาํ ตรวจสอบ แกไ้ขงานใหโ้ดยตลอดเวลา ทั้งยงัใหข้อ้คิดต่างๆ มาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณคณะอาจารยส์าขาวชิาการตลาดทุกท่าน ท่ีไดใ้หค้าํปรึกษาดา้นการทาํแผนธุรกิจ 

ตลอดจนวธีิการดาํเนินงานในทุกๆขั้นตอน ผูจ้ดัทาํโครงการขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านอยา่งสูงไว ้

ณ ท่ีน้ี 

 

 

        ขอขอบพระคุณ 

                                                               คณะผูจ้ดัทาํ 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟสานดว้ยขวดพลาสติก 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

หลกัการและเหตุผล 

  รีไซเคิล (Recycle) เป็นการจัดการว ัสดุ เหลือใช้ ท่ีกําลังจะเป็นขยะ โดยนําไปผ่าน

กระบวนการแปรสภาพ  โดยเฉพาะการหลอมเพื่อใหเ้ป็นวสัดุใหม่แลว้นาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก ซ่ึงวสัดุท่ี

ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภณัฑ์เดิมหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ก็ไดรี้ไซเคิลมีความหมายต่าง

จากรียูส (Reuse) ซ่ึงหมายถึงการนาํกลบัมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งส้ิน 

ในความเขา้ใจของคนบางกลุ่มนั้น การรีไซเคิลยงัหมายถึง การนาํวสัดุเหลือใช้กลบัมาปรับเปล่ียน

รูปแบบ หรือพัฒนารูปร่างใหม่ให้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆเช่น ขวด

พลาสติกหากนาํมาใส่นํ้ าอีกคร้ังเป็น การรียูส(Reuse)ในปัจจุบนัความนิยมในการใช้ขวดพลาสติก

ในการบรรจุเคร่ืองด่ืมเป็นจาํนวนมากเน่ืองจากสะดวกในการใชง้านหาง่ายและมีราคาถูกผลิตภณัฑ ์

เหล่าน้ีจะทาํใหเ้กิดขยะมูลฝอยพลาสติกซ่ึงเป็นสาเหตุประการหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

และมีผลต่อสุขภาพอนามยัขยะมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปีนบัเป็นปัญหาท่ีสําคญัของชุมชนซ่ึงตอ้งไดรั้บ

การแกไ้ขการกาํจดัขยะโดยการเอาไปเผาก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้เกิดมลพิษเกิดภาวะเรือนกระจก

หรือภาวะโลกร้อนการกาํจดัอีกทางหน่ึงคือการนาํขยะไปฝังแต่ตอ้งเป็นขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายได้

และตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรจากท่ีมีการสาํรวจขยะในบา้นและในบริเวณโรงเรียนพบวา่ขยะส่วน 

ใหญ่เป็นขวดพลาสติกทั้งนั้น 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํโครงการจึงเห็นคุณค่าของวสัดุเหลือใชจ้ากขวดพลาสติกนาํกลบัมาสร้าง

นวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากขวดนํ้าพลาสติกโดยการสานดว้ยวธีิการท่ีสร้างสรรคแ์ละยงั

ไดส่้งเสริมใหช้าวบา้นไดมี้รายไดแ้ละยงัเป็นการนาํเอาของเหลือใชม้าทาํใหเ้กิดมูลค่าสร้างมูลค่า

ใหก้บัขวดพลาสติก เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ สภาวะโลกร้อนเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่โดยการวางแผน 

ออกแบบและลงมือปฏิบติัของคณะผูจ้ดัทาํโครงการ 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละขวดพลาสติก 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

5. เพื่อสนบัสนุนและเพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชน 

 

เป้าหมายของโครงการ 

1. การนาํผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือ 

 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

1. นาํเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 

2. นาํเสนอผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

3. รายงานสรุปผลการดาํเนินการ 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้และเพิ่มรายไดใ้หน้กัศึกษา 

3. ทาํใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการทาํงานเป็นทีม 

4. ทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2  

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุท่ีเหลือใช้โครงการส่ิงประดิษฐ์โคมไฟสานจาก

ขวดพลาสติกไดศึ้กษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินโครงการ ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ 

2. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์

3. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

4. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ  

5. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวคิดเกีย่วกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 

นวตักรรมมาจากคาํภาษาองักฤษวา่ “Innovation” ตามรากศพัทห์มายถึง การกระทาํท่ีใหม่ 

ของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํนิยามของ สํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2549) ไดใ้ห้ความหมาย 

ของนวตักรรมไวว้่า นวตักรรมคือ “ ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมี 

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” 

ทอมสั ฮิวจ์ (Thomas Hughes) ได้ให้ความหมายของ “นวตักรรม” ว่า เป็นการนาํวิธีการ 

ใหม่ ๆ มาปฏิบติัหลงัจากไดผ้่านการทดลองหรือไดรั้บการพฒันามาเป็นขั้น ๆ แลว้ เร่ิมตั้งแต่การ 

คิดคน้ (Invention) การพฒันา (Development) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบติั 

ก่อน (Pilot Project) แลว้จึงนาํไปปฏิบติัจริง ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา 

มอร์ ตัน    (Morton.A.) ให้ความหมาย “นวตักรรม” ว่าเป็นการทาํให้ใหม่ข้ึนอีกคร้ัง 

(Renewal) ซ่ึงหมายถึง การปรับปรุงส่ิงเก่าและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน 

หรือองค์การนั้น ๆ นวตักรรม ไม่ใช่การขจดัหรือล้มล้างส่ิงเก่าให้หมดไป แต่เป็นการ ปรับปรุง 

เสริมแต่งและพฒันา 
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วชัรพล วิบูลยศริน (2556) ได้ให้ความหมาย “นวตักรรม” ไวว้่าหมายถึง วิธีการปฏิบติั 

ใหม่ๆ ท่ีแปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดม้าจากการคิดคน้พบวธีิการใหม่ๆ ข้ึนมาหรือมีการ ปรับปรุง

ของเก่าใหเ้หมาะสมและส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีไดรั้บการทดลอง พฒันาจนเป็นท่ีเช่ือถือได ้

ดงันั้นสรุปไดว้า่ นวตักรรม หมายถึง ส่ิงใหม่ท่ีกระทาํซ่ึงเกิดจากการใชค้วามรู้ ใชค้วามคิด 

สร้างสรรค์ ส่ิงใหม่ในท่ีน้ีอาจจะอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการ ท่ีสามารถ 

นาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันา (อา้งอิงจากhttps://www.gotoknow.org/posts/) 

องคป์ระกอบของนวตักรรม ประกอบดว้ย 

1. ความใหม่ ใหม่ในท่ีน้ีคือ ส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีผูใ้ดทาํมาก่อน เคยทาํมาแลว้ในอดีตแต่นาํมา 

ร้ือฟ้ืนใหม่ หรือเป็นส่ิงใหม่ท่ีมีการพฒันามาจากของเก่าท่ีมีอยูเ่ดิม 

2. ใชค้วามรู้หรือความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันานวตักรรมตอ้งเกิดจากการใชค้วามรู้และ 

ความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างและพฒันา ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ หรือการทาํซ้าํ 

3. มีประโยชน์ สามารถนาํไปพฒันาหรือแกปั้ญหาในการดาํเนินงานได ้ถา้ในทางธุรกิจตอ้ง 

มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม 

4. นวตักรรมมีโอกาสในการพฒันาต่อได ้ 

ขั้นตอนของนวตักรรม 

1. การคิดคน้ (Invention) เป็นการยกร่างนวตักรรมประกอบดว้ยการศึกษาเอกสารทฤษฎีท่ี 

เก่ียวกบันวตักรรม การกาํหนดโครงสร้างรูปแบบของนวตักรรม 

2. การพฒันา (Development) เป็นขั้นตอนการลงมือสร้างนวตักรรมตามท่ียกร่างไว ้การ 

ตรวจสอบคุณภาพของนวตักรรมและการปรับปรุงแกไ้ข 

3. ขั้นนาํไปใชจ้ริง (Implement) เป็นขั้นท่ีมีความแตกต่างจากท่ีเคยปฏิบติัเดิมมา ในขั้นตอน 

น้ีรวมถึงขั้นการทดลองใชน้วตักรรม และการประเมินผลการใชน้วตักรรม 

4. ขั้นเผยแพร่ (Promotion) เป็นขั้นของการเผยแพร่ การนาํเสนอ หรือการจาํหน่าย  

หลกัการสร้างสรรคง์านประดิษฐ ์

การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้ประดิษฐ์ให้ประสบผลสําเร็จนั้น ผูเ้รียนตอ้งมีความพึง 

พอใจ ในการทาํงาน โดยยดึหลกัการดงัน้ี 

1. หมัน่ศึกษาหาความรู้ในงานท่ีตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญการในชุมชนการ 

โรงเรียน จากตวัอยา่งส่ิงประดิษฐท่ี์สนใจ 
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2. ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบติังาน ในการประดิษฐ์ช้ินงานโดยการ 

วเิคราะห์ ดว้ยตนเองหรือศึกษาจากผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ หรือจากส่ือต่าง ๆ เช่น วารสาร หนงัสือ เป็นตน้ 

3. ทดลองการปฏิบติัการประดิษฐ ์ผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้และทดลองปฏิบติัตามแนวคิดท่ี 

ไดส้ร้างสรรคไ์ว ้และมีการปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องจนสาํเร็จเป็นช้ินงานประดิษฐท่ี์พึงพอใจ 

การออกแบบงานประดิษฐ ์

การออกแบบงานประดิษฐ์เป็นการสร้างรูปลักษณ์ของช้ินงานโดยอาศัยความคิด 

สร้างสรรค์ความรู้ความเขา้ใจ ในหลกัการออกแบบและนาํมาใช้ ทาํให้การออกแบบช้ินงานนั้นมี 

คุณค่าและน่าสนในยิง่ 

1. การออกแบบ หมายถึง การทาํต้นแบบ หรือการทาํโครงสร้างของช้ินงานท่ีต้องการ

ประดิษฐ ์เพื่อใหไ้ดผ้ลงานสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงั โดยการเลือกวสัดุ เลือกสี ท่ีนาํมาใชใ้หเ้หมาะสม 

สวยงาม 

2. ท่ีมาของการออกแบบงานประดิษฐ ์

2.1. การศึกษาแบบของงานท่ีตนสนใจจากหนงัสือ นิตยสารแลว้ทดลองปฏิบติั 

2.2. การดดัแปลงแบบท่ีมีอยูเ่ดิม หรือแบบตวัอยา่งโดยทาํการศึกษาแบบ จนเกิดความเขา้ใจ 

จึงปฏิบัติการสร้างแบบ โดยการนําเอาแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไป 

ผสมผสานทาํใหไ้ดแ้บบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร 

2.3. การออกแบบด้วยตนเองคือการออกแบบท่ีเกิดจากแนวคิดของตนเองและทดลอง 

ปฏิบติัสร้างแบบจนไดแ้บบท่ีสวยงาม เหมาะสมตามความตอ้งการ 

ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 

1. งานประดิษฐมี์ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัของไทย  

2. งานประดิษฐมี์ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 

3. งานประดิษฐช่์วยให้เกิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ  

4. งานประดิษฐช่์วยใหก้ารทาํงานของสมองและประสาทสัมผสัประสานสัมพนัธ์กนั  

5. ใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัตกแต่ง ของขวญัท่ีระลึก  

6. รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  

7. เป็นการฝึกลกัษณะนิสัยในการทาํงานใหมี้ความอดทน (อา้งอิงจากhtp://netra./pru.ac.th) 
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2. แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์ 

แนวคิดในเร่ืองวฏัจักรของผลิตภัณฑ์ช้ีให้เราเห็นว่าระดับของผลกําไรจะไม่คงท่ีอยู่

ตลอดไปโดยไม่ลดลงสินคา้ใด ๆ ก็ตามย่อมจะตอ้งถึงจุดอ่ิมตวัและถดถอยเหมือนกนัหมด ดว้ย 

เวลาและความเร็วท่ีต่างกันออกไป  ดังนั้ นการพฒันาผลิตภัณฑ์หรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆอยู่

ตลอดเวลาจึงเป็นแนวทางใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไปไม่ส้ินสุด การลงทุนพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีความเส่ียงสูงมากสภาพการณ์ของตลาดมีการเปล่ียนแปลง อยา่งสลบัซบัซอ้นและ

ไม่แน่นอน อตัราการล้มเหลวของผลิตภณัฑ์ใหม่จึงค่อนขา้งสูงผลิตภณัฑ์ บางชนิดเป็นผลจาก

ความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีมากแต่ไม่มีโอกาสพฒันา อย่างไรก็ตาม เวลาพูดถึง ผลิตภณัฑ์ใหม่ ไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงประดิษฐใ์หม่ถอดดา้มเสมอไป ผลิตภณัฑใ์หม่ส่วนมากเป็นนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน

มาจากประดิษฐก์รรมเก่า แต่ใชป้ระโยชน์ไดดี้กวา่เดิม และเป็นท่ียอมรับ ของทอ้งตลาด การหยบิยมื

เอาความคิดหรือผลงานออกแบบในอดีตมาขดัเกลาใหม่ พฒันาต่อเติม เสริมแต่งให้ขยายออกไป

เป็นฐานของการสร้างนวตักรรมท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด 

การหาความคิดใหม่ ๆ เป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ี 

สําคญั แต่เราจะฟูมฟักและบ่มเพาะความคิดต่าง ๆจะพฒันาความคิด จะคน้หาความคิดจากไหน 

และดว้ยวิธีใด เป็นคาํถามท่ีนกัออกแบบมือใหม่ประสงคจ์ะไดรั้บคาํตอบมากท่ีสุดส่ิงแรกท่ีควร ทาํ

และบงัเกิดผลท่ีรวดเร็ว คือการมองหาคาํแนะนาํ การช้ีแนวทาง การอรรถาธิบาย และการศึกษา 

ผลงานของนักออกแบบรุ่นก่อน เพื่อจะได้เขา้ใจวิธีคิดและวีทาํงานของเขาเหล่านั้น แล้วนํามา 

ประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมแต่ในรูปขององคก์รแลว้ การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ทุกชนิดลว้นเร่ิมตน้มา 

จากแนวความคิดทั้งส้ิน และมกัเป็นการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมี

ความรู้และทกัษะต่างกนัช่วยกนัคิดช่วยกนัพฒันา แต่ทั้งน้ีแนวคิดใหม่ท่ีไดม้านั้น จะตอ้ง เหมาะสม

กบัสภาพแวดขอ้มของการดาํเนินธุรกิจนั้นดว้ย จึงจะเกิดประโยชน์แทจ้ริงได ้

การออกแบบผลติภัณฑ์ทีเ่น้นคุณค่าทางความงาม 

รูปลกัษณ์ท่ีงดงามสะดุดตานบัเป็นหัวใจพื้นฐานของผลิตภณัฑ์ ประเด็นในการพิจารณา

เลือกซ้ือของผูบ้ริโภค อาจไม่ใช่เร่ืองของสมรรถนะหรือคุณสมบติัพิเศษ โดดเด่นสาํหรับการใชง้าน

ของผลิตภณัฑ์นั้น แต่กลบัเป็นความพึงพอใจในความงามของรูปโฉม ภายนอกเป็นประเด็นสําคญั

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ แนวคิดน้ีมีลกัษณะท่ีสนองตอบค่านิยมใน สังคมมากกวา่ความจาํเป็นหรือ

ความตอ้งการขั้นพื้นฐาน สอดคลอ้งกบัสุภาษิตไทยท่ีวา่ ไก่งาม เพราะขน คนงามเพราะแต่ง ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองประดบั เส้ือผา้ ของขวญั เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบา้น เป็นตน้ 
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การออกแบบผลติภัณฑ์ทีเ่น้นคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย 

หลกัการดาํเนินธุรกิจตอ้งถือว่าผูบ้ริโภคมีความหมายและสําคญัต่อการอยู่รอดของธุรกิจ 

ผูบ้ริโภคยคุใหม่มีความรู้และมีวิจารณญาณท่ีดีข้ึนในการพิจารณาเลือกซ้ือส่ิงของต่างๆ ไม่ถูกชกั จง

ง่ายและซ้ือเฉพาะส่ิงท่ีจาํเป็นและมีคุณค่าโดยแท้จริงต่อการใช้อุปโภคบริโภค การออกแบบ 

ผลิตภณัฑ์ใหม่จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล (Research) เพื่อกาํหนดแนวทางให้สอดคลอ้ง 

กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน และควรตระหนกัอยูเ่สมอวา่ผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือ สินคา้

ท่ีเขาเช่ือวา่จะแกปั้ญหาท่ีกาํลงัเกิดข้ึนกบัเขาได ้ดงันั้นปัญหาจึงเป็นตวักระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคท่ี

แข็งแกร่งเสมอ แนวคิดน้ีจะเน้นการแกปั้ญหาเป็นประเด็นสําคญั ไม่นิยมการเสริมแต่ง เพื่อความ

สวยงามจนเกินความจาํเป็น 

ความเหมาะสมกบัสรีระของผู้ใช้งาน 

เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีคาํนึงถึงสรีระของผูใ้ช้งานมาก่อนส่ิงอ่ืนใด รูปแบบของ 

ผลิตภณัฑ์จะเป็นไปในลกัษณะท่ีจงใจให้เกิดการตอบสนองทางกายภาพท่ีดี ไม่ก่อให้เกิดความ 

เม่ือยลา้โดยง่าย กระชบัไดส่้วนกบัสรีระ เป็นตน้ 

การออกแบบทีเ่น้นการประหยดัเน้ือที่ 

เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีคาํนึงถึงการประหยดัเน้ือท่ีในการขนส่ง การจดัเก็บ และการ 

พกพาเป็นสําคญั รูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีจะก่อให้เกิดการประหยดัเน้ือท่ีไดน้ั้น มกัจะเป็นไปใน 

รูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์พบัได ้ชอ้นได ้ยดืหดได ้ถอดประกอบได ้เป็นตน้ 

การออกแบบทีเ่น้นความคล่องตัวในการใช้งาน 

เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเนน้การแกปั้ญหาดา้นการใชง้านของผลิตภณัฑ์ให้เกิดความ 

คล่องตวัและสะดวกมากข้ึน รูปแบบของผลิตภณัฑ์มกัเป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของสังคม และ

วถีิการดาํเนินชีวติทั้งทางการงานและส่วนตวั ควบคู่กบัความเจริญกา้วหนา้ทางดา้น เทคโนโลย ี

ความสัมพนัธ์กนัระหว่างรูปลกัษณ์กบัพฤติกรรมการใช้งาน 

เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีอาศัยการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์กับ 

พฤติกรรมการใช้งานท่ีตอบรับกนั เช่น การรวมเอาผลิตภณัฑ์ท่ีมีตาํแหน่งการใชง้านเดียวกันเขา้ 

ดว้ยกนั แต่คงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพของการใช้สอยเดิม ขอ้เด่นของแนวคิดน้ีคือเกิดความเรียบร้อย 

และสร้างความประหลาดใจเม่ือพบเห็นไดม้าก 

การออกแบบผลติภัณฑ์ที่ทาํจากวสัดุใช้แล้ว 

การรณรงค์นาํวสัดุท่ียงัใช้ประโยชน์ไดอ้อกมาจากกองขยะนั้น สามารถลดปริมาณขยะท่ี 

ต้องกําจัดลงได้ ทําให้เกิดแนวคิดท่ีจะนําเอาวสัดุใช้แล้วท่ียงัทําประโยชน์ได้อีกกลับมาเข้า 
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กระบวนการแปรรูป เพื่อคดัแปลงใชป้ระโยชน์ในรูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างออกไปจาก เดิม 

วสัดุท่ีถูกนาํมาใชใ้หม่นั้นมีตั้งแต่ ไม ้ขวดแกว้ โลหะ พลาสติก และอ่ืน ๆ ท่ีผูค้นใชแ้ลว้ทิ้ง แนวคิด

ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีดีมาก แต่ผลิตภณัฑท่ี์ไดน้ั้นจะตอ้งมีคุณภาพดี ไดม้าตรฐาน และท่ี สาํคญัคือตอ้ง

เป็นท่ียอมรับของตลาด 

การออกแบบผลติภัณฑ์ทีเ่น้นความเป็นธรรมชาติ 

ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มตอ้งการหวนคืนสู่ออ้มกอดของธรรมชาติเพราะตอ้งการ 

ความสงบ ผอ่นคลาย และท่ีพกัทางใจในการฟ้ืนฟูความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ และอีกส่วน

หน่ึงเช่ือวา่วตัถุดิบจากธรรมชาติคือความสด สะอาด บริสุทธ์ิ และมีคุณค่าท่ีจะทาํใหสุ้ขภาพ  

ของเราแข็งแรง ดงันั้นความนิยมในตวัผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยให้เราไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติมาก ข้ึน

นั้น ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ยงัคงเป็นกระแสนิยมท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองสม่าํเสมอถึงแมว้่า

จะมีช่วงเวลาของการละเลยหรือห่างเหินบา้ง แต่ทา้ยท่ีสุดมนุษยก์บัธรรมชาติก็มิอาจแยก ขาดจาก

กนัได ้

การออกแบบผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ี 

สะอาดท่ีเรียกกันทัว่ไปว่าผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green product) นั้น มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการ 

บริโภคของมนุษย ์ท่ีมีแนวโนม้การบริโภคท่ีเร็วข้ึน เบ่ือแลว้ทิ้ง ทาํใหเ้กิดขยะมากมายท่ีไม่เป็น มิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้มทั้ง ๆ ท่ีผลิตภณัฑน์ั้นยงัไม่เสีย หรือชาํรุด เพียงบางส่วนซ่ึงสามารถซ่อมแซม ใชใ้หม่

ได ้

การออกแบบผลติภัณฑ์ตลาดเฉพาะกลุ่ม 

ผลิตภณัฑห์ลายอยา่งออกแบบมาเพื่อ ใชก้บักิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ หรือใชใ้น 

บางสถานท่ีเท่านั้น แต่สําหรับผลิตภณัฑ์บางอย่างท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานในบางกลุ่มคน เช่น 

สุขภณัฑ์สําหรับเด็ก โทรศพัท์สําหรับคนตาบอด เป็นตน้ จุดมุ่งหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์

สําหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม ก็เพื่อจะหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ กบัคู่แข่งรายใหญ่ท่ีมุ่งสู่ตลาดหลกั ซ่ึง

เป็นการทาํตลาดท่ีวดักนัดว้ยปริมาณมาก (Economies of scale) ทั้งในการผลิต การจดัจาํหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาดช่องว่างการตลาดท่ีมุ่งสร้างความแตกต่างผลิตภณัฑ์ออกจากตลาดใหญ่ ยงัมี

โอกาสอีกมาก แต่ เราตอ้งทาํความเข้าใจลูกคา้อย่างจริงจงัและรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ตอ้งเรียนรู้ถึง

พฤติกรรมของลูกคา้ ทศันคติ การตดัสินใจ และวิถีการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) มาเป็นปัจจยัสําคญั

ของการกาํหนด ทิศทางการตลาดของผลิตภณัฑ์เฉพาะกลุ่มนั้น การเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นวิถีการ ดาํเนินชีวิตของกลุ่มต่าง ๆ ยงัช่วยให้คน้พบถึงความตอ้งการท่ีซ่อนอยู่ในใจของ

ลูกคา้ และ สามารถท่ีจะตอบสนองลูกคา้ไดร้วดเร็ว และสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีแตกต่างได ้
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การออกแบบผลติภัณฑ์เชิงนวตักรรม 

เอ็ดวิน อี. บ็อบโรว ์กล่าวว่า "มนุษยมี์ส่ิงจาํเป็นน้อยแต่มีความอยากมากมายจงคน้หาส่ิง 

ต่าง ๆ ท่ีคนตอ้งการ แลว้จึงผลิตมนัข้ึนมา"ความจริงแลว้มนุษยส์ามารถมีชีวิตอยูไ่ดโ้ดยปราศจาก 

นวัตกรรม แต่เม่ือประวัติศาสตร์หมุนเวียนเปล่ียนไป แนวโน้มการพึ่ งพิงนวัตกรรมใหม่ 

(Innovation) ก็มีมากข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเป็นองค์ประกอบจาํเป็นสําหรับอริยธรรมของเรา ดงันั้น 

หากตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ใหป้ระสบความสาํเร็จ ใหพ้ฒันาเฉพาะสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค ตอ้งการ

จะซ้ือเท่านั้น นกัออกแบบอาจจะชอบความคิดของตวัเองเหมือนแม่ท่ีเห็นลูกตวัเองน่ารักแต่คนอ่ืน 

ๆ จะชอบความคิดของเราหรือไม่ ยงัเป็นคาํตอบคลุมเครือท่ีตอ้งรอการพิสูจน์ ดงันั้น การคน้หาส่ิง

ต่าง ๆแลว้จึงผลิตมนัข้ึนมาดูจะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม และมีความเส่ียงต่อการลม้เหลวทางธุรกิจ

นอ้ยกวา่ 

การออกแบบผลติภัณฑ์ทีเ่น้น บาง เลก็ และให้อสิระ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคในยุคดิจิตอลส่วนใหญ่ปรารถนาคือขนาดเล็ก พกพาสะดวก น้าํหนกั 

เบา ใชง้านคล่องตวั และอดัแน่นดว้ยสมรรถนะ แต่การท่ีจะทาํให้ผลิตภณัฑ์มีคุณลกัษณะเบา บาง 

เล็ก และให้อิสระไดน้ั้น มกัตอ้งอาศยัความกา้วหน้าทางวสัดุและเทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม่มา 

ช่วยแกปั้ญหาในอีกมุมมองหน่ึงของการตลาดแลว้ การตั้งแนวความคิดแบบใหม่ถอดดา้มสําหรับ 

การออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นเป็นเร่ืองยาก เพราะกวา่ท่ีแนวคิดจะเป็นรูปธรรมไดต้อ้งใชเ้วลาและ เงิน

ลงทุนสูง รวมทั้งมีภาวะความเส่ียงสูงดว้ย ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ การออกแบบต่อยอด ของเก่า 

โดยการนาํเอาส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มาดดัแปลงเพิ่มเติมคุณสมบติับางประการให้เกิดผลดีข้ึนกวา่ ท่ีเป็นอยู่ 

เช่น ปลอดภยักว่า ประหยดักว่า กะทดัรัดกว่า ทนทานกว่า ใช้งานง่ายกว่า ดูแลรักษาง่าย กว่า 

รูปแบบดูดีและทนัสมยักว่าฯลฯ เช่น พดัลมใบพดัรูปแบบมาตรฐานทัว่ไปนาํมาพฒันา ดดัแปลง

เป็นพดัลมหลายหัว พดัลมมือถือ พดัลมพบัเก็บได้ พดัลมไอน้าํ พดัลมมีกล่ินหอม เป็น ตน้ ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นผลมาจากการคิดต่อยอดของเก่าทั้งส้ิน ทาํให้เกิดเป็นทางเลือกใหม่กบั ผูใ้ชแ้ละ

ผูผ้ลิตตามมาอีกมากมาย (อา้งอิงจากhttp://netra./pru.ac.th) 

 3.แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์าร และกระบวนการ 

ท่ีพวกเขาเหล่านั้นใชเ้ลือกสรร รักษา และกาํจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือ 

แนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคม 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ 

เพื่อพยายามทาํความเข้าใจกระบวนการการตัดสินของผูซ้ื้อทั้ งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภคปัจเจกชน อาทิ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

และตวัแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามทาํความเข้าใจความต้องการของประชาชน พฤติกรรม 

ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่นครอบครัว 

มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วยพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 

หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทาง 

เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หา 

การซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความ 

ตอ้งการของเขา (Schiffiman and Kanuk, 1994) 

Engel และผูร่้วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ เป็นการกระทาํของ 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการ 

ตดัสินใจท่ีมีอยูก่่อนและมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํดงักล่าว 

ชิฟแมน และคะนุค (Schiffiman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของ 

ผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือ

การบริโภคผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนอง ความ

ตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้งเงิน เวลา 

และกาํลงัเพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบด้วย ซ้ืออะไร ทาํไมจึงซ้ือ ซ้ือ เม่ือไร 

อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 

แองเจิลคอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ความหมาย 

ของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั การ

จดัหาให้ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมา อยู่

ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํดงักล่าว 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 - 125) อา้งอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 

Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทาํ 

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาแล้วซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ 

ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้ 

สินคา้ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

การกาํหนดขั้นตอนของการตดัสินใจตั้ งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การ 

ตดัสินใจ โดยมีลาํดบัขั้นของกระบวนการ ดงักล่าว เป็นการตดัสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมี 
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กฎเกณฑ์ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหา 

ขอ้สรุปเพื่อการตดัสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจมีอยูห่ลายรูปแบบ 

ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความสําคญัอย่างมาก 

เพราะการระบุปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ ยอ่มมีผลต่อการดาํเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของ กระบวนการ

ตดัสินใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตดัสินใจดว้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควร ระมดัระวงัมิ

ให้เกิดความผิดพลาดในการระบุปัญหาขององค์การ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารควรแยกแยะความ แตกต่าง

ระหว่างอาการแสดง (symptom) ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัปัญหาท่ีแทจ้ริงเสียก่อน ยกตวัอย่างเช่น กรณีท่ี

ยอดขายของบริษทัลดลง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินคา้ต่าํ จะเห็นว่าการท่ียอดขายลดลง เป็น

อาการแสดง และปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขไดแ้ก่ การท่ีคุณภาพสินคา้ต่าํ ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีชาญฉลาด ตอ้ง

คอยสังเกตอาการแสดงต่าง ๆ ทั้งตอ้งรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการคน้หาสาเหตุของอาการ แสดง

เหล่านั้น ซ่ึงจะนาํไปสู่การระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 

ขั้นท่ี 2 การระบุขอ้จาํกดัของปัจจยั (Identify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปัญหาได ้

ถูกตอ้งแลว้ ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงขอ้จาํกดัต่าง ๆ ขององคก์าร โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ กาํลงัคน เงินทุน เคร่ืองจกัร ส่ิงอาํนวยความสะดวก อ่ืน ๆ 

รวมทั้ งเวลาซ่ึงมักเป็นปัจจัยจาํกัดท่ีพบอยู่เสมอๆการรู้ถึงข้อจาํกัดหรือเง่ือนไขท่ีไม่สามารถ  

เปล่ียนแปลงได ้จะช่วยใหผู้บ้ริหารกาํหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงได ้ตวัอยา่งเช่น 

ถา้มีเง่ือนไขวา่ตอ้งส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแกไ้ข ปัญหาการผลิต

สินคา้ไม่เพียงพอท่ีมีระยะเวลาดาํเนินการมากกวา่ 1 เดือน ก็ควรถูกตดัทิ้งไป 

ขั้นท่ี 3 การพฒันาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผูบ้ริหารควร 

ทาํการพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความ 

เป็นไปได ้ในการแกปั้ญหาให้นอ้ยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีองคก์ารประสบ 

ปัญหาเวลาการผลิตไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารอาจพิจารณาทางเลือกดงัน้ี 1) เพิ่มการทาํงานกะพิเศษ 2) 

เพิ่มการทาํงานล่วงเวลาโดยใช้ตารางปกติ 3) เพิ่มจาํนวนพนกังาน หรือ 4) ไม่ทาํอะไรเลย ในการ 

พฒันาทางเลือกผูบ้ริหารอาจขอความคิดเห็นจากนกับริหารอ่ืน ๆ ท่ีประสบความสําเร็จทั้งภายใน 

และภายนอกขององคก์าร ซ่ึงอาจใชว้ธีิการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจดัการประชุมกลุ่ม ยอ่ย

ข้ึน ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบุคคลเหล่านั้นเม่ือผนวกรวมกบัสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิด

สร้างสรรคแ์ละประสบการณ์ของตนเองจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถพฒันาทางเลือก 
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ขั้นท่ี 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผูบ้ริหาร ได้ทาํการพฒันา 

ทางเลือกต่าง ๆ โดยจะนาํเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอยา่งรอบคอบ 

และควรวเิคราะห์ทางเลือก 

ขั้นท่ี 5 การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative) เม่ือผูบ้ริหาร ได้ทาํการ 

วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละ 

ทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง เพื่อพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสีย 

ต่อเน่ืองในภายหลงันอ้ยท่ีสุด และใหผ้ลประโยชน์มากท่ีสุด แต่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตดัสินใจ เลือก

ทางเลือกแบบประนีประนอม โดยพิจารณาองค์ประกอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือกนํามา 

ผสมผสานกนั 

ขั้ นท่ี  6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เ ม่ือผู ้บริหาร ได้ 

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแลว้ ก็ควรมีการนาํผลการตดัสินใจนั้นไปปฏิบติั เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรกาํหนดโปรแกรมของการตดัสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการ 

ดาํเนินงาน งบประมาณ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั ควรมีการมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีท่ี 

ชัดเจน และจดัให้มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีจะช่วยให้การตัดสินใจเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ี 

ผูบ้ริหารควรกาํหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนให้การดาํเนินงานเป็นไป 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขั้นท่ี 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) 

ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซ่ึง

จะช่วยให้ผูบ้ริหาร ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตาม เป้าหมายหรือไม่ 

ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยให้ผูบ้ริหารแก้ปัญหาหรือทาํการตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยได ้ผลลพัธ์ของการ

ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (อา้งอิงจาก https://www.gotoknow.com) 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Factors Influence consumer Bugging 

Behavior) 

1. ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัผูซ้ื้อเองผูซ้ื้อมีความแตกต่างในเร่ือง เพศ อายุ รายได ้สถานภาพของ 

ครอบครัว และอาชีพ โดยความแตกต่างในปัจจยั เหล่าน้ีทาํให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

ออกไป 

2. ปัจจัยด้านจิตวิทยาความต้องการและแรงจูงใจ โดย A.H. Maslow ได้กล่าวไว้ใน 

Hierarchy of Needs อย่างน่าสนใจ ว่า ความตอ้งการของผูซ้ื้อนั้นตอ้งการตอบสนองในเร่ืองของ 
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ด้านร่างกาย, ความปลอดภยั, ความตอ้งการให้สังคมยอมรับ, ตอ้งการมีฐานท่ีเด่น และตอ้งการ 

ประสบผลสาํเร็จในชีวติ มีช่ือเสียง 

3. การรับรู้ (Perception) การรับรู้มีผลกบัการกระตุน้การซ้ือ และการบริการลูกคา้สัมพนัธ์ 

นั้น ควรทาํความเข้าใจในลักษณะการรับรู้ของกลุ่มตลาดเป้าหมายต่าง ๆ เช่น กลุ่มของสินค้า 

สําหรับเด็ก, สําหรับกลุ่มคนท่ีอยู่ในวยัทาํงาน และกลุ่มของผูสู้งอาย หลงัจากนั้น องค์กรสามารถ 

เลือกขอ้มูล ข่าวสารท่ีเหมาะสมกลุ่มตลาดเป้าหมายจะรับรู้ไดง่้าย 

4. ทศันคติ (Attitude) ควรสร้างทศันคติท่ีดี กบัภาพพจน์ขององคก์รพนกังานขายและสินคา้ 

หรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้ใด ๆ ท่ีใหม่ออกสู่ตลาด จะประสบ 

ความสําเร็จไดน้บัจะ ตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีให้กบัผูซ้ื้อ ให้เกิดการยอมรับในตลาดกลุ่มบุคคลท่ีเขา้ 

มาเก่ียวขอ้งใน กระบวนการซ้ือ (Participants in Buying Process) กลุ่มคนเหล่าน้ีมีบทบาท ในการ 

ตดัสินใจซ้ือ โดยสามารถแยกกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการซ้ือออกเป็น 5 กลุ่ม 

ผูริ้เร่ิม (Initiator) ส่วนมากแลว้จะเป็นผูใ้ช้ (Users) เป็นผูเ้สนอแนวความคิด ให้แนวทาง 

หรืออธิบาย บอกเล่าใหฟั้งเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการ 

- ผูมี้อิทธิพล (Influencer) เป็นผูท่ี้มีอาํนาจในการชกัจูงหรือชกัชวนให้ผูซ้ื้อ โนม้เอียง ตาม 

ความตอ้งการได ้ในกระบวนการตดัสินใจ 

- ผูต้ดัสินใจ (Presiders) คือผูพ้ิจารณาขั้นสุดทา้ยว่าจะมีการซ้ือสินค้าหรือไม่ - ผูอ้นุมติั 

(Approvers) คือบุคคลท่ีอนุมติัใหเ้กิดการซ้ือข้ึน 

- ผู ้ซ้ือ (Buyer) คือบุคคลท่ีไปซ้ือสินค้านั้ น อาจเข้ามาเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องใน 

กระบวนการตดัสินใจ 

การเปล่ียนแปลงลักษณะการซ้ือของผู ้บริโภค (Chang in Consumer Buying Habits) 

พฤติกรรมการซ้ือในสังคมไทยมีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปอยา่งเห็นชดัเจนมีดงัน้ี 

- การเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือ (Size and Quantity) เน่ืองจากเป็นครอบครัวเดียวมากข้ึน 

ปริมาณการซ้ือสินคา้ต่าง ๆ มีขนาดลดลงในแต่ละคร้ังท่ีซ้ือ โดยจะเป็นการซ้ือปริมาณท่ีนอ้ยลง แต่ 

เนน้คุณภาพมากข้ึน 

- การเปล่ียนแปลงทาํเลซ้ือ (Changing in Buying location) ทาํเลท่ีตั้งขององคก์ร โดยเฉพาะ 

ร้านคา้มีความสาํคญัมากข้ึนกบัการซ้ือสินคา้หรือบริการ 

- ต้องการความสะดวกสบายในการซ้ือมากข้ึน (Conveniences) สินค้าหรือบริการนั้น 

ตอ้งการความสะดวกสบายในการซ้ือ 
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- การซ้ือสินคา้ โดยการบริการตวัเองเพิ่มข้ึน (Self-Services) ผูซ้ื้อจะมีความสนใจมากข้ึน 

เพราะสามารถซ้ือสินคา้ไดใ้นราคายติุธรรมมากข้ึน | 

- การใช้สินเช่ือ (Credit Required) ผูซ้ื้อมีความสนใจมากข้ึนในการซ้ือสินคา้และบริการ 

โดยการผ่อนชาํระเป็นงวด ๆ ในกรณีน้ีเกิดผลกระทบ กบัผูป้ระกอบการคือ เม่ือผูป้ระกอบการ 

สามารถขายสินค้าหรือบริการในลักษณะเงินเช่ือมากเท่าไร ขณะเดียวกนั ก็จาํเป็นตอ้ง กนัเงิน 

สาํหรับสาํรองค่าใชจ่้ายในการติดตามเก็บหน้ีและเผือ่หน้ีสูญเพิ่มข้ึน 

- ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้ท่ีมีความพิเศษเฉพาะตวัมาใชง้านเพื่อสนองความตอ้งการความพึง 

พอใจ ของลูกคา้ในแต่ละฝ่าย เช่น บริการหรือสินคา้จะสามารถปรับเปล่ียนคุณสมบติัหรือ ลกัษณะ

การใหบ้ริการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน เช่น การออกแบบของหมอนข้ึนอยูก่บั อายของผูใ้ช ้ขนาดของ

ศีรษะ และ ความชอบส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละราย (อา้งอิงจาก 

http://library.vu.ac.th) 

  

4. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 

จุดเร่ิมตน้สําหรับการทาํแผนธุรกิจนั้น ควรประกอบไปดว้ยการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัต่าง 

ๆ ดงัต่อไปน้ีโดยละเอียด ไดแ้ก่ (1) สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย (2) กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั (3) จุดแข็ง 

และจุดอ่อนของกิจการท่ีจะทาํ (4) นโยบายการตลาด (5) วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต และ 

(6) ตวัเลขทางการเงิน เก่ียวกบั รายได ้ค่าใช้จ่าย กาํไร ขาดทุน จาํนวนเงินท่ีจะลงทุน และกระแส 

เงินสด ท่ีคาดการณ์ไว ้(อา้งอิงจาก http://www.thaifranchisecenter.com) 

แผนธุรกิจท่ีดี เม่ืออ่านแลว้ควรจะตอ้งสามารถตอบคาํถามเหล่าน้ีได ้ 

1. การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั  

2. ธุรกิจน้ีน่าลงทุนหรือไม่  

3. ธุรกิจท่ีจะทาํมีแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จตั้งแต่เม่ือแรกตั้งมากนอ้ย  

4. ธุรกิจน้ีมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด  

5. สินคา้ท่ีจะผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด 

6. สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด  

7 วธีิการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้น มีทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกวา่หรือไม่ 

8. หนา้ท่ีต่าง ๆ เช่นการผลิต การจาํหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มีการ 

จดัการท่ีดีเหมาะสมเพียงใด 

http://library.vu.ac.th/
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9. จาํนวนและคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ ผูท่ี้ริเร่ิมจะก่อตั้งธุรกิจใหม่ 

จาํเป็นตอ้งใหเ้วลากบัการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อใหไ้ดแ้ผนท่ีดีทั้ง น้ีเพราะแผนท่ีท่ีเป็นตวัช้ีวา่ผูเ้ขียนมี

ความสามารถ ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดความฝันเท่านั้น แผนท่ีดี จะทาํใหผู้ร่้วมลงทุนหรือผูใ้หกู้แ้น่ใจ

ว่า ผูป้ระกอบการใหม่สามารถทาํให้ความคิดและความฝัน กลายเป็นความจริงไดห้รือไม่แผนท่ีดี

ช้ีให้เห็นว่าผูเ้ขียนเป็นมืออาชีพ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของ แผนจะเป็นตวัสะท้อนให้เห็นว่า 

ผูป้ระกอบการมีความสามารถและความใส่ใจเพียงใด เพราะถ้า แผนขอกู้ยงัไม่มีคุณภาพ ย่อม

คาดหวงัไม่ไดก้บัคุณภาพการประกอบการในอนาคตแผนท่ีดี ช้ีใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการมีการเตรียม

ตวัอยา่งดี แผนจะบอกถึงระดบัความเตรียมพร้อมในธุรกิจท่ี จะลงทุน ช้ีให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมี

ความรู้เท่าทนัในธุรกิจนั้น ๆ ขนาดไหน ยิ่งถา้มีระดบัการ เตรียมพร้อมและทางหนีทีไล่มากเท่าไร 

ยิ่งทาํให้ผูร่้วมลงทุนหรือผูใ้ห้กู ้รู้สึกเส่ียงน้อยลงเท่านั้น แผนท่ีดีเผยให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมี

วสิัยทศัน์ คือเป็นผูเ้ล็งการณ์ไกล และมีวธีิจะจดัการกบัส่ิงทา้ ทายในอนาคต แผนธุรกิจเป็นส่ิงสาํคญั

ท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงแผน ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงาน

ในอนาคตของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในองคก์ร รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่สถาบนัการเงินและนกั

ลงทุนภายนอกท่ีจะเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กิจการ ในอนาคตได ้โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกให้เรา

ทราบวา่ปัจจุบนัเราเดินอยูต่รงไหน อนาคตจะไป อยูท่ี่ใด ดว้ยวธีิการอยา่งไร 

องค์ประกอบสําคัญในแผนธุรกิจนั้ นท่ีจริงแล้วมิได้มีการกําหนดไวต้ายตวั แต่อย่างไรก็ ตาม

องค์ประกอบหลักท่ีนักลงทุนมักพิจารณาว่าเป็นส่ิงสําคัญและต้องการท่ีจะทราบเก่ียวกับส่ิง 

เหล่านั้น คือ 

องคป์ระกอบท่ี 1 บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 

บทสรุปสําหรับผูบ้ริหารนั้นเป็นส่วนท่ีสรุปใจความสําคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยู่ 

ในความยาวไม่เกิน 1-2 หน้า ส่วนน้ีมีความสําคญัเพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่าน และ 

จะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ีวา่จะอ่านรายละเอียดในตวัแผนต่อไปหรือไม่ ดงันั้น บทสรุปผูบ้ริหาร จึง

ตอ้งช้ีใหเ้ห็นประเด็นสาํคญัคือ 

1) ช้ีใหเ้ห็นวา่มีโอกาสจริง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในตลาดสาํหรับธุรกิจท่ีกาํลงัคิดจะทาํ 

2) ตอ้งช้ีให้เห็นว่าสินคา้หรือบริการท่ีจะทาํนั้น จะสามารถใช้โอกาสในตลาดท่ีว่านั้นให้ 

เป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

บทสรุปผู ้บริหารจึงต้องเขียนให้เกิดความน่าเช่ือถือ หนักแน่น และชวนให้ติดตาม 

รายละเอียดท่ีอยู่ในแผนต่อไป ผูเ้ขียนแผนพึงระลึกไวเ้สมอว่าคุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะ 

สะทอ้นถึงคุณภาพของแผนโดยรวม จึงควรใหเ้วลากบัการเขียนแผนส่วนน้ีอยา่งพิถีพิถนั 

ส่วนเน้ือหาในส่วนน้ีควรประกอบไปดว้ยส่ิงต่อไปน้ี  
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1) อธิบายวา่จะทาํธุรกิจอะไรและแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไร  

2) แสดงถึงโอกาสและกลยทุธ์ในการทาํธุรกิจนั้น วา่ทาํไมธุรกิจน้ีน่าสนใจท่ีจะทาํ 

3) กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคาดคะเนลูกคา้เป้าหมาย  

4) ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ 

5) ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทาํกาํไร  

6) ทีมผูบ้ริหาร บอกถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  

7) ขอ้เสนอผลตอบแทน 

องคป์ระกอบท่ี 2 ประวติัยอ่ของกิจการ  

องคป์ระกอบส่วนน้ีเป็นการให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั้ง 

ทั้งใน ดา้นรูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทาง 

การตลาด การคิดคน้และพฒันาสินคา้และบริการ ท่ีตอ้งการนาํเสนอให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

นอกจากน้ียงัควรใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 

องคป์ระกอบท่ี 3 การวเิคราะห์สถานการณ์ 

  ขั้นตอนแรกของการจดัทาํแผนธุรกิจคือ การพยายามทาํความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของ

การ ดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัสําคญัๆ ท่ีส่งผล 

กระทบต่อสถานการณ์ การแข่งขัน ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจน 

ความสามารถในการทาํกําไร และความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของกิจการ ดังนั้ นการวิเคราะห์ 

สถานการณ์จึงเป็นงานอนัดบัแรกท่ีสําคญัท่ีผูท้าํธุรกิจควรกระทาํ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนด 

ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการดาํเนินงานของกิจการส่วนใหญ่แลว้เคร่ืองมือสําคญัท่ีถูกนาํมาใชใ้น 

การวเิคราะห์สถานการณ์น้ีคือ SWOT Analysis ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน เพื่อมองหาจุด แขง็ 

(Strength) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของกิจการ และการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก เพื่อมอง หา

โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของกิจการผลลพัธ์ของการวิเคราะห์ สถานการณ์ 

คือบทวเิคราะห์ความเป็นไปและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็น ประโยชน์ใน

การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นต่าง ๆ ของกิจการต่อไป 

 

องคป์ระกอบท่ี 4 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ นั้นคือ ผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการตอ้งไดรั้บในช่วง 

ระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการและ 

เป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมายทาง 
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การเงิน เป้าหมายทางการผลิต เป็นตน้ นอกจากน้ีเป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะ สั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว ตามระยะเวลาอีกดว้ยทั้งน้ีการกาํหนดเป้าหมายไม่ไดห้มายถึงการ มุ่งหวงั

เพียงผลกาํไร หรือผลลพัธ์ในระยะสั้ นมากจนเกินไป โดยเฉพาะหากผลในระยะสั้ นนั้นอาจจะ

ก่อให้เกิดผลเสียไดใ้นระยะปานกลางและระยะยาวดงันั้นจะพบวา่ลกัษณะของเป้าหมาย ทางธุรกิจ

ท่ีดีมี 3 ประการคือ 

1. มีความเป็นไปได ้

2. สามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

3. เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

องคป์ระกอบท่ี 5 แผนนาํ คือ แผนการตลาด 

แผนการตลาด คือ การกาํหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 

ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหน้า โดยใช้ประโยชน์ 

จากความเข้าใจท่ีได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองค์ประกอบท่ี 3 มาพิจารณาร่วมกับ 

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทาธุรกิจท่ีกาํหนดไวใ้นองคป์ระกอบท่ี 4 โดยทัว่ไปเน้ือหาของแผนการ 

ตลาดตอ้งตอบคาํถามหลกัๆ ใหก้บัผูท้าํธุรกิจดงัต่อไปน้ี 

- เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งทาํใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 

- ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง  

- จะนาํเสนอสินคา้หรือบริการอะไรใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าไร และดว้ยวธีิการใด 

- จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวธีิการใดบา้ง 

- ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวจ้ะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 

 โดยสรุปแลว้ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของแผนการตลาดจะประกอบดว้ยเน้ือหา หลกัๆ 4 ส่วน คือ 

1. เป้าหมายทางการตลาด  

2. การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

3. กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดประกอบดว้ย กลยุทธ์การตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบใน 

การแข่งขนักลยทุธ์เพือ่การเติบโตทางการตลาดและกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

 องคป์ระกอบท่ี 6 แผนเช่ือม คือ แผนการผลิต 

แผนการผลิตและการปฏิบติัท่ีดีจะต้องสะทอ้นความสามารถของกิจการในการจดัการ 

กระบวนการผลิตและปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้ประเด็นการ จดัการ
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ไปยงัระบบการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรในการผลิตให้เป็นผลผลิตซ่ึงสามารถ แสดง

ความสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบได ้ตั้งแต่ขั้นตอนการนาํเขา้วตัถุดิบ (input) กระบวนการใน การแปลง

สภาพวตัถุดิบ (process) จนถึง การนาํออกผลผลิต (output) และขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) โดย

วตัถุดิบและทรัพยากรนั้นในท่ีน้ีหมายความถึง ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช้ ชัว่โมง แรงงานท่ีทาํการผลิต 

หรือค่าใชจ่้ายรวมของทรัพยากรทุกอยา่งท่ีใช ้สาํหรับกระบวนการในการ แปลงสภาพวตัถุดิบ ก็คือ

กระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรการผลิตให้เป็น ผลผลิต และผลผลิตในท่ีน้ี

คือจาํนวนหรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีผลิตไดน้ัน่เองซ่ึงในการวางแผนการผลิตและปฏิบติันั้น 

ผูท้าํธุรกิจตอ้งพิจารณาตดัสินใจในประเด็นสําคญั ๆต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีโดยพยายามแสดงออกมาให้

ไดร้ายละเอียดชดัเจนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

1. คุณภาพ 

2. การออกแบบสินคา้และบริการ  

3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบติัการ  

4. การตดัสินใจในเร่ืองกาํลงัการผลิต  

5. การเลือกสถานท่ีตั้ง  

6. การออกแบบผงัของสถานประกอบการ  

7. การออกแบบระบบงานและการวางแผนกาํลงัคน  

8. ระบบสินคา้คงคลงั  

9. การจดักระบวนการจดัส่ิงวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  

10. กาํหนดการผลิตและปฏิบติัการ  

11. การดาํรงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร  

องคป์ระกอบท่ี 7 แผนสนบัสนุน คือ แผนการจดัการและแผนคน 

ผูจ้ดัทาํแผนจะตอ้งระบุโครงสร้างขององคก์ารให้ชดัเจน โดยแสดงแผนผงัโครงสร้างของ 

องค์การว่าประกอบด้วยหน่วยงานอะไรบา้ง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความรับผิดชอบอะไรบา้ง 

รวมถึงตาํแหน่งบริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้างของคณะกรรมการและการถือหุ้น การ เขียน

ในส่วนน้ีควรจะทาํใหผู้อ่้านเห็นวา่คณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมงานท่ีดีในการ บริหาร 

มีความสมดุลในด้านความรู้ ความสามารถท่ีครบถ้วน ทั้งด้านเทคนิคและการบริหาร มี ความ

ชาํนาญและประสบการณ์ในกิจการท่ีทาํ ซ่ึงแผนส่วนน้ีควรประกอบไปดว้ยรายละเอียดคือ 

1. โครงสร้างองคก์าร 
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2. ตาํแหน่งบริหารหลกัๆ ระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบในแต่ละตาํแหน่ง  

3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร  

4. ผูร่้วมลงทุน  

องคป์ระกอบท่ี 8 แผนควบคุม คือ แผนการเงิน 

ในการจดัทาํแผนธุรกิจนั้น เจา้ของกิจการตอ้งทราบให้ไดว้า่แผนท่ีจดัทาํข้ึน จะตอ้งใชเ้งิน 

ลงทุนจาํนวนเท่าใดจะหามาไดจ้ากแหล่งใดบา้งจากแหล่งเงินทุนภายในหรือภายนอก (Financing 

Activities) จากนั้นก็จะเป็นเร่ืองของการตดัสินใจนาํเงินไปลงทุน (Investing Activities) ซ่ึง แตกต่าง

กนัไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมท่ีสาํคญัต่อไปก็คือกิจกรรมดาํเนินงาน (Operating Activities) 

ซ่ึงประกอบไปด้วยการผลิต การซ้ือ การขาย และการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซ่ึงนักบญัชี จะเป็นผู ้

นาํเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็นงบการเงิน (Financial Statements) 

 ซ่ึงเป็นรายงานขั้นสุดทา้ยท่ีจะแสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจ หรืออาจจะเป็น 

งบการเงินท่ีครอบคลุมการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อให้ 

ทราบว่าในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมานั้ น ธุรกิจมีฐานะการเงินอย่างไร กาํไรหรือขาดทุน มีการ 

เปล่ียนแปลงในเงินสดอย่างไรบา้ง เพิ่มข้ึนหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไรงบการเงินจะต้อง 

ประกอบไปดว้ย งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ งบ กระแส

เงินสด และ นโยบายบญัชี ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้กิจการควรเปิดเผยรายการบญัชีในเร่ือง ต่อไปน้ีไวใ้น

งบการเงิน ไดแ้ก่ วธีิการรับรู้รายได ้การตีราคาสินคา้คงเหลือ การตีราคาเงินทุน ค่าเผื่อหน้ีสูญและ

หน้ีสงสัยจะสูญ วิธีการคิดค่าเส่ือมราคาและการตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การแปลงค่าเงินตรา

ต่างประเทศ และการจดัทาํงบการเงินรวม 

องคป์ระกอบท่ี 9 แผนการดาํเนินงาน 

แผนการดาํเนินงานก็คือการจดัทาํรายละเอียดของกลยทุธ์ดงักล่าว โดยการกาํหนดกิจกรรม 

ของกลยทุธ์แต่ละดา้นให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน โดยในทางปฏิบติัผูป้ระกอบการอาจจะทาํ แผนการ

ดาํเนินงานในลกัษณะของตารางท่ีมีรายละเอียดของเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการงบประมาณ และ

ระยะเวลาดาํเนินการโดยจดัทาํรายละเอียดเป็นรายเดือน หรือรายสัปดาห์ ตามท่ี ผูป้ระกอบการ

เห็นสมควร 

องคป์ระกอบท่ี 10 แผนฉุกเฉิน 

เป็นองค์ประกอบสุดท้ายท่ีต้องมีการคิดและเขียนไวล่้วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมแนว 

ทางการดาํเนินงานในกรณีท่ีสถานการณ์ หรือผลลพัธ์จากการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้

หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน จนเป็นผลกระทบในทางลบกับกิจการ ซ่ึงโดยทั่วไป 
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ผูป้ระกอบการควรอธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจท่ีอาจส่งผลให้การดาํเนินธุรกิจไม่เป็นไป 

อยา่งราบร่ืนตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้(อา้งอิงจาก http://www.thaifranchisecenter.com)  

 

5. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) กล่าววา่ ท่ีใดก็ตาม ทั้งท่ีเป็นสถานท่ีหรือไม่มีสถานท่ี ท่ีมี 

อุปสงค์และอุปทาน ในสินคา้ หรือบริการมาพบกนั จนทาํให้เกิดราคาท่ีมาจากกลไกตลาด โดย 

เศรษฐกิจในระบบตลาดน้ียอมรับการเปล่ียนแปลงของราคา เช่น การท่ีราคาลดลงโดยอตัโนมติั เม่ือ

มีการเสนอขายสินค่าเป็นต้น ทางด้านทฤษฎีนั้น เห็นว่า เศรษฐกิจในระบบตลาดท่ีแท้จริงนั้ น 

จาํเป็นตอ้งประกอบไปดว้ยเง่ือนไขต่าง ๆ ดงัน้ีคือ ผูผ้ลิตสินค่าท่ีมีขนาดเล็ก ผูบ้ริโภคจาํนวนมาก 

รวมถึง มาตรการในการกีดกนัการเขา้ตลาดท่ีน้อย เง่ือนไขเหล่าน้ีถ้ามีครบทั้งหมดจะถือว่าเป็น 

ตลาดท่ีสมบูรณ์ซ่ึงพบได้มากในโลกปัจจุบัน (Kotler, 2003a, p. 1) คาํว่า “ตลาด (Market)” มี 

ความหมายครอบคลุมถึงลูกคา้หลายกลุ่ม รวมทั้งตลาดท่ีมีตวัตน โดยลกัษณะทางกายภาพ และ 

ตลาดท่ีไม่มีตวัตนในกายภาพ (ตลาด Digital) ตลอดจนตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีหลายๆตลาดยอ่ยซ่ึงมี 

ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อยูใ่นธุรกิจนั้นขอบเขตของการตลาด (The Scope of Marketing) การตลาด

เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ การส่งเสริม และการส่งมอบสินค้า หรือบริการให้กับ 

ผูบ้ริโภคและองค์กรการธุรกิจต่าง ๆ นกัการตลาดมีหน้าท่ีความตอ้งการ ซ้ือผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของ 

บริษทัการส่งมอบสินคา้ หรือบริการ ให้กบัผูบ้ริโภคและองค์กรการธุรกิจต่าง ๆ นักการตลาดมี 

หนา้ท่ีกระตุน้ความตอ้งการ ซ้ือผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของบริษทั 

ส.อ.ถนอม บริคุต (2557) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง กา

รมสนคา้ทตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับ ได ้

และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกบั 

พฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้ 

และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

ผลิตภณัฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

หรือสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองค์กรซ้ือไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืน ๆ หรือใน 

แนวทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพื่อ ใช้

ในการผลิต การใหบ้ริการ หรือดาํเนินงานของกิจการหรือ แมผ้ลิตภณัฑจ์ะเป็นองประกอบตวั เดียว

ในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตวัสําคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาอีก มากมาย 

ทั้งน้ี เช่นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ (Brand 

Name) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ์ (Warranties) และการรับ คืน

ผลิตภณัฑ ์(Returns) 

http://www.thaifranchisecenter.com/
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ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัตาํแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างกาํไรใน อตัรา

ท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจาํนวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรือผลรวมของ มูลค่าท่ีผู ้

ซ้ือทาํการแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใชผ้ลิตภณัฑสิ์นคา้ หรือบริการ

หรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies) หรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีวดั ออกมาเป็นตวัเงิน 

การกาํหนดรามีความสําคญัต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถกาํหนดราคาสินคา้ เองไดต้ามใจชอบ 

การพิจารณาราคาจะตอ้งกาํหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการแข่งขนั กาํไรท่ี คาดหมาย ราคาของคู่

แข่งขนั ดังนั้นกิจการจะต้องเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการกาํกาํหนดราคา สินค้าและบริการ 

ประเด็นสาํคญัจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคาไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ีระบุในรายการ หรือราคาท่ีระบุ (List 

Price) ราคาท่ีให้ส่วนลด (Discounts) ราคาท่ีมีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาท่ี

การชาํระเงิน (Payment Period) และราคาเง่ือนไขใหสิ้นเช่ือ (Credit Terms) 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง 

สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็น 

เส้นทางเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผา่นคนกลางหรือไม่ผา่นก็ได ้ใน ช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Industrial User) 

หรือลูกค้าทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทาง 

การตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ 

ไปยงจุดท่ีต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งผลกําไร หรือกลยุทธ์ทาง 

การตลาดในการทาํให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจาํหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ 

แน่นอนว่าสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคนาํไปประเมินประเภท 

ของช่องทางท่ีนาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ หรือ ช่องทางการจดั 

จาํหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการนาํพาสินคา้จากผูผ้ลิต 

ไปสู่มือผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสม มีความสําคญัต่อกาํไร 

ของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการกาํหนดส่วนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น การ

ตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินคา้ เป็นตน้ โดยการเลือกช่องทางการตลาดมกัมีผลผูกพนัใน ระยะยาว 

เช่น การเลือกแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายเปล่ียนตวัแทนจาํหน่ายจริง ก็หมายความวา่การ บริหารจดัการ

ในส่วนอ่ืน ๆ เช่น การผลิต การบรรจุหีบห่อ พนักงานขาย นโยบายการจดัส่งสินคา้) หรือ การ

กระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงั ผูบ้ริโภค หรือ

ผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตวัสินคา้ ภายในธุรกิจใดธุรกิจ หน่ึงและระบบ

ช่องทางการจดัจาํหน่ายของธุรกิจนั้น 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขาย และ

การตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงนาํไปสู่การได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด ท่ี
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เพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนั่นเอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเน้นทางด้านของการสร้าง 

ประสบการณ์ท่ีดีน่าประทับใจให้กับลูกค้าซ่ึงรู้จักกันในช่ือว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ 

(Experiential Marketing) ซ่ึงหากสามารถสร้างประสบการณ์ในการใช้สินคา้ หรือบริการท่ีดีต่อ 

ลูกค้าเป้าหมายแล้ว ก็จะนําไปสู่การสร้างความผูกพนัทางด้านอารมณ์ท่ีแนบแน่น (Emotional 

Attachment) ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการดาํเนินกล 

ยทุธ์ทางการตลาดระดบัท่ีสองน้ี คือกิจการจะสามารถ มีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงข้ึน 

(Share of Heart) เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั (ณฐั อิรนพ ไพบูลย ์2554) หรือ เป็นกิจกรรมติต่อส่ือสารไป

ยงัตลาดเป้าหมายเพื่อเป็นการใหค้ามรู้ ชกัจูง หรือ เป็นการเตือน ความจาํเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมี

ต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑ์สินคาหรือบริการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือ เป็นการตลาด

ทางตรงการให้ข่าวสาร และการ ประชาสัมพนัธ์ เป็นส่ิงสําคญัท่ีนาํมาใชใ้นการสร้างการรับรู้ การ

กระตุน้ช่ือเสียงของบริษทัการ แยกแยะขอ้มูลข่าวสาร ของผลิตภณัฑห์รือการนาํทางใหก้บัพนกังาน

ขายหรือเป็นกลยุทธ์การ ส่ือสารภายใตเ้ป้าหมายได้ทราบถึงผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีตอ้งการจะ

จาํหน่าย ณ สถานท่ีใดระดบั ใด การส่งเสริมการตลาดเป็นตวัแปรท่ีหน่ึงของส่วนประสมการตลาด

โดยทาํหน้าท่ีช้ีชวน ให้ ลูกคา้เป้าหมายสนใจและซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น (เชาว ์โรจน

แสง 2545) หรือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการความคิด 

ต่อบุคคลโดยใช ้เพื่อจูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจาํ ในผลิตภณัฑ์โดยคาดวา่จะมี

อิทธิพลต่อความรู้สึกความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ(อา้งอิงจากhttps://fifathanom.wordpress.com) 

 

6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 นางสาวสศิวิมล ชมพลมา (2560) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “โครงการชุดโคมไฟจากขวด

พลาสติก มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้ นตอนในการทําโคมไฟจากขวดพลาสติกและให้เกิด

ประสบการณ์ในการทําโคมไฟจากขวดพลาสติกเพื่อนําส่ิงของเหลือใช้มาทําให้เกิดมูลค่า 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผลการวิจยัพบว่าในการทาํโครงงานเร่ืองการทาํโคมไฟจากขวด

พลาสติกในคร้ังน้ี ทาํให้ไดรู้้และศึกษาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาประยุกต์ใช้และไดรั้บประโยชน์ 

ดงัน้ี รู้และนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่างถูกวิธี ไดศึ้กษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆและนาํมาจดัทาํเป็น

รูปเล่มโครงงานเพื่อการศึกษาต่อไป 

ปัทมา ศิริวงษาและคณะ (2556) ศึกษาโครงการเร่ืองโคมไฟกะลามะพร้าว วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาขั้นตอนในการทาํโคมไฟกะลามะพร้าว เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการทโคมไฟกะลา 

เพื่อนาํส่ิงของเหลือใชม้าทาํให้เกิดมูลค่า เพื่อใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดรายไดจ้าก 

การดาํเนินงาน ผูจ้ดัทาํโครงการได้ศึกษาขั้นตอนการทาํ โคมไฟกะลามะพร้าวเสนอโครงการ 

วิชาชีพ ออกแบบผลิตภณัฑ์ จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ลงมือปฏิบติั จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ สอบถาม 
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ความพึงพอใจของลูกค้า จดัทาํรายงานโครงการ สอบโครงการวิชาชีพ ผลการวิจยัพบว่าจาก

การศึกษาคน้ควา้อิสระโคมไฟกะลามะพร้าว ผูจ้ดัทาํโครงการไดรั้บความรู้และ ประสบผลสําเร็จ

โดยไดโ้คมไฟท่ีประหยดัพลงังาน และไดใ้ช้จ่ายอย่างประหยดั นาํวสัดุเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าและ

เพิ่มมูลค่าของวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ิน ไดฝึ้กประสบการณ์ในการทาํงานของนกัศึกษา และใชเ้วลาวา่งให้

เกิดประโยชน์ 

 ณัฐวตัร คาํอินทร์ (2562) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง โครงการชุดโคมไฟจากไมอ้ดั Light Brand 

โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ชุดโคมไฟจากไมอ้ดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้

บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้วิชาการ โครงการและใช้เป็นแนวทางใหม่ในการประกอบอาชีพใน

อนาคต เพื่อตอ้งการนาํเอาวสัดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาพฒันาสร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อ

สร้างมูลคา้เพิ่มให้กบัไมอ้ดั ผลการวิจยัพบวา่ การดาํเนินงานโครงการ บรรลุตามวตัถุประสงคก์าร

เรียนรู้ของวิชาโครงการ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุเหลือใช ้ทาํให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความ

สามคัคีและมีความร่วมมือจากการทาํงานเป็นทีม และทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์สร้างผลิตภณัฑ์

ท่ีแปลกใหม่และมีมูลค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

วธีิการดําเนินโครงการ 

ข้ันที ่1 ข้ันเตรียมการ  

1. เตรียมคิดรูปแบบส่ิงประดิษฐ ์

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะทาํส่ิงประดิษฐ ์

5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 

6. จดัทาํแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 

ข้ันที ่2 ข้ันดําเนินการ 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการทาํงาน 

2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการออกแบบและวาดโครงสร้างของขวดท่ีจะสาน 

3. ตดัขวดพลาสติกใหต้รงตามรูปแบบโคมไฟท่ีจะสาน 

4. นาํตอกไผท่ี่ยอ้มสีแลว้มาสานตามรูปแบบท่ีตั้งไว ้

5. การติดตั้งหลอดไฟและตรวจเช็คความปลอดภยั 

6. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการทาํงาน 

ข้ันที ่3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังาน 

2. ส่งรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
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ข้ันตอนดําเนินงาน 

ข้ันตอนดําเนินการ 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

สถานท่ีท่ีจะทาํส่ิงประดิษฐ ์

         

5. จดัทาํแผนธุรกิจและแผนกล

ยทุธ์ 

         

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงาน

และขั้นตอนการดาํเนินงานท่ี

วางไว ้

         

7. สรุปผลการปฏิบติังาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการ

ดาํเนินงาน 

         

วนั เวลา สถานที่ 

 เร่ิมดําเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานที ่  595/16,17,18,19 ซอย สุขมุวทิ 33/1 แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10110 
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สถานทีด่ําเนินโครงการ 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีจดัทาํ 595/16,17,18,19 ซอย 

สุขมุวทิ 33/1 แขวงคลองตนัเหนือ 

 เขตวฒันา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 

10110 

แยกบางนา ถ. สขุมุวิท  

ซ.สขุมุวิท 33/1 

สีแ่ยกอโศก 

BTS พรอ้มพงษ ์

วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ถ.
พ

ระ
รา

ม 
4 
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ขอบเขตด้านงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 

 งบประมาณในการลงทุน   เป็นเงิน   1,320  บาท  

1. ขวดพลาสติกx 6ขวด 150 บาท 

2. ตอกไผย่อ้มสีx 3มดั 240   บาท      

3. คตัเตอร์/กรรไกร 60  บาท         

4. ปากกาเมจิก 20 บาท    

5. ไมบ้รรทดั 50 บาท    

6. สายไฟ/หลอดไฟ 500 บาท 

7. ป้ายนาํเสนอผลงาน 300 บาท 

รวม 1,320 บาท 

การจัดทาํแผนธุรกจิ 

1. บทสรุปผู้บริหาร 

บริษัท WEAVED LAMP DIY จาํกัด เร่ิมก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีทุนจด

ทะเบียน 400,000บาท โดยมี นางพิมพม์าดา ดิง เป็นผูก่้อตั้งบริษทั และนางสาวนิภาภทัร แกว้วรรณรัตน์ 

เป็นผูร่้วมก่อตั้งบริษทั ตั้งอยู ่595/16,17,18,19 ซอยสุขุมวิท33/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขต

วฒันา กทม.10110 โดยเร่ิมตน้จากมองเห็นว่าในปัจจุบนัมีความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการ

บรรจุเคร่ืองด่ืมเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากสะดวกในการบริโภค หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี

จะทาํใหเ้กิดขยะมูลฝอยพลาสติก ซ่ึงเป็นสาเหตุประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มและมีผล

ต่อสุขภาพอนามยั จึงมีแนวความคิดท่ีจะทาํการวิจยัและทดลองผลิตสินคา้ด้วยวิธีการรีไซเคิลและ

จาํหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ WEAVED LAMP DIY โดยมีคู่แข่งขนั 1.ร้าน Lighting House 2.ร้าน 

Lamptitude 3.ร้าน Lantern ท่ีจาํหน่ายสินคา้ใกล้เคียงกนั กิจการสามารถเผชิญการแข่งขนัในปัจจุบนั

และเติบโตไดอี้ก เพราะปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคจาํนวนมากท่ีให้ความสาํคญัและแสวงหาสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม จากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกิจการ คือ กลุ่มวยัทาํงาน พนกังานบริษทั/พนกังานเงินเดือน 

อาศยัอยูต่าม คอนโดหรือห้องเช่า 2.กลุ่มวยัเรียน นิสิต-นกัศึกษา อาศยัอยูต่ามหอพกั และอ่ืนๆท่ีมีความ

ช่ืนชอบสินคา้สไตลแ์ฮนดเ์มด 

  ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 400,000 บาท ประมาณการรายได้จากการขายสินคา้ปีท่ี 3 

เป็นเงิน 44,957,502 บาท ประมาณการตน้ทุนการผลิตสินคา้ปีท่ี 3 เป็นเงิน 4,634,581.83 บาท ประมาณ
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การค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายปีท่ี 3 เป็นเงิน 985,628.50 บาท กาํไรสะสมปีท่ี 3 เป็นเงิน 

1,262,100 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวยีนภายในกิจการ 31,469,833.34 บาท 
 

2. วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ 

 เป็นการนาํเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคารพาณิชย ์

 โดยวตัถุประสงค์เพ่ือ 

 1.เพื่อขยายธุรกิจ 

 2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาํเนินธุรกิจ 

 3.เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

 

3. ความเป็นมาของธุรกจิ 

3.1   ประวตัิความเป็นมา หรือ แนวคิดในการจัดตั้งธุรกจิ 

 ประวตัิของกจิการ / ผู้เร่ิมก่อตั้ง 

 ประวตัิบริษัท 

 บริษทั WEAVED LAMP DIY จาํกัด เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีทุนจด

ทะเบียน 400,000บาท โดยมี นางพิมพม์าดา ดิง เป็นผูก่้อตั้งบริษทั และนางสาวนิภาภทัร แกว้วรรณรัตน์ 

เป็นผูร่้วมก่อตั้งบริษทั ตั้งอยู ่595/16,17,18,19 ซอยสุขุมวิท33/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขต

วฒันา กทม.10110 เพื่อดาํเนินธุรกิจผลิตสินคา้และจาํหน่าย โดยเร่ิมตน้จากไดม้องเห็นว่าในปัจจุบนัมี

ความนิยมในการใชข้วดพลาสติกในการบรรจุเคร่ืองด่ืมเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากสะดวกในการบริโภค 

หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีจะทาํให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก ซ่ึงเป็นสาเหตุประการหน่ึงท่ี

ก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มและมีผลต่อสุขภาพอนามยั ในประเทศไทยขยะมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี 

นบัเป็นปัญหาท่ีสําคญัของชุมชนซ่ึงตอ้งไดรั้บการแกไ้ข การกาํจดัขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็นสาเหตุ

หน่ึงท่ีทาํให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊ส ภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน การกาํจดัอีกทางหน่ึง คือ การนาํ

ขยะไปฝัง แต่ตอ้งเป็นขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้และตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร จากการสาํรวจขยะใน

บา้นและบริเวณโรงเรียน พบวา่ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก ทางผูบ้ริหารเลยเกิดไอเดียและนาํขวด

พลาสติกเหล่านั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ  จึงมีแนวความคิดท่ีจะทาํการวิจยัและทดลองผลิต

สินคา้ดว้ยวธีิการรีไซเคิลและจาํหน่ายสินคา้ภายใตแ้บรนด ์WEAVED LAMP DIY   

 เร่ิมแรกเป็นแค่การดาํเนินธุรกิจร้านเล็กๆเพียง 2 คน โดยทาํการผลิตสินคา้ท่ีบา้น  และทาํการ

พฒันาออกแบบดีไซน์ผลิตภณัฑ์ใหม่ แลว้ทดลองจาํหน่ายผ่านทาง เฟสบุ๊ค ผลปรากฏวา่มีลูกคา้สนใจ

และชอบในสินคา้ของร้านเรา และมีผลตอบรับท่ีดีมากข้ึน นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา จึงไดท้าํการจดัตั้ง
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บริษทั WEAVED LAMP DIY  เพิ่อดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายสินคา้จนเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกั

จากลูกคา้ เพราะสินคา้ของเราผลิตด้วยวิธีการรีไซเคิลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และทาํให้ขยะคืนสู่

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีไดอี้กดว้ย 

3.2  ข้ันตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ลาํดับ รายการดําเนินงาน 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ระยะคาด

ว่าจะแล้ว

เสร็จ 

1 
จดัตั้งบริษทั WEAVED LAMP DIY จาํกดั เพื่อดาํเนินธุรกิจ

โคมไฟสานจากขวดพลาสติก 
1 เดือน 30 วนั 

2 จดทะเบียน บริษทัจาํกดั 2 อาทิตย ์ 14 วนั 

3 ประชุมบอร์ดบริหารทุกฝ่าย 2 อาทิตย ์ 14 วนั 

4 ทาํวจิยักลุ่มคนทัว่ไปท่ีสนใจนวตักรรมจากส่ิงของเหลือใช ้ 1 เดือน 30 วนั 

5 สรุปผลวจิยั นาํขอ้มูลมาประชุมและเร่ิมดาํเนินการ 1 อาทิตย ์ 7 วนั 

6 
เร่ิมเปิดตวัผลิตภณัฑ์โคมไฟสานจากตอกไผแ่ละโฆษณา

ผลิตภณัฑ ์
1 เดือน 30 วนั 

รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 
4 เดือน  

1 อาทติย์ 
125 วนั 

 

4. ผลติภัณฑ์ 

4.1 รายละเอยีดสินค้า 

 โคมไฟสานทาํจากขวดพลาสติกและตอกไผ่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตดว้ยกรรมวิธีการรีไซเคิล จาก

ช่างฝีมือท่ีมากประสบการณ์ เพือ่เป็นการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า ดว้ยวธีิการท่ีสร้างสรรค ์การนาํกลบัมา

ใช้ใหม่มีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไปการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และเป็นท่ีสนใจของ

ผูบ้ริโภค เพราะมีคุณภาพ ความคงทน ความคุม้ค่าและท่ีสําคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยมีอยูท่ี่ราคา 

2,599 บาท 

-ขวดนํ้าพลาสติก 

-ตอกไผ ่

-ทรงโคง้ สูง 21 ซม. กวา้ง 30 ซม. ลึก 21 ซม. 
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ภาพสินค้า       

     

5.  การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 

5.1    สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

 บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การสํารวจพฤติกรรมของผู ้บริโภค จากการสํารวจพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายอาจมาจากสาเหตุต่างๆเช่น ความชอบ ความพึงพอใจท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภครุ่น

ใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์เป็นของตนเอง จากกระแสการใช้สินคา้แฮนด์เมดเป็นท่ีมีความนิยมมากข้ึน ทาง

บริษทัจึงได้นําผลิตภัณฑ์โคมไฟรีไซเคิลจากขวดพลาสติกด้วยการสานออกจาํหน่ายสู่ตลาด เพื่อ

ตอบสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบไลฟ์สไตลแ์ตกต่างกนัออกไป 
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5.2    ส่วนแบ่งทางการตลาด 

 

5.3 แนวโน้มทางการตลาด 

 แนวโนม้ทางการตลาดบริษทั Weaved Lamp DIY สามารถเติบโตไดอี้ก เพราะปัจจุบนัมีผูบ้ริโภค

จาํนวนมากท่ีให้ความสําคญัและแสวงหาสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงพฤติกรรมในการบริโภค

ดงักล่าวตรงกบัเง่ือนไขกระแสเก่ียวกบัธุรกิจสีเขียว กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน ทาํให้สามารถ

ดาํเนินการควบคู่ไปกบัการสร้างผลกาํไรให้กบัองค์กรเน่ืองจากมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้

บริษทั Weaved Lamp DIY ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

 

5.4 ตลาดเป้าหมาย 

 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ คือ 

1.กลุ่มนกัท่องเท่ียว 60% ท่ีสนใจงานแฮนด์เมด 

2.กลุ่มคนรุ่นใหม่วยัทาํงาน อาย ุ20-30 ปี เป็นกลุ่มผูมี้รายได ้ชอบแสวงหาส่ิงใหม่ สนใจเทรนด์

รักษโ์ลก ไม่ยดึติดกบัแบรนด ์เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีการออกแบบ

ท่ีเป็นส่ิงแปลกใหม่โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะคาํนึงถึงระยะเวลาการใชง้าน คุณภาพ ความคุม้ค่าใน

การซ้ือสินคา้ จึงทาํใหบ้ริษทั เราตอ้งขยายตวัเพื่อท่ีจะเจาะกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

  

Weaved Lamp DIY
58%

Lighting House
23%

Lamptitude
10%

Lantern
9%

Sales

Weaved Lamp DIY Lighting House Lamptitude Lantern
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5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 

 ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจการก็คือผูบ้ริโภค ท่ีมีความสนใจในตวั สินคา้

ส่ิงแปลกใหม่สวยงาม ตอ้งการท่ีจะประหยดัค่าใช้จ่าย และสามารถตอบสนองความตอ้งการในการใช้

งานไดดี้ และสามารถทดแทนในกลุ่มสินคา้ทัว่ไปไดใ้นคุณภาพระดบัเดียวกนั 

 

5.6 สภาพการแข่งขัน 

 สภาวะการแข่งขนัของตลาดสินคา้แฮนด์เมดจะมีความรุนแรงน้อยกวา่ตลาดสินคา้ทัว่ไป เพราะ

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสามารถอยู่ในตลาดเป็นเวลานานได้นั้นมีน้อยราย เน่ืองจากจาํเป็นต้องมี

แรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะสูง และมีเงินลงทุนสําหรับการออกแบบใหม่ๆเสมอ และสินคา้ของคู่แข่งขนั

ในตลาดมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน มีการลอกเลียนแบบกันไปมา ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการพิจารณา 

เปรียบเทียบการออกแบบสินคา้ ราคา คุณภาพของสินคา้ ความคุม้ค่า โดยบริษทัทาํการเพิ่มศกัยภาพให้

มากข้ึน เพื่อท่ีสามารถมีแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆในทอ้งตลาดได ้

 

5.7  คู่แข่งขัน 

1. ร้าน Lighting House 

 
 2.ร้าน แลมป์ติจูด 

 
 3.ร้าน Lantern 
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5.8 รายละเอยีดการเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขัน 

การ

เปรียบเทยีบ 

ร้าน 

WEAVED LAMP DIY 

ร้าน  

Lighting House 

 

ร้าน  

แลมป์ติจูด 

 

ร้าน  

Lantern 

 

ด้านสินค้า โคมไฟจากวสัดุรีไซเคิลดว้ย

การสาน 

โคมไฟสไตลโ์มเดิร์น โคมไฟหอ้ย 

 แลมป์ติจูด 

โคมไฟวทิเทจ 

ราคา ราคา 2,599 บาท ราคา 3,800บาท ราคา 4,500 บาท ราคา 7,500 บาท 

ช่องทางการ

จัดจําหน่าย 

1.หนา้ร้าน WEAVED 

LAMP DIY 

 2. ทางออนไลน์ Facebook : 

Weaved Lamp DIY  

1. หนา้ร้าน Lighting 

House 

2. ทางออนไลน์  

Website 

1. หนา้ร้าน 

 แลมป์ติจูด 

2. ทางออนไลน์ 

         Website 

1. หนา้ร้าน 

Lantern 

2. ทางออนไลน์ 

     Facebook 

 

 

การส่งเสริม

การตลาด 

 

 

 

1. มีพนกังานขายคอยให้

คาํแนะนาํหนา้ร้าน 

2. โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

     ผา่นส่ือออนไลน์ 

     Facebook, Instagram 

1. ส่วนลดเม่ือซ้ือ 

    สินคา้ครบ 10,000  

    บาท ลด 10 % 

2.การแจกใบปลิว 

1.มีป้ายร้านจดั

แสดงสินคา้ 

2.โฆษณา

ประชาสัมพนัธ์

ผา่นส่ือออนไลน์ 

Facebook 

1.จดัส่งสินคา้ฟรี

ในพื้นท่ีใกลเ้คียง 

2.การแจกโบชวัร์ 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 

5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

 

 

 

ด้านการบริหารจัดการ 

 

1.ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ

เช่ียวชาญ กลา้ตดัสินใจ พร้อมรับการ

เปล่ียนแปลง 

2.ผูบ้ริหารมีการวางแผนอยา่งมีประสิทธิ 

ภาพ 

 

1.จาํนวนพนกังานนอ้ยทาํให้

การผลิตล่าชา้ 

2.ยงัขาดพนกังานท่ีมีความ

ชาํนาญดา้นทกัษะในการ

สาน ทาํใหก้ารผลิตไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการ 

 

 

ด้านการตลาด 

 

1.มีการอพัเดตขอ้มูล Social Media ผา่น

ทาง Facebook, Instagram อยูเ่สมอ 

2.ทาํเลท่ีตั้งร้านอยูใ่นเส้นสุขมุวทิ ซ่ึงเป็น

ยา่นธุรกิจ ตอบสนองต่อการเดินทางของ

ลูกคา้ท่ีสนใจในผลิตภณัฑ ์

1.ผลิตภณัฑข์าดความ

น่าเช่ือถือ เน่ืองจากเป็น

สินคา้ใหม่ ตอ้งอาศยัการ

ประชาสัมพนัธ์ใน

ระยะแรกๆ 

 

 

 

 

ด้านการผลติ 

 

1.มีพนัธมิตรผูผ้ลิตในชุมชน รู้จกัแหล่ง

วตัถุดิบทาํใหไ้ดต้น้ทุนท่ีถูกลง 

2.การออกแบบท่ีทนัสมยั สวยงาม คงทน 

3.สินคา้มีความแตกต่าง มีเอกลกัษณ์ 

1.ผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกนอ้ย 

2.การสานอาจไม่ตรงตาม

รูปแบบ 100% 
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5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค ( Threats ) 

 

ตลาดและกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย 

1.กลุ่มนกัท่องเท่ียว 60% ท่ีสนใจงานแฮนด์เมด 

2.กลุ่มคนรุ่นใหม่วยัทาํงาน อาย ุ20-30 ปี เป็น

กลุ่มลูกคา้ผูมี้รายได ้ชอบแสวงหาส่ิงใหม่สนใจ

เทรนดรั์กษโ์ลก ไม่ยดึติดกบัแบรนด์ 

1.ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายในธุรกิจน้ี 

2.ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ นิยมใชสิ้นคา้

แบรนดเ์นม เช่น แบรนด ์อีเกีย  

เป็นตน้ 

 

 

สถานการณ์การ

แข่งขัน 

1.สร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ใหก้บัแบรนด ์

Weaved Lamp DIY ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑต์กแต่งบา้น

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

1.มีผูผ้ลิตรายใหญ่ หลายราย ซ่ึง

ส่วนหน่ึงเป็นบริษทัขา้มชาติ 

 

 

สังคม 

1.ปัจจุบนัเทรนดรั์กษโ์ลกกาํลงัมาแรง คนหนัมา

ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มกนัมากข้ึน ทาํใหผ้ลิตภณัฑ์

เป็นท่ีน่าสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

1.ค่านิยมของกลุ่มสังคมมกัจะมี

ความนิยมชมชอบตามยคุสมยั  

 

เทคโนโลย ี

 

1.เทคโนโลยทีาง Social ท่ีให้ความทนัสมยัใน

การประชาสัมพนัธ์ สะดวกรวดเร็วในการติดต่อ

สอบถามขอ้มูลในการใหบ้ริการ 

2.สินคา้มีช่องทางการจาํหน่ายออนไลน์ ทาํให้

ลูกคา้มีความสะดวกและเขา้ถึงไดง่้าย 

1.ผูผ้ลิตรายใหญ่ มีกาํลงัในการทาํ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

 

สภาพเศรษฐกจิ 

1.การประหยดัค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภคช่วยทาํให ้

สินคา้ของเราอยูบ่นทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภค 

 

1.สภาพเศรษฐกิจประเทศไทย 

  ชะลอตวัทาํใหผู้บ้ริโภคมีปริมาณ 

  การซ้ือสินคา้นอ้ยลง 

2.ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั 
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ปัจจัยการพจิารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค ( Threats ) 

กฎหมาย , 

ระเบียบ ,ข้อบังคับ 

1.ปัจจุบนัรัฐมีการสนบัสนุนธุรกิจ SME ทาํให้

การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งคล่องตวั 

1.การเปล่ียนแปลงนโยบายทางการ

เมืองส่งผลต่อการใชจ่้ายของ

ผูบ้ริโภค 

 

6. แผนบริหารจัดการ 

6.1   ข้อมูลธุรกจิ 

       ช่ือกิจการ    WEAVED LAMP DIY 

         ท่ีอยู ่/ ท่ีตั้งกิจการ  อยูท่ี่ 595/16,17,18,19 ซอย สุขมุวทิ 33/1 

    แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10110 

                  รูปแบบการดาํเนินการของธุรกิจ บริษทัจาํกดั 

                 ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท 

                 ระยะเวลาดาํเนินการท่ีผา่นมา                - 

                 หมายเลขทะเบียนการคา้ 3401600260888 

6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 

ลาํดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

1. นางพิมพม์าดา ดิง ประธาน 

2. นางสาวนิภาภทัร แกว้วรรณรัตน์ รองประธาน 

  

   

6.3   อาํนาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 

อาํนาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยูก่บั ประธาน แต่เพียงผูเ้ดียว  
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6.4   รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล จํานวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 

1 นางพิมพม์าดา ดิง 20,000 200,000 50% 

2 นางสาวนิภาภทัร แกว้วรรณรัตน์ 20,000 200,000 50% 

รวมจํานวนหุ้น 40,000 400,000  100% 

    *มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

6.5   ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร 

 ก. ช่ือ   นางพิมพม์าดา ดิง อาย ุ31 ปี 

  การศึกษา 

ระดบั ปวส. จาก วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ปี พ.ศ. 2562 

             ข.  ช่ือ   นางสาวนิภาภทัร แกว้วรรณรัตน์ อาย ุ26 ปี 

  การศึกษา 

ระดบั ปวส. จาก วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ปี พ.ศ. 2562 
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6.6   แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหนา้บญัชี 

 

นางพิมพม์าดา ดิง 

ประธาน 

นางสาวนิภาภทัร แกว้วรรณรัตน์

รองประธาน 

หวัหนา้บุคคล 

 

หวัหนา้การตลาด หวัหนา้การผลิต 
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6.7   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

1. ช่ือ นางพมิพ์มาดา ดิง 

ตาํแหน่ง ประธาน 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ บริหาร วางแผน ตดัสินใจงานในบริษทั 

การศึกษา ระดบั ปวส. จาก วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 ปี พ.ศ. 2562 

อตัราเงินเดือน 12,000 บาท 

 

2. ช่ือ นางสาวนิภาภัทร แก้ววรรณรัตน์ 

ตาํแหน่ง รองประธาน 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ใหค้าํปรึกษาวางแผนธุรกิจ จดัหาเงินทุน 

การศึกษา ระดบั ปวส. จาก วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 ปี พ.ศ. 2562 

อตัราเงินเดือน 12,000 บาท 

 

             3. ช่ือ...................................................................... 

ตาํแหน่ง หวัหนา้บญัชี 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ควบคุมดูแลการเงินของธุรกิจ 

การศึกษา ระดบั ปวส. จาก …………………………………………….. 

 ปี พ.ศ……... 

อตัราเงินเดือน 9,000 บาท 

 

             4. ช่ือ……………………………………………… 

ตาํแหน่ง หวัหนา้บุคคล 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ควบคุมดูแลการทาํงาน/รับสมคัรพนกังาน 

การศึกษา ระดบั ปวส. จาก …………………………………………….. 

 ปี พ.ศ……... 

อตัราเงินเดือน 9,000 บาท 
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   5. ช่ือ……………………………………………… 

ตาํแหน่ง หวัหนา้การตลาด 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ส่งเสริมทางการตลาด 

การศึกษา ระดบั ปวส. จาก …………………………………………….. 

 ปี พ.ศ……... 

อตัราเงินเดือน 9,000 บาท 

           6. ช่ือ……………………………………………… 

ตาํแหน่ง หวัหนา้การผลิต 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ควบคุมดูแลการผลิตและตรวจสอบสินคา้ท่ีผลิต 

การศึกษา ระดบั ปวส. จาก …………………………………………….. 

 ปี พ.ศ……... 

อตัราเงินเดือน 9,000 บาท 

6.8   แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

  

  

 

ลาํดับ ฝ่ายงาน ตําแหน่งงาน จํานวน 
อตัรา

เงินเดือน 
รวมเงินเดือน 

1. นางพิมพม์าดา ดิง ประธาน 1 12,000 บาท 12,000 บาท 

2. นางสาวนิภาภทัร แกว้วรรณรัตน์ รองประธาน 1 12,000 บาท 12,000 บาท 

3. …………………… หวัหนา้บญัชี 1 9,000 บาท 9,000 บาท 

4. …………………… หวัหนา้บุคคล 1 9,000 บาท 9,000 บาท 

5. …………………… หวัหนา้การตลาด 1 9,000 บาท 9,000 บาท 

6. ............................ หวัหนา้การผลิต 1 9,000 บาท 9,000 บาท 

รวมจํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 6 60,000 บาท 60,000 บาท 
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6.9   วสัิยทศัน์ 

 นาํเสนอสินคา้มีคุณภาพ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีความเป็นเลิศท่ีมีความแตกต่างตอบโจทย์

ความคาดหวงัของลูกคา้เสมอ สินคา้ของเราจะตอ้งผา่นเกณฑ์มาตรฐานของเราเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็น

ท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป 

6.10  พนัธกจิ 

 1. จดัระบบการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและพฒันารูปแบบการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 

 2. สร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่และการบริการ 

  3. บริหารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการท่ีน่าพอใจเพื่อสร้างผลกาํไรในธุรกิจ 

6.11 เป้าหมายทางธุรกจิ 

 เป้าหมายระยะส้ัน 

 1. เพื่อผลิตและจาํหน่ายใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคแหล่งชุมชนใกลเ้คียง 

 2. ตอ้งการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้ 

 3. ธุรกิจตอ้งการคืนทุนภายในระยะเวลา 3 ปี 

 เป้าหมายระยะกลาง 

 1. เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึนอีก 20% 

 2. เพื่อขยายตลาดผลิตภณัฑไ์ปเขตพื้นท่ีใกลเ้คียง  

 3. ขยายช่องทางการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ 

 เป้าหมายระยะยาว 

 1. เพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพดีมากข้ึนจนเป็นท่ีกล่าวขานของกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 

 2. สามารถรักษาลูกคา้เดิมไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุดและเพิ่มลูกคา้รายใหม่อยูเ่สมอ 

 3. เป็นผูน้าํตลาดท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงท่ีสุดและมีกาํไรในปีต่อไปเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจากปี 

  ก่อนหนา้อีก 20% 

6.12 ปัจจัยความสําเร็จ 

 1. การบริการอนัประทบัใจมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ 

 2. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ 

 3. มีแหล่งวตัถุดิบท่ีมีราคาถูกและมีการคดัสรรวตถุัดิบท่ีมีคุณภาพมาใหแ้ก่ลูกคา้ 

 6.13 นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 

 1. มีนโยบายการจ่างเงินปันผลใหก้บัหุน้ส่วนทุกๆคน โดยยดึหลกัในการคลองถือหุน้ 

 2. หลงัจากปีท่ี 3 เป็นตน้ไปจะจ่ายเงินปันผลของแต่ละบุคคลตามจาํนวนหุน้ส่วน 
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6.14 แผนดําเนินการอ่ืนของธุรกจิ 

 1. มีการวางแผนการดาํเนินการเพื่อเขา้ถึงเป้าหมายและสรรหาผูบ้ริโภครายใหม่ 

 2. มีการขยายกิจการเพือ่เพิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ใหมี้พื้นท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

 3. มีการออกงานจดัแสดงสินคา้ เพื่อประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ในช่วงเวลากิจกรรมจดัข้ึนตามศูนย ์

       จดัแสดงสินคา้ในหลายจงัหวดั 

7.  แผนการตลาด 

7.1   เป้าหมาย 

 1. ตอ้งการใหรั้บรู้คุณภาพของสินคา้เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 

 2. สามารถเพิ่มยอดขายและไดรั้บผลกาํไรเพิ่มข้ึนทุกๆปี 

 3. ขยายกิจการและเพิ่มสาขาในช่วงระยะเวลาหลงัจากปีท่ี 3 

7.2   การกาํหนดลูกค้าเป้าหมาย 

 1.กลุ่มนกัท่องเท่ียว 60% ท่ีสนใจงานแฮนด์เมด 

 2.กลุ่มคนรุ่นใหม่วยัทาํงาน อาย ุ20-30 ปี เป็นกลุ่มผูมี้รายได ้ชอบแสวงหาส่ิงใหม่ สนใจเทรนด์        

รักษโ์ลก ไม่ยดึติดกบัแบรนด ์  

7.3   กลยุทธ์ทางการตลาด 

7.3.1     กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

 เน่ืองจากสินคา้เป็นผลิตภณัฑ์แฮนด์เมดมีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไปฉะนั้นการออกแบบจึง

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนสินคา้ในทอ้งตลาดทัว่ไปและเป็นท่ีดึงดูดใจของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก 

เพราะมีคุณภาพ ความคงทน ความคุม้ค่าและท่ีสาํคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพราะผลิตดว้ยกรรมวิธีการ

รีไซเคิล 

7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 

 สินคา้โคมไฟรีไซเคิลจากขวดพลาสติกดว้ยการสานมีราคาเดียวคือ 2,599 บาท โดยมีการตั้งราคา

ให้ตํ่ากวา่คู่แข่งในช่วงแรก เพราะสินคา้มีตน้ทุนในการผลิตตํ่าอยูแ่ลว้จึงไม่ส่งผลต่อกาํไรมากนกั และ

เป็นกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของเราและทางร้านไดมี้การจดัช่องทาง

การชาํระเงินไวห้ลายช่องทาง ดงัน้ี  

 -   ถา้ลูกคา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้านสามารถชาํระเงินเป็นเงินสดหรือบตัรเครดิต  

-   หากเป็นลูกคา้ทางออนไลน์ลูกคา้สามารถชาํระเงินผา่นธนาคารกสิกรและไทยพาณิชย ์หรือ

ผา่น QRCode ดงัต่อไปน้ี 
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         ธนาคารกสิกรไทย         ธนาคารไทยพาณิชย ์
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7.3.3     กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

สถานท่ีผลิตและจาํหน่าย อยู่ท่ี 595/16,17,18,19 ซอย สุขุมวิท 33/1 แขวงคลองตนัเหนือ เขต

วฒันา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10110 หรือโทรสั่ง 095-561-4643 และ ทางออนไลน์ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แยกบางนา ถ. สขุมุวิท  

สถานท่ีจดัทาํ 595/16,17,18,19 ซอย 

สขุมุวิท 33/1 แขวงคลองตนัเหนือ 

 เขตวฒันา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 

10110 

ซ.สขุมุวิท 33/1 

สีแ่ยกอโศก 

BTS พรอ้มพงษ ์

วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ถ.
พ

ระ
รา

ม 
4 
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ทางออนไลน์ 

ผ่านทาง : Facebook และ Instagram
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7.3.4    กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 

 1.โปรโมชัน่หากนาํขวดพลาสติก ขวดใหญ่ 10 ขวดสามารถ นาํมาแลกรับส่วนลด 100            

บาท จาํกดัต่อ 1 ใบเสร็จ 

 2. มีส่วนลดเพิ่มอีก 5% หากกด Like และกด Share เพจร้านบน Facebook  

7.4 กจิกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 

 1. การนาํสินคา้ไปจดัแสดงไปนอกสถานท่ี เช่น งานจดัแสดงสินคา้ หา้งสรรพสินคา้ 

  2. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์อพัเดตขอ้มูลสินคา้และโปรโมชัน่ใหม่ๆผา่นทางออนไลน์  

      Facebook และ Instagram 

8.  แผนการผลติ 

8.1 สถานประกอบการในการผลติ 

สถานท่ีตั้ง 595/16,17,18,19 ซอย สุขมุวทิ 33/1 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10110  

 

 8.2  เคร่ืองจักร อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดับ รายการ จํานวน การใช้งาน ราคาทุน อายุ 

1. คตัเตอร์ 4 วาด/ร่างเส้น 200 3 เดือน 

2. กรรไกร 8 ตดัขวด 200 3 เดือน 

3. ปากกาเมจิก 6 ตดัขวด 132 1 เดือน 

6. ไมบ้รรทดั 2 วดัขนาด 85 5 ปี 
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8.3 ข้อมูลการผลติ 

จาํนวนหน่วยการผลิตสูงสุด 48/วนั1,248/ด14,976/ปี หน่วย (ต่อวนั/สัปดาห์/เดือน/ปี) 

อตัราประมาณในการผลิต 48/วนั1,248/ด14,976/ปี หน่วย (ต่อวนั/สัปดาห์/เดือน/ปี) 

เป้าหมายหน่วยการผลิต 48/วนั1,248/ด14,976/ปี หน่วย (ต่อวนั/สัปดาห์/เดือน/ปี) 

เวลาท่ีใชใ้นการผลิตต่อรอบการผลิต 1/1.20 ชัว่โมง หน่วย (ชัว่โมง/วนั/สัปดาห์/เดือน) 

เวลาผลิตต่อวนั 8 ชัว่โมง หน่วย (ชัว่โมง/กะ) 

จาํนวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิต 8 คน (เฉพาะแรงงานจา้งรายวนั) 

อตัราค่าจา้งแรงงานในการผลิต 325/วนั บาท (ต่อชัว่โมง/วนั/ช้ิน) 

 

8.4  รายละเอยีดวตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติ 

1.ตอกไผย่อ้มสี 

2.ขวดนํ้าพลาสติกรีไซเคิล 

3.สายไฟ 

4.หลอดไฟ 
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8.5  ข้ันตอนการผลติ 

 ข้ันตอนที ่1 จัดเตรียมอุปกรณ์ทีจ่ะสาน 

     
 

    
 

 ข้ันตอนที ่2 ใช้คัตเตอร์เจาะตรงก้นขวดแล้วตัดตรงก้นขวดออก 
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 ข้ันตอนที ่3 นําไม้บรรทดัมาทาบกบัขวดแล้วนําปากกาเมจิกมาร่างเส้นเพ่ือตัดขวด 

 

                               
 

 ข้ันตอนที ่4 ใช้กรรไกรตัดเล็มตรงก้นขวดให้ตรง แล้วตัดขวดตามแนวเมจิกที่ร่างเส้นไว้เพ่ือให้ได้เป็น

เส้นๆเพ่ือจะสาน 
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 ข้ันตอนที ่5 เลือกขนาดของตอกไผ่ ให้มีขนาดที่เท่ากนั แล้วนําตอกไผ่มาสานกบัขวดทีต่ัดไว้ให้และเรียง

ตามสีให้ตรงตามรูปแบบทีก่าํหนดไว้ 
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 ข้ันตอนที ่6 ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลติภัณฑ์หลังจากทีส่านเสร็จแล้วและทดลองการใช้งาน

หลอดไฟและตรวจเช็คความปลอดภัย 

                             
 

 ข้ันตอนที ่7 นําโคมไฟมาพ่นสีเกบ็งานให้เรียบร้อยแล้วตากให้แห้ง แล้วนําไปตกแต่งสถานทีต่่างๆให้

สวยงาม 
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8.6 ผงักระบวนการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัเตรยีมอปุกรณท่ี์จะสาน 

นาํไมบ้รรทดัทาบกบัขวดแลว้นาํปากกาเมจิกมารา่งเสน้เพ่ือตดัขวด 

ใชค้ตัเตอรเ์จาะตรงกน้ขวดแลว้ตดัตรงกน้ขวดออก 

ใชก้รรไกรตดัเลม็ตรงกน้ขวดใหต้รง แลว้ตดัขวดตามแนวเมจิกท่ีรา่งเสน้ไวเ้พ่ือให้

ไดเ้ป็นเสน้ๆเพ่ือจะสาน 

เลอืกขนาดของตอกไผ ่ใหม้ีขนาดท่ีเทา่กนั 

นาํตอกไผม่าสานกบัขวดท่ีตดัไวใ้หแ้ละเรยีงตามสใีหต้รงตามรูปแบบท่ีกาํหนดไว ้

 

ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของผลติภณัฑห์ลงัจากท่ีสานเสรจ็แลว้และทดลองการ

ใชง้านหลอดไฟและตรวจเช็คความปลอดภยั 

 

นาํโคมไฟมาพน่สเีก็บงานใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ตากใหแ้หง้ แลว้นาํไปตกแตง่สถานท่ี
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9. แผนการเงิน 

9.1 ประมาณการในการลงทุน 

ลาํดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ รวมมูลค่า 

1. เงินสด 400,000 - 400,000 

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 400,000 - 400,000 

 โครงสร้างทางการเงิน(เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 

 

9.2 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 

ลาํดบั รายการ รายละเอียด มูลค่าประมาณ ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดิน - - - 

2. อาคาร  - - 

3. ส่วนตกแต่ง/ปรับปรุง ปรับปรุงสถานท่ี 50,000 - 

4. โรงงาน - - - 

5. เคร่ืองจกัร - - - 

6. อุปกรณ์/เคร่ืองใช ้

อุปกรณ์สาํนกังาน

คอมพิวเตอร์/ปร้ิน

เตอร์ 

50,000 - 

7. ยานพาหนะ - - - 

8. วตัถุดิบคงเหลือ - - - 

9. สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ - - - 

10. ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - - 

11. รายการอ่ืนๆ (ถา้มี) - - - 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบการธุรกิจปัจจุบนั 100,000 - 
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9.3 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของรายได ้- % - 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของราคาขายสินคา้ - % - - - 

การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนทุนการผลิต - % - 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  1 - % - - - 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  2 - % - - - 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  3 - % - - - 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการคาํนวณใน 1 ปี – วนั/เดือน 26วนั/เดือน 

อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) - % - - - 

สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - - - 

 

9.4 นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ระยะเวลาการใหเ้ครดิตการขายสินคา้ – วนั/เดือน - - - 

ระยะเวลาเครดิตซ้ือสินคา้ – วนั/เดือน - - - 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - % - - - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - % - - - 

นโยบายการตั้งสาํรองเงินสดในกิจการ 200,000 

การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ - - - 

นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - - - 
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9.5 ประมาณการในการผลติรายเดือน 

                        เดือน                                

   รายการ 

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

จํานวนสินค้าขาย (ตัว)             

โคมไฟ 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 

รวมจาํนวนสินคา้ขาย 
1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 

ราคาสินค้า (บาท)             

โคมไฟ 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 

ราคาสินค้าเฉลีย่ 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 2,599.00 

รายได้จากการขาย (บาท)             

โคมไฟ 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 

รวมรายได้ 
3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 

รวมรายได้สะสม(บาท) 3,243,552 6,487,104 9,730,656 12,974,208 16,217,760 19,461,312 22,704,864 25,948,416 29,191,968 32,435,520 35,679,072 38,922,624 

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

เงินสดรับจากการขาย 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 3,243,552 
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9.6 ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จํานวนสินค้าขาย (หน่วย) 

โคมไฟ 14,976.00 15,725.00 17,298.00 

รวมจํานวนสินค้าขาย 14,976.00 15,725.00 17,298.00 

                

ราคาสินค้า (บาท/หน่วย)                

โคมไฟ 2,599.00 2,599.00 2,599.00 

ราคาสินค้าเฉลีย่ 2,599.00 2,599.00 2,599.00 

                

รายได้จากการขาย (บาท) 

โคมไฟ 38,922,624.00 40,869,275.00 44,957,502.00 

    

รวมรายได้จากการขาย (บาท) 38,922,624.00 40,869,275.00 44,957,502.00 

 

ประมาณการลูกหนีก้ารค้า 

ขายดว้ยเงินสด 38,922,624.00 40,869,275.00 44,957,502.00 

ขายดว้ยสินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 

ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 

ลูกหนีก้ารค้ารวม (บาท) - - - 

เงินสดจากการขายสินค้า (บาท) 38,922,624.00 40,869,275.00 44,957,502.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 ประมาณการต้นทุนวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมาเพ่ือการผลติ 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จํานวนวตัถุดิบในการผลติ (หน่วย) 

ขวด (40 ขวด/กิโลกรัม)  375.00 394.00 434.00 

สายไฟ (50เส้น/ลงั) 300.00 315.00 347.00 

หลอดไฟ (100ช้ิน/ลงั) 150.00 158.00 174.00 

ตอกไผย่อ้มสี (1มดั/200เส้น,คละสี) 7,488.00 7,863.00 8,650.00 

ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบ (บาท/หน่วย)    

ขวด (40 ขวด/กิโลกรัม)  15.00 15.75 17.32 

สายไฟ (50เส้น/ลงั) 2,750.00 2,887.50 3,176.25 

หลอดไฟ (100ช้ิน/ลงั) 8,640.00 9,072.00 9,979.20 

ตอกไผย่อ้มสี (1มดั/200เส้น,คละสี) 80.00 84.00 92.40 

ต้นทุนวตัถุดิบ (บาท)    

ขวด  5,625.00 6,205.50 7,516.88 

สายไฟ 825,000.00 909,562.50 1,102,158.75 

หลอดไฟ  1,296,000.00 1,433,376.00 1,736,380.80 

ตอกไผย่อ้มสี 599,040.00 660,492.00 799,260.00 

      รวมต้นทุนวตัถุดิบในการผลติ (บาท) 2,725,665.00 3,009,636.00 3,645,316.43 

 

ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า 

       ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด 2,725,665.00 3,009,636.00 3,645,316.43 

       ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 

        ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ (วนั/

เดือน) 
- - - 

มูลค่าเจ้าหนีก้ารค้าวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมา - - - 

เงินสดจ่ายวตัถุดิบและสินค้าซ้ือมาเพ่ือผลติ 2,725,665.00 3,009,636.00 3,645,316.43 

 

 

 

 

9.8 ประมาณการต้นทุนการผลติสินค้าและต้นทุนการขายสินค้า 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ต้นทุนการผลติสินค้า (บาท) 

   ค่าวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ 2,725,665.00 3,009,636.00 3,645,316.43 

   ค่าสินคา้สาํเร็จรูปซ้ือมาเพื่อการผลิต - - - 

   ค่าแรงงานในการผลิต 811,200.00 851,760.00 936,936.00 

   ค่าไฟฟ้าในการผลิต 30,000.00 31,500.00 34,650.00 

   ค่านํ้าประปาในการผลิต 8,000.00 8,400.00 9,240.00 

   ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการผลิต 4,800.00 5,040.00 5,544.00 

   ค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 2,400.00 2,520.00 2,772.00 

   ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต    

   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในการผลิต    

   รวมต้นทุนการผลติสินค้า (1) 3,582,065.00 3,908,856.00 4,634,458.43 

ค่าเส่ือมราคาในการผลติ (บาท) 

   ค่าเส่ือมราคาอาคารในการผลิต(5%) - - - 

   ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์(20%) 123.40 123.40 123.40 

   ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) - - - 

รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการผลติ (2) 123.40 123.40 123.40 

รวมต้นทุนการผลติสินค้าทั้งส้ิน (1) + (2) 3,582,188.40 3,908,979.40 4,634,581.83 

+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 

-หกั วตัถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อผลิตคงเหลือตน้งวด - - - 

-หกั สินคา้ซ้ือมาเพื่อผลิตคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคา้ระหวา่งทาํคงเหลือตน้งวด - - - 

-หกั สินคา้ระหวา่งทาํคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 

-หกั สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 

รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท) 3,582,188.40 3,908,979.40 4,634,581.83 

 

9.9 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 

   เงินเดือนบุคลากร 720,000.00 756,000.00 831,600.00 

   ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 36,000.00 37,800.00 41,580.00 

   ค่าใชจ่้ายสาํนกังาน 12,000.00 12,600.00 13,860.00 

   ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนสาํนกังาน 14,000.00 14,700.00 16,170.00 

   ค่าใชจ่้ายนํ้าประปาส่วนสาํนกังาน 3,600.00 3,780.00 4,158.00 

   ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์โทรสาร 8,900.00 9,345.00 10,279.50 

   ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร 7,000.00 7,350.00 8,085.00 

   ค่าใชจ่้ายส้ินเปลืองสาํนกังาน 3,200.00 3,360.00 3,696.00 

   ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ - - - 

   ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 

   ค่าใชจ่้ายนํ้ามนัยานพาหนะในการขาย - - - 

   ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 18,000.00 18,900.00 20,790.00 

   ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ 22,000.00 23,100.00 25,410.00 

   ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 

   ค่าใชจ่้าย Commission จากการขาย - - - 

   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 

   ค่าใชจ่้ายในการชาํระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 

   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืน ๆ - - - 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการขาย (1) 844,700.00 886,935.00 975,628.50 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย    

   ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนสาํนกังาน(5%) - - - 

   ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใช(้20%) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

   ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) - - - 

รวมค่าเส่ือมราคา (2) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย (1) + (2) 854,700.00 896,935.00 985,628.50 

 

9.10 ประมาณการงบกาํไรขาดทุน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

รายได้    
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    รายไดจ้ากการขายสินคา้ 38,922,624.00 40,869275.00 44,957,502.00 

    รายไดอ่ื้น - - - 

    

รวมรายได้ 38,922,624.00 40,869275.00 44,957,502.00 

    

    หกั-ตน้ทุนขายสินคา้ 3,582,188.40 3,908,979.40 4,634,581.83 

    

กาํไรข้ันต้น 35,340,435.60 36,960,295.60 40,322,920.17 

    

    หกั-ค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขาย 854,700.00 896,935.00 985,628.50 

    

กาํไรจากการดําเนินการ 34,485,735.60 36,063,360.60 39,337,291.67 

    

   หกั-ดอกเบ้ียจ่าย - - - 

    

กาํไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (20%) 34,485,735.60 36,063,360.60 39,337,291.67 

    

    หกั-ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(20%) 6,897,147.12 7,212,672.12 7,867,458.33 

กาํไรสุทธิ    

    หกั-เงินปันผลจ่าย (10%) 27,588,588.48 28,850,688.48 31,469,833.34 

กาํไรสะสม     - - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น - 27,588,588.48 1,262,100.00 

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 27,588,588.48 1,262,100 30,207,733.34 

 68.97 3.15 75.51 

 

 

9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

กระแสเงินสดจากการดําเนินการ     

  เงินสดรับจากการขายสินคา้ 38,922,624.00 40,869,275.00 44,957,502.00 
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  เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 

  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการผลิต 3,582,188.40 3,908,979.40 4,634,581.83 

  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 854,700.00 869,935.00 985,628.50 

  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - 

  เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 6,897,147.12 7,212,672.12 7,867,458.33 

กระแสเงินสดจากการดําเนินการรวม 27,588,588.48 28,850,688.48 31,469,833.34 

    

กระแสเงินสดจากการลงทุน    

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน - - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์าคาร - - - 

เ งินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพย์ส่วน

ตกแต่ง 
-50,000.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ -50,000.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในเคร่ืองใชส้าํนกังาน - - - 

กระแสเงินสดจากการลงทุนรวม -100,000.00 - - 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน    

  เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 

  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 

  เงินจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 

  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 

  เงินจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 

  เงินสดจ่ายปันผล - - - 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินรวม    

  กระแสเงินสดสุทธิ 27,488,588.48 28,850,688.48 31,469,833.34 

  บวก+กระแสเงินสดตน้งวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 27,488,588.48 28,850,688.48 31,469,833.34 

9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน    
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เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 27,488,588.48 28,850,688.48 31,469,833.34 

ลูกหน้ีการคา้ - - - 

สินคา้คงเหลือ - - - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 27,488,588.48 28,850,688.48 31,469,833.34 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 100,000.00 - - 

สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 100,000.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 27,588,588.48 28,850,688.48 31,469,833.34 

หน้ีสินหมุนเวยีน - - - 

เงินกูร้ะยะสั้น - - - 

เจา้หน้ีการคา้ - - - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน - - - 

เงินกูร้ะยะยาว - - - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 

รวมหนีสิ้น    

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ - - - 

ส่วนเกนิ (ตํ่า) กว่าทุน 27,588,588.48 1,262,100.00 30,207,733.34 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม - 27,588,588.48 1,262,100.00 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 27,588,588.48 28,850,688.48 31,469,833.34 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 27,588,588.48 28,850,688.48 31,469,833.34 

9.13 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

การวดัสภาพคล่องทางการเงิน    
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   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) สภาพคล่อง

สูง 

สภาพคล่อง

สูง 

สภาพคล่อง

สูง 

   อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) - - - 

การวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน    

   อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

   อตัราหมุนเวยีนของสินคา้ (รอบ) - - - 

   ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วนั) - - - 

   ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 

   อตัราหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 

   อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รวม) - - - 

การวดัความสามารถในการชําระหนี ้    

   อตัราส่วนแห่งหน้ี (Debt to Equity Ratio) - - - 

   อตัราส่วนแห่งทุน - - - 

  อตัราส่วนแห่งความสามารถในการชาํระหน้ี - - - 

การวดัความสามารถในการบริหารงาน - - - 

   อตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) - - - 

   อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) - - - 

   อตัรากาํไรขั้นตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 90.79% 90.43% 89.69% 

   อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (เปอร์เซ็นต)์ 88.60% 88.24% 87.49% 

   อตัรากาํไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 70.88% 70.59% 69.99% 

ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน    

   ผลกาํไรต่อหุ้น (Earning per share) 68.97 3.15 75.51 

   มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 

   มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 

   อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 

   ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 

 

10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 
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ลาํดับ ลกัษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1. ลูกคา้เปล่ียนรสนิยมการซ้ือ 

ทาํใหร้ายรับโดยรวมของ

กิจการลดลงเน่ืองจากลูกคา้

ใหค้วามสนใจในผลิตภณัฑ์

อ่ืนท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่ 

ติดตามสถานการณ์

ความเปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคและ

ปรับเปล่ียนสินคา้ให้

ตอบสนองกบัความ

ตอ้งการ ณ เวลานั้น 

2. 
ผลประกอบการไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ทาํใหย้อดขายบริษลดลง 

จดัโปรโมชัน่เพื่อเพิ่ม

ยอดขาย 

3. 

เน่ืองจากการซ้ือวตัถุดิบใชเ้งิน

สดทนัที ดงันั้นหากลูกคา้

ลดลง อาจทาํใหบ้ริษทัประสบ

ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

ได ้

การขาดสภาพคล่องทาง

การเงิน 

ใชเ้งินสาํรองเพื่อเพิ่ม

ยอดขายในการ

หมุนเวยีนค่าใชจ่้ายดา้น

อ่ืนๆ  

4. 

พนกังานไม่เพียงพอกบั

ปริมาณงานซ่ึงอาจทาํใหล่้าชา้

ในการผลิตสินคา้ 

ผลิตสินคา้ไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ 

จดัหาพนกังานเพิ่มเติม 

โดยการหาแรงงานท่ีมี

ทกัษะ และฝีมือในดา้น

การสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 

ผลการดําเนินโครงการ 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาว นิภาภัทร แก้ววรรณรัตน์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

24 มิ.ย. 62 ประชุมสมาชิกภายในกลุ่มและเก็บเงินสมาชิก 

-เลือกหวัขอ้โครงการท่ีจะทาํ 

-แบ่งหนา้ท่ีของแต่ละคน 

 

27 มิ.ย. 62 เสนอเอกสารอนุมติัโครงการ  

10 ก.ค. 62 หาขอ้มูลเก่ียวกบับทท่ี 1 และส่งเอกสารบทท่ี 1  

15 ก.ค. 62 คน้ควา้เอกสารแนวทฤษฎีบทท่ี 2  

17 ก.ค. 62 ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐ ์  

17 ก.ค. 62 ปรึกษาโครงการเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐแ์นวทางการปฏิบติั  

25 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2  

30 ก.ค. 62 แกไ้ขงานบทท่ี 2  

2 ส.ค. 62 จดัทาํบทท่ี 3 และแผนธุรกิจ  

15 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  

24 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์  

3 ก.ย. 62 จดัทาํเอกสารโครงการ เตรียม present คร้ังท่ี 1  

5 ก.ย. 62 ส่ง Power point  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบก่อน present คร้ังท่ี1  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังท่ี1  

1 ต.ค. 62 เร่ิมหาซ้ือวสัดุในการประดิษฐโ์คมไฟจากขวดพลาสติก  

15 ต.ค. 62 ตดัขวดพลาสติกใหต้รงตามความตอ้งการ  

17 ต.ค. 62 เลือกขนาดของตอกไผแ่ละสี           

17 ต.ค. 62 นาํมาสานกบัขวดท่ีตดัไวแ้ละเรียงตามสีท่ีกาํหนดไว ้  

20 ต.ค. 62 ตรวจสอบความเรียบร้อยช้ินงาน  

21 ต.ค. 62 ทดลองการใชง้านของหลอดไฟและตรวจเช็คความปลอดภยั  
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นางสาว นิภาภัทร แก้ววรรณรัตน์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

3 พ.ย. 62 เร่ิมทาํ PowerPoint เตรียมนาํเสนอคร้ังท่ี 2  

8 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present และปร้ินป้ายไวนิลส่ือต่างๆ  

16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังท่ี 2  

10 ธ.ค. 62 เตรียมจดังาน AT.C นิทรรศน์  

13 ธ.ค. 62 งาน AT.C นิทรรศน์ 

-แจกแบบสอบถามในงาน AT.C นิทรรศน์ 

 

20 ธ.ค 62 เร่ิมทาํเอกสารบทท่ี 4-5  

15 ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสาร บทท่ี 4-5  

19 ม.ค 63 ส่งบทท่ี 4-5  

22 ม.ค. 63 จดัทาํเอกสาร บรรณานุกรม ภาคผนวกต่างๆ  

26 ม.ค. 63 จดัทาํเอกสาร กิตติกรรมประกาศ และบทคดัยอ่  

30 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบรรณานุกรม ภาคผนวก กิตติกรรมประกาศ และบทคดัยอ่

ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

 

31 ม.ค. 63 นาํเอกสารกลบัมาแกไ้ข  

16 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  

24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาง พมิพ์มาดา ดิง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

24 มิ.ย. 62 ประชุมสมาชิกภายในกลุ่มและเก็บเงินสมาชิก 

-เลือกหวัขอ้โครงการท่ีจะทาํ 

-แบ่งหนา้ท่ีของแต่ละคน 

 

27 มิ.ย. 62 เสนอเอกสารอนุมติัโครงการ  

10 ก.ค. 62 หาขอ้มูลเก่ียวกบับทท่ี 1 และส่งเอกสารบทท่ี 1  

15 ก.ค. 62 คน้ควา้เอกสารแนวทฤษฎีบทท่ี 2  

17 ก.ค. 62 ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐ ์  

17 ก.ค. 62 ปรึกษาโครงการเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐแ์นวทางการปฏิบติั  

25 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2  

30 ก.ค. 62 แกไ้ขงานบทท่ี 2  

2 ส.ค. 62 จดัทาํบทท่ี 3 และแผนธรุกิจ  

15 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  

24 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์  

3 ก.ย. 62 จดัทาํเอกสารโครงการ เตรียม present คร้ังท่ี 1  

5 ก.ย. 62 ส่ง Power point  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบก่อน present คร้ังท่ี1  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังท่ี1  

1 ต.ค. 62 เร่ิมหาซ้ือวสัดุในการประดิษฐโ์คมไฟจากขวดพลาสติก  

15 ต.ค. 62 ตดัขวดพลาสติกใหต้รงตามความตอ้งการ  

17 ต.ค. 62 เลือกขนาดของตอกไผแ่ละสี           

17 ต.ค. 62 นาํมาสานกบัขวดท่ีตดัไวแ้ละเรียงตามสีท่ีกาํหนดไว ้  

20 ต.ค. 62 ตรวจสอบความเรียบร้อยช้ินงาน  

21 ต.ค. 62 ทดลองการใชง้านของหลอดไฟและตรวจเช็คความปลอดภยั  
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  นาง พมิพ์มาดา ดิง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

3 พ.ย. 62 เร่ิมทาํ PowerPoint เตรียมนาํเสนอคร้ังท่ี 2  

8 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present และปร้ินป้ายไวนิลส่ือต่างๆ  

16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังท่ี 2  

10 ธ.ค. 62 เตรียมจดังาน AT.C นิทรรศน์  

13 ธ.ค. 62 งาน AT.C นิทรรศน์ 

-แจกแบบสอบถามในงาน AT.C นิทรรศน์ 

 

20 ธ.ค 62 เร่ิมทาํเอกสารบทท่ี 4-5  

15 ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสาร บทท่ี 4-5  

19 ม.ค 63 ส่งบทท่ี 4-5  

22 ม.ค. 63 จดัทาํเอกสาร บรรณานุกรม ภาคผนวกต่างๆ  

26 ม.ค. 63 จดัทาํเอกสาร กิตติกรรมประกาศ และบทคดัยอ่  

30 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบรรณานุกรม ภาคผนวก กิตติกรรมประกาศ และบทคดัยอ่

ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

 

31 ม.ค. 63 นาํเอกสารกลบัมาแกไ้ข  

16 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  

24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี  
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บญัชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟสานจากขวดพลาสติก 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน 

24 มิ.ย. 62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2 500 1,000      1,000 

6 ก.ค. 62 ค่าปร้ินเอกสารอนุมติัโครงการ     7  แผน่ 2 14   986 

21 ส.ค. 62 ค่าปร้ินเอกสารบทท่ี 1 - 3     101 แผน่ 1 101   885 

27 ก.ย. 62 ขวดพลาสตกิ     6 ขวด 6 25   860 

27 ก.ย. 62 ตอกไผย่อ้มสี     3มดั 3 80   780 

27 ก.ย. 62 ปากกาเมจิก     1  แท่ง 1 20   760 

27 ก.ย. 62 ไมบ้รรทดั    2 ก.ก. 15 30   730 

27 ก.ย. 62  สายไฟ     2 เส้น 40 80   650 

27 ก.ย. 62  หลอดไฟ     2 หลอด 30 60   590 

27 ก.ย. 62  กรรไกร     1 อนั 25 25   565 

27 ก.ย. 62  คตัเตอร ์     1 อนั 25 25   540 

5 พ.ย. 62  ค่าป้ายไวนิล     1 ผนื 1 300   240 

รวม 1,000  760  240 
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ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน จํานวนหน่วย @ จํานวนเงิน 

 ยอดยกมา(27 ก.ย. 61)   240           240 

4 ธ.ค.62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2  250 500        740 

6 ธ.ค.62 คา่ถ่ายเอกสารแบบสอบถาม      100 แผน่ 1 100     640 

15 ม.ค. 63 คา่ปริน้เอกสารบทท่ี 4-5      60 แผน่ 2 120     520 

25 ม.ค. 63 
ค่าปร้ินบรรณานุกรมและ

ภาคผนวก    
50 แผน่ 

1 50   470 

7 ก.พ. 63 ค่าปร้ินส่วนหนา้โครงการ    10 แผน่ 2 20     450 

7 ก.พ. 63 ค่าเขา้เล่ม    1 ชุด 1 200     250 

7 ก.พ. 63 ค่าซีดีและหนา้ปก    1 ชุด 1 70     180 

              
                   

รวม 740   560   180 



71 
 

สรุปผลการดําเนินงานด้านงบประมาณ 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟสานจากขวดพลาสติก 

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้

3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 ลงทุน 1,500 บาท 

 หกัค่าใชจ่้าย  1,320 บาท 

 คงเหลือสุทธิ  180 บาท 

นาํเงินส่วนท่ีเหลือคืนแก่สมาชิก ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นางพิมพม์าดา ดิง 90 บาท  

2. นางสาวนิภาภทัร แกว้วรรณรัตน์ 90 บาท 

 



บทที ่5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และ ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการดําเนินโครงการ  

 จากการดาํเนินโครงการนวตักรรม โคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิลด้วยการสานปฏิบัติงาน

ระยะเวลาตั้งแต่ 1-30 ตุลาคม 2562 สถานท่ีปฏิบติังานคือ 595/16,17,18,19 ซอย สุขมุวทิ 33/1แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10110 ไดเ้ก็บเงินจากสมาชิกในกลุ่มคนละ 750 บาท จาํนวน 2 

คน รวมเป็นจาํนวน  1,500 บาท เสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงิน 1,320 บาท คงเหลือ 180 บาท 

โดยการดาํเนินงานบรรลุการเรียนวชิาโครงการดงัน้ี 

1. บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วชิาโครงการ  

2. สร้างมูลค่าใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละขวดพลาสติก 

3. นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

4. นกัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

5. เพื่อสนบัสนุนและเพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชน 
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สรุปตารางปฏิบัติงาน 

คร้ัง

ที่ 

วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมายเหตุ 

1 24 มิ.ย. 62              ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั  

2 12 ก.ค. 62              ส่งเน้ือหาบทท่ี 1 (บทนาํ)  

3 31 ก.ค. 62              ส่งเน้ือหาบทท่ี 2  

             (แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียว) 

 

4 15 ส.ค. 62              ส่งเน้ือหาบทท่ี 3 

             (ส่งเน้ือหาบทท่ี 3 (วิธีการดาํเนินโครงการ) 

 

5 30 ส.ค. 62 จดัทาํแผนธุรกิจ 

             -    บทสรุปผูบ้ริหาร 

             -    วตัถุประสงคใ์นการนาํเสนอแผนธุรกิจ 

             -    ความเป็นมาของธุรกิจ 

             -    ผลิตภณัฑ์ 

             -    วเิคราะห์อุตสาหกรรมและการตลาด 

             -    แผนการบริหารจดัการ 

             -    แผนการตลาด 

             -    แผนการผลิต/การขาย/การบริการ 

              -    แผนการเงิน  

              -    แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง 
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คร้ัง

ที่ 

 

วนั/เดือน/ปี 

 

กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 

 

หมายเหตุ 

6 5 ก.ย. 62               ส่ง PowerPoint (โครงการ + แผนธุรกิจกบัอาจารยท่ี์  

              ปรึกษา เพื่อเตรียม Present งาน)        

 

7 21 ก.ย. 62               นาํเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1  

8 1 ต.ค. 62               เร่ิมหาซ้ือวสัดุในการประดิษฐ์โคมไฟจากขวดพลาสติก  

9 15 ต.ค. 62               ตดัขวดพลาสติกให้ตรงตามความตอ้งการ  

10 17 ต.ค. 62               เลือกขนาดของตอกไผแ่ละสี           

11 17 ต.ค. 62               นาํมาสานกบัขวดท่ีตดัไวแ้ละเรียงตามสีท่ีกาํหนดไว ้  

12 20 ต.ค. 62                ตรวจสอบความเรียบร้อยช้ินงาน  

13 21 ต.ค. 62                ทดลองการใชง้านของหลอดไฟและตรวจเช็คความ

ปลอดภยั 

 

14 8 พ.ย. 62 -    เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน นาํเสนองานโครงการ

ประดิษฐ ์

 

15 16 พ.ย. 62 นาํเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 2  

              (แผนการตลาด แผนการผลิตและการจดัแสดง                

              ส่ิงประดิษฐ)์ 

 

16 2 ธ.ค. 62               ส่งแบบสอบถามโครงการ  

17 10 ธ.ค. 62               เตรียมจดังาน AT.C นิทรรศน์  

18 13 ธ.ค. 62                -      งาน AT.C นิทรรศน์ 

-  แจกแบบสอบถามในงาน AT.C นิทรรศน์ 

 

19 19 ม.ค. 63 ส่งเน้ือหาบทท่ี 4 (ปฏิบติังานรายบุคคล+บญัชี+ผลการ

ดาํเนินงานดา้นงบประมาณ) 

              ส่งเน้ือหาบทท่ี 5 (สรุปผลการดาํเนินงานโครงการ) 

 

20 30 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม/ภาคผนวก/กิตติกรรมประกาศ 

              และบทคดัและสารบญั 

 

21 16 ก.พ. 63               ตรวจรูปเล่มโครงการ  

22 24 ก.พ. 63               ส่งรูปเล่ม + เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  
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ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินโครงการ 

1. การใชเ้คร่ืองมือ-อุปกรณ์ตอ้งมีความชาํนาญ 

2. วสัดุหลกัท่ีใชมี้ความแขง็แรงตํ่า 

3. บางคร้ังการสานโคมไฟอาจไม่ตรงตามรูปแบบท่ีกาํหนดไว ้100% 

4. การตดัขวดอาจไม่แม่นยาํตามโครงสร้างท่ีวาด 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันา 

1. ทาํการฝึกฝนใชเ้คร่ืองมือ-อุปกรณ์จนเกิดความชาํนาญ 

2. แกไ้ขการออกแบบและเสริมความแขง็แรงจากวสัดุอ่ืนๆ 

3. ควรใชต้กแต่งในสถานท่ีภายในเท่านั้น 
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ภาคผนวก ก 

 - บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 

 - แบบนําเสนอขออนุมตัิโครงการ 



บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 

โครงการ ส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิลดว้ยการสาน  

ทีป่รึกษาโครงการ อาจารยธ์ญัศญา ธรรมิสกุล 

ทีป่รึกษาร่วมโครงการ อาจารยว์ชิยตุม ์ศรีสะอาด 

 ผู้รับผดิชอบโครงการ 1.นางพิมพม์าดา ดิง ระดับช้ัน ปวส.2/26 เลขที ่24 

                                                         2.นางสาวนิภาภทัร์ แกว้วรรณรัตน์ ระดับช้ัน ปวส.2/26 เลขที ่1                                  

ลาํดับ

ที่ 

รายการ วนัที ่ ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 

ทีป่รึกษาร่วม 

1 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั 24-28 มิ.ย.62   

2 กาํหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 1 (บทนาํ) 1-12 ก.ค.62   

3 กาํหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 

15-31 ก.ค.62   

4 กาํหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3   

(วธีิการดาํเนินโครงการ) 

1 -30 ส.ค.62   

แผนธุรกิจ    

- บทสรุปผูบ้ริหาร    

- วตัถุประสงคใ์นการนาํเสนอแผนธุรกิจ    

- ความเป็นมาของธุรกิจ    

- ผลิตภณัฑ ์    

- วเิคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด    

- แผนการบริหารจดัการ    

- แผนการตลาด    

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

- แผนการเงิน    

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง    

5 ส่ง PowerPoint (โครงการ + บทท่ี 1-3 + 

แผนธุรกิจ กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อเตรียม

นาํเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่1 

(โครงการ +บทท่ี 1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ตํ่ากวา่ 8 คร้ัง 

(ปฏิบติัการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)์  

เขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

ปวส.2 



 

ลาํดับ

ที่ 

รายการ วนัที ่ ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 

ทีป่รึกษาร่วม 

8 กาํหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ

ตลาด และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนาํเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 

รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/ บริการ/ 

แสดงผลงานประดิษฐ์) 

1-8 พ.ย.62   

9 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 

จดัแสดงสินคา้/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

16 พ.ย. 62   

10 กาํหนดส่ง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   

11 งาน ATCนิทรรศน์ 

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62   

12 กาํหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 

-ปฏิบติังานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

 -บญัชี+ ผลการดาํเนินงานดา้นงบประมาณ 13-17 ม.ค.63   

13 กาํหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี  5 

(สรุปผลการดาํเนินงานโครงการ ปัญหาอุปรรค 

และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา)) 

20-24 ม.ค.63   

14 กาํหนดส่ง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   

15 กาํหนดส่ง ภาคผนวก ก-ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั

ผูจ้ดัทาํโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 กาํหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  

บทคดัยอ่ และสารบญั 

10-14ก.พ.63   

17 กาํหนดส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ 17-21ก.พ.63   

18 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 24-28ก.พ.63   
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แบบสอบถาม 

เร่ือง “ความพงึพอใจทีม่ีต่อโคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิลด้วยการสาน” 

 

 

 

แบบสอบถามมี 2 ตอน 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อโคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 

คําช้ีแจง โปรด  ลงใน ( ) ที่ต้องการ 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ (  ) ชาย   (  ) หญิง 

2. อายุ (  ) ตํ่ากวา่ 20 ปี  (  ) 20-30 ปี 

(  ) 31-40 ปี  (  ) ตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

(  ) ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (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 (  ) ตํ่ากวา่ 10,000 บาท (  ) 10,000-15,000 บาท   

(  ) 15,001-20,000 บาท (  ) 20,001 บาทข้ึนไป 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีโคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทัว่ไป 
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อโคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 

คําช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพยีงข้อเดียว ทีต่รงกบัความพงึพอใจของท่าน 

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

2 เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ย  1 เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เติม 

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

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

ขอขอบคุณในความร่วมมือของการตอบแบบสอบถาม 

คณะผูจ้ดัทาํ 

ขอ้ 
รายการประเมิน 

ระดบัเห็นดว้ย/พึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

1 คุณภาพผลิตภณัฑ ์      

2 รูปแบบการออกแบบของผลิตภณัฑ์      

3 ประโยชน์คุณค่าของการใชง้าน      

ดา้นราคา 

1 ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์      

2 ความเหมาะสมของราคากบัรูปแบบของผลิตภณัฑ ์      

3 ช่องทางการชาํระเงินหลากหลาย      

ดา้นการจดัจาํหน่าย 

1 สามารถติดจต่อรับชมผลิตภณัฑห์รือซ้ือผลิตภณัฑไ์ดส้ะดวก      

2 การส่งมอบสินคา้ตรงเวลาตามกาํหนด      

3 ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลาย      

ดา้นส่งเสริมการขาย 

1 มีส่วนลดเม่ือนาํขวดพลาสติกมาแลก      

2 มีส่วนลดให ้5% เม่ือกด like และกด share เพจร้านบน Facebook      

3 นาํสินคา้ไปจดัแสดงนอกสถานท่ี เช่น งานจดัแสดงสินคา้ 

หา้งสรรพสินคา้ 

     

4 มีการโฆษณาป้ายหนา้ร้าน  Facebook  และ  Instagram      



 

 

 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที ่1-2 ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือโครงการ     โคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิลดว้ยการสาน  

    (WEAVED LAMP DIY) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  กรกฏาคม 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานทีก่ารดําเนินงาน     595/16,17,18,19 ซอย สุขมุวทิ 33/1 แขวงคลองตนัเหนือ 

    เขตวฒันา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10110 

ประมาณการค่าใช้จ่าย  1,500 บาท 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นางพิมพม์าดา ดิง  รหสัประจาํตวั  41101 ปวส.2/26 

2. นางสาวนิภาภทัร แกว้วรรณรัตน์ รหสัประจาํตวั 27179 ปวส.2/26 

 

ลงช่ือ     ประธานโครงการ 

(นางพิมพม์าดา ดิง)........../........../.......... 

 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
 

            
 
            
 
            
 

ลงช่ือ      ลงช่ือ      

(อาจารย์ธัญศญา  ธรรมสิกลุ) ......./....../.......  (อาจารย์วชิยุตม์  ศรีสะอาด) ........./......../...... 

           

 

ลงช่ือ    หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 

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

 



ช่ือโครงการ  โคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิลดว้ยการสาน 

   (WEAVED LAMP DIY) 

แผนงาน  นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด โครงการกลุ่ม นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์

อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยธ์ญัศญา ธรรมิสกุล 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม อาจารยว์ชิยุฒม ์ ศรีสะอาด 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นางพิมพม์าดา ดิง   ประธานโครงการ 

2. นางสาวนิภาภทัร แกว้วรรณรัตน์  รองประธานโครงการ 

 
หลกัการและเหตุผล 

ในปัจจุบนัความนิยมในการใช้ขวดพลาสติก ในการบรรจุเคร่ืองด่ืมมีเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจาก

สะดวกในการใช้งาน หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีจะทาํให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก ซ่ึงเป็น

สาเหตุประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมีผลต่อสุขภาพอนามยั ขยะมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี 

นบัเป็นปัญหาท่ีสําคญัของชุมชนซ่ึงตอ้งได้รับการแก้ไข การกาํจดัขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็นสาเหตุ

หน่ึงท่ีทาํให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊ส ภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน การกาํจดัอีกทางหน่ึง คือ การนาํ

ขยะไปฝัง แต่ตอ้งเป็นขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้และตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร จากการสํารวจขยะใน

บา้นและในบริเวณโรงเรียน พบวา่ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติกทั้งนั้น 

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํโครงการ จึงเห็นคุณค่าของวสัดุเหลือใช้จากขวดพลาสติก นาํกลบัมาสร้าง

นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ โคมไฟจากขวดนํ้ าพลาสติกโดยการสานดว้ยวิธีการท่ีสร้างสรรค ์ และยงัส่งเสริม

ใหช้าวบา้นไดมี้รายไดจ้ากการขายตอกไผ ่และยงัเป็นการนาํเอาของท่ีเหลือใชม้าทาํให้มีมูลค่า สร้างมูลค่า

ให้กบัขวดพลาสติก  เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อการนํากลบัมาใช้ใหม่ โดยการ

วางแผน ออกแบบ และลงมือปฏิบติั ของคณะผูจ้ดัทาํโครงการ 

 



วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละขวดพลาสติก 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

5. เพื่อสนบัสนุนและเพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชน 

 

เป้าหมาย 

1. การนาํผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 

วธีิการดําเนินการ 

ข้ันที ่1 ข้ันเตรียมการ  

1. เตรียมคิดรูปแบบส่ิงประดิษฐ ์

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะทาํส่ิงประดิษฐ ์

5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 

6. จดัทาํแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 

ข้ันที ่2 ข้ันดําเนินการ 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการทาํงาน 

2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการออกแบบและวาดโครงสร้างของขวดท่ีจะสาน 

3. ตดัขวดพลาสติกใหต้รงตามรูปแบบโคมไฟท่ีจะสาน 

4. นาํตอกไผท่ี่ยอ้มสีแลว้มาสานตามรูปแบบท่ีตั้งไว ้

5. การติดตั้งหลอดไฟและตรวจเช็คความปลอดภยั 

6. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการทาํงาน 

ข้ันที ่3 ข้ันประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบติังาน 

2. ส่งรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 



ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนดําเนินการ 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 วางรูปแบบ

งาน และจดัสรรงบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี

ท่ีจะทาํส่ิงประดิษฐ ์

         

5. จดัทาํแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 

 

         

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีวางไว ้

         

7. สรุปผลการปฏิบติังาน 

 

         

8. ส่งรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 

 

         

 

วนั เวลา สถานที่ 

 เร่ิมดําเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานที ่  595/16,17,18,19 ซอย สุขมุวทิ 33/1 แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10110 



งบประมาณและทรัพยากรทีใ่ช้ในการดําเนินการ 

             งบประมาณในการลงทุน   เป็นเงิน   1,500   บาท  

1. ขวดพลาสติกx 6ขวด 150 บาท 

2. ตอกไผย่อ้มสีx 3มดั 240   บาท      

3. ดา้ยคละสี 180  บาท 

4. คตัเตอร์/กรรไกร 60  บาท         

5. ปากกาเมจิก 20 บาท    

6. ไมบ้รรทดั/สายวดั 50 บาท    

7. สายไฟ/หลอดไฟ 500 บาท 

8. ป้ายนาํเสนอผลงาน 300 บาท 

รวม 1,500 บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นาํเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 

2. นาํผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

3. รายงานสรุปผลการดาํเนินการ 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้และเพิ่มรายไดใ้หน้กัศึกษา 

3. ทาํใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการทาํงานเป็นทีม 

4. ทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การใชเ้คร่ืองมือ-อุปกรณ์ตอ้งมีความชาํนาญ 

2. วสัดุหลกัท่ีใชมี้ความแขง็แรงตํ่า 

3. บางคร้ังการสานโคมไฟอาจไม่ตรงตามรูปแบบท่ีกาํหนดไว ้100% 

4. การตดัขวดอาจไม่แม่นยาํตามโครงสร้างท่ีวาด 

 

 

 

 



 ข้อเสนอแนะ 

 1. ทาํการฝึกฝนใชเ้คร่ืองมือ-อุปกรณ์จนเกิดความชาํนาญ 

 2.    แกไ้ขการออกแบบและเสริมความแขง็แรงจากวสัดุอ่ืนๆ 

              3.    ควรใชต้กแต่งในสถานท่ีภายในเท่านั้น 

 

 

 

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

 (อาจารยธ์ญัศญา    ธรรมิสกุล)                                                (อาจารยว์ชิยตุม์   ศรีสะอาด) 

   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ                   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 

 

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

            (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 

            หวัหนา้สาขาวชิาการตลาด 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

 

      -   รายงานผลประเมินจากแบบสอบถาม 

   -   ตัวอย่างแบบสอบถาม  
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                                                                 รายงานผล แบบสอบถาม 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิลด้วยการสาน 

 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิลดว้ย

การสาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน จาํนวน 100 ชุด 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

แสดงจาํนวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ                     จํานวน(คน)   ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย                                                                                       15           15.00 

หญิง                                                                                        85            85.00 

รวม                                                                                        100         100.00 

2. อายุ 

อายตุ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี    33            33.00 

อาย ุ19-23 ปี                                                  65      65.00 

อาย ุ24-30 ปี                       2        2.00 

อาย ุ31 ปีข้ึนไป                                   0        0.00 

รวม                                                                                                                100          100.00 

3. ระดับการศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)      48      48.00 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) / (อนุปริญา)       52      52.00 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)                    0        0.00 

ปริญาตรีหรือสูงกวา่                        0        0.00 

รวม                                                                                                       100     100.00 
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สถานภาพ   จํานวน(คน)            ร้อยละ  

4. อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา                                                                                            100                       100.00 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ                                                                           0               0.00 

พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง                                                                              0                 0.00 

เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั                                                                                 0              0.00 

พอ่บา้น-แม่บา้น                           0            0.00 

อ่ืนๆ (ระบุ)………………………                                                                       0               0.00 

รวม                                                                                                         100                100.00 

5. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายไดต้ํ่ากวา่ 5,000 บาท                                                                               70             70.00 

รายได ้5,000-10,000 บาท                                                                             30             30.00 

รายได ้10,001-15,000 บาท                                                                            0                0.00 

รายได ้15,001 บาทข้ึนไป                                                                               0                0.00 

รวม                                                                                                             100            100.00 

  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากขวพลาสติก

รีไซเคิลดว้ยการสาน จาํนวน 100 คนไดด้งัน้ี 

เพศ  เป็นเพศชาย จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และเพศหญิง จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 

โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายตามลาํดบั 

อายุ  มีอายุต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี จาํนวน 33 คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคืออายุ 19-23 ปีจาํนวน 65 

คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 และอาย ุ24-30 ปี จาํนวน2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

อาย1ุ9-23ปี ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปีและอาย ุ24-30 ปีตามลาํดบั 

ระดับการศึกษา   ในระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) จาํนวน 48 คน คิด

เป็นร้อยละ 48.00 อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 โดย

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงและ มธัยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ตามลาํดบั 

อาชีพ   นกัเรียน/ นกัศึกษา  จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

นกัเรียน/นกัศึกษา   
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  รายไดต้ํ่ากวา่ 5,000 บาท จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รายได ้5,000-10,000

บาท จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาท รองลงมาคือ 

รายได ้5,000-10,000 บาท ตามลาํดบั 

 

ตอนที ่2 ความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าทีม่ีต่อส่ิงประดิษฐ์ “โคมไฟจากขวดพลาสติกรีไซเคิลด้วยการสาน” 

แสดงจาํนวนและร้อยละ ค่าเฉล่ีย  X� และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

5       ระดบัความคิดเห็น       มากท่ีสุด 

4       ระดบัความคิดเห็น       มาก 

3       ระดบัความคิดเห็น       ปานกลาง 

2       ระดบัความคิดเห็น       นอ้ย 

1       ระดบัความคิดเห็น       นอ้ยท่ีสุด 

 

หมายเหตุ   เกณฑข์องระดบัความคิดเห็นเสนอแนะโดย  John.W.Best ดงัน้ี 

ถา้   X�    คะแนน    4.50 - 5.00       มากท่ีสุด 

       X�    คะแนน    3.50 - 4.49       มาก 

       X�    คะแนน    2.50 - 3.49       ปานกลาง 

       X�    คะแนน    1.50 – 2.49       นอ้ย 

       X�    คะแนน    1.00 – 1.49       นอ้ยท่ีสุด 
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รายการประเมิน ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 ��  SD 

1.ด้านผลติภัณฑ์ 

1.รูปแบบของผลิตภณัฑ ์เช่น รูปร่าง สีสันขนาด 28% 48% 16% 7% 1% 3.95 0.90 

2.ความคุม้ค่า ทนทานในการใชง้าน 24% 37% 29% 9% 1% 3.74 0.96 

3.คุณภาพหรือประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 17% 34% 28% 17% 4% 3.43 1.08 

2.ด้านราคา 

1.ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 12% 39% 34% 15% - 3.48 0.89 

2.ราคาเหมาะสมกบัรูปร่าง ขนาด 18% 31% 29% 17% 5% 2.40 1.11 

3.ด้านการจัดจําหน่าย 

1.สถานท่ีตั้งร้าน 15% 35% 25% 18% 7% 3.33 1.14 

2.ช่องทางการจดัจาํหน่าย เช่น หนา้ร้าน

Facebook 

7% 24% 33% 35% 1% 3.01 0.95 

3.การขนส่งสินคา้ 19% 33% 24% 20% 4% 3.43 1.13 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1.การโฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่น Facebook,ป้าย

ร้าน,นามบตัร 

21% 24% 28% 23% 4% 3.35 1.16 

2.การรับประกนัสินคา้ 15% 33% 25% 19% 8% 3.28 1.17 

3.บริการส่งฟรีในพื้นท่ีใกลเ้คียง 13% 32% 24% 28% 3% 2.24 1.09 

4.การจดัแสดงสินคา้ 19% 25% 29% 25% 2% 3.34 1.11 

5.มีส่วนลดใหก้บัลูกคา้เม่ือซ้ือสินคา้จาํนวนมาก 14% 36% 26% 21% 3% 3.37 1.06 
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ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อโคมไฟจากขวดพลาสติก                   ��                S.D              ระดับ                                   

 

1.ด้านผลติภัณฑ์                                                                    3.70             0.26                  มาก 

2.ด้านราคา                                                                            3.44             0.05                  มาก 

3.ด้านการจัดจําหน่าย                                                           3.25              0.21                  มาก 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด                                                 3.31              0.05               มาก 

รวม 3.71 0.19 มาก 

 

          จากตารางแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งของท่ีมีต่ส่ิงประดิษฐ ์ 

โคมไฟจากขวดพลาสติกในดา้น ส่วนผสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  

(X � = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ด้านผลติภัณฑ์ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (X� = 3.70) 

รองลงมาคือ ด้านราคา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (X� = 3.44) ด้านการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย (X �= 3.31) และด้านการจัดจําหน่าย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (X� = 3.25) ตามลาํดบั 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค   ประมวลภาพผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ 

 

  - ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 

  - เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 

  - รูปภาพขั้นตอนการปฏบัิติงานโครงการ 

- รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 

- รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ 
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ตราสินค้า 

 
 

 

รูปแบบผลติภัณฑ์ 
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ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

ป้ายร้าน 
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เพจ Facebook และ Instagram 
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รูปภาพขั้นตอนการปฏบัิติงานโครงการ 

 ข้ันตอนที ่1 จัดเตรียมอุปกรณ์ทีจ่ะสาน 

     
 

    
 

 ข้ันตอนที ่2 ใช้คัตเตอร์เจาะตรงก้นขวดแล้วตัดตรงก้นขวดออก 

 

 
 

 

 

 

 



94 
 

 ข้ันตอนที ่3 นําไม้บรรทดัมาทาบกบัขวดแล้วนําปากกาเมจิกมาร่างเส้นเพ่ือตัดขวด 

 

                               
 

 ข้ันตอนที ่4 ใช้กรรไกรตัดเล็มตรงก้นขวดให้ตรง แล้วตัดขวดตามแนวเมจิกที่ร่างเส้นไว้

เพ่ือให้ได้เป็นเส้นๆเพ่ือจะสาน 
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 ข้ันตอนที ่5 เลือกขนาดของตอกไผ่ ให้มีขนาดที่เท่ากนั แล้วนําตอกไผ่มาสานกบัขวดทีต่ัดไว้

ให้และเรียงตามสีให้ตรงตามรูปแบบทีก่าํหนดไว้ 
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 ข้ันตอนที ่6 ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลติภัณฑ์หลังจากทีส่านเสร็จแล้วและทดลองการ

ใช้งานหลอดไฟและตรวจเช็คความปลอดภัย 

                             
 

 ข้ันตอนที ่7 นําโคมไฟมาพ่นสีเกบ็งานให้เรียบร้อยแล้วตากให้แห้ง แล้วนําไปตกแต่งสถานที่

ต่างๆให้สวยงาม 

    
 

    
 

                                       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง ประวตัิผู้ดาํเนินโครงการ 
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ประวตัิผู้ดาํเนินโครงการ 

 

ช่ือ นามสกุล   :  นางพิมพม์าดา ดิง 

วนั เดือน ปี   :   4 กนัยายน 2530 

สถานท่ีเกิด   :  บุรีรัมย ์

การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานท่ีศึกษา   :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ตาํแหน่งในโครงการ  :   ประธานโครงการ 

 

ช่ือ นามสกุล   :  นางสาวนิภาภทัร แกว้วรรณรัตน์ 

วนั เดือน ปี   :   2 มกราคม  2536 

สถานท่ีเกิด   :  กรุงเทพ  

การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานท่ีศึกษา   :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ตาํแหน่งในโครงการ  :   รองประธานโครงการ 
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