
 
 
 

 

โครงการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ชั้นวางของอเนกประสงค(whale shelf) 

 Artification of Innovation : Multipurpose shelf(whale shelf) 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

 นางสาวนิภาภัทร ออกแมน 

  นางสาวกัลยากร    ศรีชัชวาล 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการน้ีเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ปการศึกษา 2562 

  



 

 
 

 

ชื่อโครงการภาษาไทย  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ชั้นวางของอเนกประสงค(whale shelf) 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ  Artification of Innovation : Multipurpose shelf(whale shelf) 

 

โดย 1.  นางสาวนิภาภัทร  ออกแมน 

2.  นางสาวกัลยากร          ศรีชัชวาล 

 

 

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

 คณะกรรมการอนุมัติใหเอกสารโครงการฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษา    วิชาโครงการ              

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ (ATC.) 

 

 

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

                 (อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล)                                  (อาจารยวิชยุตม ศรีสะอาด) 

                             อาจารยที่ปรึกษา    อาจารยที่ปรึกษารวม 

 

 

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

 



บทคัดยอ 

 

หัวขอโครงการ  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ชั้นวางของอเนกประสงค(whale shelf) 

   Artification of Innovation : Multipurpose shelf(whale shelf) 

 

ผูจัดทําโครงการ  1.  นางสาวนิภาภัทร ออกแมน 

2.  นางสาวกัลยากร ศรีชัชวาล 

 

อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล 

อาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยวิชยุตม   ศรีสะอาด 

สาขาวิชา  สาขาวิชาการตลาด 

สถาบัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

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

บทคัดยอ 

 

โครงการน้ีเปนโครงการประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐชั้นวางของจากไมอัดมีวัตถุประสงค

เพื่อ (1). เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ (2). เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือ

ใช (3). เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม (4).เพื่อใหนักศึกษามี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 มีวิธีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นที่ 2. ขั้นดําเนินการและขั้นที่ 3. 

ขั้นประเมินผล จากผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 

 1. วันเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการ คือ เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง 

25 กุมภาพันธ 2563 สถานที่ดําเนินโครงการ คือ 828/214 ซ.เรวัติ1 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

10270 

 2. ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ มีเงินลงทุน 3,000 บาท เสียคาใชจาย 2,418 บาท คงเหลือ

เงิน 582 บาท 

 3. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ  ซึ่งตามวัตถุประสงคของโครงการน้ัน (1). การ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครง (2). การทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสราง

(ก) 



ผลิตภัณฑที่แปลกใหมและมีคุณคา (3). สามารถสรางมูลเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใชและเพิ่มรายไดให

นักศึกษาและ (4). ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

 4  . ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานโครงการ คือ (1).ปญหาดานการใช

อุปกรณสมาชิกขาดความชํานาญการใชงาน (2). ระยะทางการเดินทางของสมาชิกมีความหางไกลมาก 

ทําใหการปฏิบัติงานลาชา 

 5. ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงการประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ คือ  

(1).ขอคําแนะนําจากผูเชียวชาญในการใชอุปกรณ และฝกฝนการใชอุปกรณ (2). นัดหมายเวลา

ปฏิบัติงานใหเร็วขึ้น เพื่อลดการปฏิบัติงานลาชา 

6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอชั้นวางของจากไมอัดผูตอบปรากฏผลดังน้ี 

แบบสอบถามแสดงความความพึงพอใจมีตอชั้นวางของจากหนังสือพิมพดานสวนประสมทางการตลาด 

4P’s โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 4.05)เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสงเสริม

การขายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 4.09) รองลงมาดานดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  

(x� = 4.56) รองลงดานการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 4.05)และดานราคา อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 3.96) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐชั้นวางของอเนกประสงค(whale shelf)สําเร็จไดดวยความ

กรุณาของอาจารยที่ปรึกษา อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุลที่ไดใหคําแนะนําแนวคิดใหคําปรึกษา ให

ความรูดานการจัดทําโครงการ คอยดูแลในเร่ืองการดําเนินงานดานเอกสารการแกไขเอกสารใหถูกตอง

และขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยวิชยุตม ศรีสะอาดที่คอยตรวจดูความสมบูรณของ

ชิ้นงานและการแกไขขอบกพรองตางๆ บอกจุดบกพรองและเสนอวิธีการแกไขแบบตรงจุด สามารถทํา

ใหการนําเสนอโครงการประสบผลสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและขอขอบคุณ อาจารยอุดมพร เปตานนท 

ที่ตรวจสอบแผนธุรกิจ ทางคณะผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณเพื่อนรวมโครงการและเพื่อนๆในชั้นเรียน ที่คอยใหการสนับสนุนและสละเวลา

สวนตัว เพื่อจัดทําโครงการฉบับน้ีใหเสร็จสมบูรณไปไดดวยดี 

 คณะผูจัดทํา ขอขอบพระคุณทุกทานดังที่ไดกลาวถึงมาขางหนาและที่ไมไดกลาวถึงไว ณที่น้ี

เปนอยางสูง 

 

         ขอขอบพระคุณ 

          

            คณะผูจัดทํา 

โครงการสิ่งประดิษฐชั้นวางของอเนกประสงค(whale shef) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 



สารบัญ 

 

           หนา 

บทคัดยอ          (ก) 

กิตติกรรมประกาศ         (ข) 

บทท่ี 1  บทนํา 

 หลักการและเหตุผล 1 

วัตถุประสงคของโครงการ 2 

 เปาหมายของโครงการ 2 

 การติดตามผล และการประเมินโครงการ 2 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ 2 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฏ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ 3 

 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 8 

 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P's (Marketing Mix) 12 

 ทฤษฎีการเขียนแผนธุรกิจ 15 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ 20 

บทท่ี 3 วิธีการดําเนินโครงการ 

 วิธีการดําเนินการ 23 

 แผนการปฏิบัติงาน 24 

 สถานที่ดําเนินโครงการ 25 

 ขอบเขตดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 26 

 การจัดทําแผนธุรกิจ 26 

 บทสรุปผูบริหาร 26 

 วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 27 

 ความเปนมาของธุรกิจ 27 

 ผลิตภัณฑ   28 

 



สารบัญ (ตอ) 

          

           หนา 

บทท่ี 3 วิธีการดําเนินโครงการ (ตอ) 

 การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการวิเคราะหตลาด 29 

 แผนบริหารจัดการ 35 

 แผนการตลาด 41 

 แผนการผลิต 45  

 แผนการเงิน 50 

 แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 61 

บทท่ี 4  ผลการดําเนินโครงการ 

 รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 62 

 บัญชีรายรับ – รายจาย ในโครงการ 68 

 สรุปผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 70  

บทท่ี 5 สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 สรุปผลการดําเนินโครงการ 71 

 ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 73 

 ขอเสนอแนะ แนะแนวทางในการพัฒนา 73 

บรรณานุกรม 74 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก   โครงการ  75 

 ภาคผนวก ข   แบบสอบถาม 85 

 ภาคผนวก ค   ประมวลภาพผลิตภัณฑในโครงการ 94 

 ภาคผนวก ง   ประวัติผูดําเนินโครงการ 102 

 

 

 

 



 

บทคัดยอ 

 

หัวขอโครงการ  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ชั้นวางของอเนกประสงค (Whale Shelf) 

   Artification of Innovation : Whale Shelf 

 

ผูจัดทําโครงการ  1.  นางสาวนิภาภัทร ออกแมน 

2.  นางสาวกัลยากร ศรีชัชวาล 

 

อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล 

อาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยวิชยุตม ศรีสะอาด 

สาขาวิชา  สาขาวิชาการตลาด 

สถาบัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

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

บทคัดยอ 

 

โครงการน้ีเปนโครงการประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐชั้นวางของจากไมอัดมีวัตถุประสงค

เพื่อ (1). เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ (2). เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือ

ใช (3). เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม (4).เพื่อใหนักศึกษามี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 มีวิธีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นที่ 2. ขั้นดําเนินการและขั้นที่ 3. 

ขั้นประเมินผล จากผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 

 1. วันเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการ คือ เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง 

25 กุมภาพันธ 2563 สถานที่ดําเนินโครงการ คือ 828/214 ซ.เรวัติ1 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

10270 

 2. ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ มีเงินลงทุน 3,000 บาท เสียคาใชจาย 2,418 บาท คงเหลือ

เงิน 582 บาท 

(ก) 



 3. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ  ซึ่งตามวัตถุประสงคของโครงการน้ัน (1). การ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครง (2). การทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสราง

ผลิตภัณฑที่แปลกใหมและมีคุณคา (3). สามารถสรางมูลเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใชและเพิ่มรายไดให

นักศึกษาและ (4). ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

 4  . ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานโครงการ คือ (1).ปญหาดานการใช

อุปกรณสมาชิกขาดความชํานาญการใชงาน (2). ระยะทางการเดินทางของสมาชิกมีความหางไกลมาก 

ทําใหการปฏิบัติงานลาชา 

 5. ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงการประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ คือ (1).ขอ

คําแนะนําจากผูเชียวชาญในการใชอุปกรณ และฝกฝนการใชอุปกรณ (2). นัดหมายเวลาปฏิบัติงานให

เร็วขึ้น เพื่อลดการปฏิบัติงานลาชา 

6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอชั้นวางของจากไมอัดผูตอบปรากฏผลดังน้ี 

แบบสอบถามแสดงความความพึงพอใจมีตอชั้นวางของจากหนังสือพิมพดานสวนประสมทางการตลาด 

4P’s โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 4.05)เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสงเสริม

การขายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 4.09) รองลงมาดานดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

(x� = 4.56) รองลงดานการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 4.05)และดานราคา อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 3.96) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

 

หลักการและเหตุผล 

สวนใหญผูคนในปจจุบันเร่ิมเห็นขอดีของไมอัดที่คงใชพื้นฐานทางวัตถุดิบธรรมชาติ โดยถูก

พัฒนากรรมวิธีการผลิต ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใชไมจริง (Solid Wood) ที่มีขนาดหนากวางมากๆ ที่

ปจจุบันการเจริญเติบโตของปาไมในประเทศไทย ไมทันตอการตอบสนองในการใชงาน จึงตองมีการ

พัฒนาการใชตนไม ที่มีหนากวางขนาดเล็ก เปนไมทั่วไป ที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว และหาไดงาย 

นํามาดัดแปลง เพื่อใชงานแทน ไมอุตสาหกรรมตางๆ ที่นับวันเร่ิมหาไดยากขึ้นทุกทีภายในประเทศ 

ตองพึ่งพาการนําเขาจากประเทศเพื่อนบานแทนไมอัดมีความแข็งแรงสูงกวาผลิตภัณฑแผนไมอ่ืนๆ

เพราะระกอบดวยชั้นของไมวีเนียรไมที่มีเม็ดในแตละชั้นว่ิงไปในทิศทางที่แตกตางกันเปนวัสดุกอสราง

ที่แข็งแรงทนทานสูง มีความคงตัวไมยืดหด ไมแตกงาย และยึดสกรูไดแนนมากเน่ืองจากเม็ดทรายที่

แตกตางกันของแตละชั้นจะใหสกรูยึดไว สามารถตอกตะปู ใชตะปูควงขันใกลขอบแผนหรือทุกสวนได

รอบดาน ตัดดวยเลื่อย และฉลุไดงายไมแตกหัก สามารถโคงงอไดโดยไมหักฉีก เปนฉนวนกันความ

รอนไดดี รับนํ้าหนักไดในอัตราที่สูงกวาไมธรรมดา เหมาะสําหรับงานขนาดเล็กจนถึงงานขนาดใหญ

ต้ังแตชั้นวางของบางๆจนถึงชั้นวางของขนาดใหญ ใชเปนโครงสรางหลอเสาคอนกรีตในงานกอสราง 

เปนสวนประกอบของเฟอรนิเจอร โครงสรางกลองไม สําหรับรองพื้นนอนที่เตียง ทําผนังหอง             

ฝาเพดาน นํามาสรางสรรคเปนงานตกแตงที่สวยงามสรางรายไดเปนอยางดี 

ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จากการนํา

วัสดุที่เปนไมแผนเรียบธรรมดามาเพิ่มมูลคาใหเปนสวนผลิตในการสรางตัวสินคา ใหออกมาเปนชั้นวาง

ของอเนกประสงคที่ทําจากไมอัด เพื่อดําเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ด่ังพระราชดําริของพระ

เจาอยูหัวรัชกาลที่9 ที่วาดวยการใชอยางพอเพียง ผูจัดทําของเราน้ันไดคิดคนที่จะตอยอดจากไมอัดแผน

เ รีย บ ธ รรม ดา ม า ป ระ ดิษ ฐ เป น รูป ท รง ป ล า ว า ฬ  ก ล า ย เป น สิ นค า ที่ เพิ่ ม มู ล ค า ใ ห กั บ ไ ม ไ ด
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อพัฒนาทักษะในการประดิษฐคิดคน 

3. เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะกระบวนการทํางานเปนกลุม 

4. เพื่อสรางเสริมความคิดในเชิงสรางสรรค และพัฒนาการในเชิงบวก 

เปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากไมอัด 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอชิ้นงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันและหารายไดใหกับตัวเองและครอบครัว 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคและมีคุณคา 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวของ 

 

 โครงการประเภทสิ่งประดิษฐชั้นวางของจากไมอัดทางคณะผูจัดทําไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการดังน้ี 

1. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P’s(Marketing Mix) 

4. ทฤษฎีการเขียนแผนธุรกิจ 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ 

การออกแบบหมายถึง การรูจักวางแผนจัดต้ังขั้นตอน และรูจักเลือกใชวัสดุวิธีการเพื่อทําตามที่

ตองการน้ัน โดยใหสอดคลองกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิดตามความคิด

สรางสรรค และการสรางสรรคสิ่งใหมขึ้นมา 

การออกแบบมีการใชความคิดเชิงสรางสรรค 4 ลักษณะ  

21. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหมไมซ้ํากันกับความคิดของคนอ่ืน

และแตกตางจากความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดจากเดิมที่มีอยูแลวใหแปลก

แตกตางจากที่เคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงใหกลายเปนสิ่งที่ไมเคยคาดคิด ความคิดริเร่ิมอาจเปน

การนําเอาความคิดเกามาปรุงแตงผสมผสานจนเกิดเปนของใหม ความคิดริเร่ิมมีหลายระดับซึ่งอาจ

เปนความคิดคร้ังแรกที่เกิดขึ้นโดยไมมีใครสอนแมความคิดน้ันจะมีผูอ่ืนคิดไวกอนแลวก็ตาม 

2. ความคิดคลองแคลว (Fluency)2 หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไมซ้ํากันในเร่ืองเดียวกันโดย

แบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

 2.1 ความคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถในการใชถอยคํา

อยางคลองแคลว 

 2.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational Fluency) เปน

ความสามารถที่จะคิดหาถอยคําที่เหมือนกันไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดภายในเวลาที่กําหนด 
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2.3 ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expression Fluency) เปนความสามารถในการใชวลี

หรือประโยค กลาวคือ สามารถที่จะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็วเพื่อใหไดประโยคที่ตองการ 

 2.4 ความคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถที่จะคิดคนสิ่งที่

ตองการภายในเวลาที่กําหนด เชน ใชคิดหาประโยชนของกอนอิฐใหไดมากที่สุดภายในเวลาที่

กําหนดซึ่งอาจเปน 5 นาที หรือ 10 นาท ี

 3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility)2 หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดแบงออกเปน 

 3.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที  (Spontaneous Flexibility)   เปนความสามารถที่จะ

พยายามคิดไดหลายทางอยางอิสระ ตัวอยางของคนที่มีความคิดยืดหยุนในดานน้ีจะคิดไดวา

ประโยชนของหนังสือพิมพมีอะไรบาง ความคิดของผูที่ยืดหยุนสามารถจัดกลุมไดหลายทิศทาง

หรือหลายดาน เชน เพื่อรูขาวสาร เพื่อโฆษณาสินคา เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะที่คนที่ไมมีความคิด

สรางสรรคจะคิดไดเพียงทิศทางเดียวคือเพื่อรูขาวสารเทาน้ัน 

  3.2 ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง 

ความสามารถในการดัดแปลงความรูหรือประสบการณใหเกิดประโยชนหลายๆดานซึ่งมีประโยชน

ตอการแกปญหาผูที่มีความยืดหยุนจะคิดดัดแปลงไดไมซ้ํากัน 

 4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration)2 หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเปนขั้นตอน 

สามารถอธิบายใหเห็นภาพชัดเจน หรือเปนแผนงานที่สมบูรณขึ้น ความคิดละเอียดละออจัดเปน

รายละเอียดที่นํามาตกแตง ขยายความคิดคร้ังแรกใหสมบูรณขึ้น (Guilford 1967 : 145-151) 

( อางอิงจากhttp://www.nanabio.com/Research/image%20research/research%20work /ceative%20 

thinking/creative%20thinking04.html ) 

 ปจจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ 

 การออกแบบผลิตภัณฑมีปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ประการคือ 

 1. การออกแบบที่สัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 

 การออกแบบผลิตภัณฑ ควรตองพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภัณฑเปนประการแรกเพื่อจะ

ไดออกแบบใหไดความคงทนถาวรมากนอย หรือใหเหมาะสมกับการใชเพียงชั่วคราวของผลิตภัณฑ

น้ัน เพราะการออกแบบจะตองคํานึงถึงวัสดุและเวลาการผลิตไปพรอมกัน ถาออกแบบโดยไมได

ศึกษาถึงคุณภาพตามเปาหมายของการผลิตแลว ก็ไมสามารถออกแบบที่เหมาะสมได 

 2. การออกแบบที่สัมพันธกับวัสดุและกระบวนการผลิต 

 ในที่น้ีใครขอย้ําทางดานการออกแบบผลิตภัณฑโดยตรง ดวยการผลิตสิ่งของเคร่ืองใชหรือ

ผลิตภัณฑ กําลังการผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑจํานวนมาก มีความจําเปนยิ่ง เคร่ืองมือที่ใชในการผลิต

เชน เคร่ืองจักรกล หรือเคร่ืองทุนแรงอ่ืนๆ ยอมเหมาะสมกับวัสดุอยางหน่ึง ทําใหการออกแบบ

ผลิตภัณฑตองพิจารณาถึงวัสดุและกระบวนการผลิตไปพรอมกัน 

3. การออกแบบที่สัมพันธกับความตองการของผูบริโภค 
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 3.1 ความตองการที่สอดคลองกับสภาพความเปนอยูเปนความตองการที่เหมาะสมกับสภาพ

วัฒนธรรม รสนิยม และการใชผลิตภัณฑน้ันๆความตองการของผูบริโภคยังเกี่ยวของกับสภาพ

เศรษฐกิจโดยตรงอีกดวย 

 3.2 สภาพสังคมที่กําลังเศรษฐกิจตกตํ่าการออกแบบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ราคาสูง 

สินคาฟุมเฟอย หรือเนนความงามทางการออกแบบมากจนผลิตภัณฑน้ันราคาสูง การออกแบบ

เชนน้ี อาจจะไมสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคได 

 4. การออกแบบที่มีคุณคาทางความงาม 

 เพื่อใหผูออกแบบตระหนักถึงความงามที่เดนชัดรวมสมัย และมีความคิดสรางสรรคแทรก

อยูในการออกแบบแตละชิ้น ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือในผลิตภัณฑเปนคุณคาสวน

หน่ึงของความงามอีกดวย 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 

 การออกแบบผลิตภัณฑมีปจจัย (Design factors)  มากมายที่นักออกแบบที่ตองคํานึงถึง  แต

ในที่น้ีจะขอกลาวเพียงปจจัยพื้นฐาน 10 ประการ  ที่นิยมใชเปนเกณฑในการพิจารณาสรางสรรค

ผลงานเชิงอุตสาหกรรม  ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่สามารถควบคุมได และเปนตัวกําหนด

องคประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑที่สําคัญ 

1.หนาที่ใชสอย (Function) 

ผลิตภัณฑทุกชนิดจะตองมีหนาที่ใชสอยถูกตองตามเปาหมายที่ ต้ังไว  คือสามารถ

ตอบสนองประโยชนใชสอยตามที่ผูบริโภคตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในหน่ึงผลิตภัณฑน้ัน

อาจมีหนาที่ใชสอยอยางเดียวหรือกลายหนาที่ก็ได  แตหนาที่ใชสอยจะดีหรือไมน้ัน  ตองใชงานไป

ระยะหน่ึงถึงจะทราบขอบกพรอง  

2. ความสวยงามนาใช (Aesthetics or sales appeal) 

ผลิตภัณฑที่ออกแบบมาน้ันจะตองมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม นาใช ตรงตามรสนิยม

ของกลุมผูบริโภคเปาหมาย  เปนวิธีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมและไดผลดี  เพราะ

ความสวยงามเปนความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสไดกอนมักเกิดมาจากรูปรางและสีเปนหลัก  การ

กําหนดรูปรางและสีในงานออกแบบผลิตภัณฑน้ัน  ไมเหมือนกับการกําหนดรูปรางและสีในงาน

จิตรกรรม  ซึ่งสามารถที่จะแสดงหรือกําหนดรูปรางและสีไดตามความนึกคิดของจิตกร แตในงาน

ออกแบบผลิตภัณฑน้ัน  จําเปนตองยึดขอมูลและกฎเกณฑผสมผสานของรูปรางและสีสัน  ระหวาง

ทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผูบริโภคเขาดวยกัน  ถึงแมวามนุษยแตละคนมีการรับรูและ

พึงพอใจในเร่ืองของความงามไดไมเทากัน  และไมมีกฎเกณฑการตัดสินใจใดๆ ที่เปนตัวชี้ขาด

ความถูกความผิด  แตคนเราสวนใหญก็มีแนวโนมที่จะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกันตาม

ธรรมชาติ  
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3. ความสะดวกสบายในการใช (Ergonomics) 

ก า ร อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ดี น้ั น ต อ ง เ ข า ใ จ ก า ย วิ ภ า ค เ ชิ ง ก ล เ กี่ ย ว กั บ ข น า ด 

สัดสวน  ความสามารถและขีดจํากัดที่เหมาะสมสําหรับอวัยวะตางๆ ของผูใช การเกิดความรูสึกที่ดี

และสะดวกสบายในการใชผลิตภัณฑ  ทั้งทางดานจิตวิทยา(Psychology)และสรีระวิทยา

(Physiology)  ซึ่งแตกตางกันไปตามลักษณะเพศ เผาพันธุ ภูมิลําเนา และสังคมแวดลอมที่ใช

ผลิตภัณฑน้ันเปนขอบังคับในการออกแบบการวัดคุณภาพทางดาน กายวิภาคเชิงกล(ergonomics) 

พิจารณาไดจากการใชงานไดอยางกลมกลืนตอการสัมผัส 

4. ความปลอดภัย (Safety) 

ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการดํารงชีพของมนุษย  มีทั้งประโยชนและ

โทษในตัว  การออกแบบจึงตองคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของผูบริโภคเปน

สําคัญ  ไมเลือกใชวัสดุ  สี  กรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ  ที่เปนอันตรายตอผูใชหรือทําลาย

สิ่งแวดลอม  ถาหลีกเลี่ยงไมไดตองแสดงเคร่ืองหมายเตือนไวใหชัดเจนและมีคําอธิบายการใชแนบ

มากับผลิตภัณฑ 

5. ความแข็งแรง (Construction) 

 ผลิตภัณฑที่ออกแบบมาน้ันจะตองมีความแข็งแรงในตัว  ทนทานตอการใชงานตามหนาที่

และวัตถุประสงคที่กําหนดโครงสรางมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ ขนาด แรงกระทําใน

รูปแบบตางๆ จากการใชงาน  ตัวอยางเชน การออกแบบเฟอรนิเจอรที่ ดีตองมีความมั่นคง

แข็งแรง  ตองเขาใจหลักโครงสรางและการรับนํ้าหนัก  ตองสามารถควบคุมพฤติกรรมการใชงาน

ใหกับผูใชดวย เชน การจัดทาทางในการใชงานใหกับผูใชดวย เชน การจัดทาทางในการใชงานให

เหมาะสม สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ  และตองรูจักผสมความงามเขากับชิ้นงานไดอยาง

กลมกลืน  เพราะโครงสรางบางรูปแบบมีความแข็งแรงดีมากแตขาดความสวยงาม จึงเปนหนาที่

ของนักออกแบบที่จะตองเปนผูผสานสองสิ่งเขามาอยูในความพอดีใหได  นอกจากการเลือกใช

ประเภทของวัสดุ โครงสรางที่เหมาะสมแลว ยังตองคํานึงถึงความประหยัดควบคูกันไปดวย 

6. ราคา (Cost) 

กอนการออกแบบผลิตภัณฑควรมีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะใชวาเปนกลุมใด  อาชีพ

อะไร ฐานะเปนอยางไร ซึ่งจะชวยใหนักออกแบบสามารถกําหนดแบบผลิตภัณฑและประมาณราคา

ขายใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายไดใกลเคียงมากขึ้น  การจะไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีราคาเหมาะสม

น้ัน  สวนหน่ึงอยูที่การเลือกใชชนิด  หรือเกรดของวัสดุ  และวิธีการผลิตที่เหมาะสม  ผลิตไดงาย

และรวดเร็ว  แตในกรณีที่ประมาณราคาจากแบบสูงกวาที่กําหนดก็อาจตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

พัฒนาองคประกอบดานตางๆ กันใหมเพื่อลดตนทุน  แตทั้งน้ีตองคงไวซึ่งคุณคาของผลิตภัณฑน้ัน 

7. วัสดุ (Materials) 
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 การออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติดานตางๆ ไดแก ความใส ผิวมันวาว ทนความ

รอน ทนกรดดางไมลื่น ฯลฯ ใหเหมาะสมกับหนาที่ใชสอยของผลิตภัณฑน้ันๆ นอกจากน้ันยังตอง

พิจารณาถึงความงายในการดูแลรักษา  ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซื้อและคงคลัง รวมถึง

จิตสํานึกในการรณรงคชวยกันพิทักษสิ่งแวดลอมดวยการเลือกใชวัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใชใหมได 

(recycle) ก็เปนสิ่งที่นักอกแบบตองตระหนักถึงในการออกแบบรวมดวย เพื่อชวยลดกันลดปริมาณ

ขยะของโลก 

8. กรรมวิธีการผลิต (Production) 

 ผลิตภัณฑทุกชนิดควรออกแบบใหสามารถผลิตไดงาย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ คาแรงและ

คาใชจายอ่ืนๆ แตในบางกรณีอาจตองออกแบบใหสอดคลองกับกรรมวิธีของเคร่ืองจักรและอุปกรณ

ที่มีอยูเดิม  และควรตระหนักอยูเสมอวาไมมีอะไรที่จะลดตนทุนไดรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวาการประหยัดเพราะการผลิตทีละมากๆ 

9. การบํารุงรักษาและซอมแซม (Maintenance) 

 ผลิตภัณฑทุกชนิดควรออกแบบใหสามารถบํารุงรักษา และแกไขซอมแซมไดงาย ไม

ยุงยากเมื่อมีการชํารุดเสียหายเกิดขึ้น  งายและสะดวกตอการทําความสะอาดเพื่อชวยยืดอายุการใช

งานของผลิตภัณฑ  รวมทั้งควรมีคาบํารุงรักษาและการสึกหรอตํ่า  ตัวอยางเชน  ผลิตภัณฑประเภท

เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองยนต  และเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ  ที่มีกลไกภายในซับซอน อะไหล

บางชิ้นยอมมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใชงานหรือจากการใชงานที่ผิดวิธี  การออกแบบที่ดีน้ัน

จะตองศึกษาถึงตําแหนงในการจัดวางกลไกแตละชิ้น  เพื่อที่จะไดออกแบบสวนของฝาครอบ

บริเวณตางๆ  ใหสะดวกในการถอดซอมแซมหรือเปลี่ยนอะไหลไดโดยงาย  นอกจากน้ันการ

ออกแบบยังตองคํานึงถึงองคประกอบอ่ืนๆ รวมดวย 

10. การขนสง (Transportation) 

 ผลิตภัณฑที่ ออกแบบควรคํ า นึงถึ งการป ระหยัดค าข นสง  ความส ะดวกในกา ร

ขนสง  ระยะทาง  เสนทางการขนสง (ทางบก ทางนํ้าหรือทางอากาศ ) การกินเน้ือที่ในการขนสง 

(มิติความจุ  กวาง ´ ยาว ´ สูง  ของรถยนตสวนบุคคล รถบรรทุกทั่วไป ตูบรรทุกสินคา ฯลฯ) สวน

การบรรจุหีบหอตองสามารถปองกันไมใหเกิดการชํารุดเสียหายของผลิตภัณฑไดงาย กรณีที่

ผลิตภัณฑที่ทําการออกแบบน้ันมีขนาดใหญ  อาจตองออกแบบใหชิ้นสวนสามารถถอดประกอบได

งาย เพื่อทําใหหีบหอมีขนาดเล็กลง  

(อางอิงจาก https://sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph15/w90 ) 

 

 

 

 

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

 พฤติกกรมผูบริโภค เปนการศึกษาปจเจกบุคคล กลุมบุคคล หรือองคการและกระบวนการ

ที่พวกเขาเหลาน้ันใชเลือกสรรรักษาและกําจัดสิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ประสบการณหรือ

แนวคอดเพื่อสนองความตองการและผลกระทบที่กระบวนการเหลาน้ีมีตอผูบริโภคและสังคม

พฤติกรรมผูบริโภคเปนการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร

เพื่อพยายามทําความเขาใจกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ทั้งปจเจกบุคคลและกลุมบุคคล

พฤติกรรมผูบริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผูบริโภคปจเจกชนอาทิลักษณะทางประชากรศาสตร

และตัวแปรเชิงพฤติกรรมเพื่อพยายามทําความเขาใจความตองการของประชาชนพฤติกรรม

ผูบริโภคโดยทั่วไปยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคโดยกลุมบุคคลเชนครอบครัว มิตร

สหาย กลุมอางอิง และสังคมแวดลอมดวยพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 

การแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง

กระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออกพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ 

และการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) 

 Engel และผูรวมงาน (1968) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา เปนการกระทําของ

บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจ

ที่มีอยูกอนและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 

 ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของ

ผูบริโภคไววาเปนพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา ซื้อ ใช ประเมินผล หรือ

การบริโภคผลิตภัณฑ บริการ และแนวคิดตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความ

ตองการของตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งเงิน เวลา

และกําลังเพื่อบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ อันประกอบดวย ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไหร 

อยางไร ที่ไหน และบอยแคไหน 

 แองเจิลคอลแลต และแบลคเวลล (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดใหความหมาย

ของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการ

จัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู

กอนแลว และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541: 124  -125) อางอิงจาก Kotler,      Pkilip. (1999). 

Marketing Management ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (consumer behavior) หมายถึง

การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาซึ่งการใชสินคาและ
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บริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการ

ใชสินคา 

พฤติกรรมผูบริโภค จะอยูที่กิจกรรม 3 ประการคือ 

1.การจัดหา (Obtaining) หมายถึงกิจกรรมตางๆที่คนนําไปสูการซื้อหรือไดมาซึ่งรับสินคา

และบริการมาใชกิจกรรมนับต้ังแตการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ ซึ่งรวมไปถึงการ

เปรียบเทียบสินคา และบริการแตจนถึงการตกลงใจซื้อ ทั้งน้ีนักวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคจะตอง

สนใจพิจารณาดวยพฤติกรรมอยางไร 

 2.การบริโภค (Consuming) หมายถึงการติดตามดูวาผูบริโภคน้ันทําการใชสินคาหรือ

บริการน้ันๆที่ไหน อยางไร ภายใตสถานการณอยางไร รวมตลอดไปถึงการดูดวยวาการใชสินคาน้ัน

ทําไปเพื่อความสุขอยางครบเคร่ืองสมบูรณแบบ หรือเพียงเพื่อความตองการขั้นพื้นฐานเทาน้ัน 

 3.การกําจัดหรือทิ้ง (Disposing) หมายถึงการติดตามดูวาผูบริโภคใชสินคาหรือบริการ และ

หีบหอของสินคาหมดไปอยางไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบริโภคที่ดําเนินไปและที่กระทบตอ

สภาพแวดลอมรอบตัวดวย รวมไปถึงการดําเนินการโดยวิธีอ่ืนกับสินคาหรือบริการที่ใชแลว 

(อางอิงจาก http://maymany.wordpress.com/) 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 การกําหนดขั้นตอนของการตัดสินใจต้ังแตขั้นแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทาย การตัดสินใจ

โดยมีลําดับขั้นของกระบวนการดังกลาวเปนการตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผลและมีกฏเกณฑ ซึ่งเปน

การตัดสินใจโดยใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรเปนเคร่ืองมือชวยในการหาขอสรุปเพื่อการตัดสินใจ 

ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยูหลายรูปแบบ 

ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเปน 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การระบุปญหา (Define the problem) เปนขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญอยางมาก

เพราะการระบุปญหาไดถูกตองหรือไม ยอมมีผลตอการดําเนินการในขั้นตอ ๆ ไปของกระบวนการ

ตัดสินใจซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพของการตัดสินใจดวย ดังน้ันผูบริหารจึงควรระมัดระวังมิให

เกิดความผิดพลาดในการะบุปญหาขององคการ ทั้งน้ีผูบริหารควรแยกแยะความแตกตางระหวาง

อาการแสดง (symptom) ที่เกิดขึ้นกับตัวปญหาที่แทจริงเสียกอน ยกตัวอยางเชน กรณีที่ยอดขายของ

บริษัทลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินคาตํ่า จะเห็นวาการที่ยอดขายลดลง เปนอาการแสดงและ

ปญหาที่ตองแกไขไดแก การที่คุณภาพสินคาตํ่า ดังน้ันผูบริหารที่ชาญฉลาดตองคอยสังเกตุอาการ

แสดงตาง ๆ ทั้งตองรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการคนหาสาเหตุของอาการแสดงเหลาน้ัน ซึ่งจะ

นําไปสูการะบุปญหาที่แทจริงไดอยางถูกตองแมนยํา 

 ขั้นที่ 2 การระบุขอจํากัดของปจจัย (Indentify limiting factors) เมื่อสามารถระบุปญหาได

ถูกตองแลวผูบริหารควรพิจารณาถึงขอจํากัดตาง ๆ ขององคกรโดยพิจารณาจากทรัพยากรซึ่งเปน

องคประกอบของกระบวนการผลิต ไดแก กําลังคน เงินทุน เคร่ืองจักร สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

http://maymany.wordpress.com/


10 
 

รวมทั้งเวลาซึ่งมักเปนปจจัยจํากัดที่พบอยูเสมอ ๆ การรูถึงขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่ไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดจะชวยใหผูบริหารกําหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกใหแคบลงไดตัวอยางเชน

ถามีเงื่อนไขวาตองสงสินคาใหแกลูกคาภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแกไขปญหาการผลิต

สินคาไมเพียงพอที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 เดือนก็ควรถูกตัดทิ้งไป 

 ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternative) ขั้นตอนตอไป ผูบริหารควรทํา

การพัฒนาทางเลือกตาง ๆ ขึ้นมาซึ่งทางเลือกเหลาน้ันควรเปนทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความ

เปนไปไดในการแกปญหาใหนอยลงหรือใหประโยชนสูงสุด ตัวอยางเชน กรณีที่องคประกอบ

ประสบปญหาเวลาการผลิตไมเพียงพอผูบริหารอาจพิจารณาทางเลือกดังน้ี 1)เพิ่มการทํางานกะ

พิเศษ 2)เพิ่มการทํางานลวงเวลาโดยใชตารางปกติ 3)เพิ่มจํานวนพนักงาน 4)ไมทําอะไรเลยในการ

พัฒนาทางเลือกของผูบริหารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริหารอ่ืน ๆ ที่ประสบความสําเร็จทั้ง

ภายในและภายนอกขององคกรซึ่งอาจใชวิธีการปรึกษาหารือเปนรายบุคคลหรือจัดการประชุมกลุม

ยอยขึ้นขอมูลที่ไดรับจากบุคคลเหลาน้ันเมื่อผนวกรวมกับสติปญญา ความรู ความสามารถ ความคิด

สรางสรรคและประสบการณของตนเองจะชวยใหผูบริหารสามารถพัฒนาทางเลือก 

 ขั้นที่ 4 การวิเคราะหทางเลือก (Analyze the alternatives) เมื่อผูบริหารไดทําการพัฒนา

ทางเลือกตาง ๆ โดยจะนําเอาขอดีและขอเสียของแตละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอยางรอบคอบ

และควรวิเคราะหทางเลือก 

 ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เมื่อผูบริหารไดทําการ

วิเคราะหและประเมินทางเลือกตาง ๆ แลว ผูบริหารควรเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละ

ทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสีย

ตอเน่ืองในภายหลังนอยที่สุด และใหผลประโยชนมากที่สุด แตบางคร้ังผูบริหารอาจตัดสินใจเลือก

ทางเลือกแบบประนีประนอม โดยพิจารณาองคประกอบที่ดีที่สุดของแตละทางเลือกนํามา

ผสมผสานกัน 

 ขั้นที่ 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เมื่อผูบริหารได

ทางเลือกที่ดีที่สุดแลวก็ควรมีการนําผลการตัดสินใจน้ันไปปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพผูบริหารควรกําหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการ

ดําเนินงาน งบประมาณ และบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติควรมีการมอบอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน 

และจัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารที่จะชวยใหการตัดสินใจเปนที่ยอมรับ นอกจากน้ีผูบริหารควร

กําหนดระเบียบวิธี  กฎ และนโยบาย ซึ่งมีสวนสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ขั้นที่ 7 การสรางระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) 

ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจ ไดแก การสรางระบบการควบคุมและการประเมินผลซึ่ง

จะชวยใหผูบริหารไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม 
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ขอมูลยอนกลับจะชวยใหผูบริหารแกปญหาหรือทําการตัดสินใจใหมไดโดยผลลัพธของการปฏิบัติ

ที่ดีที่สุด 

(อางอิงจากhttps://doctemple.wordpress.com/2017/) 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค (Factors Influence consumer Buging 

Behavior) 

 1. ปจจัยที่เกิดจากตัวผูซื้อเองผูซื้อมีความแตกตางในเร่ืองเพศ อายุ รายได สถานภาพของ

ครอบครัว และอาชีพ โดยความแตกตางในปจจัยเหลาน้ีทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน

ออกไป 

 2. ปจจัยดานจิตวิทยาความตองการและแรงจูงใจ โดย A.H. Maslow ไดกลาวไวใน 

Hierarchy of Needs อยางนาสนใจวาความตองการของผูซื้อน้ันตองการตอบสนองในเร่ืองของดาน

รางกาย, ความปลอดภัย, ความตองการใหสังคมยอมรับ, ตองการมีฐานที่เดน และตองการประสบล

สําเร็จในชีวิต มีชื่อเสียง 

 3. การรับรู (Perception) การรับรูมีผลกับการกระตุนการซื้อ และการบริการลูกคาสัมพันธ

น้ัน ควรทําความเขาใจในลักษณะการรับรูของกลุมตลาดเปาหมายตาง ๆ เชน กลุมของสินคา

สําหรับเด็ก สําหรับกลุมคนที่อยูในวัยทํางาน และกลุมของผูสูงอายุ หลังจากน้ันองคกรสามารถ

เลือกขอมูลขาวสารที่เหมาะสมกลุมตลาดเปาหมายจะรับรูไดงาย 

 4. ทัศนคติ (Attitude) ควรสรางทัศนคติที่ดีกับภาพพจนขององคกรพนักงานขายและสินคา

หรือบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการที่ผลิตสินคาใด ๆที่ใหมออกสูตลาดจะประสบ

ความสําเร็จไดจะตองสรางทัศนคติที่ดีใหกับผูซื้อใหเกิดการยอมรับในตลาดกลุมบุคคลที่เขามา

เกี่ยวของในกระบวนการซื้อ (Participants in Buying Process) กลุมคนเหลาน้ีมีบทบาทในการ

ตัดสินใจซื้อโดยสามารถแยกกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในกระบวนการซื้อออกเปน 5  กลุม 

 - ผูริเร่ิม (Initiator) สวนมากแลวจะเปนผูใช (Users) เปนผูเสนอแนวความคิด ใหแนวทาง

หรืออธิบาย บอกเลาใหฟงเกี่ยวกับตัวสินคาหรือบริการ 

 - ผูมีอิทธิพล (Influencer) เปนผูที่มีอํานาจในการชักจูงหรือชักชวนใหผูซื้อโนมเอียงตาม

ความตองการไดในกระบวนการตัดสินใจ 

 - ผูตัดสินใจ (Peciders) คือผูพิจารณาขั้นสุดทายวาจะมีการซื้อสินคาหรือไม 

 - ผูอนุมัติ (Approvers) คือบุคคลที่อนุมัติใหเกิดการซื้อขึ้น 

 - ผูซื้อ (Buyer) คือบุคคลที่ไปซื้อสินคาน้ัน อาจเขามาเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของใน

กระบวนการตัดสินใจ 

 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการซื้อของผูบริโภค (Chang in Consumer Buying Habits) 

พฤติกรรมการซื้อในสังคมไทยมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นชัดเจนมีดังน้ี 
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- การเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อ (Size and Quanity) เน่ืองจากเปนครอบครัวเดียวมากขึ้น 

ปริมาณการซื้อสินคาตาง ๆ มีขนาดลดลงในแตละคร้ังที่ซื้อ โดยจะเปนการซื้อปริมาณที่นอยลงแต

เนนคุณภาพมากขึ้น 

 - การเปลี่ยนแปลงทําเลซื้อ (Changing in Buyind location) ทําเลที่ต้ังขององคกรโดยเฉพาะ

รานคามีความสําคัญมากขึ้นกับการซื้อสินคาหรือบริการ 

 - ตองการความสะดวกสบายในการซื้อมากขึ้น (Conveniences) สินคาหรือบริการน้ัน

ตองการความสะดวกสบายในการซื้อ 

 - การซื้อสินคาโดยการบริการตัวเองเพิ่มขึ้น (Selp-Services) ผูซื้อจะมีความสนใจมากขึ้น

เพราะสามารถซื้อสินคาไดในราคายุติธรรมมากขึ้น 

 - การใชสินเชื่อ (Credit Required) ผูซื้อมีความสนใจมากขึ้นในการซื้อสินคาและบริการ

โดยการผอนชําระเปนงวด ๆ ในกรณีน้ีเกิดผลกระทบกับผูประกอบการคือเมื่อผูประกอบการ

สามารถขานสินคาหรือบริการในลักษณะเงินเชื่อมากเทาไหร ขณะเดียวกันก็จําเปนตองกันเงิน

สําหรับสํารองคาใชจายในการติดตามเก็บหน้ีและเผื่อหน้ีสูญเพิ่มขึ้น 

 - ผูบริโภคตองการสินคาที่มีความพิเศษเฉพาะตัวมาใชงานเพื่อสนองความตองการความพึง

พอใจของลูกคาในแตละฝาย เชน บริการหรือสินคาจะสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติหรือลักษณะ

การใหบริการของลูกคาไดมากขึ้น เชน การออกแบบของหมอนขึ้นอยูกับ อายุของผูใช ขนาดของ

ศีรษะ และความชอบสวนบุคคลที่แตกตางกันออกไปในแตละราย 

 

3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด4P’s (Marketing Mix)  

 สวนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) คือกลยุททางการตลาดที่ใชวิเคราะห

ประกอบการจัดการและวางแผนในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดมีองคประกอบอยู 4 ประการ

ดังน้ี 

 1)ผลิตภัณฑ (Product) 

 Product หมายถึง สินคาหรือบริการที่ธุรกิจตองการตอบสนองความตองการของผูบริโภค

โดยจะตองพิจารณาจากสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีจากผลิตภัณฑของธุรกิจ 

 - มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

 - มีจุดเดน (มีความแตกตางจากคูแขง) 

 - รูปลักษณ รูปแบบนาสนใจ 

 - มีความปลอดภัย 
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2) ราคา (Price) 

 Price หมายถึง ราคาของสินคาหรือบริการน้ัน ๆ ซึ่งราคาสินคาจะตองมีความสัมพันธกับ

คุณภาพผลิตภัณฑ กลุมเปาหมาย วัตถุดิบ เงินทุนในองคกร เพื่อใชตัดสินใจในการวางตําแหนง

ผลิตภัณฑ โดยการต้ังราคาจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ เหลาน้ี 

 - ราคาและความหายากของวัตถุดิบ หรือตนทุนการดําเนินงาน 

 - อุปสงคและอุปทานของตลาด (สินคาบางชนิดไมขึ้นกับอุปสงคและอุปทานเน่ืองจากเปน 

              สินคาผูขาด 

 - ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและในอนาคต 

 - ราคาเปรียบเทียบกับคูแขงขันและตลาด 

 - เงื่อนไขในการขาย เชน การขายเชื่อ สวนลดการคา 

เกณฑการต้ังราคาจะมีหลายประเภทธุรกิจจะตองกําหนดราคาใหสัมพันธกับผลิตภัณฑ 

 - ต้ังราคาเพียงราคาเดียวไมวาจะซื้อที่ไหน จํานวนเทาไหร มีมาตรฐานราคาเดียวกัน 

 - ต้ังราคาใหแตกตางกัน ตามลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงคที่แตกตางกัน 

 - ต้ังราคาตามนํ้าหนักของสินคา โดยคิดเปน ขีด กิดลกรัม ปอนด ฯลฯ 

 - ต้ังราคาเชิงจิตวิทยา คํานึงถึงทัศนคติที่ผูบริโภคมีตอสินคา เชน ผูบริโภคบางสวนเชื่อมั่น

ในคุณภาพสินคานําเขา ธุรกิจควรต้ังราคาใหสูงเพื่อสอดคลองกับความคิดของผูบริโภค รวมถึงการ

ต้ังราคาที่ลงทายดวยเลข 9 เชน 29,39,49 เปนตน 

 - ต้ังราคาเปนลําดับขั้นเมื่อผูบริโภคซื้อนอยชิ้นจะเปนราคาปกติแตถาซื้อมากราคาจะถูก 

 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

 Place หมายถึง ชองทางการจําหนายสินคาหรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะนําสินคาหรือ

บริการน้ัน ๆ ไปยังผูบริโภคใหทันตอความตองการและเกิดคาใชจายนอยที่สุด ซึ่งมีหลักเกณฑที่

ตองพิจารณามีดังน้ี 

 - กลุมเปาหมายคือใคร ควรกระจายสินคาหรือบริการสูผูบริโภคผานชองทางใด 

 - กระจายสินคาสูผูบริโภคโดยตรง 

 - จัดจําหนายสินคาผานผูคาสง 

 - จัดจําหนายสนิคาผานผูคาปลีก 

 - จําหนายสินคาผานผูคาสงและผูคาปลีก 

 - สรางชองทางการจําหนายผานตัวแทน และตัวแทนกระจายสินคาตอไป 

 - ความสอดคลองของผลิตภัณฑกับชองทางการจัดจําหนาย 

 - สินคาหรือบริการระดับบนควรมีสถานที่จําหนายหรือบริการในจํานวนนอยเพื่อให

ผูบริโภครูสึกถึงการเขาถึงยาก หากมีจํานวนมากควรมีการควบคุมคุณภาพอยางเขมงวดเพื่อรักษา

ภาพลักษณที่ดี 
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-สินคาอุปโภค บริโภค ควรมีความครอบคลุมในหลายพื้นที่เพราะผูบริโภคมีอัตราการความถี่ในการ

ใชคอนขางสูง 

 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 Promotion หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมตลาด เปนกลยุทธที่ใชกระตุนความสนใจของ

ผูบริโภคใหสนใจสินคาหรือบริการมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการสงเสริมการตลาดมีหลายรูปแบบ เชน 

การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ การจัดแสดงสินคาหรือบริการ ใหทดลองใชสินคาหรือบริการ ใหสวนลด

บริการกอนและหลังการขายรับประกันสินคา ฯลฯ ซึ่งแตละกิจกรรมมีวัตถุประสงคและมีวิธีการที่

ตางกัน ธุรกิจควรมีการวางแผน วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพเพื่อให

ผลลัพธดานการสงเสริมการตลาดออกมาบรรลุเปาหมาย 

 การสงเสริมการตลาดเปนการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติ

และพฤติกรรมการซื้อ เคร่ืองมือสงเสริมที่สําคัญมีดังน้ี คือ 

 4.1 การโฆษณา หมายถึง การใชขอมูล ขาวสาร เปนการสื่อสารจูงใจผานสื่อโฆษณา

ประเภทตาง ๆ เพื่อนจูงใจหรือโนมนาวใจใหกลุมผูบริโภคเปาหมาย มีพฤติกรรมคลอยตามเน้ือหา

สารที่โฆษณา อันเอ้ืออํานวยใหมีการซื้อหรือใชสินคาและบริการ ตลอดจนชักนําใหปฏิบัติตาม

แนวความคิดตาง ๆ ทั้งน้ีขอใหผูโฆษณาหรือผูอุปถัมภจะตองเสียคายใชจายในสื่อน้ัน ๆ 

 4.2 การใชพนักงานขาย หมายถึง การใชพนักงานขายเปนเคร่ืองมือจะไดผลดีเมื่อผูบริโภค

อยูในขั้นสุดทายของกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อสรางความชอบ การโนมนาว 

และการตัดสินใจซื้อ พนักงานขายที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

- เปนการเผชิญหนาระหวางบุคคล (Personal confrontation) การใชพนักงานขายเปนการ

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลต้ังแต 2 คนขึ้นไป แตละคนสามารถสังเกตปฏิกิริยาของอีกคนหน่ึงได

ในทันท ี

- เปนการหวานพืชเพื่อหวังผล (Cultivation) การใชพนักงานขายกอใหเกิดความสัมพันธ

กันในหลายละดับเพื่อการนําเสนอขอมูลเพื่อขายเพื่อสรางมิตรภาพสวนบุคคลอันลึกซึ้ง 

- การตอบสนอง (Response) การใชพนักงานขายทําใหผูซื้อมีความรูสึกถึงความรับผิดชอบ

ที่จะตองรับฟงการนําเสนอการขาย  

 4.3 การสงเสริมการขาย หมายถึง เปนการกระตุนยอดขายของกิจการและการแนะนําสินคา

สูลูกคาทั้งน้ียังสืบเน่ืองกับความพึงพอใจที่ดีของลูกคา ในการบริโภคหรืออุปโภคสินคา เพื่อการ

สรางเครือขายความเปนไปไดในการเลือกบริโภคหรืออุปโภคสินคาน้ัน ๆ อยางตอเน่ืองประกอบ

กับการแนะนําสินคาโดยอาศัยชองทางแบบปากตอปากหรือเพื่อนสูเพื่อนตอไป 

 4.4 การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร หมายถึง การสื่อสารความคิดเห็น ขาวสาร 

ขอเท็จจริงตาง ๆ ไปสูกลุมประชาชน เปนการเสริมสรางความสัมพันธความและความเขาใจอันดี

ระหวางหนวยงานองคการสถาบันกลุม ประชาชนเปาหมายและประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อหวัง 
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ผลในความรวมมือ สนับสนุนจากประชาชน รวมทั้งมีสวนชวยเสริมสรางภาพลักษณ ที่ดีใหแก

หนวยงานองคการสถาบันดวยทําใหประชาชนเกิดความนิยมเลื่อมใสศรัทธาตอหนวยงานตลอดจน

คนหาและกําจัดแหลงเขาใจผิด ชวยลบลางปญหาเพื่อสรางความสําเร็จในการดําเนินของหนวยงาน

น้ัน 

 4.5 การตลาดทางตรง หมายถึง เปนการติดตอสื่อสารสวนตัวระหวางนักการตลาดและ

กลุมเปาหมายโดยใชการสงจดหมายตรงโทรศัพทหรือวิธีการอ่ืน ๆ ผานสื่ออยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยางรวมกันโดยนักการตลาดสามารถวัดผลการตอบสมองจากผูบริโภคได 

(อางอิงจากhttp://ir.swu.ac.th./xmlui/bitstream/handle/123456789/4517/) 

 

4. ทฤษฎีการเขียนแผนธุรกิจ 

จุดเร่ิมตนสําหรับการทําแผนธุรกิจน้ัน ควรประกอบไปดวยการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยตางๆ

ดังตอไปน้ีโดยละเอียด ไดแก (1) สินคาหรือบริการที่จะขาย (2) กลุมลูกคาที่คาดหวัง (3) จุดแข็ง

และจุดออนของกิจการที่ทํา (4) นโยบายการตลาด (5) วิธีการหรือกระบวนการในการผลิตและ 

(6)ตัวเลขทางการเงิน เกี่ยวกับ รายได คาใชจาย กําไร ขาดทุน จํานวนเงินที่จะลงทุน และกระแสเงิน

สด ที่คาดการณไว 

(อางอิงจาก http://dspace.spu.ac.th/bitstream/) 

 แผนธุรกิจที่ดี เมื่ออานแลวควรจะตองสามารถตอบคําถามเหลาน้ีได 

1. การกอต้ังธุรกิจเปนรูปรางชัดเจนนขนาดไหน เสร็จสมบูรณแลวหรือยัง 

2. ธุรกิจน้ีนาลงทุนหรือไม 

3. ธุรกิจที่จะทํามีแนวโนมหรือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จต้ังแตเมื่อแรกต้ังมากนอย

ขนาดไหน 

4. ธุรกิจน้ีมีความไดเปรียบหรือความสามารถในการแขงขันในระยะยาวมากนอยเพียงใด 

5. สินคาที่จะผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงใด 

6. สินคาที่ผลิตสามารถวางตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด 

7. วิธีการผลิตและการวางตลาดสินคาน้ัน มีทางเลือกอ่ืนๆ ที่ประหยัดไดมากกวาหรือไม 

8. หนาที่ตางๆ เชนการผลิต การจําหนาย การจัดการทางการเงิน การจัดการคน มีการ

จัดการที่ดีเหมาะสมเพียงใด 

9. จํานวนและคุณภาพของพนักงานที่ตองการมีเพียงพอหรือไม 

 ผูที่ริเร่ิมจะกอต้ังธุรกิจใหม จําเปนตองใหเวลากับการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อใหไดแผนที่ทั้งน้ี

เพราะแผนที่ดีเปนตัวชี้วาผูเขียนมีความสามารถ ไมใชเพียงแคความคิดความฝนเทาน้ัน แผนที่ดีจะ

ทําใหผูรวมลงทุนหรือผูใหกูแนใจวาผูเขียนเปนมืออาชีพ ความสมบูรณครบถวนของแผนจะเปนตัว

สะทอนใหเห็นวา ผูประกอบการมีความสามารถและความใสใจเพียงใด เพราะถาแผนขอกูยังไมมี

http://dspace.spu.ac.th/bitstream/


16 
 

คุณภาพ ยอมคาดหวังไมไดกับคุณภาพการประกอบการในอนาคตที่ดีชี้ใหเห็นวาผูประกอบการมี

การเตรียมพรอมในธุรกิจที่จะลงทุนชี้ใหเห็นวาผูประกอบการมีความรูเทาทันในธุรกิจน้ัน ๆ  ขนาด

ไหน ยิ่งถามีระดับการเตรียมและทางหนีทีไลเทาไร ยิ่งทําใหผูรวมลงทุนหรือผูใหกูรูสึกเสี่ยงนอยลง

เทาน้ันแผนที่ดีเผยใหเห็นวาผูประกอบการมีวิสัยทัศน คือเปนผูเล็งการณไกล และมีวิธีจัดการ กับ

สิ่งทาทายในอนาคต แผนธุรกิจเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก ซึ่งแผน

ดังกลาวจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานในอนาคตของผูบริหารและปฏิบัติงานในองคกร รวมทั้ง

เปนประโยชนแกสถาบันการเงินและนักลงทุนภายนอกที่จะเปนแหลงเงินทุนใหแกกิจการใน

อนาคตได โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกใหเราทราบวาปจจุบันเราเดินอยูตรงไหน อนาคตจะไปอยูที่

ใด ดวยวิธีการอยางไร 

 องคประกอบสําคัญในแผนธุรกิจน้ันที่จริงแลวมิไดมีการกําหนดไวตายตัว แตอยางไรก็ตาม

องคประกอบหลักที่นักลงทุนมักพิจารณาวาเปนสิ่งสําคัญและตองการที่จะทราบเกี่ยวกับสิ่งเหลาน้ัน 

คือ 

องคประกอบที่ 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

บทสรุปสําหรับผูบริหารน้ันเปนสวนที่สรุปใจความสําคัญเพราะเปนสวนที่สรุปใจความ

สําคัญ ๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดใหอยูในความยาวไมเกิน1-2หนา สวนน้ีมีความสําคัญเพราะเปน

สวนแรกที่ผูรวมลงทุนจะอาน และจะตองตัดสินใจจากสวนน้ีวาจะอานรายละเอียดตัวแผนตอไป

หรือไม ดังน้ัน บทสรุปผูบริหารจึงตองชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญคือ 

1) ชี้ใหเห็นวามีโอกาสจริง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในตลาดสําหรับธุรกิจที่กําลังคิดจะทํา 

2) ตองชี้ใหเห็นวาสินคาหรือบริการที่จะทําน้ัน จะสามารถใชโอกาสในตลาดที่วาน้ันให

เปนประโยชนไดอยางไรบาง 

 บทสรุปผูบริหารจึงตองเขียนให เกิดความนาเชื่อถือ หนักแนน และชวนใหติดตา

รายละเอียดที่อยูในแผนที่ตอไป ผูเขียนแผนพึงระลึกไวเสมอวาคุณภาพของบทสรุปผูบริหารจะ

สะทอนถึงคุณภาพแผนโดยรวม จึงควรใหเวลากับการเขียนแผนสวนน้ีอยางพิถีพิถัน สวนเน้ือหาใน

สวนน้ีควรประกอบไปดวยสิ่งตอไปน้ี 

 1) อธิบายวาจะทําธุรกิจอะไรและแนวคิดของธุรกิจน้ันเปนอยางไร 

 2) แสดงถึงโอกาสและกลยุทธในการทําธุรกิจน้ัน วาทําไมธุรกิจน้ีนาสนใจที่จะทํา 

 3) กลุมลูกคาเปาหมายและการคาดคาดคะเนลูกคาเปาหมาย 

4) ความไดเปรียบเชิงแขงขันของธุรกิจ 

5) ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและความสามารถการทํากําไร 

6) ทีมผูบริหาร บอกถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ 

7) ขอเสนอผลตอบแทน 

องคประกอบที่ 2 ประวัติยอของกิจการ 
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องคประกอบสวนน้ีเปนการใหขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการกอต้ัง 

ทั้งในดานรูปแบบการจัดต้ังหรือจดทะเบียนตลอดจนแนวคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทาง

การตลาด การคิดคนและพัฒนาสินคาและบริการที่ตองการนําเสนอใหกับกลุมเปาหมายนอกจากน้ี

ยังควรใหขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายระยะที่ตองการใหเปนในอนาคต 

องคประกอบที่ 3 การวิเคราะหสถานการณ 

 ขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนธุรกิจ คือ การพยายามทําความเขาใจถึงสภาพแวดลอมของ

การดําเนินธุรกิจในปจจุบัน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปจจัยสําคัญ ๆ ที่สงผล

กระทบตอสถานการณการแขงขัน ความนาสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรมตลอดจนความสามารถ

ในการทํากําไร และความพรอมในดานตาง ๆ ของกิจการ ดังน้ันการวิเคราะหสถานการณจึงเปนงาน

อันดับแรกที่สําคัญที่ผูทําธุรกิจควรกระทํา เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางกลยุทธและ

แผนการดําเนินงานของกิจการสวนใหญ เคร่ืองมือสําคัญที่ถูกนํามาใชในการวิเคราะหสถานการณน้ี

คือ SWOT Analysis ไดแก การวิเคราะหปจจัยภายในเพื่อการมองหาจุดแข็ง(Strength)และจุดออน

(Weaknesses)ของกิจการ และการวิเคราะหปจจัยภายในเพื่อมองหาโอกาส(Opportunities)และ

อุปสรรค(Threats)ของกิจการผลลัพธของการวิเคราะหสถานการณคือบทวิเคราะหความเปนไปและ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธดานตาง ๆ 

ของกิจการตอไป 

องคประกอบที่ 4 วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ 

 วัตถุประสงคและเปาหมายธุรกิจ น้ันคือ ผลลัพธทางธุรกิจที่กิจการตองไดรับในชวง

ระยะเวลาของแผน ซึ่งโดยทั่วไปเปาหมายทางธุรกิจอาจเปนเปาหมายโดยรวมของกิจการและ

เปาหมายเฉพาะดาน ในแตละแผนการหรือลักษณะงาน   เชน เปาหมายทางการตลาด เปาหมายทาง

การเงิน เปาหมายทางการผลิต เปนตน นอกจากน้ีเปาหมายทางธุรกิจอาจแบงเปนเปาหมายระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว ตามระยะเวลาอีกดวยทั้งน้ีการกําหนดเปาหมายไมไดหมายถึงการมุงหวัง

เพียงผลกําไร หรือผลลัพธในระยะสั้นมากจนเกินไป โดยเฉพาะหากผลในระยะสั้นน้ันอาจจะ

กอใหเกิดผลเสียไดในระยะปานกลางและระยะยาว 

ดังน้ันจะพบวาลักษณะของเปาหมายทางธุรกิจที่ดีมี 3 ประการคือ 

 1. มีความเปนไปได 

2. สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

3. เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

องคประกอบที่ 5 แผนนํา คือ แผนการตลาด 

 แผนการตลาด คือการกําหนดทิศทางและแนวทางในการทุมเทความพยายามทางการตลาด 

ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวลวงหนา โดยใชประโยชน
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จากความเขาใจที่ไดรับจากการวิเคราะหสถานการณในองคประกอบที่ 3 มาพิจารณารวมกัน

วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจที่กําหนดไวในองคประกอบที่ 4 

โดยทั่วไปเน้ือหาของแผนการตลาดตองตอบคําถามหลัก ๆ ใหกับผูทําธุรกิจดังตอไปน้ี 

 - เปาหมายทางการตลาดที่ตองทําใหไดในระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบาง 

- ใครคือลูกคากลุมเปาหมาย ทั้งกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรอง 

- จะนําเสนอสินคาหรือบริการอะไรใหกลุมเปาหมายในราคาเทาไร และดวยวิธีการใด 

- จะสรางและรักษาความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายเหลาน้ันไดดวยวิธีการใดบาง 

- ถาสถานการณไมเปนไปตามที่คาดหวังไวจะปรับตัวหรือแกไขอยางไร 

โดยสรุปแลววาสวนประกอบที่สําคัญของแผนการตลาดจะประกอบดวยเน้ือหาหลักๆ 4 สวน คือ 

 1. เปาหมายทางการตลาด 

 2. การวิเคราะหกลุมเปาหมาย 

3.กลยุทธและกิจกรรมทางการตลาดประกอบดวย กลยุทธการตลาดเพื่อความไดเปรียบในการ

แขงขันกลยุทธเพื่อการเติบโตทางการตลาดและกลยุทธสวนประสมทางการตลาด 

4.การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

องคประกอบที่ 6 แผนเชื่อม คือแผนการผลิต 

 แผนการผลิตและการปฏิบัติที่ดีจะตองสะทอนความสามารถของกิจการในการจัดการ

กระบวนการผลิตและปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุงเนนประเด็นการจัดการ

ไปยังระบบการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตใหเปนผลผลิตซึ่งสามารถแสดง

ความสัมพันธอยางเปนระบบได ต้ังแตขั้นตอนการนําเขาวัตถุดิบ(input) กระบวนการในการแปลง

สภาพวัตถุดิบ(process) จนถึง การนําออกผลผลิต(output)และขอมูลยอนกลับ(feedback) โดย

วัตถุดิบและทรัพยากรน้ันในที่น้ีหมายความถึงปริมาณวัตถุดิบที่ใช ชั้วโมงแรงงานที่ทําการผลิตหรือ

คาใชจายรวมของทรัพยากรทุกอยางที่ใช สําหรับกระบวนการในการแปลงสภาพวัตถุดิบ ก็คือ

กระบวนการในการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรการใหเปนผลผลิต และผลิตในที่น้ีคือจํานวน

หรือมูลคาของสินคาและบริการที่ผลิตไดน่ันเองซึ่งในการวางแผนการผลิต และปฏิบัติน้ัน ผูธุรกิจ

ตองพิจารณาตัดสินใจในประเด็นสําคัญ ๆ ตาง ๆ ดังตอไปน้ีโดยพยายามแสดงออกมาใหได

รายละเอียดชัดเจนมากที่สุด ไดแก 

 1. คุณภาพ 

 2. การออกแบบสินคาและบริการ 

 3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบัติการ 

 4. การตัดสินใจในเร่ืองการผลิต 

 5. การเลือกสถานที่ต้ัง 

 6. การออกแบบผังของสถานประกอบการ 
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 7. การออกแบบระบบงานและการวางแผนกําลังคน 

 8. ระบบสินคาคงคลัง 

 9. การจัดกระบวนการจัดสิ่งวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 

 10. กําหนดการผลิตและปฏิบัติการ 

 11. การดํารงรักษาเคร่ืองและเคร่ืองจัก 

องคประกอบที่ 7 แผนสนับสนุน คือแผนการจัดการและแผนคน 

  ผูจัดทําแผนจะตองระบุโครงสรางขององคการใหชัดเจน โดยแสดงแผนผังโครงสรางของ

องคการวาประกอบดวยหนวยงานอะไรบาง หนวยงานแตละหนวยงานมีความรับผิดชอบอะไรบาง 

หนวยงานแตละหนวยงานมีความรับผิดชอบอะไรบาง รวมถึงตําแหนงหลัก ๆ ขององคการ 

โครงสรางของคณะกรรมการและการถือหุน การเขียนในสวนน้ีควรจะทําใหผูอานเห็นวาคณะ

ผูบริหารรวมตัวกันในลักษณะเปนทีมงานที่ ดีในการบริหาร มีความสมดุลในดานความรู 

ความสามารถที่ครบถวน ทั้งดานเทคนิคและการบริหาร มีความชํานาญและประสบการณในกิจการ

ที่ทํา ซึ่งแผนสวนน้ีควรประกอบไปดวยรายละเอียดคือ 

 1. โครงสรางองคการ 

 2. ตําแหนงบริหารหลักๆ ระบุบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง 

 3. ผลประโยชนตอบแทนแกผูบริหาร 

 4. ผูรวมลงทุน 

องคประกอบที่ 8 แผนควบคุม คือ แผนการเงิน 

 ในการจัดทําธุรกิจน้ัน เจาของกิจการตองทราบใหไดวาแผนที่จัดทําขึ้น จะตองใชเงินลงทุน

จํานวนเทาใดจะหามาไดจากแหลงใดบางจากแหลงเงินทุนภายในหรือภายนอก (Financing 

Activities) จากน้ันก็จะเปนเร่ืองของการตัดสินใจนําเงินไปลงทุน (Investing Activities) ซึ่งแตกตาง

กันไปตามประเภทของธุรกิจกิจกรรมที่สําคัญตอไปก็คือกิจกรรมดําเนินงาน (Operating Actitvities)

ซึ่งประกอบไปดวยการผลิตการซื้อการขายและการจายคาใชจายตาง ๆ ซึ่งนักบัญชีจะเปนผูนําเสนอ

ผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเปนงบการเงิน (Financial Statements) ซึ่งเปนรายานขั้น

สุดทายที่จะแสดงใหเห็นถึงขอมูลทางการเงินธุรกิจ หรืออาจจะเปนงบการเงินที่ครอบคลุมการ

ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อเพื่อใหทราบวาในรอบระยะเวลาที่ผาน

มาน้ัน ธุรกิจมีฐานะการเงินอยางไร กําไรหรือขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงในเงินสดอยางไรบาง

เพิ่มขึ้นหรือลดลงและสาเหตุเกิดจากอะไรงบการเงินที่จะตองประกอบไปดวย งบดุล งบกําไร 

ขาดทุน งบการแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ งบกระแสเงินสด และนโยบายบัญชี ซึ่ง

โดยทั่วไปแลวกิจการควรเปดเผยรายการบัญชีในเร่ืองตอไปน้ีไวในงบการเงินไดแก วิธีการับรู

รายได การตีราคาสินคาคงเหลือ การตีราคาเงินทุน คาเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ วิธีการคิดคา
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เสื่อมราคาและการตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน การแปลงคาเงินตราตางประเทศ และการจัดทํางบ

การเงินรวม 

องคประกอบที่ 9 แผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานก็คือการจัดทํารายละเอียดของกลยุทธดังกลาว  โดยการกําหนด

กิจกรรมของกลยุทธแตละดานใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยในทางปฏิบัติผูประกอบการอาจจะทํา

แผนการดําเนินงานในลักษณะของตารางที่มีรายละเอียดของเปาหมายกลยุทธ  วิธีการงบประมาณ 

และระยะเวลาดําเนินการโดยจัดทํารายละเอียดเปนรายเดือน หรือรายสัปดาห ตามที่ผูประกอบการ

เห็นสมควร 

องคประกอบที่ 10 แผนฉุกเฉิน 

 เปนองคประกอบสุดทายที่ตองมีการคิดและเขียนไวลวงหนา  เพื่อเปนการเตรียมแนว

ทางการดําเนินงานในกรณีที่สถานการณ  หรือผลลัพธจากการดําเนินงานไมเปนไปตามที่คาดไว 

หรือมีเหตุการณที่ไมคาดฝนเกิดขึ้น จนเปนผลกระทบในทางลบกิจการ ซึ่งโดยทั่วไปผูประกอบการ

ควรอธิบายลักษณะความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจสงผลใหการดําเนินธุรกิจไมเปนไปอยางราบร่ืนตาม

แผนที่ไดกําหนดไว 

 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ธนกร นิรันรนุต และ รัฐไท พรเจริญ (2559) งานวิจัยน้ีเปนการออกแบบผลิตภัณฑที่นําเศษ

ไมเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมมาใชใหเกิดคุณคาทางทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

โดยมีจุดประสงค 1.ศึกษาเศษไมเหลือใชจากการผลิตเพื่อนํากลับมาใชทําผลิตภัณฑในงาน

สถาปตยกรรม 2.ออกแบบวัสดุจากเศษไมเหลือใชจากโรงงานแปรรูปไมสรางเปนตนแบบและ

ทดสอบวัสดุ 3.ประเมินผลความพึงพอใจจากผลิตภัณฑตนแบบ ซึ่งแนวทางการออกแบบจะใช

กระบวนนํ้ากลับมาใชใหม (Reuse) เพื่อใหใชพลังงานในการผลิตนอยที่สุดและเพื่อใหการบริหาร

จัดการเศษไมในโรงงานเปนไปไดอยางสมบูรณ จึงตองศึกษาระบบการจัดการภายในองคกรน้ัน

โดยตรง จึงไดเลือกกรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมขนาดกลางประเภท วงกบ ประตู 

หนาตาง บริษัทสยามวูดเท็ค จํากัด (Siam Woodtech Co., Ltd) เพื่อสํารวจกระบวนการผลิตใน

องคกร ทั้งขั้นตอนการผลิต อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใชในโรงงาน การบริหารจัดการเศษไม

เหลือใช เปนตน นํามาวิเคราะหหาขอจํากัดในการออกแบบและแนวคิดที่สามารถเปนไปไดในการ

ออกแบบในบริบทของกรณีศึกษาที่ต้ังไว โดยทําแบบรางจากแนวคิดเบื้องตนเพื่อนําเสนอตอ

ผูทรงคุณวุฒิดานออกแบบ 3 ทาน แสดงขอเสนอแนะอยางอิสระ เพื่อประโยชนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑตนแบบตอไป จากการพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งผานความคิดเห็น จากที่ปรึกษาวิทยานิพนธจน

เปนผลิตภัณฑตนแบบ หลังจากน้ันจึงทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจจากกลุมผูเชี่ยวชาญ

ดานการออกแบบและกลุมผูบริโภคงานออกแบบตกแตงมาเปนผูประเมิน 20 ทานในงาน 3 แบบ 
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ซึ่งไดแก มานไมที่พับปรับได โคม ไฟไมที่ติดผนังที่พับปรับไดและโคมไฟไมต้ังพื้นพับปรับได

โดยผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑพบวากลุมผูเชี่ยวชาญดานการ

ออกแบบใหความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥= 2.63, SD.=051) และกลุมผูบริโภคงานออกแบบ

ตกแตงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (𝑥 = 2.49, SD.=0.55 ) 

 ปยาภรณ คํายิ่งยง (2558) งานวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มมูลคาใหกับเศษไมเหลือใช

ที่มีอยูอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑตกแตง

บานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่มีผลตอปจจัยทางดานสวนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตกแตงบานที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ทําการสุมกลุมตัวอยางโดยใช

วิธีการคํานวณตามสูตรของคอแครน (W.G. Cochran) จากกลุมตัวอยางประชากรในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ที่มีการใชงานอินเทอรเน็ตและมีความสนใจในผลิตภัณฑตกแตงบานที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2558 ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 250 คน และใชการสัมภาษณเชิงลึก

จากผูประกอบการที่ เกี่ยวของกับธุรกิจผลิตภัณฑตกแตงบานและผลิตภัณฑที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

แบงเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใชวิเคราะหและประมวลผลจากการเก็บรวบรวม

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และนํามาแสดงผลการวิเคราะหขอมูลสถิติซึ่งจะวิเคราะหผลเปน

ความถี่ คารอยละ และสถิติเชิงอางอิง เพื่อวิเคราะห ความสัมพันธและผลกระทบตางๆผลจาก

การศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงชวงอายุ 31-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท ทั้งน้ีโดยสวนใหญมี

ลักษณะของที่อยูอาศัยเปนบานเด่ียว มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาตกแตงบานและสินคาที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยเหตุผลจากของตกแตงบานชิ้นเดิม เสียหายหรือชํารุด และจะเลือกซื้อสินคา

ตกแตงบาน ซึ่งใชไมเปนวัสดุหลัก เพราะสินคาที่ผลิตจากไม ใหความรูสึกถึงความเปนธรรมชาติ

หรือความออนโยนที่ไดจากลวดลายของเน้ือไม และกลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญกับปจจัย

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมากที่สุดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑตกแตงบานและ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รองลงมาคือ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน

การสงเสริมการตลาดตามลําดับ 

สุรพันธ จันทนะสุด (2557) การวิจัยการสรางผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเศษไมเกาเพื่อเพิ่ม

มูลคาตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองแนวทางพระ

ราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชวัสดุที่ เหลือใชมาสรางใหเกิดประโยชน โดยการ

สรางสรรคผลิตภัณฑจากเศษไมเกาเพื่อประโยชนตอผูที่สนใจ การสรางผลิตภัณฑตนแบบเพื่อการ

สงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหแกชุมชนหรือกลุมผูประกอบการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ

สรางสรรคผลิตภัณฑจากเศษไมเกาเพื่อลดปริมาณการใชไม โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลจาก
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ผูประกอบการเพื่อนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเศษไมเกาในรูปแบบของผูวิจัยจากการ

ที่ไดทําการทดลองวิธีการสรางผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเศษไมเกา เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือแบบ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยทําการวิเคราะหขอมูลคิดเปนรอยละ

คาเฉลี่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3  

วิธีการดําเนินโครงการ 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ  

1. ออกแบบชิ้นงาน 

2. วางแผนดําเนินงาน 

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 

4. จัดเตรียมสถานที่ในการประดิษฐชิ้นงาน 

5. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินงาน  

1. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวาดโครงสรางบนแผนไม 

2. วัดความกวางและความสูงของไมที่จะประกอบเปนชั้นวางของ 

3. ตัดแผนไมที่วาดโครงสรางไว 

4. นําแผนไมที่ตัดแลวมาประกอบเปนชั้นและรูปทรงที่วาดไว โดยใชตะปูเปนตัวยึด 

5. ตรวจสอบความเรียบรอยของชิ้นงาน เปนอันเสร็จสิ้นของการทํางาน 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

2. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
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แผนการปฏิบัติงาน 

  

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2561 ป 2562 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม          

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน 

และจัดสรรงบประมาณ 

         

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ที่

จะทําสิ่งประดิษฐ 

         

5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ          

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

         

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          

 

วัน,เวลา,สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

 สถานที่ปฏิบัติงาน 828/214 ซ.เรวัติ1 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 

 

 

 



25 
 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ

บางนา 
สําโรง ปากนํ้า 

สถานท่ีจัดทํา 828/214 ซ.เรวัต1ิ  

ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

ส่ีแยกเทพารักษ 



26 
 

ขอบเขตดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

งบประมาณในการลงทุน   เปนเงิน   1,480   บาท  

1. ไมอัด       600 บาท 

2. ตะปู       180 บาท 

3. เลื่อยไฟฟา                            700   บาท 

       รวม 1,480 บาท 

การจัดทําแผนธุรกิจ 

1. บทสรุปผูบริหาร 

บริษัท Whale Shelf จํากัด เร่ิมกอต้ังเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีทุน 200,000 บาท โดยมี 

นางสาวนิภาภัทร ออกแมน เปนผูกอต้ังบริษัท และนางสาวกัลยกร ศรีชัชวาล เปนผูรวมกอต้ังบริษัท 

ต้ังอยู828/214 ซอยเรวัติ1 ตําบลเทพารักษ อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยเร่ิมจากการเห็น

วาไมอัดนํามาแปรรูปใหใชงานได สามารถนําไปสรางสิ่งประดิษฐไดหลายอยางโดยเฉพาะเฟอรนิเจอร

เชน เตียง ตูเสื้อผา ฯลฯ จึงมีความคิดที่จะนําไมอัดน้ีมาประดิษฐเปนชั้นไมวางของอเนกประสงครูปทรง

ปลาวาฬ ขนาดความยาว 60 เซนติเมตร และความสูง 50 เซนติเมตร จําหนายผานทางเพจfacebook 

Whale ในราคา 1,590 บาทและสามารถติดตามโปรโมชั่นและกิจจกรมตางผานทางเพจไดทุกๆสัปดาห 

จัดจําหนายสินคาภายใตแบรนด Whale Shelf  โดยมีคูแขงขัน คือ รานเฟอรนิเจอรรุงเรือง, รานNice 

Wood, รานWood works  

 กิจการสามารถมีคูแขงเพิ่มขึ้นในอนาคตและสามารถเติบโตไดอีก เพราะปจจุบันมีผูบริโภค

บางสวนโดยเฉพาะวัยทํางาน พนักงานบริษัท พนักงานเงินเดือนและกลุมนักศึกษา-นิสิต ที่สวนใหญ

อาศัยอยูตามหอพักจํานวนมากที่แสวงหาสินคาที่เปนประโยชน ใชงานไดจริง ทนทานตอการใชงาน 

 ปจจุบันกิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 200,000 บาท ประมาณการรายไดจากการขายแลว ปที่3เปน

เงิน 22,919,850.00 บาทประมาณการตนทุนการผลิตสินคาปที่3 เปนเงิน 7,529,951.90 บาท ประมาณ

การคาใชจายในการบริหารและการขายปที่ 3 เปนเงิน 758,671.00.00 บาท กําไรสะสมปที่ 3 เปนเงิน 

347,074.55 บาท ภายในระยะเวลา 3 ป มีเงินหมุนเวียนภายในกิจการ 12,436,543.04 บาท 
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2. วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

 เปนการนําเสนอแผนธุรกิจตอธนาคารพาณิชย 

 โดยวัตถุประสงคเพื่อ 

 1.เพื่อขยายธุรกิจ 

 2.เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินธุรกิจ 

 3.เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 

 

3. ความเปนมาของธุรกิจ 

 3.1   ประวัติความเปนมา หรือ แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ 

 ประวัติของกิจการ / ผูเร่ิมกอตั้ง 

 ประวัติบริษัท 

 บริษัท Whale Shelf จํากัด เร่ิมกอต้ังเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีทุน 200,000 บาท โดยมี 

นางสาวนิภาภัทร ออกแมน เปนผูกอต้ังบริษัท และนางสาวกัลยกร ศรีชัชวาล เปนผูรวมกอต้ังบริษัท 

ต้ังอยู828/214 ซ.เรวัติ1 ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตสินคาและจําหนาย โดยเร่ิมจากการเห็นวาไมอัดนํามาแปรรูปใหใชงานได

สามารถนําไปสรางสิ่งประดิษฐไดหลายอยางโดยเฉพาะเฟอรนิเจอรเชน เตียง ตูเสื้อผา ฯลฯ จึงมี

ความคิดที่จะนําไมอัดน้ีมาประดิษฐเปนชั้นไมวางของอเนกประสงครูปทรงปลาวาฬ จัดจําหนายสินคา

ภายใตแบรนด Whale Shelf 

 โดยเร่ิมแรกเปนการทําธุรกิจเล็กๆเพียง 2 คน โดยการทําการผลิตสินคาที่บาน เปนชั้นไมวาง

ของอเนกประสงคธรรมดา และเร่ิมทําการพัฒนาออกแบบดีไซนใหมคือการนําชั้นไมมาตัด ตกแตงให

เปนรูปทรงตางๆ และเมื่อทดลองจําหนายผานทางFacebookแลว ปรากฏวาชั้นไมที่ตัดแตงใหเปน

รูปทรงปลาวาฬเปนทรงที่ทันสมัย และขายดีที่สุด ซึ่งเปนการไดรับผลตอบรับที่ดีมาก จึงไดทําการ

จัดต้ังบริษัทWhale Shelf เพื่อดําเนินการผลิตและจําหนายสินคาจนเปนที่ยอมรับและเปนที่รูจัก 
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 3.2  ข้ันตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ลําดับ รายการดําเนินงาน 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ระยะคาดวา

จะแลวเสร็จ 

1 
จัดต้ังบริษัท Whale Shelf จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจชั้นวางของจาก

ไมอัด 
1 เดือน 30 วัน 

2 จดทะเบียน บริษัทจํากัด 2 อาทิตย 14 วัน 

3 ประชุมบอรดบริหารทุกฝาย 2 อาทิตย 14 วัน 

4 ทําวิจัยกลุมคนทั่วไปที่สนใจนวัตกรรมจากไมอัด 1 เดือน 30 วัน 

5 สรุปผลวิจัย นําขอมูลมาประชุมและเร่ิมดําเนินการ 1 อาทิตย 7 วัน 

6 
เร่ิมเปดตัวผลิตภัณฑชนวางของจากไมอัดและโฆษณา

ผลิตภัณฑ 
1 เดือน 30 วัน 

รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 
4 เดือน  

1 อาทิตย 
125 วัน 

 

4. ผลิตภัณฑ 

 4.1 รายละเอียดสินคา 

 ชั้นวางของอเนกประสงคจากไมอัดเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากชางฝมือที่มากประสบการณ เพื่อ

เปนการสรางคุณคา สรางมูลคา ดวยวิธีที่สรางสรรคมีความแตกตางจากสินคาทั่วๆไปการออกแบบ

รูปทรงเปนเอกลักษณเฉพาะ และเปนที่สนใจของผูบริโภคเพราะมีคุณภาพ มีความคงทน คุมคาใชงาน

นานโดยมีราคาอยูที่ 1,590 บาท 

- -วัสดุหลักไมอัด 

- รูปทรงปลาวาฬ 

- สูง 50 ซม. กวาง 75 ซม. 
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ภาพสินคา           

                     

 

 

5.  การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการวิเคราะหตลาด 

 5.1    สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

 บริษัทไดใชกลยุทธการสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภค จากการสํารวจพฤติกรรมของ

กลุมเปาหมายอาจมาจากสาเหตุตางๆเชน ความชอบ ความพึงพอใจที่ตองการผลิตภัณฑ ผูบริโภครุน

ใหมที่มีไลฟสไตลเปนของตนเอง จากกระแสการใชสินคาแฮนดเมดเปนที่มีความนิยมมากขึ้น ทาง

บริษัทจึงไดนําผลิตภัณฑชั้นวางของอเนกประสงคจากไมอัดออกจําหนายสูตลาด เพื่อตอบสนองตาม

ความตองการของผูบริโภคที่มีความชอบสินคาจากไม 
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5.2    สวนแบงทางการตลาด 

 
 

 5.3 แนวโนมทางการตลาด 

 แนวโนมทางการตลาดบริษัท Whale Shelf สามารถเติบโตไดอีก เพราะปจจุบันมีผูบริโภค

จํานวนมากที่ใหความสําคัญและแสวงหาสินคาที่มีดีไซนแปลกใหมสวยงาม ซึ่งพฤติกรรมในการ

บริโภคดังกลาว ทําใหสามารถดําเนินการควบคูไปกับการสรางผลกําไรใหกับองคกรเน่ืองจากมีการ

เติบโตอยางตอเน่ือง สงผลใหบริษัท Whale Shelf ไดรับผลตอบรับที่ดีจากกลุมลูกคาเปาหมาย 

 5.4 ตลาดเปาหมาย 

 ลักษณะทั่วไปของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของธุรกิจ คือ 

1.กลุมวัยทํางาน พนักงานบริษัท/พนักงานเงินเดือน อายุ 25-40 ป อาศัยอยูตาม บาน/คอนโด 

2.กลุมวัยเรียน นิสิต-นักศึกษา อายุ 17-24 ป  อาศัยอยูตามหอพัก 

  เปนกลุมผูบริโภคยุคใหมที่มีความตองการสินคาที่มีการออกแบบที่เปนสิ่งแปลกใหมโดยลูกคา

สวนใหญจะคํานึงถึงการในระยะการใชงาน คุณภาพ ความคุมคาในการซื้อสินคา จึงทําใหบริษัท เรา

ตองขยายตัวเพื่อที่จะเจาะกลุมเปาหมายมากขึ้น 

  

  

12% 

15% 

33% 

40% 

สวนแบงการตลาด 

ราน Nice Wood 

ราน เฟอรนิเจอรรุงเรือง 

ราน Wood Word 

ราน Whale Shelf 

ราน Whale Shelf 

ราน Wood Word 

รานเฟอรนิเจอรรุงเรือง 
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 5.5 ลักษณะท่ัวไปของลูกคา 

 ลักษณะทั่วไปของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของกิจการก็คือผูบริโภค ที่มีความสนใจในตัว สินคา

สิ่งแปลกใหมรูปทรงสวยงาม และสามารถตอบสนองความตองการในการใชงานไดดี และสามารถ

ทดแทนในกลุมสินคาทั่วไปไดในคุณภาพระดับเดียวกัน 

 5.6 สภาพการแขงขัน 

 สภาวะการแขงขันของตลาดสินคาจากไมอัดจะมีความรุนแรงนอยกวาตลาดสินคาทั่วไป เพราะ

ผูประกอบการรายใหมที่สามารถอยูในตลาดเปนเวลานานไดน้ันมีนอยราย เน่ืองจากจําเปนตองมี

แรงงานที่มีฝมือ มีทักษะสูง และมีเงินลงทุนสําหรับการออกแบบใหมๆเสมอ และสินคาของคูแขงขัน

ในตลาดมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน มีการลอกเลียนแบบกันไปมา ทําใหผูบริโภคเกิดการพิจารณา 

เปรียบเทียบการออกแบบสินคา ราคา คุณภาพของสินคา ความคุมคา โดยบริษัททําการเพิ่มศักยภาพให

มากขึ้น เพื่อที่สามารถมีแขงขันกับบริษัทอ่ืนๆในทองตลาดได 

 5.7  คูแขงขัน 

- ราน Nice Wood 

- ราน รุงเรืองเฟอรนิเจอร 

- ราน Wood WORLD 
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 5.8 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

การ

เปรียบเทียบ 

ราน 

Whale Shelf 

ราน  

Nice Wood 

ราน  

รุงเรืองเฟอรนิเจอร 

ราน  

Wood WORLD 

ดานสินคา ชั้นวางของไมอัด ชั้นวางของไมไผ ชั้นวางของไม

ยางพารา 

ชั้นวางของไมสัก 

ราคา ราคา 1,590 บาท ราคา 1,750 บาท ราคา 2,000 บาท ราคา 2,400 บาท 

ชองทางการ

จัดจําหนาย 

1. ทางออนไลน 

 Facebook : Whale Shelf 

  

1. ทางออนไลน 

     Facebook 

1. ทางออนไลน 

     Facebook 

1. หนาราน 

Wood WORD 

2. ทางออนไลน 

     Website 

การสงเสริม

การตลาด 

1. มีสวนลดเมื่อซื้อ 

    สินคา 2 ชิ้นจัดสงฟรีพัสดุ 

2. สุมแจกของรางวัล 

    สําหรับลูกคาที่กดแชร  

    กิจกรรมบนเพจ 

     FACEBOOK:Whale  

    Shelf 

5. โฆษณา ประชาสัมพันธ 

     ผานสื่อออนไลน 

     Facebook 

1. สวนลดเมื่อซื้อ 

    สินคาครบ3,500  

    บาท ลด 10 % 

2.การแจกใบปลิว 

1.จัดสงฟรีลงทะเบียน     

    เมื่อสั่งซื้อครบ  

    6,000 บาท 

2.การแจกใบปลิว 

1.จัดสงสินคาฟรี

ในพื้นที่ใกลเคียง 

2.การแจกโบร

ชัวร 
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5.9 การวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 

 5.9.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน 

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน(Weaknesses) 

 

 

ดานการบริหารจัดการ 

 

1.มีการจัดวางระบบงานที่ดีมี

ประสิทธิภาพ  

2.มีบุคลากรที่มีความชํานาญ  

1.จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

 

 

ดานการตลาด 

 

1.มีการประชาสัมพันธสงเสริมการขาย 

2.มีขั้นตอนการจัดจําหนายดําเนินการ 

   อยางเปนระบบ 

1.มีการโฆษณาในวงแคบเพราะ

ขายผานทางFacebookชองทาง

เดียว 

 

 

 

ดานการผลิต 

 

1.บุคลากรมีทักษะการใชเคร่ืองมือที่ดี 

2.มีการผลิตสินคาอยางตอเน่ือง 

3.มีการสงมอบสินคาตรงเวลาตามกําหนด 

1.พนักงานตองทํางานเกินเวลา 

ในชวงโปรโมชั่นลดราคา 

เน่ืองจากมีคําสั่งซื้อจํานวนมาก 

2.สถานที่ผลิตคับแคบ 

 

 

ดานการเงิน 

1.มีการตรวจสอบสถานะทางการเงิน

บริษัทเปนประจํา 

2.มีเงินทุนสํารองสูง 

 

- 
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 5.9.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปจจัยการ

พิจารณา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค ( Threats ) 

ตลาดและกลุม

ลูกคาเปาหมาย 

1.กลุมเปาหมายที่มีความที่ชอบสินคา 

   ที่ผลิตจากไมอัดมีมากขึ้น 

2.กลุมเปาหมายหันมาสนใจการซื้อสินคา 

   ผานFacebookเพิ่มมากขึ้น 

1.ลูกคาเปาหมายบางกลุมยังไมไว 

   ใจการซื้อสินคาผานFacebook 

 

สถานการณการ

แขงขัน 

1.คูแขงขันรายใหญมีนอยราย 

2.ยังไมมีผูประกอบการที่ผลิตจากวัสดุ 

  ประเภทเดียวกันในเขตพื้นที่เดียวกัน 

1.มีการแขงขันสูงในดานการ 

  สงเสริมการขายผาน 

  ทางอินเตอรเน็ต 

สังคม 1.มกีารสนับสนุนใหใชผลิตภัณฑที่มีการดัดแปลง

เปนงานฝมือเพื่อเปนการเพิ่มอาชีพ 

1.ผูบริโภคบางกลุมไมนิยม

ผลิตภัณฑที่ทําจากไม 

 

 

เทคโนโลยี 

 

1.เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลนที่มี คุณภาพ  

  สะดวกรวดเร็ว สามารถเขาถึงบุคคลไดทุกเพศ 

  ทุกวัย 

1.ระบบสัญญาณไมครอบคลุมพื้นที่ 

 

สภาพเศรษฐกิจ 1.การประหยัดคาใชจายของผูบริโภคชวยทําให 

สินคาของเราอยูบนทางเลือกหน่ึงของผูบริโภค 

 

1.สภาพเศรษฐกิจประเทศไทย 

  ชะลอตัวทําใหผูบริโภคมีปริมาณ 

  การซื้อสินคานอยลง 

2.คาครองชีพที่สูงขึ้นในปจจุบัน 

กฎหมาย , 

ระเบียบ ,

ขอบังคับ 

1.ปจจุบันรัฐบาลสงเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส

เพื่อสนับสนุนการตลาดออนไลนและกระตุน

ยอดขายใหผูประกอบการตามนโยบายรัฐบาล 

 

1.ระเบียบขอบังคับของกฎหมาย 

  ในการเสียภาษีการขายของ 

  ออนไลน 

กลุมผูจําหนาย , 

เครือยขาย 

-   - 
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6. แผนบริหารจัดการ 

 6.1   ขอมูลธุรกิจ 

     ชื่อกิจการ ชั้นวางของอเนกประสงค (Whale Shelf) 

     ที่อยู / ที่ต้ังกิจการ  อยูที่  828/214 ซ.เรวัติ1 ต.เทพารักษ อ.เมือง 

  จ.สมุทรปราการ 

      รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ บริษัทจํากัด 

      ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท 

      ระยะเวลาดําเนินการที่ผานมา               - 

      หมายเลขทะเบียนการคา 3401600260888 

 6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางสาวนิภาภัทร ออกแมน ประธาน 

2 นางสาวกัลยากร ศรีชัชวาล รองประธาน 

  

   

 6.3   อํานาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ 

 อํานาจการตัดสินใจของกิจการขึ้นอยูกับ ประธาน แตเพียงผูเดียว  

  6.4  รายชื่อผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล จํานวนหุน มูลคาหุน เปอรเซ็นต 

1 นางสาวนิภาภัทร ออกแมน 12,000.00 120,000.00 60% 

2 นางสาวกัลยากร ศรีชัชวาล 8,000.00 80,000.00 40% 

รวมจํานวนหุน 20,000 200,000  100% 

    *มูลคาหุนละ 10 บาท 
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 6.5   ประวัติของกรรมการหรือผูบริหาร 

 ก. ชื่อ   นางสาวนิภาภัทร ออกแมน อายุ 19 ป 

  การศึกษา 

ระดับ ปวส. จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ป พ.ศ. 2562 

             ข.  ชื่อ   นางสาวกัลยากร ศรีชัชวาล อายุ 19 ป 

  การศึกษา 

ระดับ ปวส. จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ป พ.ศ. 2562 
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 6.6   แผนผังองคกร 

 

 

 

 

    
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

นางสาวนิภาภัทร ออกแมน 

ประธาน 

นางสาวกัลยากร ศรีชัชวาล 

รองประธาน 

    

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

หัวหนาบัญชี 

 

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

หัวหนาบุคคล 

 

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

หัวหนาการตลาด

 

 

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

หัวหนาการผลิต 
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 6.7   หนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก 

1. ชื่อ นางสาวนิภาภัทร ออกแมน 

ตําแหนง ประธาน 

หนาที่ความรับผิดชอบ บริหาร วางแผน ตัดสินใจงานในบริษัท 

การศึกษา ระดับ ปวส. จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 ป พ.ศ. 2561 

อัตราเงินเดือน 10,000 บาท 
 

2.  ชื่อ นางสาวกัลยากร ศรีชัชวาล 

ตําแหนง รองประธาน 

หนาที่ความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาวางแผนธุรกิจ จัดหาเงินทุน 

การศึกษา ระดับ ปวส. จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 ป พ.ศ. 2561 

อัตราเงินเดือน 9,000 บาท 
 

             3. ชื่อ ...................................................................... 

ตําแหนง หัวหนาบัญชี 

หนาที่ความรับผิดชอบ  ควบคุมดูแลการเงินของธุรกิจ 

การศึกษา ระดับ ปวส. จาก …………………………………………….. 

 ป พ.ศ……... 

อัตราเงินเดือน 7,000 บาท 
 

             4. ชื่อ ……………………………………………… 

ตําแหนง หัวหนาบุคคล 

หนาที่ความรับผิดชอบ  ควบคุมดูแลการทํางาน/รับสมัครพนักงาน 

การศึกษา ระดับ ปวส. จาก …………………………………………….. 

 ป พ.ศ……... 

อัตราเงินเดือน 7,000 บาท 
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              5. ชื่อ ……………………………………………… 

ตําแหนง หัวหนาการตลาด 

หนาที่ความรับผิดชอบ  ควบคุมดูแล ตรวจสอบ สงเสริมทางการตลาด 

การศึกษา ระดับ ปวส. จาก …………………………………………….. 

 ป พ.ศ……... 

อัตราเงินเดือน 7,000 บาท 

 

6. ชื่อ ……………………………………………… 

ตําแหนง หัวหนาการผลิต 

หนาที่ความรับผิดชอบ  ควบคุมดูแลการผลิตและตรวจสอบสินคาที่ผลิต 

การศึกษา ระดับ ปวส. จาก …………………………………………….. 

 ป พ.ศ……... 

อัตราเงินเดือน 7,000 บาท 

 6.8   แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 

 

ลําดับ ฝายงาน ตําแหนงงาน 
จําน

วน 
อัตราเงินเดือน รวมเงินเดือน 

1. นายนันทพัทธ เดชสิทธิ์ญาณวร ประธาน 1 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท 

2. นายเกรียงไกร ทะสี รองประธาน 1 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท 

3. …………………… หัวหนาบัญชี 1 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท 

4. …………………… หัวหนาบุคคล 1 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท 

5. …………………… หัวหนาการตลาด 1 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท 

6. ............................ หัวหนาการผลิต 1 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท 

รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 6 47,000.00 บาท 47,000.00 บาท 
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 6.9   วิสัยทัศน 

 นําเสนอสินคามีคุณภาพ มุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความเปนเลิศที่มีความแตกตางตอบ

โจทยความคาดหวังของลูกคาเสมอ สินคาของเราจะตองผานเกณฑมาตรฐานของเราเพื่อสรางแบรนด

ใหเปนที่รูจักชองบุคคลทั่วไป 

 6.10  พันธกิจ 

 1. จัดระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการผลิตอยางตอเน่ือง 

 2. สรางผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมใหม 

  3. บริหารธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการที่นาพอใจเพื่อสรางผลกําไรในธุรกิจ 

 6.11 เปาหมายทางธุรกิจ 

 เปาหมายระยะสั้น 

 1. เพื่อผลิตและจําหนายใหแกกลุมผูบริโภคทางออนไลน 

 2. ตองการใหเปนที่รูจักในกลุมลูกคา 

 3. ธุรกิจตองการคืนทุนภายในระยะเวลา 3 ป 

 เปาหมายระยะกลาง 

 1. เพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นอีก 20% 

 2. เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑไปเขตพื้นที่ใกลเคียง  

 3. ขยายชองทางการเขาถึงกลุมผูบริโภคกลุมอ่ืนๆ 

 เปาหมายระยะยาว 

 1. เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดีมากขึ้นจนเปนที่กลาวขานของกลุมลูกคาทั่วไป 

 2. สามารถรักษาลูกคาเดิมไวใหไดมากที่สุดและเพิ่มลูกคารายใหมอยูเสมอ 

 3. เปนผูนําตลาดที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุดและมีกําไรในปตอไปเพิ่มขึ้นเร่ือยๆจากป 

  กอนหนาอีก 20% 

 6.12 ปจจัยความสําเร็จ 

 1. การบริการอันประทับใจมีความซื่อสัตยตอลูกคา 

 2. มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 

 3. มีแหลงวัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใหแกลูกคา 
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      6.13 นโยบายในการจายเงินปนผลหรือการแบงผลประโยชน 

 1. มีนโยบายการจางเงินปนผลใหกับหุนสวนทุกๆคน โดยยึดหลักในการครองถือหุน 

 2. หลังจากปที่ 3 เปนตนไปจะจายเงินปนผลของแตละบุคคลตามจํานวนหุนสวน 

  6.14 แผนดําเนินการอื่นของธุรกิจ 

 1. มีการวางแผนการดําเนินการเพื่อเขาถึงเปาหมายและสรรหาผูบริโภครายใหม 

 2. มีการขยายกิจการเพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาใหมีพื้นที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 3. มีการออกงานจัดแสดงสินคา เพื่อประชาสัมพันธรานคาในชวงเวลากิจกรรมจัดขึ้นตามศูนย 

       จัดแสดงสินคาในหลายจังหวัด 

 

7.  แผนการตลาด 

 7.1   เปาหมาย 

 1. ตองการใหรับรูคุณภาพของสินคาเพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับกลุมเปาหมาย 

 2. สามารถเพิ่มยอดขายและไดรับผลกําไรเพิ่มขึ้นทุกๆป 

 3. ขยายกิจการและเพิ่มสาขาในชวงระยะเวลาหลังจากปที่ 3 

 7.2   การกําหนดลูกคาเปาหมาย 

 1. กลุมวัยทํางาน พนักงานบริษัท/พนักงานเงินเดือน อายุ 25-44 ป  

        อาศัยอยูตาม คอนโดหรือหองเชา 

 2. กลุมวัยเรียน นิสิต-นักศึกษา อายุ 17-24 ป  อาศัยอยูตามหอพัก 
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 7.3   กลยุทธทางการตลาด 

         7.3.1     กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

 สินคาเปนผลิตภัณฑแฮนดเมดที่ทํามาจากไมอัดคุณภาพดีมีความแข็งแรงคงทนกวาแผนไมอ่ืนๆ

เพราะประกอบดวยชั้นของไมวีเนียรจึงมีความคงตัวไมยืดหดไมแตกงาย และผลิตภัณฑชั้นวางของแบ

รนด Whale Shelf ยังมีความแตกตางดานดีไซนเน่ืองจากมีรูปทรงเปนรูปปลาวาฬ ขนาดสูง50 ซม.กวาง

60 ซม.                                

 

 

 7.3.2 กลยุทธดานราคา 

 สินคาชั้นวางของจากไมอัดมีราคาเดียวคือ 1,590 บาท โดยมีการต้ังราคาใหตํ่ากวาคูแขงใน

ชวงแรก เพราะสินคามีตนทุนในการผลิตตํ่าอยูแลวจึงไมสงผลตอกําไรมากนัก และเปนกระตุนให

ผูบริโภคเกิดการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาของเราและทางรานไดมีการจัดชองทางการชําระเงินไว

ดังน้ี  

 -   ลูกคาทางออนไลนสามารถชําระเงินผานธนาครหรือแอปบัญชีนาคารดังตอไปน้ี 

  

 

  

 

 

 

ธนาคารกสิกร     ธนาคารไทยพาณิชย      ธนาคารกรุงเทพ 
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7.3.3     กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 

 ลูกคาสามารถสั่งซื้อสินคาผานทางเพจ Facebook :Whale Shelf 

 

ทางออนไลน 

 

 

                        

 
 

 

 

 

 

 

FACEBOOK: Whale Shelf 
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 7.3.4    กลยุทธดานสงเสริมการตลาด 

 - โปรโมชั่นราคาพิเศษหากซื้อชั้นวางของ 2 ชิ้น จัดสงฟรีพัสดุ 

  

 
   

  7.4 กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 

 1. การนําสินคาไปจัดแสดงไปนอกสถานที่ เชน งานจัดแสดงสินคา หางสรรพสินคา 

  2. การโฆษณาประชาสัมพันธอัพเดตขอมูลสินคาและโปรโมชั่นใหมๆผานทางออนไลน  

      FACEBOOK 
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8.  แผนการผลิต 

 8.1 สถานประกอบการในการผลิต 

            สถานที่ต้ัง 828/214 ซ.เรวัติ1 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 

   8.2  เคร่ืองจักร อุปกรณและเคร่ืองมือในการผลิต 

 

 8.3 ขอมูลการผลิต 

จํานวนหนวยการผลิตสูงสุด 40ตัว/วัน , 1,040ตัว/เดือน , 12,480ตัว/ป 

อัตราประมาณการในการผลิต 40ตัว/วัน , 1,040ตัว/เดือน , 12,480ตัว/ป 

เปาหมายหนวยการผลิต 40ตัว/วัน , 1,040ตัว/เดือน , 12,480ตัว/ป 

เวลาที่ใชในการผลิตตอรอบการผลิต 1 ตัว / ชั่วโมง 

เวลาผลิตตอวัน 8 ชั่วโมง 

จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต 7 คน      

อัตราคาแรงงานในการผลิต 300 บาท / วัน 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ จํานวน การใชงาน ราคาทุน อายุ 

1. ดินสอ 5 วาด/รางแบบ 50.00 3เดือน 

2. ตะปู 11 ยึดไม 1,100.00 3เดือน 

3. เลื่อย 2 ตัดไม 1,400.00 3ป 

4. ตลับเมตร 2 วัดขนาด 100.00 5ป 
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     8.4  รายละเอียดวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 

 - ไมอัด 

 - ตะปู      

   

- 

  

 8.5  ข้ันตอนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางออกแบบและวางโครงสราง 

 

วัดขนาดไม 

ตัดไมตามแบบที่รางไว 

นําแผนไมที่ตัดไวมาประกอบเขาดวยกัน 

ตรวจสอบความเรียบรอยอีกคร้ังเปนอันเสร็จสิ้น 
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1.รางออกแบบและวางโครงสราง 

 

 
 

2.วัดขนาดไม 
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3.ตัดไมตามแบบท่ีรางไว 

 

4.นําแผนไมท่ีตัดไวมาประกอบเขาดวยกัน 
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5. ตรวจสอบความเรียบรอยอีกคร้ังเปนอันเสร็จสิ้น 
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9. แผนการเงิน 

 9.1 ประมาณการในการลงทุน 

ลําดับ รายการ ทุนเจาของ เงินกู รวมมูลคา 

1. เงินสด 200,000.00 - 200,000.00 

 รวมมูลคาการลงทุนท้ังสิ้น 200,000.00 - 200,000.00 

 โครงสรางทางการเงิน(เปอรเซ็นต) 100% - 100% 

 

 9.2 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจปจจุบัน 

 

ลําดับ รายการ รายละเอียด 
มูลคา

ประมาณ 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน - - - 

2. อาคาร ออฟฟต - - 

3. สวนตกแตง/ปรับปรุง ปรับปรุงสถานที่ 50,000.00 - 

4. โรงงาน - - - 

5. เคร่ืองจักร - - - 

6. อุปกรณ/เคร่ืองใช 

อุปกรณสํานักงาน

คอมพิวเตอร/ปร้ิน

เตอร 

50,000.00 - 

7. ยานพาหนะ - - - 

8. วัตถุดิบคงเหลือ - - - 

9. สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ - - - 

10. ทรัพยสินทางปญญา - - - 

11. รายการอ่ืนๆ (ถามี) - - - 

รวมมูลคาทรัพยสินที่ใชในการประกอบการธุรกิจปจจุบัน 100,000 - 
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 9.3 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของรายได - % - 5% 10% 

การเปลี่ยนแปลงของราคาขายสินคา - % - - - 

การเปลี่ยนแปลงของตนทุนทุนการผลิต - % - 5% 10% 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย  1 - % - 5% 10% 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย  2 - % - - - 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย  3 - % - - - 

ระยะเวลาที่ใชในการคํานวณใน 1 ป – วัน/เดือน 26วัน/เดือน 

อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) - % - - - 

สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - - - 

 

 9.4 นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

ระยะเวลาการใหเครดิตการขายสินคา – วัน/เดือน - - - 

ระยะเวลาเครดิตซื้อสินคา – วัน/เดือน - - - 

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ขอกู (ถามี) – บาท - - - 

วงเงินสินเชื่อระยะยาวที่ขอกู (ถามี) – บาท - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น - % - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว - % - - - 

นโยบายการต้ังสํารองเงินสดในกิจการ 100,000 

การใหผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอ่ืนๆ - - - 

นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - - - 
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9.5 ประมาณการในการผลิตรายเดือน 

                        

เดือน                                

   รายการ 

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

จํานวนสินคาขาย 

(ตัว) 
            

ช้ันวางของ 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 

รวมจํานวนสินคา

ขาย 

1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 

ราคาสินคา (บาท)             

ช้ันวางของ 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 

ราคาสินคาเฉลี่ย 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 

รายไดจากการขาย 

(บาท) 
            

ช้ันวางของ 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 

รวมรายได 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 

รวมรายไดสะสม

(บาท) 
1,653,600.00 3,307,200.00 4,960,800.00 6,614,400.00 8,268,000.00 9,921,600.00 11,575,200.00 13,228,800.00 14,882,400.00 16,536,000.00 18,189,600.00 19,843,200.00 

ลูกหนี้การคา (บาท)             

เงินสดรับจากการ

ขาย 

1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 1,653,600.00 
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 9.6 ประมาณการรายไดจากการขายสินคา 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนสินคาขาย (หนวย) 

ชั้นวางของ 12,480.00 13,104.00 14,415.00 

รวมจํานวนสินคาขาย 12,480.00 13,104.00 14,415.00 

                

ราคาสินคา (บาท/หนวย) 1,590.00     1,590.00     1,590.00     

ชั้นวางของ 1,590.00 1,590.00 1,590.00 

ราคาสินคาเฉลี่ย    

    

รายไดจากการขาย (บาท) 

ชั้นวางของ 19,843,200.00 20,835,200.00 22,919,850.00 

    

รวมรายไดจากการขาย (บาท) 19,843,200.00 20,835,200.00 22,919,850.00 

 

ประมาณการลูกหน้ีการคา 

ขายดวยเงินสด 19,843,200.00 20,835,200.00 22,919,850.00 

ขายดวยสินเชื่อ (เครดิตการคา) - -     -     

ระยะเวลาใหเครดิตการคา (วัน/เดือน) -     -     -     

ลูกหน้ีการคารวม (บาท) -     -     -     

เงินสดจากการขายสินคา (บาท) 19,843,200.00 20,835,200.00 22,919,850.00 
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 9.7 ประมาณการตนทุนวัตถุดิบและสินคาซื้อมาเพื่อการผลิต 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนวัตถุดิบในการผลิต (หนวย) 

ไม (แผน) 24,960.00 26,208.00 28,829.00 

ตะปู (โหล) 260.00 273.00 301.00 

    

ราคาตอหนวยของวัตถุดิบ (บาท/หนวย)    

ไม (แผน) 200.00 210.00 231.00 

ตะปู (โหล) 180.00 189.00 207.90 

    

ตนทุนวัตถุดิบ (บาท)    

ไม 4,992,000.00 5,503,680.00 6,659,499.00 

ตะปู 46,800.00 51,597.00 62,577.90 

    

      รวมตนทุนวัตถุดิบในการผลิต (บาท) 5,038,800.00 5,555,277.00 6,722,076.90 

 

ประมาณการเจาหน้ีการคา 

       ซื้อสินคามาดวยเงินสด 5,038,800.00 5,555,277.00 6,722,076.90 

       ซื้อสินคามาดวยเงินเชื่อ (เครดิตการคา) - - - 

        ระยะเวลาไดรับเครดิตการคา (วัน/

เดือน) 
- - - 

มูลคาเจาหน้ีการคาวัตถุดิบและสินคาซื้อมา - - - 

เงินสดจายวัตถุดิบและสินคาซื้อมาเพื่อผลิต 5,038,800.00 5,555,277.00 6,722,076.90 
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 9.8 ประมาณการตนทุนการผลิตสินคาและตนทุนการขายสินคา 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

ตนทุนการผลิตสินคา (บาท) 

   คาวัตถุดิบในการผลิตสินคา 5,038,800.00 5,555,277.00 6,722,076.90 

   คาสินคาสําเร็จรูปซื้อมาเพื่อการผลิต - - - 

   คาแรงงานในการผลิต 655,200.00 687,960.00 756,756.00 

   คาไฟฟาในการผลิต 3,000.00 31,500.00 34,650.00 

   คานํ้าประปาในการผลิต 7,800.00 8,190.00 9,009.00 

   คาวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต 3,000.00 3,150.00 3,465.00 

   คาบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ 3,000.00 3,150.00 3,465.00 

   คาขนสงวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต    

   คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการผลิต    

   รวมตนทุนการผลิตสินคา (1) 5,737,800.00 6,289,227.00 7,529,421.90 

 

คาเสื่อมราคาในการผลิต (บาท) 

   คาเสื่อมราคาอาคารในการผลิต(5%) -   -     -     

   คาเสื่อมราคาเคร่ืองจักรและอุปกรณ(20%) 530.00 530.00 530.00 

   คาเสื่อมราคายานพาหนะ(5%) -   -     -     

   รวมตนทุนคาเสื่อมราคาในการผลิต (2) 530.00 530.00 530.00 

 

รวมตนทุนการผลิตสินคาท้ังสิ้น (1) + (2) 5,737,800.00 6,289,227.00 7,529,421.90 

+ บวก วัตถุดิบคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคาซื้อมาเพื่อผลิตคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก สินคาซื้อมาเพื่อผลิตคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคาระหวางทําคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก สินคาระหวางทําคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก สินคาสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 

รวมตนทุนขายสินคา (บาท) 5,737,800.00 6,289,227.00 7,529,421.90 
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 9.9 ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

คาใชจายในการบริหารและการขาย (บาท) 

   เงินเดือนบุคลากร 564,000.00 592,200.00 651,420.00 

   คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร 39,000.00 40,950.00 45,045.00 

   คาใชจายสํานักงาน 11,400.00 11,970.00 13,167.00 

   คาใชจายไฟฟาสวนสํานักงาน 12,000.00 12,600.00 13,860.00 

   คาใชจายนํ้าประปาสวนสํานักงาน 3,600.00 3,780.00 4,158.00 

   คาใชจายโทรศัพท,โทรสาร 10,800.00 11,340.00 12,474.00 

   คาใชจายแบบพิมพ เอกสาร 5,000.00 5,250.00 5,775.00 

   คาใชจายสิ้นเปลืองสํานักงาน 2,400.00 2,520.00 2,772.00 

   คาใชจายดานที่ปรึกษาดานตาง ๆ - - - 

   คาธรรมเนียมราชการ - - - 

   คาใชจายนํ้ามันยานพาหนะในการขาย - - - 

   คาโฆษณา ประชาสัมพันธ - - - 

   คาใชจายในการออกงานแสดงสินคา - - - 

   คาใชจายการเลี้ยงรับรอง - - - 

   คาใชจาย Commission จากการขาย - - - 

   คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ - - - 

   คาใชจายในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล - - - 

   คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ - - - 

รวมคาใชจายในการบริหารงานและการขาย (1) 648,200.00 680,610.00 748,671.00 

 

คาเสื่อมราคาสวนการบริหารและการขาย    

   คาเสื่อมราคาอาคารสวนสํานักงาน(5%) - - - 

   คาเสื่อมราคาอุปกรณเคร่ืองใช(20%) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

   คาเสื่อมราคายานพาหนะ(5%) -     -     - 

รวมคาเสื่อมราคา (2) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

รวมคาใชจายการบริหารและการขาย (1) + (2) 658,200.00 690,610.00 758,671.00 
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 9.10 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

รายได    

    รายไดจากการขายสินคา 19,843,200.00 20,835,360.00 22,919,850.00 

    รายไดอ่ืน -     -     -     

                

รวมรายได 19,843,200.00 20,835,360.00         22,919,850.00 

                

    หัก-ตนทุนขายสินคา 5,738,330.00 6,289,757.00  7,529,951.90 

                

กําไรข้ันตน 14,104,870.00 14,545,603.00 15,389,898.10 

                

    หัก-คาใชจายในการบริหารและการขาย 658,200.00 690,610.00    758,671.00 

                

กําไรจากการดําเนินการ 13,446,670.00 13,854,993.00 14,631,227.10 

                

   หัก-ดอกเบี้ยจาย - - - 

                

กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล (15%) 13,446,670.00 13,854,993.00 14,631,227.10 

                

    หัก-ภาษีเงินไดนิติบุคคล(15%) 2,017,000.50 2,078,248.95 2,194,684.06 

                

กําไรสุทธิ 11,429,669.5 11,776,744.05 12,436,543.04 

                

    หัก-เงินปนผลจาย (10%) - - - 

กําไรสะสม     -     11,429,669.50 347,074.55 

                

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 11,429,669.50 347,074.55 12,089,468.49 

มูลคาทางบัญชีตอหุน 57.14     1.73     60.44     
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 9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

กระแสเงินสดจากการดําเนินการ     

  เงินสดรับจากการขายสินคา 19,843,200.00    20,835,360.00         22,919,850.00      

  เงินสดรับจากรายไดอ่ืน - - - 

  เงินสดจายคาใชจายในการผลิต 5,738,330.00 6,289,757.00 7,529,951.90 

  เงินสดจายคาใชจายการบริหารและการขาย 658,200.00    690,610.00 758,671.00 

  เงินสดจายคาใชจายอ่ืนๆ - - - 

  เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,071,000.50 2,078,248.95 2,194,684.06 

กระแสเงินสดจากการดําเนินการรวม 11,429,669.50 11,776,744.05 12,436,543.04 

    

กระแสเงินสดจากการลงทุน    

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยที่ดิน - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยอาคาร - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยสวน

ตกแตง 
-50,000.00 - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยอุปกรณ -50,000.00 - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในเคร่ืองใชสํานักงาน - - - 

กระแสเงินสดจากการลงทุนรวม -100,000.00 - - 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน    

  เงินสดรับจากการออกหุนทุน - - - 

  เงินสดจายคาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น - - - 

  เงินจายชําระคืนเงินกูระยะสั้น - - - 

  เงินสดจายคาดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว - - - 

  เงินจายชําระคืนเงินกูระยะยาว - - - 

  เงินสดจายปนผล - - - 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินรวม    

  กระแสเงินสดสุทธิ 11,329,669.50 11,776,744.05 12,436,543.04 

  บวก+กระแสเงินสดตนงวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 11,329,669.50 11,776,744.05 12,436,543.04 
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 9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน    

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 11,329,669.50 11,776,744.05 12,436,543.04 

ลูกหน้ีการคา - - - 

สินคาคงเหลือ - - - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 11,329,669.50 11,776,744.05 12,436,543.04 

สินทรัพยไมหมุนเวียน    

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สุทธิ 100,000.00 - - 

สินทรัพยจบัตองไมได - - - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 100,000.00 - - 

รวมสินทรัพย 11,429,669.50 11,776,744.05 12,436,543.04 

หน้ีสินหมุนเวียน - - - 

เงินกูระยะส้ัน - - - 

เจาหนี้การคา - - - 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ - - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - - 

หน้ีสินไมหมุนเวียน - - - 

เงินกูระยะยาว - - - 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ - - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - - 

รวมหน้ีสิน    

ทุนจดทะเบียนชําระแลว - - - 

สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน - 347,074.55 12,089,468.49 

กําไร (ขาดทุน) สะสม -     11,429,669.50 347,074.55 

รวมสวนของผูถือหุน 11,429,669.50 11,776,744.05 12,436,543.04 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 11,429,669.50 11,776,744.05 12,436,543.04 
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        9.13 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

การวัดสภาพคลองทางการเงิน    

   อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) สภาพคลอง

สูง 

สภาพคลอง

สูง 

สภาพคลอง

สูง 

   อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (เทา) - - - 

การวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยสิน    

   อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

   อัตราหมุนเวียนของสินคา (รอบ) - - - 

   ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วัน) - - - 

   ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (วัน) - - - 

   อัตราหมุนเวียนสินทรัพยถาวร (รอบ) - - - 

   อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (รวม) - - - 

การวัดความสามารถในการชําระหน้ี    

   อัตราสวนแหงหน้ี (Debt to Equity Ratio) - - - 

   อัตราสวนแหงทุน - - - 

  อัตราสวนแหงความสามารถในการชําระหน้ี - - - 

การวัดความสามารถในการบริหารงาน - - - 

   อัตราสวนผลตอบแทนสินทรัพย (ROA) - - - 

   อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) - - - 

   อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซ็นต) 71.08% 69.81% 67.14% 

   อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (เปอรเซ็นต) 67.76% 66.49% 63.83% 

   อัตรากําไรสุทธิ (เปอรเซ็นต) 57.59% 56.52% 54.26% 

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน    

   ผลกําไรตอหุน (Earning per share) 57.14 1.73 60.44 

   มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value) 10 10 10 

   มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 3 ป 

   อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ป 

   ระยะเวลาคืนทุน 3 ป 
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 10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 

ลําดับ ลักษณะปญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน แนวทางในการแกไข 

1. 
ผลประกอบการไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

ทําใหยอดขายของบริษัท

ลดลง 
วางแผนการตลาดใหม 

2. 
สินคามีราคาตนทุนสูงกวาที่

กําหนดไว 

ทําใหเงินสํารองจายไม

เพียงพอในการหมุนเวียน

คาใชจายดานอ่ืน 

ซื้อสินคาและผลิตภัณฑ

จํานวนมากๆ จะ

สามารถชวยลดราคา

ตนทุนวัตถุดิบตอหนวย 

3. สินคาถูกลอกเลียนแบบ 
ทําใหลูกคาไปซื้อของ 

คูแขงอ่ืนที่เลียนแบบ 
จดสิทธิบัตร 

4. ลูกคาเปลี่ยนรสนิยมการซื้อ 

ทําใหรายรับโดยรวมของ

กิจการลดลงเน่ืองจากลูกคา

ใหความสนใจในผลิตภัณฑ

อ่ืนที่มีรูปแบบแปลกใหม 

ติดตามสถานการณ

ความเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมผูบริโภคและ

ปรับเปลี่ยนสินคาให

ตอบสนองกับความ

ตองการ ณ เวลาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการดําเนินโครงการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

นางสาว นิภาภัทร ออกแมน 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

20 ม.ิย. 62 รวมกลุมคิดหัวขอโครงการ  

22 ม.ิย. 62 ประชุมและหาอาจารยปรึกษารวม  

24 ม.ิย. 62 จัดทําและเสนอแบบฟอรมอนุมัติโครงการ  

26 ม.ิย. 62 แกไขและสงใบอนุมัติโครงการ คร้ังที่ 1  

1 ก.ค. 62 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 1  

5 ก.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 1 คร้ังที่ 1  

10 ก.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 1 ฉบับสมบูรณ  

18 ก.ค. 62 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 2  

23 ก.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 2 คร้ังที่ 1  

30 ก.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 2 ฉบับสมบรูณ  

4 ส.ค. 62 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 3  

14 ส.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 3 คร้ังที่ 1  

21 ส.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 3 คร้ังที่ 2  

25 ส.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 3 ฉบับสมบรูณ  

27 ส.ค. 62 จัดทําและสงแผนธุรกิจ  

1 ก.ย. 62 แกไขและสงแผนธุรกิจ คร้ังที่ 1  

3 ก.ย. 62 รวบรวมเอกสารนําเสนอโครงการ  

4 ก.ย. 62 จัดทํา ppt. นําเสนอโครงการรอบที่ 1  

5 ก.ย. 62 สง ppt. (โครงการ+บทที1่-3+แผนธุรกิจ)เพื่อเตรียมนําเสนอ

โครงการคร้ังที่ 1 

 

21 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการรอบที่ 1   

25 ก.ย. 62 แกไขเอกสารโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  
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นางสาว นิภาภัทร ออกแมน 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

3 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนขั้นตอนการทําสิ่งประดิษฐ  

4 ต.ค. 62 ระดมทุนจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ  

5 ต.ค. 62 ออกแบบและวางโครงสราง  

6 ต.ค. 62 รางแบบลงบนแผนไมอัด  

8 ต.ค. 62 ตัดไมอัดตามแบบที่รางไว  

9 ต.ค. 62 นําชิ้นสวนมาประกอบ  

11 ต.ค. 62 แกไขชิ้นงาน คร้ังที่ 1  

12 ต.ค. 62 ทดสอบความทนทานและถายรูปผลงาน  

17 ต.ค. 62 ออกแบบปายไวนิลนําเสนอผลงาน  

19 ต.ค. 62 แกไขแบบปายไวนิล คร้ังที่ 1  

21 ต.ค. 62 สงแบบไวนิล  

30 ต.ค. 62 อาจารยที่ปรึกษาโครงการเขานิเทศโครงการ  

3 พ.ย. 62 แกไขเอกสารบทที่ 1-3 ตามที่คณะกรรมการแนะนํา  

เตรียมนําเสนอรอบที่ 2 

 

6 พ.ย. 62 สั่งทําปายไวนิลและรับของ  

 8 พ.ย. 62 สง ppt. (โครงการ+แผนการตลาด และ แผนการผลิต)เพื่อเตรียม

นําเสนอโครงการคร้ังที่ 2 

 

16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการรอบที่ 2  

26 พ.ย. 61 แกไขเอกสารโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  

6 ธ.ค.62 จัดทําและสงแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

12 ธ.ค.62 เตรียมจัดแสดงภายในงาน ATC นิทรรศน  

13 ธ.ค. 62 จัดแสดงสิ่งประดิษฐงาน ATC นิทรรศนและแจกแบบสอบถามใน

งาน ATC นิทรรศน 

 

16 ธ.ค. 62 จัดทําเอกสารบทที่ 4 (ปฏิบัติงานรายบุคคล)  

20 ธ.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 4 ฉบับสมบรูณ  

15 ม.ค. 62 จัดทําเอกสารบทที่ 4 (สรุปบัญชี)  

20 ม.ค. 63 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 5   

24 ม.ค. 63 สงเอกสารบทที่ 5 ฉบับสมบูรณ  
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นางสาว นิภาภัทร ออกแมน 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

27 ม.ค. 63 จัดทําและสงเอกสารเอกสารบรรณานุกรม  

29 ม.ค. 63 แกไขและสงเอกสารบรรณานุกรม คร้ังที่ 1  

30 ม.ค. 63 สงเอกสารบรรณานุกรมฉบับสมบูรณ  

3 ม.ค. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ก และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

4 ม.ค. 63 แกไขเอกสารภาค ผนวก ข และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

5 ม.ค. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ค และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

6 ม.ค. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ง และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

10 ก.พ. 63 จัดทํากิตติกรรมประกาศ/สารบัญ พรอมนํากลับมาแกไข  

11 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ/สารบัญตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

12 ก.พ. 63 จัดทําบทคัดยอ/สงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

14 ก.พ. 63 นําบทคัดยอกลับมาแกไข/สงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

20 ก.พ. 63 จัดทําสวนหนาปก สารบัญ และนําสงรูปเลมโครงการ  

23 ก.พ. 63 แกไขจุดบกพรอง  

25 ก.พ. 63 นําสงรูปเลมโครงการฉบับสมบูรณ พรอมซีดี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

นางสาว กัลยากร ศรีชัชวาล 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

20 ม.ิย. 62 รวมกลุมคิดหัวขอโครงการ  

22 ม.ิย. 62 ประชุมและหาอาจารยปรึกษารวม  

24 ม.ิย. 62 จัดทําและเสนอแบบฟอรมอนุมัติโครงการ  

26 ม.ิย. 62 แกไขและสงใบอนุมัติโครงการ คร้ังที่ 1  

1 ก.ค. 62 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 1  

5 ก.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 1 คร้ังที่ 1  

10 ก.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 1 ฉบับสมบูรณ  

18 ก.ค. 62 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 2  

23 ก.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 2 คร้ังที่ 1  

30 ก.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 2 ฉบับสมบรูณ  

4 ส.ค. 62 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 3  

14 ส.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 3 คร้ังที่ 1  

21 ส.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 3 คร้ังที่ 2  

25 ส.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 3 ฉบับสมบรูณ  

27 ส.ค. 62 จัดทําและสงแผนธุรกิจ  

1 ก.ย. 62 แกไขและสงแผนธุรกิจ คร้ังที่ 1  

3 ก.ย. 62 รวบรวมเอกสารนําเสนอโครงการ  

4 ก.ย. 62 จัดทํา ppt. นําเสนอโครงการรอบที่ 1  

5 ก.ย. 62 สง ppt. (โครงการ+บทที1่-3+แผนธุรกิจ)เพื่อเตรียมนําเสนอ

โครงการคร้ังที่ 1 

 

21 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการรอบที่ 1   

25 ก.ย. 62 แกไขเอกสารโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  

3 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนขั้นตอนการทําสิ่งประดิษฐ  

4 ต.ค. 62 ระดมทุนจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ  

5 ต.ค. 62 ออกแบบและวางโครงสราง  

6 ต.ค. 62 รางแบบลงบนแผนไมอัด  

8 ต.ค. 62 ตัดไมอัดตามแบบที่รางไว  
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นางสาว กัลยากร ศรีชัชวาล 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

9 ต.ค. 62 นําชิ้นสวนมาประกอบ  

11 ต.ค. 62 แกไขชิ้นงาน คร้ังที่ 1  

12 ต.ค. 62 ทดสอบความทนทานและถายรูปผลงาน  

17 ต.ค. 62 ออกแบบปายไวนิลนําเสนอผลงาน  

19 ต.ค. 62 แกไขแบบปายไวนิล คร้ังที่ 1  

21 ต.ค. 62 สงแบบไวนิล  

30 ต.ค. 62 อาจารยที่ปรึกษาโครงการเขานิเทศโครงการ  

3 พ.ย. 62 แกไขเอกสารบทที่ 1-3 ตามที่คณะกรรมการแนะนํา  

เตรียมนําเสนอรอบที่ 2 

 

6 พ.ย. 62 สั่งทําปายไวนิลและรับของ  

 8 พ.ย. 62 สง ppt. (โครงการ+แผนการตลาด และ แผนการผลิต)เพื่อเตรียม

นําเสนอโครงการคร้ังที่ 2 

 

16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการรอบที่ 2  

26 พ.ย. 61 แกไขเอกสารโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  

6 ธ.ค.62 จัดทําและสงแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

12 ธ.ค.62 เตรียมจัดแสดงภายในงาน ATC นิทรรศน  

13 ธ.ค. 62 จัดแสดงสิ่งประดิษฐงาน ATC นิทรรศนและแจกแบบสอบถามใน

งาน ATC นิทรรศน 

 

16 ธ.ค. 62 จัดทําเอกสารบทที่ 4 (ปฏิบัติงานรายบุคคล)  

20 ธ.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 4 ฉบับสมบรูณ  

15 ม.ค. 62 จัดทําเอกสารบทที่ 4 (สรุปบัญชี)  

20 ม.ค. 63 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 5   

24 ม.ค. 63 สงเอกสารบทที่ 5 ฉบับสมบูรณ  

27 ม.ค. 63 จัดทําและสงเอกสารเอกสารบรรณานุกรม  

29 ม.ค. 63 แกไขและสงเอกสารบรรณานุกรม คร้ังที่ 1  

30 ม.ค. 63 สงเอกสารบรรณานุกรมฉบับสมบูรณ  

3 ม.ค. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ก และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

4 ม.ค. 63 แกไขเอกสารภาค ผนวก ข และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

5 ม.ค. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ค และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  
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นางสาว กัลยากร ศรีชัชวาล 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

6 ม.ค. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ง และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

10 ก.พ. 63 จัดทํากิตติกรรมประกาศ/สารบัญ พรอมนํากลับมาแกไข  

11 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ/สารบัญตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

12 ก.พ. 63 จัดทําบทคัดยอ/สงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

14 ก.พ. 63 นําบทคัดยอกลับมาแกไข/สงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

20 ก.พ. 63 จัดทําสวนหนาปก สารบัญ และนําสงรูปเลมโครงการ  

23 ก.พ. 63 แกไขจุดบกพรอง  

25 ก.พ. 63 นําสงรูปเลมโครงการฉบับสมบูรณ พรอมซีดี  
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บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐชั้นวางของจากไมอัด 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

22 มิ.ย. 62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 2  1,000 2,000                       2,000  

26 มิ.ย. 62 คาปร้ินเอกสารอนุมัติโครงการ       7  แผน 2 14     1,986               

25 ส.ค. 62 คาปร้ินเอกสารบทที่ 1 - 3       62 แผน 2 124     1,862 

3 ต.ค. 62 ไมอัด       2 แผน  300 600     1,262               

3 ต.ค. 62 ตะปู       1 กลอง 180 180     1,082               

3 ต.ค. 62 เลื่อยไฟฟา       1  ตัว 700 700     382               

3 ต.ค. 62 ตลับเมตร    1 อัน  50  50   332 

17 ต.ค. 62  คาปายไวนิล       1 ผืน 300  300      32  

รวม 2,000   1,968   32 
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ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

 

ยอดยกมา(17 ต.ค. 62)              32 

4 ธ.ค.61 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 2  500 1,000        1,032               

2 ธ.ค.62 คาถายเอกสารแบบสอบถาม       100 แผน  1 100     932               

24 ม.ค. 63 คาปริ้นเอกสารบทที่ 4-5       17 แผน 2 34     898               

6 ม.ค. 63 
คาปร้ินบรรณานุกรมและ

ภาคผนวก    
33 แผน 

2 66 

  

832 

20 ก.พ. 63 คาปร้ินสวนหนาโครงการ    10 แผน 2 20     812               

20 ก.พ. 63 คาเขาเลม    1 ชุด 1 200     612  

25 ก.พ. 63 คาซีดีและหนาปก    1 ชุด 30 30     582 

               

          

 

          

รวม 1,000   450   582 
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สรุปผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐชั้นวางของจากไมอัด 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 ลงทุน 3,000 บาท 

 หักคาใชจาย  2,418 บาท 

 คงเหลือสุทธิ  582 บาท 

นําเงินสวนที่เหลือคืนแกสมาชิก ดังมีรายชื่อตอไปน้ี 

1. นางสาว นิภาภัทร ออกแมน 291 บาท  

2. นางสาว กัลยากร ศรีชัชวาล 291 บาท 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 จากการดําเนินโครงการนวัตกรรม ชั้นวางของจากไมอัดปฏิบัติงานระยะเวลาต้ังแต 3 – 30 

ตุลาคม 2562 สถานที่ปฏิบัติงานคือ 828/214 ซ.เรวัติ1 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

ไดเก็บเงินจากสมาชิกกลุมคนละ 1,500 บาท จํานวน 2 คน รวมเปนจํานวน 3,000 บาท เสียคาใชจาย

ดานวัสดุอุปกรณ เปนจํานวนเงิน 2,418 บาท คงเหลือ 582 บาท โดยการดําเนินงานบรรลุการเรียน

วิชาโครงการดังน้ี 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใชและเพิ่มรายไดใหนักศึกษา 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสรางผลิตภัณฑที่แปลกใหมและมีคุณคา 

 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

1 24-28 มิ.ย.62 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ  

2 1-12 ก.ค.62 สงเน้ือหา บทที่ 1 (บทนํา)  

3 15-31 ก.ค.62 สงเน้ือหา บทที่ 2  

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

 

4 1 -30 ส.ค.62 สงเน้ือหา บทที่ 3   

(วิธีการดําเนินโครงการ) 

 

 

5 1 -30 ส.ค.62 จัดทําแผนธุรกิจ 

- บทสรุปผูบริหาร 

- วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

- ความเปนมาของธุรกิจ 

- ผลิตภัณฑ 

- วิเคราะหอุตสาหกรรม และการตลาด 
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คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

  - แผนการบริหารจัดการ 

- แผนการตลาด 

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ 

- แผนการเงิน 

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

 

6 2-6 ก.ย.62 สง PowerPoint (โครงการ + แผนธุรกิจ 

กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรียมPresent งาน) 

 

7 21 ก.ย.62 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1 

(โครงการ +บทที่1-3 + แผนธุรกิจ) 

 

8 1-31 ต.ค.62 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง  

(ปฏิบัติการ งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

- ประชุมวางแผนขั้นตอนการทําสิ่งประดิษฐ (1 ต.ค. 61) 

ระดมทุนจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ (2 ต.ค. 61) 

- นํากระดาษหนังสือพิมพมามวน (3 ต.ค. 61) 

- นําหนังสือพิมพที่มวนมาสานตอกัน (4 ต.ค. 61) 

- วัดขนาดกระดาษลังและตัดตามแบบ (5 ต.ค. 61) 

- นําชิ้นสวนมาประกอบ (6 ต.ค. 61) 

- นําชิ้นงานไปพนสี (8 ต.ค. 61) 

- ทดสอบความทนทานและถายรูปผลงาน (10 ต.ค. 61) 

- ออกแบบปายไวนิลนําเสนอผลงาน (11 ต.ค. 61) 

- แกไขแบบปายไวนิล (12 ต.ค. 61) 

- สงแบบไวนิล (15 ต.ค. 61) 

- สั่งทําปายไวนิลและรับของ (5 พ.ย. 61) 

 

9 1-8 พ.ย.62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน นําเสนองานโครงการ การ

ออกรานจัดแสดงสินคา หรือบริการ 

 

10 16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 
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คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ หมายเหต ุ

11 13 ธ.ค.62 งาน ATC นิทรรศน  

12 16-20 ธ.ค.62 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4  

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

 13-17 ม.ค.63 -บัญชี+ ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ  

13 20-24 ม.ค.63 กําหนดสง เน้ือหา บทที่  5  

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ) 

 

14 27-31 ม.ค.63 กําหนดสง บรรณานุกรม   

15 3-7 ก.พ.63 กําหนดสง  

- ภาคผนวก ก    

- ภาคผนวก ข   

- ภาคผนวก ค   

- ภาคผนวก ง    

 

16 10-14ก.พ.63 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ   

  กําหนดสง บทคัดยอ  

17 17-21ก.พ.63 ตรวจรูปเลมโครงการ  

18 24-28ก.พ.63 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน  

  

ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

1. ปญหาดานการใชอุปกรณสมาชิกขาดความชํานาญการใชงาน 

2. ระยะทางการเดินทางของสมาชิกมีความหางไกลมาก ทําใหการปฏิบัติงานลาชา 

 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา 

1. ขอคําแนะนําจากผูเชียวชาญในการใชอุปกรณ และฝกฝนการใชอุปกรณ 

2. นัดหมายเวลาปฏิบัติงานใหเร็วขึ้น เพื่อลดการปฏิบัติงานลาชา 

 



74 
 

บรรณานุกรม 

 

ปยาภรณ คํายิ่งยง.  (2558).  งานวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มมูลคาใหกับเศษไมเหลือใชท่ีมีอยู 

 อยางคุมคาและเกิดประโยชน. สืบคนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562, จาก  

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

ชีวรรณ เจริญสุข.  (2559).  แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค. สืบคนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562, จาก 

 https://maymany.wordpress.com/ 

ธนกร นิรันดรนุตและคณะ.  (2559).  การออกแบบผลิตภัณฑ. สืบคนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562, จาก 

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

ธนกร นิรันรนุต และ รัฐไท พรเจริญ.  (2559).  งานวิจัยน้ีเปนการออกแบบผลิตภัณฑท่ีนําเศษไม 

เหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมมาใชใหเกิดคุณคา. สืบคนเมื่อ 25 กรกฎาคม 

2562, จาก                  

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/Format_Checker/3/19.pdf 

พรทิพย วิวิธนาภรณ.  (2557).  สวนผสมการตลาด 4P’s. สืบคาเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562, จาก 

 http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/4517/ 

ราช ศิริวัฒน.  (2560).  กระบวนการตัดสินใจซื้อ. สืบคนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562, จาก 

 http://doctemple.wordpress.com/2017/ 

สุรพันธ จันทนะสุด.  (2557).  การวิจัยการสรางผลิตภัณฑหัตกรรมจากเศษไมเกาเพื่อเพิ่มมูลคา 

ตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.สืบคนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562, จาก                 

 http://www.repository.rmutt.ac.th/ 

อินทร วิชิต.  (2558).  การเขียนแผนธุรกิจ. สืบคนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562, จาก    

 http://dspace.spu.ac.th/bitstream/ 

 

 
 

http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1901/1/piyaporn_kamy.pdf
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/Format_Checker/3/19.pdf


บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ  ชั้นวางของอเนกประสงค (Whale Shelf)  
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 ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาว นิภาภัทร ออกแมน ระดับชั้น ปวส.2/26 เลขที่ 26 

                                   นางสาว กัลยากร ศรีชัชวาล ระดับชั้น ปวส.2/26 เลขที่ 25                                 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

1 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   

2 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 1 (บทนํา) 1-12 ก.ค.62   

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

15-31 ก.ค.62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3   

(วิธีการดําเนินโครงการ) 

1 -30 ส.ค.62   

แผนธุรกิจ    

- บทสรุปผูบริหาร    

- วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ    

- ความเปนมาของธุรกิจ    

- ผลิตภัณฑ    

- วิเคราะหอุตสาหกรรม และการตลาด    

- แผนการบริหารจัดการ    

- แผนการตลาด    

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

- แผนการเงิน    

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 สง PowerPoint (โครงการ + บทที่ 1-3 + 

แผนธุรกิจ กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรียม

นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 1 

(โครงการ +บทที่ 1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

ปวส.2 



 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

8 กําหนดสง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ

ตลาด และ แผนการผลิต) กับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

รวมทั้งการออกรานจัดแสดงสินคา/ บริการ/ 

แสดงผลงานประดิษฐ) 

1-8 พ.ย.62   

9 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

16 พ.ย. 62   

10 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   

11 งาน ATCนิทรรศน 

(ออกราน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62   

12 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

 -บัญชี+ ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 13-17 ม.ค.63   

13 กําหนดสง เน้ือหา บทที่  5 

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปรรค 

และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา)) 

20-24 ม.ค.63   

14 กําหนดสง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   

15 กําหนดสง ภาคผนวก ก-ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ

ผูจัดทําโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอ และสารบัญ 

10-14ก.พ.63   

17 กําหนดสง ตรวจรูปเลมโครงการ 17-21ก.พ.63   

18 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 24-28ก.พ.63   
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ภาคผนวก ก  โครงการ 

 

  -  แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

 -  บันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 
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แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ    ชั้นวางของอเนกประสงค (Whale Shelf) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน   มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน  828/214 ซ.เรวัติ1 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

ประมาณคาใชจาย  1,470 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวนิภาภัทร ออกแมน รหัสประจําตัว 41163 ปวส.2/26 

2. นางสาวกัลยากร ศรีชัชวาล รหัสประจําตัว 41190 ปวส.2/26 

 

ลงชื่อ ................................................................ประธานโครงการ 

                   ( นางสาวนิภาภัทร ออกแมน) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

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

ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.............................................................. 

(อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล)...../....../......  (อาจารยวิชยุตม ศรีสะอาด)...../...../..... 

 

ลงชื่อ......................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)...../...../.... 
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ชื่อโครงการ   ชั้นวางของอเนกประสงค (Whale Shelf) 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ 

อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล 

อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยวิชยุตม ศรีสะอาด 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวนิภาภัทร   ออกแมน  ประธานโครงการ 

2. นางสาวกัลยากร ศรีชัชวาล               รองประธานโครงการ 

 

หลักการและเหตุผล 

สวนใหญผูคนในปจจุบันเร่ิมเห็นขอดีของไมอัดที่มีความแข็งแรงสูงกวาผลิตภัณฑแผนไม

อ่ืนๆเพราะระกอบดวยชั้นของไมวีเนียรไมที่มีเม็ดในแตละชั้นว่ิงไปในทิศทางที่แตกตางกันเปน

วัสดุกอสรางที่แข็งแรงทนทานสูง มีความคงตัวไมยืดหด ไมแตกงาย และยึดสกรูไดแนนมาก

เน่ืองจากเม็ดทรายที่แตกตางกันของแตละชั้นจะใหสกรูยึดไว สามารถตอกตะปู ใชตะปูควงขันใกล

ขอบแผนหรือทุกสวนไดรอบดาน ตัดดวยเลื่อย และฉลุไดงายไมแตกหัก สามารถโคงงอไดโดยไม

หักฉีก เปนฉนวนกันความรอนไดดี รับนํ้าหนักไดในอัตราที่สูงกวาไมธรรมดา เหมาะสําหรับงาน

ขนาดเล็กจนถึงงานขนาดใหญต้ังแตชั้นวางของบางๆจนถึงชั้นวางของขนาดใหญ ใชเปนโครงสราง

หลอเสาคอนกรีตในงานกอสราง เปนสวนประกอบของเฟอรนิเจอร โครงสรางกลองไม สําหรับ

รองพื้นนอนที่เตียง ทําผนังหอง ฝาเพดาน นํามาสรางสรรคเปนงานตกแตงที่สวยงามสรางรายได

เปนอยางดี 

ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จากการ

นําวัสดุที่เปนไมแผนเรียบธรรมดามาเพิ่มมูลคาใหเปนสวนผลิตในการสรางตัวสินคา ใหออกมาเปน

กลองเก็บของอเนกประสงคที่ทําจากไมอัด เพื่อดําเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ด่ังพระราชดําริ

ของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่9 ที่วาดวยการใชอยางพอเพียง ผูจัดทําของเราน้ันไดคิดคนที่จะตอ

ยอดจากไมอัดแผนเรียบธรรมดามาประดิษฐเปนรูปทรงปลาวาฬ กลายเปนสินคาที่เพิ่มมูลคาใหกับ

ไมได 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อพัฒนาทักษะในการประดิษฐคิดคน 

3. เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะกระบวนการทํางานเปนกลุม 

4. เพื่อสรางเสริมความคิดในเชิงสรางสรรค และพัฒนาการในเชิงบวก 

เปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากไมอัด 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ออกแบบชิ้นงาน 

2. วางแผนดําเนินงาน 

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 

4. จัดเตรียมสถานที่ในการประดิษฐชิ้นงาน 

5. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวาดโครงสรางบนแผนไม 

2. วัดความกวางและความสูงของไมที่จะประกอบเปนชั้นวางของ 

3. ตัดแผนไมที่วาดโครงสรางไว 

4. นําแผนไมที่ตัดแลวมาประกอบเปนชั้นและรูปทรงที่วาดไว โดยตะปูเปนตัวยึด 

5. นําแล็กเกอรมาพนที่ชิ้นงาน ใหเงางาม 

6. ตรวจสอบความเรียบรอยของชิ้นงาน เปนอันเสร็จสิ้นของการทํางาน 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

2. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
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ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1.ลงความเห็นในการขายสินคา          

2.สรุปความเห็นขายสินคา เมี่ยงปลาทู  

3.รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

         

4.จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา          

5.จัดเตรียมสถานที่ในการทําสินคาเพื่อ

ไปจําหนาย 

         

6.หาแหลงวัตถุดิบ          

7.ลงสถานที่ในการขายสินคา ตาม

ออฟฟศตาง ๆ 

        

8.สรุปผลการปฏิบัติงาน         

9.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน          

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ปฏิบัติการ 94 หมู 5 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จ.สมุทรปราการ  

สถานที่จําหนายสินคา สํานักงานออฟฟศตาง ๆ  
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 1,470 บาท  

1. ไมอัด       600 บาท 

2. แล็กเกอร      150 บาท 

3. ตะปู         20 บาท 

4. เลื่อยไฟฟา                            700   บาท 

รวม       1,470 บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอชิ้นงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันและหารายไดใหกับตัวเองและครอบครัว 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคและมีคุณคา 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. คอนขางที่จะประกอบชิ้นงานยาก  

เพราะดวยรูปทรงที่ออกแบบแตกตางจากชั้นไมทั่วไป 

2. มีการดูแลรักษาความลําบาก 
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ขอเสนอแนะ 

 1.    หมั่นดูแลรักษาทําความสะอาดเพื่อปองกันการขึ้นรา 

1. วัสดุที่นํามาใชควรหาแหลงวัตถุดิบสํารองไว 

 

  

 

ลงชื่อ.............................................     ลงชื่อ.............................................   

     (อาจารยธัญศญา ธรรมิสกุล)                                                   (อาจารยวิชยุตม  ศรีสะอาด)             
      อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                        อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 
 

 

ลงชื่อ............................................. 
(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
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สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 
 
 

 

    

  

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชย

การบางนา 
สําโรง ปากน้ํา 

สถานท่ีจัดทํา 828/214 ซ.เรวัต1ิ  

ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

ส่ีแยกเทพารักษ 
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                                        บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

      โครงการ  ชั้นวางของอเนกประสงค (Whale Shelf)  

      ท่ีปรึกษาโครงการ         อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล 

      ท่ีปรึกษารวมโครงการ  อาจารยวิชยุตม ศรีสะอาด 

                     ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาว นิภาภัทร ออกแมน ระดับชั้น ปวส.2/26 เลขที่ 26 

               นางสาว กัลยากร ศรีชัชวาล ระดับชั้น ปวส.2/26 เลขที่ 25   

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

1 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   

2 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 1 (บทนํา) 1-12 ก.ค.62   

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

15-31 ก.ค.62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3   

(วิธีการดําเนินโครงการ) 

1 -30 ส.ค.62   

แผนธุรกิจ    

- บทสรุปผูบริหาร    

- วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ    

- ความเปนมาของธุรกิจ    

- ผลิตภัณฑ    

- วิเคราะหอุตสาหกรรม และการตลาด    

- แผนการบริหารจัดการ    

- แผนการตลาด    

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

- แผนการเงิน    

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 สง PowerPoint (โครงการ + บทที่ 1-3 + 

แผนธุรกิจ กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรียม

นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 1 

(โครงการ +บทที่ 1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62   

ปวส.2 
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ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

8 กําหนดสง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ

ตลาด และ แผนการผลิต) กับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

รวมทั้งการออกรานจัดแสดงสินคา/ บริการ/ 

แสดงผลงานประดิษฐ) 

1-8 พ.ย.62   

9 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

16 พ.ย. 62   

10 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   

11 งาน ATCนิทรรศน 

(ออกราน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62   

12 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

 -บัญชี+ ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 13-17 ม.ค.63   

13 กําหนดสง เน้ือหา บทที่  5 

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปรรค 

และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา)) 

20-24 ม.ค.63   

14 กําหนดสง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   

15 กําหนดสง ภาคผนวก ก-ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ

ผูจัดทําโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอ และสารบัญ 

10-14ก.พ.63   

17 กําหนดสง ตรวจรูปเลมโครงการ 17-21ก.พ.63   

18 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 24-28ก.พ.63   



 

                               

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง “ความพึงพอใจท่ีมีตอชั้นวางของอเนกประสงค(Whale Shelf)” 

 

 

 

แบบสอบถามมี 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอชั้นวางของจากกระดาษหนังสือพิมพ 

คําชี้แจง โปรด  ลงใน ( ) ท่ีตองการ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ (  ) ชาย   (  ) หญิง 

2. อายุ (  ) ตํ่ากวา 20 ป  (  ) 20-30 ป 

(  ) 31-40 ป  (  ) ต้ังแต 41 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

(  ) ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

(  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

(  ) อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

(  ) ปริญญาตรี 

(  ) ปริญญาโท หรือสูงกวา 

4. อาชีพ (  ) อาจารย  (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(  ) พนักงานบริษัท (  ) ธุรกิจสวนตัว/คาขาย  (  ) รับจาง 

(  ) อ่ืน ๆโปรดระบุ................................................... 

5. รายได (  ) ตํ่ากวา 10,000 บาท (  ) 10,000-15,000 บาท   

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

 

 

 

 

คําชี้แจง  แบบสอบถามชุดน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชั้นวางของอเนกประสงค

(Whale Shelf) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการจึงขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม  



ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอชั้นวางของจากกระดาษหนังสือพิมพ 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางเพียงขอเดียว ท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน 

5 เห็นดวย/พึงพอใจมากที่สุด 4 เห็นดวย/พึงพอใจมาก  3 เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง 

2 เห็นดวย/พึงพอใจนอย  1 เห็นดวย/พึงพอใจนอยที่สุด 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

ขอขอบคุณในความรวมมือของการตอบแบบสอบถาม 

คณะผูจัดทํา 

ขอ 
รายการประเมิน 

ระดับเห็นดวย/พึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานผลิตภัณฑ 

1 คุณภาพผลิตภัณฑ      

2 รูปแบบการออกแบบของผลิตภัณฑ      

3 ประโยชนคุณคาของการใชงาน      

ดานราคา 

1 ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพผลิตภัณฑ      

2 ความเหมาะสมของราคากับรูปแบบของผลิตภัณฑ      

3 ชองทางการชําระเงินหลากหลาย      

ดานการจัดจําหนาย 

1 สามารถติดตอรับชมผลิตภัณฑหรือซื้อผลิตภัณฑไดสะดวก      

2 การสงมอบสินคาตรงเวลาตามกําหนด      

3 ชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย      

ดานสงเสริมการขาย 

1 จัดสงฟรีแบบพัสดุเมื่อซื้อสินคา 2 ชิ้น      
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ภาคผนวก ข   แบบสอบถาม 

 

   - ตัวอยางแบบสอบถาม 

   - รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง “ความพึงพอใจท่ีมีตอชั้นวางของอเนกประสงค(Whale Shelf)” 

 

 

 

แบบสอบถามมี 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอชั้นวางของอเนกประสงค(Whale Shelf) 

คําชี้แจง โปรด  ลงใน ( ) ท่ีตองการ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ (  ) ชาย   (  ) หญิง 

2. อายุ (  ) ตํ่ากวา 20 ป  (  ) 20-30 ป 

(  ) 31-40 ป  (  ) ต้ังแต 41 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

(  ) ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

(  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

(  ) อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

(  ) ปริญญาตรี 

(  ) ปริญญาโท หรือสูงกวา 

4. อาชีพ (  ) อาจารย  (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(  ) พนักงานบริษัท (  ) ธุรกิจสวนตัว/คาขาย  (  ) รับจาง 

(  ) อ่ืน ๆโปรดระบุ................................................... 

5. รายได (  ) ตํ่ากวา 10,000 บาท (  ) 10,000-15,000 บาท   

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

 

 

 

 

 

คําชี้แจง  แบบสอบถามชุดน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชั้นวางของอเนกประสงค

(Whale Shelf)ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการจึงขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม  
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอชั้นวางของอเนกประสงค(Whale Shelf) 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางเพียงขอเดียว ท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน 

5 เห็นดวย/พึงพอใจมากที่สุด 4 เห็นดวย/พึงพอใจมาก  3 เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง 

2 เห็นดวย/พึงพอใจนอย  1 เห็นดวย/พึงพอใจนอยที่สุด 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

ขอขอบคุณในความรวมมือของการตอบแบบสอบถาม 

คณะผูจัดทํา

ขอ 
รายการประเมิน 

ระดับเห็นดวย/พึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานผลิตภัณฑ 

1 คุณภาพผลิตภัณฑ      

2 รูปแบบการออกแบบของผลิตภัณฑ      

3 ประโยชนคุณคาของการใชงาน      

ดานราคา 

1 ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพผลิตภัณฑ      

2 ความเหมาะสมของราคากับรูปแบบของผลิตภัณฑ      

3 ชองทางการชําระเงินหลากหลาย      

ดานการจัดจําหนาย 

1 สามารถติดตอรับชมผลิตภัณฑหรือซื้อผลิตภัณฑไดสะดวก      

2 การสงมอบสินคาตรงเวลาตามกําหนด      

3 ชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย      

ดานสงเสริมการขาย 

1 จัดสงฟรีแบบพัสดุเมื่อซื้อสินคา 2 ชิ้น      
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รายงานผลแบบสอบถาม 

โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐชั้นวางของอเนกประสงค(Whale Shelf) 

 แบบสอบถามชุดน้ี เปนการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอชั้นวางของอเนกประสงค(Whale 

Shelf)ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 100 คน 

แบบสอบถามมี 2 ตอน 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจที่มีตอชั้นวางของอเนกประสงค(Whale Shelf) 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ           จํานวน (คน)             รอยละ 

1.เพศ 

ชาย        49  49.0 

หญิง        51  51.0 

รวม        100  100.0 

2.อายุ 

ตํ่ากวา 20 ป       83  83.0 

20-30 ป        15  15.0 

31 – 40 ป       2  2 

ต้ังแต 41 ปขึ้นไป      -   - 

รวม        100  100.0 

3.ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4  4.0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  42  42.0 

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   54  54.0 

ปริญญาตรี       -  - 

ปริญญาโท หรือสูงกวา      -  - 

รวม        100  100.0 
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สถานภาพ            จํานวน (คน)             รอยละ 

4.อาชีพ 

อาจารย        -  - 

นักเรียน/นักศึกษา      99  99.0 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ      1.0  1.0 

พนักงานบริษัท       -  - 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย      -  - 

รับจาง        -  - 

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

รวม        100  100.0 

5.รายได 

ตํ่ากวา 10,000 บาท      91  91.0 

10,000 - 15,000 บาท      9  9.0 

15,000 – 20,000 บาท      -  - 

20,001 บาทขึ้นไป      -  - 

รวม        100  100.0 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยาง

ในการสํารวจคร้ังน้ีจํานวน 100 คน ปรากฏผลดังน้ี 

  

เพศ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 49.0 และเพศ

หญิงจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 51.0 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ

ชาย 

 

 อายุ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีอายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 83.0 

รองลงมามีอายุ 20-30 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.0 และมีอายุ 31 – 40 ป จํานวน 2 คนคิด

เปนรอยละ 2.0 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุตํ่ากวา 20 ป รองลงมาคือมีอายุ 20-30 ปและ

มีอายุ 31 – 40 ป ตามลําดับ 
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ระดับชั้น ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามศึกษาอยูในระดับชั้น ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.0 รองลงมาศึกษาอยูใน

ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 42 คน คิดเปนรอย

ละ 42.0 และศึกษาอยูในระดับชั้นมาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 54 

คน คิดเปนรอยละ 54 .0  โดยผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับชั้นมาอนุปริญญา/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รองลงมาคือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ตามลําดับ 

 

 อาชีพ  ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามอยูในอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 99 คน คิดเปน

รอยละ 99.0 รองลงมาอาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0 โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา รองลงมาอาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ตามลําดับ 

 

 รายได ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามอยูในรายได ตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 91 คน คิด

เปนรอยละ 91.0 รองลงมารายได 10,000 – 15,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.0 โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีรายได ตํ่ากวา 10,000 บาท รองลงมามีรายได 10,000 – 15,000 บาท

ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอชั้นวางของอเนกประสงค(Whale Shelf) 

ความพึงพอใจท่ีมีตอสิ่งประดิษฐชั้นวางของอเนกประสงค(Whale Shelf) 

แสดงจํานวน และคารอยละ คาเฉลี่ย( 𝑋� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

5 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  4 ระดับ ความพึ่งพอใจ มาก 

3 ระดับ ความพึ่งพอใจ ปานกลาง  2 ระดับ ความพึ่งพอใจ นอย 

1 ระดับ ความพึ่งพอใจ นอยที่สุด 

 

ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจที่มีตอชั้นวางของอเนกประสงค(Whale Shelf) 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 𝑿� SD 

ดานผลิตภัณฑ 

1.คุณภาพผลิตภัณฑ 42.00 45.00 12.00 1.00 - 4.28 0.71 

2.รูปแบบการออกแบบของผลิตภัณฑ 14.00 60.00 26.00 - - 3.88 0.62 

3.ประโยชนและคุณคาของการใชงาน 34.00 40.00 24.00 2.00 - 4.06 0.81 

ดานราคา 

1.ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ 
17.00 54.00 29.00 - - 3.88 0.67 

2.ความเหมาะสมของราคากับรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ 
24.00 54.00 21.00 1.00 - 4.01 0.70 

3.ชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย 27.00 45.00 27.00 1.00 - 3.98 0.77 

ดานการจัดจําหนาย 

1.สามารถติดจตอรับชมผลิตภัณฑหรือซื้อ

ผลิตภัณฑไดสะดวก 
24.00 53.00 22.00 1.00 - 4.00 0.71 

2.การสงมอบสินคาตรงเวลาตามกําหนด 30.00 48.00 21.00 1.00 - 4.07 0.74 

3.ชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย 32.00 45.00 23.00 - - 4.09 0.74 
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เกณฑการบอกระดับความพึงพอใจสามารถจัดลําดับคาเฉลี่ย (𝑿�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

เปรียบเทียบโดย0 John W. Best ดังน้ี 

คะแนน    4.50 - 5.00    คือ มากที่สุด 

คะแนน    3.50 - 4.49    คือ มาก 

คะแนน    2.50 - 3.49    คือ ปานกลาง 

คะแนน    1.50 -  2.49   คือ นอย 

คะแนน    1.00 - 1.49    คือ นอยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 𝑿� SD 

ดานสงเสริมการตลาด 

1.มีสวนลดเมื่อซื้อสินคา 2 ชิ้นเหลือ 859

บาท (ปกติ 900บาท) 
25.00 61.00 13.00 1.00 - 4.10 0.64 

2.มีสวนลดใหกับผูแชรเพจราน 10 %  บน 

FACEBOOK 
41.00 40.00 19.00 - - 4.22 0.75 

3.จัดสงฟรีลงทะเบียนเมื่อสั่งครบ 1,300 

บาท 
23.00 57.00 20.00 - - 4.03 0.66 

4.มีการโฆษณาปายหนาราน  Facebook  

และ  Line 
33.00 37.00 29.00 1.00 - 4.02 0.82 
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ตารางที่ 3 ผลรวมแสดงคาเฉลี่ย (𝑋�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในดานสวนประสม

ทางการตลาด 4 P’s 

สวนประสมทางการตลาด 4P’s      𝑿�  SD   ระดับความพึงพอใจ 

1.ดานผลิตภัณฑ      4.07 0.20  มาก 

2.ดานราคา      3.96 0.07  มาก 

3.ดานการจัดจําหนาย     4.05 0.05  มาก 

4.ดานสงเสริมการขาย     4.09 0.09  มาก 

รวม       4.05 0.11  มาก 

จากตารางที่ 3 ผูตอบแบบสอบถามแสดงความความพึงพอใจมีตอชั้นวางของจากไมอัดดาน

สวนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 4.05)  เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานสงเสริมการขายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 4.09) รองลงมาดานดาน

ผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 4.56) รองลงดานการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย (x� = 4.05) และดานราคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 3.96) ตามลําดับ 
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ภาคผนวก ค   ประมวลภาพผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

 

  - ตราสินคา และรูปแบบผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

  - เอกสารสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธโครงการ 

  - รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

- รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑ หรือบริการในโครงการ 

- รูปภาพการนิเทศจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 
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ตราสินคา 

 
 

 

รูปแบบผลิตภัณฑ 
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ประชาสัมพันธโครงการ 

ปายราน 
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เพจ Facebook 
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รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

1.รางออกแบบและวางโครงสราง 

 

 

2.วัดขนาดไม 
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3.ตัดไมตามแบบท่ีรางไว 

 

4.นําแผนไมที่ตัดไวมาประกอบเขาดวยกัน 
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5.ตรวจสอบความเรียบรอยเปนอันเสร็จสิ้น 
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ภาพวัสดุอุปกรณ 

                 

             

 



 
 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ    ชั้นวางของอเนกประสงค (Whale Shelf) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน   มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน  828/214 ซ.เรวัติ1 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

ประมาณคาใชจาย  1,470 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวนิภาภัทร ออกแมน รหัสประจําตัว 41163 ปวส.2/26 

2. นางสาวกัลยากร ศรีชัชวาล รหัสประจําตัว 41190 ปวส.2/26 

 

ลงชื่อ ................................................................ประธานโครงการ 

                   ( นางสาวนิภาภัทร ออกแมน) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

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

ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.............................................................. 

(อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล)...../....../......  (อาจารยวิชยุตม ศรีสะอาด)...../...../..... 

 

ลงชื่อ......................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)...../...../.... 

 



ชื่อโครงการ   ชั้นวางของอเนกประสงค (Whale Shelf) 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยธัญศญา  ธรรมิสกุล 

อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยวิชยุตม ศรีสะอาด 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวนิภาภัทร   ออกแมน  ประธานโครงการ 

2. นางสาวกัลยากร ศรีชัชวาล               รองประธานโครงการ 

 

หลักการและเหตุผล 

สวนใหญผูคนในปจจุบันเร่ิมเห็นขอดีของไมอัดที่มีความแข็งแรงสูงกวาผลิตภัณฑแผนไมอ่ืนๆ

เพราะระกอบดวยชั้นของไมวีเนียรไมที่มีเม็ดในแตละชั้นว่ิงไปในทิศทางที่แตกตางกันเปนวัสดุกอสราง

ที่แข็งแรงทนทานสูง มีความคงตัวไมยืดหด ไมแตกงาย และยึดสกรูไดแนนมากเน่ืองจากเม็ดทรายที่

แตกตางกันของแตละชั้นจะใหสกรูยึดไว สามารถตอกตะปู ใชตะปูควงขันใกลขอบแผนหรือทุกสวนได

รอบดาน ตัดดวยเลื่อย และฉลุไดงายไมแตกหัก สามารถโคงงอไดโดยไมหักฉีก เปนฉนวนกันความ

รอนไดดี รับนํ้าหนักไดในอัตราที่สูงกวาไมธรรมดา เหมาะสําหรับงานขนาดเล็กจนถึงงานขนาดใหญ

ต้ังแตชั้นวางของบางๆจนถึงชั้นวางของขนาดใหญ ใชเปนโครงสรางหลอเสาคอนกรีตในงานกอสราง 

เปนสวนประกอบของเฟอรนิเจอร โครงสรางกลองไม สําหรับรองพื้นนอนที่เตียง ทําผนังหอง ฝา

เพดาน นํามาสรางสรรคเปนงานตกแตงที่สวยงามสรางรายไดเปนอยางดี 

ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จากการนํา

วัสดุที่เปนไมแผนเรียบธรรมดามาเพิ่มมูลคาใหเปนสวนผลิตในการสรางตัวสินคา ใหออกมาเปนกลอง

เก็บของอเนกประสงคที่ทําจากไมอัด เพื่อดําเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ด่ังพระราชดําริของพระ

เจาอยูหัวรัชกาลที่9 ที่วาดวยการใชอยางพอเพียง ผูจัดทําของเราน้ันไดคิดคนที่จะตอยอดจากไมอัดแผน

เรียบธรรมดามาประดิษฐเปนรูปทรงปลาวาฬ กลายเปนสินคาที่เพิ่มมูลคาใหกับไมได 

 

 



วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อพัฒนาทักษะในการประดิษฐคิดคน 

3. เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะกระบวนการทํางานเปนกลุม 

4. เพื่อสรางเสริมความคิดในเชิงสรางสรรค และพัฒนาการในเชิงบวก 

เปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากไมอัด 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ออกแบบชิ้นงาน 

2. วางแผนดําเนินงาน 

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 

4. จัดเตรียมสถานที่ในการประดิษฐชิ้นงาน 

5. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวาดโครงสรางบนแผนไม 

2. วัดความกวางและความสูงของไมที่จะประกอบเปนชั้นวางของ 

3. ตัดแผนไมที่วาดโครงสรางไว 

4. นําแผนไมที่ตัดแลวมาประกอบเปนชั้นและรูปทรงที่วาดไว โดยตะปูเปนตัวยึด 

5. นําแล็กเกอรมาพนที่ชิ้นงาน ใหเงางาม 

6. ตรวจสอบความเรียบรอยของชิ้นงาน เปนอันเสร็จสิ้นของการทํางาน 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

2. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 



ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1.ลงความเห็นในการขายสินคา          

2.สรุปความเห็นขายสินคา เมี่ยงปลาทู  

3.รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

         

4.จัดเตรียมอุปกรณในการขายสินคา          

5.จัดเตรียมสถานที่ในการทําสินคาเพื่อ

ไปจําหนาย 

         

6.หาแหลงวัตถุดิบ          

7.ลงสถานที่ในการขายสินคา ตาม

ออฟฟศตาง ๆ 

        

8.สรุปผลการปฏิบัติงาน         

9.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน          

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ปฏิบัติการ 828/214 ซ.เรวัติ ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

สถานที่จําหนายสินคา เพจFacebook:Whale shelf 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 1,470 บาท  

1. ไมอัด       600 บาท 

2. แล็กเกอร      150 บาท 

3. ตะปู         20 บาท 

4. เลื่อยไฟฟา                            700   บาท 

รวม       1,470 บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอชิ้นงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันและหารายไดใหกับตัวเองและครอบครัว 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคและมีคุณคา 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. คอนขางที่จะประกอบชิ้นงานยาก  

เพราะดวยรูปทรงที่ออกแบบแตกตางจากชั้นไมทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 



ขอเสนอแนะ 

 1.    หมั่นดูแลรักษาทําความสะอาดเพื่อปองกันการขึ้นรา 

2. วัสดุที่นํามาใชควรหาแหลงวัตถุดิบสํารองไว 

 

  

 

ลงชื่อ.............................................     ลงชื่อ.............................................   

     (อาจารยธัญศญา ธรรมิสกุล)                                                   (อาจารยวิชยุตม  ศรีสะอาด)             
      อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                        อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 
 

 

ลงชื่อ............................................. 
(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 
 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ

บางนา 
สําโรง ปากนํ้า 

ส่ีแยกเทพารักษ 

สถานท่ีจัดทํา 828/214 ซ.เรวัต1ิ  

ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
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ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

ชื่อ นามสกุล   :  นางสาวนิภาภัทร ออกแมน 

วัน เดือน ป   :   28 มีนาคม 2543 

สถานที่เกิด   :  กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา   :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานที่ศึกษา   :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตําแหนงในโครงการ  :   ประธานโครงการ 

 

ชื่อ นามสกุล   :  นางสาวกัลยากร ศรีชัชวาล 

วัน เดือน ป   :   6 มกราคม  2543 

สถานที่เกิด   :  กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา   :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานที่ศึกษา   :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตําแหนงในโครงการ  :   รองประธานโครงการ 
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