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บทคัดยอ 

หัวขอโครงการ  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ โคมไฟไมไอศกรีม 

                               Artification of Innovation : Lamp made of ice cream stick 
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อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยวงศเดือน ประไพวัชรพันธ 

อาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยอุดมพร    เปตานนท 

สาขาวิชา  สาขาวิชาการตลาด 

สถาบัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

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

บทคัดยอ 

โครงการน้ีเปนโครงการประเภท นวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟจากไมไอศกรีมมีวัตถุประสงคเพื่อ

(1) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ (2) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือ

ใช(3) เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม(4) เพื่อใหนักศึกษามี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

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

ประเมินผล จากผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 

1.วันเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการ คือ เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตวันที่ มิถุนายน 2562 

ถึง กุมภาพันธ 2563  สถานที่ดําเนินโครงการ คือ 119/13 ซอยจตุรมิตร 11 หมู 5 ถนน เทพารักษ 

ตําบล บางพลีใหญ อําเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 

2. ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ มีเงินลงทุน 2,400 บาท เสียคาใชจาย 2,151 บาท 

คงเหลือเงิน 249 บาท 

3. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ  ซึ่งตามวัตถุประสงคของโครงการน้ัน(1) 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ (2) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช(3) 

เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม(4) เพื่อใหนักศึกษามีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 



 
 

4. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานโครงการ คือ วัตถุดิบที่ใชอาจมี

จํานวนไมเพียงพอตอการผลิต 

 5. ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงการประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ คือ (1)วัสดุ

ที่นํามาใชควรหาแหลงวัตถุดิบสํารองไว (2)ควรเก็บวัตถุดิบไวในที่แหง เพื่อปองกันการขึ้นรา 

6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอโคมไฟไมไอศกรีมผูตอบโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (x� = 4.62) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัด

จําหนาย อยูในระดับที่มาก มีคาเฉลี่ย (x� = 4.78)ตามลําดับ รองลงมาคือดานราคา มีคาเฉลี่ย (x� 

= 4.65)ดานการสงเสริมทางการตลาด อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (x� = 4.57)ตามลําดับและ

ดานผลิตภัณฑ ระดับมากมีคาเฉลี่ย (x� = 4.47)ตามลําดับ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



(ข) 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากอาจารยวงศเดือน  ประไพวัชรพันธ อาจารยที่

ปรึกษาและ อาจารยอุดมพร  เปตานนท อาจารยที่ปรึกษารวมโครงงาน ที่ไดใหคําเสนอแนะ 

แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ มาโดยตลอดรวมทั้งขอขอบคุณอาจารยอุดมพร เปตานนท 

ที่คอยตรวจสอบแผนธุรกิจ จนโครงการเลมน้ีสําเร็จสมบูรณ ผูศึกษาจึงอยากขอขอบพระคุณอยาง

สูง 

 ขอกราบขอบพระคุณพอ คุณแม และผูปกครอง ที่ใหปรึกษาในเร่ืองราวตาง ๆ รวมทั้งเปน

กําลังใจที่ดีเสมอมา 

 สุดทายน้ีขอขอบใจเพื่อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ที่ไดใหความรวมมือ

ในการทําแบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจที่มีตอสิ่งประดิษฐโคมไฟไมไอศกรีม 

 

         ขอขอบพระคุณ 

          

            คณะผูจัดทํา 

โครงการสิ่งประดิษฐโคมไฟไมไอศกรีม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

 

           หนา 

บทคัดยอ          (ก) 

กิตติกรรมประกาศ         (ข) 

บทท่ี 1  บทนํา 

 หลักการและเหตุผล        1 

 วัตถุประสงคของโครงการ       2 

 เปาหมายของโครงการ        2 

 การติดตามผล และการประเมินโครงการ      2 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ        2 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ      3 

แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ       5 

 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค      9 

 แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ       13 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด       18 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ        21 

บทท่ี 3 วิธีการดําเนินโครงการ 

 วิธีการดําเนินการ        24 

 แผนการปฏิบัติงาน        24 

 สถานที่ดําเนินโครงการ        26 

 ขอบเขตดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ      27 

 การจัดทําแผนธุรกิจ        27 

  บทสรุปผูบริหาร        27 

  วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ     28 

  ความเปนมาของธุรกิจ       28 

  ผลิตภัณฑ          29 

 

 

 



 
 

สารบัญ (ตอ) 

          

           หนา 

บทท่ี 3 วิธีการดําเนินโครงการ (ตอ) 

  การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการวิเคราะหตลาด    30 

  แผนบริหารจัดการ       34 

  แผนการตลาด        38 

  แผนการผลิต        44 

  แผนการเงิน        49 

  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 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันโลกเราพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก พรอมกันน้ันโลกของเราก็เปลี่ยนแปลงไป

เชนกัน โลกรอนขึ้น เพราะมนุษยละเลยสิ่งแวดลอมเชนการใชถุงพลาสติกจํานวนมากแทนที่จะใช

ถุงผา ซึ่งถุงพลาสติกน้ันทําใหเกิดภาวะโลกรอนหรือวัสดุที่ไมไดเกิดจากธรรมชาติ ยอยสลายไมได 

ทําใหเกิดขยะสะสมมากมาย เปนขยะที่ตองทําลายโดยการเผาไหมจึงจะทําใหเกิดมลภาวะทาง

อากาศที่สงผลรบกวนในชีวิตประจําวัน การแกไขปญหาโดยการปลูกฝงจิตสํานึกเร่ิมตนจากตนเอง

และคนรอบขาง การทิ้งขยะใหถูกที่และใชการแยกขยะเพื่อที่จะนําขยะที่มีมูลคาไปทําการรีไซเคิล

และเลี่ยงการใชถุงพลาสติกที่ไมจําเปนโดยการเปลี่ยนไปใชถุงผาเพื่อชวยลดปญหาขยะ เมื่อขยะ

ลดลงการเผาขยะก็จะลดลงตามไปดวยเปนการชวยลดปญหาสภาวะโลกรอน หากทุกคนมีวินัยใน

การทิ้งขยะหรือใชวัสดุอยางมีประสิทธิภาพสภาพแวดลอมจะดีขึ้นไมมีมลภาวะทางอากาศที่สงผล

ตอสุขภาพในภายหลังปญหาสภาวะโลกรอนที่กําลังจะเกิดขึ้นก็ลดลง และรวมกันรณรงคใหใช

สิ่งของหรือวัสดุที่ทําจากธรรมชาติยอยสลายได เปนการลดขยะมลพิษทางสภาพแวดลอม   

ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จากการ

นําวัสดุที่มีอยูในธรรมชาติอยางไมไอศกรีมมาเพิ่มมูลคาใหเปนสวนผลิตในการสรางตัวสินคาโคม

ไฟจากไมไอศกรีมโดยการวางแผน ออกแบบและลงมือปฏิบัติของคณะผูจัดทําโครงการ อีกทั้งยัง

สงเสริมทักษะทางดานวิชาชีพและการหารายไดในวัยเรียน การนําวิทยาศาสตรมาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันและการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการใชวัสดุธรรมชาติอยางไมไอศกรีม

เปนการลดปริมาณขยะและมลพิษที่มีอยูใหลดนอยลง 



2 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุธรรมชาติ 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 

เปาหมายของโครงการ 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ 

 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลเพิ่มใหกับวัสดุธรรมชาติ 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสรางผลิตภัณฑที่แปลกใหมและมีคุณคา 



 
 

บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวของ 

 

โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐจากวัสดุที่เหลือใชโครงการสิ่งประดิษฐหอคอยโคมไฟ ไดศึกษา

แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ ดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

2. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

4. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 

5. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรมมาจากคําภาษาอังกฤษวา “Innovation” ตามรากศัพทหมายถึง การกระทําที่ให

ของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับคํานิยามของ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (2549) ไดใหความหมาย

ของนวัตกรรมไววา นวัตกรรมคือ “ สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรู และความคิดสรางสรรคที่มี

ประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม” 

ทอมัส ฮิวช (Thomas Hughes) ไดใหความหมายของ “นวัตกรรม” วา เปนการนําวิธีการ

ใหม ๆ มาปฏิบัติหลังจากไดผานการทดลองหรือไดรับการพัฒนามาเปนขั้น ๆ แลว เร่ิมต้ังแตการ

คิดคน (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติ

กอน (Pilot Project) แลวจึงนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกตางไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา  

มอรตัน (Morton,J.A.) ใหความหมาย “นวัตกรรม” วาเปนการทําใหใหมขึ้นอีกคร้ัง

(Renewal) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงสิ่งเกาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหนวยงาน 

หรือองคการน้ัน ๆ นวัตกรรม ไมใชการขจัดหรือลมลางสิ่งเกาใหหมดไป แตเปนการ ปรับปรุงเสริม

แตงและพัฒนา 

วัชรพล  วิบูลยศริน (2556) ไดใหความหมาย “นวัตกรรม” ไววาหมายถึง วิธีการปฏิบัติ

ใหมๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดมาจากการคิดคนพบวิธีการใหมๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุง

ของเกาใหเหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหลาน้ีไดรับการทดลอง พัฒนาจนเปนที่เชื่อถือได 
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ดังน้ันสรุปไดวา นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหมที่กระทําซึ่งเกิดจากการใชความรู ใชความคิด

สรางสรรค สิ่งใหมในทีน้ีอาจจะอยูในรูปของผลิตภัณฑ แนวคิด หรือกระบวนการ ที่สามารถ

นําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนา (อางอิงจากhttps://www.gotoknow.org/posts/) 

   องคประกอบของนวัตกรรม ประกอบดวย 

1. ความใหม ใหมในทีน้ีคือ สิ่งใหมที่ไมเคยมีผูใดทํามากอน เคยทํามาแลวในอดีตแตนํามา

ร้ือฟนใหม หรือเปนสิ่งใหมที่มีการพัฒนามาจากของเกาที่มีอยูเดิม 

2. ใชความรูหรือความคิดสรางสรรคในการพัฒนานวัตกรรมตองเกิดจากการใชความรูและ

ความคิดสรางสรรคในการสรางและพัฒนา ไมใชเกิดจากการลอกเลียนแบบ หรือการทําซ้ํา 

3. มีประโยชน สามารถนําไปพัฒนาหรือแกปญหาในการดําเนินงานได ถาในทางธุรกิจตอง

มี 

4. นวัตกรรมมีโอกาสในการพัฒนาตอไดชั้นตอนของนวัตกรรม  

1. การคิดคน (Invention) เปนการยกรางนวัตกรรมประกอบดวยการศึกษาเอกสารทฤษฎีที่

เกี่ยวกับนวัตกรรม การกําหนดโครงสรางรูปแบบของนวัตกรรม 

2. การพัฒนา ( Development) เปนขั้นตอนการลงมือสรางนวัตกรรมตามที่ยกรางไว การ

ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมและการปรับปรุงแกไข 

3. ขั้นนําไปใชจริง(Implement) เปนขั้นที่มีความแตกตางจากที่เคยปฏิบัติเดิมมา ในขั้นตอน

น้ีรวมถึงขั้นการทดลองใชนวัตกรรม และการประเมินผลการใชนวัตกรรม 

4. ขั้นเผยแพร ( Promotion) เปนขั้นของการเผยแพร การนําเสนอ หรือการจําหนาย 

หลักการสรางสรรคงานประดิษฐ  

การสรางสรรคงานประดิษฐใหประดิษฐใหประสบผลสําเร็จน้ัน ผูเรียนตองมีความพึง

พอใจ ในการทํางาน โดยยึดหลักการดังน้ี 

1. หมั่นศึกษาหาความรูในงานที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผูเชี่ยวชาญการในชุมชนการ

โรงเรียน จากตัวอยางสิ่งประดิษฐที่สนใจ 

2. ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐชิ้นงานโดยการ

วิเคราะห ดวยตนเองหรือศึกษาจากผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือจากสื่อตาง ๆ เชน วารสาร หนังสือ เปนตน 

3. ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ ผูเรียนตองศึกษาคนควาและทดลองปฏิบัติตามแนวคิดที่

ไดสรางสรรคไว และมีการปรับปรุงแกไข ขอบกพรองจนสําเร็จเปนชิ้นงานประดิษฐที่พึงพอใจ 

การออกแบบงานประดิษฐ 

การออกแบบงานประดิษฐ  เปนการสรางรูปลักษณของชิ้นงาน โดยอาศัยความคิด

สรางสรรคความรูความเขาใจ ในหลักการออกแบบและนํามาใช ทําใหการออกแบบชิ้นงานน้ันมี

คุณคาและนาสนในยิ่ง  
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1. การออกแบบ หมายถึง การทําตนแบบ หรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการ

ประดิษฐ เพื่อใหไดผลงานสําเร็จตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสม

สวยงาม 

2. ที่มาของการออกแบบงานประดิษฐ 

2.1. การศึกษาแบบของงานที่ตนสนใจจากหนังสือ นิตยสารแลวทดลองปฏิบัติ 

2.2. การดัดแปลงแบบที่มีอยูเดิม หรือแบบตัวอยางโดยทําการศึกษาแบบ จนเกิดความเขาใจ 

จึงปฏิบัติการสรางแบบ โดยการนําเอาแนวความคิดหรือความคิดสรางสรรคของตนเองไป

ผสมผสานทําใหไดแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะไมเหมือนใคร 

2.3. การออกแบบดวยตนเองคือการออกแบบที่เกิดจากแนวคิดของตนเองและทดลอง

ปฏิบัติสรางแบบจนไดแบบที่สวยงาม เหมาะสมตามความตองการ 

ประโยชนของงานประดิษฐ 

1. งานประดิษฐมีความสัมพันธเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของไทย 

2. งานประดิษฐมีความสัมพันธเกี่ยวของขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 

3. งานประดิษฐชวยใหเกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 

4. งานประดิษฐชวยใหการทํางานของสมองและประสาทสัมผัสประสานสัมพันธกัน 

5.  ใชเปนเคร่ืองประดับตกแตง ของขวัญที่ระลึก 

6รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

7.  เปนการฝกลักษณะนิสัยในการทํางานใหมีความอดทน (อางอิงจาก

http://netra./pru.ac.th) 

  

2. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ 

แนวคิดในเร่ืองวัฎจักรของผลิตภัณฑ  ชี้ใหเราเห็นวาระดับของผลกําไรจะไมคงที่อยู

ตลอดไปโดยไมลดลง  สินคาใด ๆ ก็ตามยอมจะตองถึงจุดอ่ิมตัวและถดถอยเหมือนกันหมด ดวย

เวลาและความเร็วที่ตางกันออกไป  ดังน้ันการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ อยู

ตลอดเวลา  จึงเปนแนวทางใหผลิตภัณฑเปนที่ตองการของผูบริโภคตอไปไมสิ้นสุด 

การลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑใหมก็มีความเสี่ยงสูงมาก สภาพการณของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

สลับซับซอนและไมแนนอน  อัตราการลมเหลวของผลิตภัณฑใหมจึงคอนขางสูงผลิตภัณฑบาง

ชนิดเปนผลจากความคิดสรางสรรคที่ ดีมากแตไมมีโอกาสพัฒนา อยางไรก็ตาม เวลาพูดถึง

ผลิตภัณฑใหม  ไมจําเปนตองเปนสิ่งประดิษฐใหมถอดดามเสมอไป  ผลิตภัณฑใหมสวนมากเปน

นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากประดิษฐกรรมเกา แตใชประโยชนไดดีกวาเดิม  และเปนที่ยอมรับของ

ทองตลาด  การหยิบยืมเอาความคิดหรือผลงานออกแบบในอดีตมาขัดเกลาใหม  พัฒนาตอเติมเสริม

แตงใหขยายออกไปเปนฐานของการสรางนวัตกรรมที่ไมมีที่สิ้นสุด 
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การหาความคิดใหม ๆ เปนขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่สําคัญ  แต

เราจะฟูมฟกและบมเพาะความคิดตาง ๆจะพัฒนาความคิด  จะคนหาความคิดจากไหน  และดวยวิธี

ใด  เปนคําถามที่นักออกแบบมือใหมประสงคจะไดรับคําตอบมากที่สุดสิ่งแรกที่ควรทําและบัง

เกิดผลที่รวดเร็ว คือการมองหาคําแนะนํา การชี้แนวทาง การอรรถาธิบาย  และการศึกษาผลงานของ

นักออกแบบรุนกอน  เพื่อจะไดเขาใจวิธีคิดและวีทํางานของเขาเหลาน้ัน  แลวนํามาประยุกตใชให

เหมาะสมแตในรูปขององคกรแลว  การพัฒนาผลิตภัณฑใหมทุกชนิดลวนเ ร่ิมตนมาจาก

แนวความคิดทั้งสิ้น  และมักเปนการทํางานรวมกันเปนทีม  โดยเปดโอกาสใหคนกลุมตาง ๆ ที่มี

ความรูและทักษะตางกันชวยกันคิดชวยกันพัฒนา  แตทั้งน้ีแนวคิดใหมที่ไดมาน้ัน  จะตองเหมาะสม

กับสภาพแวดบอมของการดําเนินธุรกิจน้ันดวย  จึงจะเกิดประโยชนแทจริงไดการออกแบบ

ผลิตภัณฑที่เนนคุณคาทางความงาม 

รูปลักษณที่งดงามสะดุดตานับเปนหัวใจพื้นฐานของผลิตภัณฑ  และผลิตภัณฑบางประเภท

ประเด็นในการพิจารณาเลือกซื้อของผูบริโภค  อาจไมใชเร่ืองของสมรรถนะหรือคุณสมบัติพิเศษ

โดดเดนสําหรับการใชงานของผลิตภัณฑน้ัน  แตกลับเปนความพึงพอใจในความงามของรูปโฉม

ภายนอกเปนประเด็นสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ  แนวคิดน้ีมีลักษณะที่สนองตอบคานิยมใน

สังคมมากกวาความจําเปนหรือความตองการขั้นพื้นฐาน  สอดคลองกับสุภาษิตไทยที่วา  ไกงาม

เพราะขน  คนงามเพราะแตง ไดแก  ผลิตภัณฑกลุมเคร่ืองประดับ เสื้อผา ของขวัญ เฟอรนิเจอร  

และของตกแตงบาน เปนตน 

การออกแบบผลิตภัณฑที่เนนคุณคาทางประโยชนใชสอย 

หลักการดําเนินธุรกิจตองถือวาผูบริโภคมีความหมายและสําคัญตอการอยูรอดของธุรกิจ  

ผูบริโภคยุคใหมมีความรูและมีวิจารณญาณที่ดีขึ้นในการพิจารณาเลือกซื้อสิ่งของตาง ๆ ไมถูกชักจูง

งายและซื้อเฉพาะสิ่งที่จําเปนและมีคุณคาโดยแทจริงตอการใชอุปโภคบริโภค  การออกแบบ

ผลิตภัณฑใหมจําเปนตองมีการศึกษาคนควาขอมูล (Research)  เพื่อกําหนดแนวทางใหสอดคลอง

กับความตองการของกลุมเปาหมายใหชัดเจน  และควรตระหนักอยูเสมอวาผูบริโภคมักจะซื้อสินคา

ที่เขาเชื่อวาจะแกปญหาที่กําลังเกิดขึ้นกับเขาได  ดังน้ันปญหาจึงเปนตัวกระตุนการซื้อของผูบริโภค

ที่แข็งแกรงเสมอ  แนวคิดน้ีจะเนนการแกปญหาเปนประเด็นสําคัญ  ไมนิยมการเสริมแตงเพื่อความ

สวยงามจนเกินความจําเปนความเหมาะสมกับสรีระของผูใชงาน 

เปนการออกแบบผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสรีระของผูใชงานมากอนสิ่งอ่ืนใด  รูปแบบของผลิตภัณฑจะ

เปนไปในลักษณะที่จงใจใหเกิดการตอบสนองทางกายภาพที่ดี  ไมกอใหเกิดความเมื่อยลาโดยงาย 

กระชับไดสวนกับสรีระ เปนตน 
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การออกแบบที่เนนการประหยัดเน้ือที่ 

เปนการออกแบบผลิตภัณฑที่คํานึงถึงการประหยัดเน้ือที่ในการขนสง  การจัดเก็บ  และการ

พกพาเปนสําคัญ  รูปแบบของผลิตภัณฑที่จะกอใหเกิดการประหยัดเน้ือที่ไดน้ัน  มักจะเปนไปใน

รูปแบบของผลิตภัณฑที่พับได  ซอนได  ยืดหดได  ถอดประกอบได เปนตน 

การออกแบบที่เนนความคลองตัวในการใชงาน 

เปนการออกแบบผลิตภัณฑที่เนนการแกปญหาดานการใชงานของผลิตภัณฑใหเกิดความ

คลองตัวและสะดวกมากขึ้น  รูปแบบของผลิตภัณฑมักเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และ

วิถีการดําเนินชีวิตทั้งทางการงานและสวนตัว  ควบคูกับความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

ความสัมพันธกันระหวางรูปลักษณกับพฤติกรรมการใชงาน 

เปนการออกแบบผลิตภัณฑที่อาศัยการมองเห็นความสัมพันธระหวางรูปลักษณกับพฤติกรรมการ

ใชงานที่ตอบรับกัน เชน การรวมเอาผลิตภัณฑที่มีตําแหนงการใชงานเดียวกันเขาดวยกัน  แตคงไว

ซึ่งประสิทธิภาพของการใชสอยเดิม  ขอเดนของแนวคิดน้ีคือเกิดความเรียบรอยและสรางความ

ประหลาดใจเมื่อพบเห็นไดมาก 

การออกแบบผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุใชแลว 

การรณรงคนําวัสดุที่ยังใชประโยชนไดออกมาจากกองขยะน้ัน  สามารถลดปริมาณขยะที่

ตองกําจัดลงได  ทําใหเกิดแนวคิดที่จะนําเอาวัสดุใชแลวที่ยังทําประโยชนไดอีกกลับมาเขา

กระบวนการแปรรูป  เพื่อดัดแปลงใชประโยชนในรูปแบบของผลิตภัณฑที่แตกตางออกไปจากเดิม  

วัสดุที่ถูกนํามาใชใหมน้ันมีต้ังแต ไม ขวดแกว โลหะ พลาสติก และอ่ืน ๆ ที่ผูคนใชแลวทิ้ง แนวคิด

ดังกลาวเปนเร่ืองที่ดีมาก แตผลิตภัณฑที่ไดน้ันจะตองมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน และที่สําคัญคือตอง

เปนที่ยอมรับของตลาด 

การออกแบบผลิตภัณฑที่เนนความเปนธรรมชาติ 

ปจจุบันคนสวนใหญมีแนวโนมตองการหวนคืนสูออมกอดของธรรมชาติ เพราะตองการ

ความสงบ ผอนคลาย และที่พักทางใจในการฟนฟูความคิดสรางสรรคและจินตนาการ และคนอีก

สวนหน่ึงเชื่อวาวัตถุดิบจากธรรมชาติคือความสด สะอาด บริสุทธิ์ และมีคุณคาที่จะทําใหสุขภาพ

ของเราแข็งแรง  ดังน้ันความนิยมในตัวผลิตภัณฑที่มีสวนชวยใหเราไดใกลชิดกับธรรมชาติมากขึ้น

น้ัน  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ยังคงเปนกระแสนิยมที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  

ถึงแมวาจะมีชวงเวลาของการละเลยหรือหางเหินบาง แตทายที่สุดมนุษยกับธรรมชาติก็มิอาจแยก

ขาดจากกันได 

การออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  หรือการใชเทคโนโลยีการผลิตที่

สะอาดที่เรียกกันทั่วไปวาผลิตภัณฑสีเขียว (Green product) น้ัน  มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการ
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บริโภคของมนุษย ที่มีแนวโนมการบริโภคที่เร็วขึ้น เบื่อแลวทิ้ง ทําใหเกิดขยะมากมายที่ไมเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมทั้งๆ ที่ผลิตภัณฑน้ันยังไมเสียหรือชํารุดเพียงบางสวนซึ่งสามารถซอมแซมใชใหมได 

การออกแบบผลิตภัณฑตลาดเฉพาะกลุม 

ผลิตภัณฑหลายอยางออกแบบมาเพื่อ ใชกับกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ หรือใชใน

บางสถานที่เทาน้ัน แตสําหรับผลิตภัณฑบางอยางก็เหมาะสมกับการใชงานในบางกลุมคน เชน  

สุขภัณฑสําหรับเด็ก  โทรศัพทสําหรับคนตาบอด  เปนตน 

จุดมุงหมายของการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับตลาดเฉพาะกลุม  ก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา

กับคูแขงรายใหญที่มุงสูตลาดหลัก  ซึ่งเปนการทําตลาดที่วัดกันดวยปริมาณมาก (Economies of 

scale)  ทั้งในการผลิต  การจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด  

ชองวางการตลาดที่มุงสรางความแตกตางผลิตภัณฑออกจากตลาดใหญ  ยังมีโอกาสอีกมาก  แตเรา

ตองทําความเขาใจลูกคาอยางจริงจังและรวดเร็วกวาคูแขง  ตองเรียนรูถึงพฤติกรรมของลูกคา  

ทัศนคติ  การตัดสินใจ และวิถีการดําเนินชีวิต (Lifestyle)  มาเปนปจจัยสําคัญของการกําหนด

ทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑเฉพาะกลุมน้ัน  การเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานวิถีการดําเนิน

ชีวิตของกลุมตาง ๆ  ยังชวยใหคนพบถึงความตองการที่ซอนอยูในใจของลูกคา และสามารถที่จะ

ตอบสนองลูกคาไดรวดเร็ว  และสรางนวัตกรรมใหมๆ  ที่แตกตางได 

การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรม 

เอ็ดวิน อี. บอบโรว  กลาววา  "มนุษยมีสิ่งจําเปนนอยแตมีความอยากมากมายจงคนหาสิ่ง

ตาง ๆ  ที่คนตองการ  แลวจึงผลิตมันขึ้นมา"ความจริงแลวมนุษยสามารถมีชีวิตอยูไดโดยปราศจาก

นวัตกรรม แต เมื่อประวัติศาสตรหมุนเวียนเปลี่ยนไป  แนวโนมการพึ่งพิงนวัตกรรมใหม

(Innovation) ก็มีมากขึ้นเร่ือย ๆ จนกลายเปนองคประกอบจําเปนสําหรับอริยธรรมของเรา  ดังน้ัน

หากตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหประสบความสําเร็จ  ใหพัฒนาเฉพาะสินคาที่ผูบริโภคตองการ

จะซื้อเทาน้ัน นักออกแบบอาจจะชอบความคิดของตัวเองเหมือนแมที่เห็นลูกตัวเองนารัก  

 แตคนอ่ืน ๆ  จะชอบความคิดของเราหรือไม  ยังเปนคําตอบคลุมเครือที่ตองรอการพิสูจน  ดังน้ัน

การคนหาสิ่งตาง ๆ ที่คนสวนใหญตองการ  แลวจึงผลิตมันขึ้นมาดูจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมและ

มีความเสี่ยงตอการลมเหลวทางธุรกิจนอยกวา 

การออกแบบผลิตภัณฑที่เนน บาง เล็ก และใหอิสระ 

ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคในยุคดิจิตอลสวนใหญปรารถนาคือขนาดเล็ก  พกพาสะดวก นํ้าหนัก

เบา ใชงานคลองตัว  และอัดแนนดวยสมรรถนะ  แตการที่จะทําใหผลิตภัณฑมีคุณลักษณะเบา บาง  

เล็ก และใหอิสระไดน้ัน มักตองอาศัยความกาวหนาทางวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมมา

ชวยแกปญหาในอีกมุมมองหน่ึงของการตลาดแลว การต้ังแนวความคิดแบบใหมถอดดามสําหรับ

การออกแบบผลิตภัณฑน้ันเปนเร่ืองยาก  เพราะกวาที่แนวคิดจะเปนรูปธรรมไดตองใชเวลาและเงิน

ลงทุนสูง  รวมทั้งมีภาวะความเสี่ยงสูงดวย  ทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจคือ การออกแบบตอยอดของ
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เกา  โดยการนําเอาสิ่งที่มีอยูแลวมาดัดแปลงเพิ่มเติมคุณสมบัติบางประการใหเกิดผลดีขึ้นกวาที่

เปนอยู เชน ปลอดภัยกวา ประหยัดกวา  กะทัดรัดกวา ทนทานกวา ใชงานงายกวา ดูแลรักษางายกวา  

รูปแบบดูดีและทันสมัยกวาฯลฯ เชน พัดลมใบพัดรูปแบบมาตรฐานทั่วไปนํามาพัฒนาดัดแปลงเปน

พัดลมหลายหัว พัดลมมือถือ พัดลมพับเก็บได  พัดลมไอนํ้า พัดลมมีกลิ่นหอม เปนตน ซึ่งทั้งหมดน้ี

ลวนเปนผลมาจากการคิดตอยอดของเกาทั้งสิ้น ทําใหเกิดเปนทางเลือกใหมกับผูใชและผูผลิต

ตามมาอีกมากมาย  (อางอิงจากhttp://netra./pru.ac.th) 

 

3.แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาปจเจกบุคคล กลุมบุคคล หรือองคการ และกระบวนการ

ที่พวกเขาเหลาน้ันใชเลือกสรร รักษา และกําจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ประสบการณ หรือ

แนวคิด เพื่อสนองความตองการและผลกระทบที่กระบวนการเหลาน้ีมีตอผูบริโภคและสังคม

พฤติกรรมผูบริโภคเปนการสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร 

เพื่อพยายามทําความเขาใจกระบวนการการตัดสินของผูซื้อทั้งปจเจกบุคคลและกลุมบุคคล 

พฤติกรรมผูบริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผูบริโภคปจเจกชน อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร

และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามทําความเขาใจความตองการของประชาชน พฤติกรรม

ผูบริโภคโดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคโดยกลุมบุคคลเชนครอบครัว 

มิตรสหาย กลุมอางอิง และสังคมแวดลอมดวยพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) 

หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการทาง

เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออก 

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหาการซื้อ การ

ใช 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 ซื้อเมื่อไร 

อยางไร ที่ไหน และบอยแคไหน 
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แองเจิลคอลแลต และแบลคเวลล (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดใหความหมาย

ของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการ

จัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู

กอนแลว และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541: 124 – 125) อางอิงจาก Kotler, Philip. (1999). 

Marketing Management ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง 

การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาแลวซึ่งการใชสินคาและ

บริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการ

ใชสินคา 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

การกําหนดขั้นตอนของการตัดสินใจต้ังแตขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทาย การตัดสินใจโดยมี

ลําดับขั้นของกระบวนการ ดังกลาว เปนการตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ ซึ่งเปนการ

ตัดสินใจโดยใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรเปนเคร่ืองมือชวยในการหาขอสรุปเพื่อการตัดสินใจ 

ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยูหลายรูปแบบ 

ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเปน 7 ขั้นตอน ดังน้ี  

ขั้นที่ 1 การระบุปญหา (Define the problem) เปนขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญอยางมาก 

เพราะการระบุปญหาไดถูกตองหรือไม ยอมมีผลตอการดําเนินการในขั้นตอ ๆ ไปของกระบวนการ

ตัดสินใจ ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพของการตัดสินใจดวย ดังน้ัน ผูบริหารจึงควรระมัดระวังมิ

ใหเกิดความผิดพลาดในการระบุปญหาขององคการ ทั้งน้ี ผูบริหารควรแยกแยะความแตกตาง

ระหวางอาการแสดง (symptom) ที่เกิดขึ้นกับตัวปญหาที่แทจริงเสียกอน ยกตัวอยางเชน กรณีที่

ยอดขายของบริษัทลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินคาตํ่า จะเห็นวาการที่ยอดขายลดลง เปน

อาการแสดง และปญหาที่ตองแกไขไดแก การที่คุณภาพสินคาตํ่า ดังน้ันผูบริหารที่ชาญฉลาดตอง

คอยสังเกตอาการแสดงตาง ๆ ทั้งตองรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการคนหาสาเหตุของอาการแสดง

เหลาน้ัน ซึ่งจะนําไปสูการระบุปญหาที่แทจริงไดอยางถูกตองแมนยํา 

ขั้นที่ 2 การระบุขอจํากัดของปจจัย (Indentify limiting factors) เมื่อสามารถระบุปญหาได

ถูกตองแลว ผูบริหารควรพิจารณาถึงขอจํากัดตาง ๆ ขององคการ โดยพิจารณาจากทรัพยากรซึ่งเปน

องคประกอบของกระบวนการผลิต ไดแก กําลังคน เงินทุน เคร่ืองจักร สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

รวมทั้งเวลาซึ่งมักเปนปจจัยจํากัดที่พบอยูเสมอ ๆ การรูถึงขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่ไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได จะชวยใหผูบริหารกําหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกใหแคบลงไดตัวอยางเชน 

ถามีเงื่อนไขวาตองสงสินคาใหแกลูกคาภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแกไขปญหาการผลิต

สินคาไมเพียงพอที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 เดือน ก็ควรถูกตัดทิ้งไป  
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ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนตอไป ผูบริหารควร

ทําการพัฒนาทางเลือกตาง ๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือกเหลาน้ันควรเปนทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความ

เปนไปได ในการแกปญหาใหนอยลงหรือใหประโยชนสูงสุด ตัวอยางเชน กรณีที่องคการประสบ

ปญหาเวลาการผลิตไมเพียงพอ ผูบริหารอาจพิจารณาทางเลือกดังน้ี 1) เพิ่มการทํางานกะพิเศษ 2) 

เพิ่มการทํางานลวงเวลาโดยใชตารางปกติ 3) เพิ่มจํานวนพนักงาน หรือ 4) ไมทําอะไรเลย ในการ

พัฒนาทางเลือกผูบริหารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริหารอ่ืน ๆ ที่ประสบความสําเร็จทั้งภายใน

และภายนอกขององคการ ซึ่งอาจใชวิธีการปรึกษาหารือเปนรายบุคคล หรือจัดการประชุมกลุมยอย

ข้ึน ขอมูลที่ไดรับจากบุคคลเหลาน้ันเมื่อผนวกรวมกับสติปญญา 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  

ข้ันที่ 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เมื่อผูบริหารได

ทางเลือกที่ดีที่สุดแลว ก็ควรมีการนําผลการตัดสินใจน้ันไปปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารควรกําหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการ

ดําเนินงาน งบประมาณ และบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ที่

ชัดเจน และจัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารที่จะชวยใหการตัดสินใจเปนที่ยอมรับ นอกจากน้ี

ผูบริหารควรกําหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซึ่งมีสวนสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ  

ขั้นที่ 7 การสรางระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) 

ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจ ไดแก การสรางระบบการควบคุมและการประเมินผล ซึ่ง

จะชวยใหผูบริหารไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม 

ขอมูลยอนกลับจะชวยใหผูบริหารแกปญหาหรือทําการตัดสินใจใหมไดโดยไดผลลัพธของการ

ปฏิบัติที่ดีที่สุด (อางอิงจาก https://www.gotoknow.org/posts/331478l) 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

https://www.gotoknow.org/posts/331478l
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค (Factors Influence consumer Buging 

Behavior) 

1. ปจจัยที่เกิดจากตัวผูซื้อเองผูซื้อมีความแตกตางในเร่ือง เพศ อายุ รายได สถานภาพของครอบครัว 

และอาชีพ โดยความแตกตางในปจจัย เหลาน้ีทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกันออกไป 

2. ปจจัยดานจิตวิทยาความตองการและแรงจูงใจ โดย A.H. Maslow ไดกลาวไวในHierarchy of 

Needs อยางนาสนใจ วา ความตองการของผูซื้อน้ันตองการตอบสนองในเร่ืองของดานรางกาย, 

ความปลอดภัย, ความตองการใหสังคมยอมรับ, ตองการมีฐานที่เดน และตองการประสบผลสําเร็จ

ในชีวิต มีชื่อเสียง 

3. การรับรู (Perception)การรับรูมีผลกับการกระตุนการซื้อ และการบริการลูกคาสัมพันธน้ัน ควร

ทําความเขาใจในลักษณะการรับรูของกลุมตลาดเปาหมาย ตาง ๆ เชน กลุมของสินคาสําหรับเด็ก, 

สําหรับกลุมคนที่อยูในวัยทํางาน และกลุมของผูสูงอาย หลังจากน้ัน องคกรสามารถเลือกขอมูล 

ขาวสารที่เหมาะสมกลุมตลาดเปาหมายจะรับรูไดงาย 

4. ทัศนคติ (Attitude)ควรสรางทัศนคติที่ดี กับภาพพจนขององคกรพนักงานขายและสินคาหรือ

บริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการที่ผลิตสินคาใด ๆ ที่ใหมออกสูตลาด จะประสบ

ความสําเร็จไดนับจะ ตองสรางทัศนคติที่ดีใหกับผูซื้อ ใหเกิดการยอมรับในตลาดกลุมบุคคลที่เขามา

เกี่ยวของใน กระบวนการซื้อ (Participants in Buying Process) กลุมคนเหลาน้ีมีบทบาท ในการ

ตัดสินใจซื้อ โดยสามารถแยกกลุมบุคคลที่เขามาเกี่ยวของในกระบวนการซื้อออกเปน 5 กลุม 

ผูริเร่ิม (Initiator) สวนมากแลวจะเปนผูใช (Users) เปนผูเสนอแนวความคิด ใหแนวทาง

หรืออธิบาย บอกเลาใหฟงเกี่ยวกับตัวสินคาหรือบริการ 

- ผูมีอิทธิพล (Influencer) เปนผูที่มีอํานาจในการชักจูงหรือชักชวนใหผูซื้อโนมเอียง ตาม

ความตองการได ในกระบวนการตัดสินใจ 

- ผูตัดสินใจ (Peciders) คือผูพิจารณาขั้นสุดทายวาจะมีการซื้อสินคาหรือไม 

- ผูอนุมัติ (Approvers) คือบุคคลที่อนุมัติใหเกิดการซื้อขึ้น 

- ผูซื้อ (Buyer) คือบุคคลที่ไปซื้อสินคาน้ัน อาจเขามาเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของใน

กระบวนการตัดสินใจ 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการซื้อของผูบริโภค (Chang in Consumer Buying Habits) พฤติกรรมการ

ซื้อในสังคมไทยมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นชัดเจนมีดังน้ี 

- การเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อ (Size and Quantity) เน่ืองจากเปนครอบครัวเดียวมากขึ้น 

ปริมาณการซื้อสินคาตาง ๆ มีขนาดลดลงในแตละคร้ังที่ซื้อ โดยจะเปนการซื้อปริมาณที่นอยลง แต

เนนคุณภาพมากขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงทําเลซื้อ (Changing in Buying location) ทําเลที่ต้ังขององคกรโดยเฉพาะ

รานคามีความสําคัญมากขึ้นกับการซื้อสินคาหรือบริการ 
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- ตองการความสะดวกสบายในการซื้อมากขึ้น (Conveniences) สินคาหรือบริการน้ัน 

ตองการความสะดวกสบายในการซื้อ 

- การซื้อสินคาโดยการบริการตัวเองเพิ่มขึ้น (Selp-Services) ผูซื้อจะมีความสนใจมากขึ้น

เพราะสามารถซื้อสินคาไดในราคายุติธรรมมากขึ้น 

- การใชสินเชื่อ (Credit Required) ผูซื้อมีความสนใจมากขึ้นในการซื้อสินคาและบริการ

โดยการผอนชําระเปนงวด ๆ ในกรณีน้ีเกิดผลกระทบ กับผูประกอบการคือ เมื่อผูประกอบการ

สามารถขายสินคาหรือบริการในลักษณะเงินเชื่อมากเทาไร ขณะเดียวกัน ก็จําเปนตอง กันเงิน

สําหรับสํารองคาใชจายในการติดตามเก็บหน้ีและเผื่อหน้ีสูญเพิ่มขึ้น 

- ผูบริโภคตองการสินคาที่มีความพิเศษเฉพาะตัวมาใชงานเพื่อสนองความตองการความพึง

พอใจ ของลูกคาในแตละฝาย เชน บริการหรือสินคาจะสามารถปรับ-เปลี่ยนคุณสมบัติหรือลักษณะ

การใหบริการของลูกคาไดมากขึ้น เชน การออกแบบของหมอนขึ้นอยูกับ อายของผูใช, ขนาดของ

ศีรษะ และ ความชอบสวนบุคคลที่แตกตางกันออกไปในแตละราย  

(อางอิงจาก http://library.vu.ac.th) 

 

4. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 

จุดเร่ิมตนสําหรับการทําแผนธุรกิจน้ัน ควรประกอบไปดวยการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยตาง 

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

และจุดออนของกิจการที่จะทํา (4) นโยบายการตลาด (5) วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต และ 

(6) ตัวเลขทางการเงิน เกี่ยวกับ รายได คาใชจาย กําไร ขาดทุน จํานวนเงินที่จะลงทุน และกระแส

เงินสด ที่คาดการณไว (อางอิงจาก http://www.thaifranchisecenter.com)แผนธุรกิจที่ดี เมื่ออานแลว

ควรจะตองสามารถตอบคําถามเหลาน้ีได 

1. การกอต้ังธุรกิจเปนรูปรางชัดเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณแลวหรือยัง 

2. ธุรกิจน้ีนาลงทุนหรือไม 

3. ธุรกิจที่จะทํามีแนวโนมหรือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จต้ังแตเมื่อแรกต้ังมากนอย 

4. ธุรกิจน้ีมีความไดเปรียบหรือความสามารถในการแขงขันในระยะยาวมากนอยเพียงใด 

5. สินคาที่จะผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงใด 

6. สินคาที่ผลิตสามารถวางตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด 

7. วิธีการผลิตและการวางตลาดสินคาน้ัน มีทางเลือกอ่ืน ๆ ที่ประหยัดไดมากกวาหรือไม 

8. หนาที่ตาง ๆ เชนการผลิต การจําหนาย การจัดการทางการเงิน การจัดการคน มีการจัดการที่ดี

เหมาะสมเพียงใด 

9. จํานวนและคุณภาพของพนักงานที่ตองการมีเพียงพอหรือไม 

ผูที่ริเร่ิมจะกอต้ังธุรกิจใหม จําเปนตองใหเวลากับการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อใหไดแผนที่ดีทั้ง 

http://www.thaifranchisecenter.com/
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น้ีเพราะแผนที่ดีเปนตัวชี้วาผูเขียนมีความสามารถ ไมใชเพียงแคความคิดความฝนเทาน้ัน แผนที่ดีจะ

ทําใหผูรวมลงทุนหรือผูใหกูแนใจวา ผูประกอบการใหมสามารถทําใหความคิดและความฝน

กลายเปนความจริงไดหรือไมแผนที่ดีชี้ใหเห็นวาผูเขียนเปนมืออาชีพ ความสมบูรณครบถวนของ

แผนจะเปนตัวสะทอนใหเห็นวา ผูประกอบการมีความสามารถและความใสใจเพียงใด เพราะถา

แผนขอกูยังไมมีคุณภาพ ยอมคาดหวังไมไดกับคุณภาพการประกอบการในอนาคตแผนที่ดีชี้ใหเห็น

วาผูประกอบการมีการเตรียมตัวอยางดี แผนจะบอกถึงระดับความเตรียมพรอมในธุรกิจที่จะลงทุน 

ชี้ใหเห็นวาผูประกอบการมีความรูเทาทันในธุรกิจน้ัน ๆ ขนาดไหน ยิ่งถามีระดับการเตรียมพรอม

และทางหนีทีไลมากเทาไร ยิ่งทําใหผูรวมลงทุนหรือผูใหกูรูสึกเสี่ยงนอยลงเทาน้ันแผนที่ดีเผยให

เห็นวาผูประกอบการมีวิสัยทัศน คือเปนผูเล็งการณไกล และมีวิธีจะจัดการกับสิ่งทาทายในอนาคต 

แผนธุรกิจเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก ซึ่งแผนดังกลาวจะเปน

ประโยชนตอการดําเนินงานในอนาคตของผูบริหารและผูปฏิบัติงานในองคกร รวมทั้งเปน

ประโยชนแกสถาบันการเงินและนักลงทุนภายนอกที่จะเปนแหลงเงินทุนใหแกกิจการในอนาคตได 

โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกใหเราทราบวาปจจุบันเราเดินอยู ตรงไหน อนาคตจะไปอยูที่ใด ดวย

วิธีการอยางไร 

องคประกอบสําคัญในแผนธุรกิจน้ันที่จริงแลวมิไดมีการกําหนดไวตายตัว  แตอยางไรก็

ตามองคประกอบหลักที่นักลงทุนมักพิจารณาวาเปนสิ่งสําคัญและตองการที่จะทราบเกี่ยวกับสิ่ง

เหลาน้ัน  คือ 

องคประกอบที่ 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

บทสรุปสําหรับผูบริหารน้ันเปนสวนที่สรุปใจความสําคัญๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดใหอยู

ในความยาวไมเกิน 1-2 หนา สวนน้ีมีความสําคัญเพราะเปนสวนแรกที่ผูรวมลงทุนจะอาน และ

จะตองตัดสินใจจากสวนน้ีวาจะอานรายละเอียดในตัวแผนตอไปหรือไม ดังน้ัน บทสรุปผูบริหารจึง

ตองชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญคือ 

1) ชี้ใหเห็นวามีโอกาสจริง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในตลาดสําหรับธุรกิจที่กําลังคิดจะทํา 

2) ตองชี้ใหเห็นวาสินคาหรือบริการที่จะทําน้ัน จะสามารถใชโอกาสในตลาดที่วาน้ันให

เปนประโยชนไดอยางไรบาง 

บทสรุปผูบริหารจึงตองเขียนใหเกิดความนาเชื่อถือ  หนักแนน และชวนใหติดตาม

รายละเอียดที่อยูในแผนตอไป  ผูเขียนแผนพึงระลึกไวเสมอวาคุณภาพของบทสรุปผูบริหารจะ

สะทอนถึงคุณภาพของแผนโดยรวม  จึงควรใหเวลากับการเขียนแผนสวนน้ีอยางพิถีพิถัน 

สวนเน้ือหาในสวนน้ีควรประกอบไปดวยสิ่งตอไปน้ี 

1) อธิบายวาจะทําธุรกิจอะไรและแนวคิดของธุรกิจน้ันเปนอยางไร 

2) แสดงถึงโอกาสและกลยุทธในการทําธุรกิจน้ัน วาทําไมธุรกิจน้ีนาสนใจที่จะทํา 

3) กลุมลูกคาเปาหมายและการคาดคะเนลูกคาเปาหมาย 
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4) ความไดเปรียบเชิงแขงขันของธุรกิจ 

5) ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทํากําไร 

6) ทีมผูบริหาร บอกถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ 

7) ขอเสนอผลตอบแทน 

องคประกอบที่ 2 ประวัติยอของกิจการ 

องคประกอบสวนน้ีเปนการใหขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการกอต้ัง ทั้งในดาน

รูปแบบการจัดต้ังหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด 

การคิดคนและพัฒนาสินคาและบริการ ที่ตองการนําเสนอใหกับกลุมลูกคาเปาหมาย นอกจากน้ียัง

ควรใหขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายระยะที่ตองการใหเปนในอนาคต 

องคประกอบที่ 3 การวิเคราะหสถานการณ 

ขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนธุรกิจคือ  การพยายามทําความเขาใจถึงสภาพแวดลอมของ

การดําเนินธุรกิจในปจจุบัน  และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปจจัยสําคัญๆ ที่สงผล

กระทบตอสถานการณการแขงขัน  ความนาสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม  ตลอดจน

ความสามารถในการทํากําไร  และความพรอมในดานตาง ๆ ของกิจการ  ดังน้ันการวิเคราะห

สถานการณจึงเปนงานอันดับแรกที่สําคัญที่ผูทําธุรกิจควรกระทํา  เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนด

ทิศทาง  กลยุทธ  และแผนการดําเนินงานของกิจการสวนใหญแลวเคร่ืองมือสําคัญที่ถูกนํามาใชใน

การวิเคราะหสถานการณน้ีคือ SWOT Analysis ไดแก การวิเคราะหปจจัยภายใน เพื่อมองหาจุดแข็ง 

(Strength) และจุดออน (Weaknesses) ของกิจการ   และการวิเคราะหปจจัยภายนอก เพื่อมองหา

โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของกิจการผลลัพธของการวิเคราะหสถานการณ 

คือบทวิเคราะหความเปนไปและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนใน

การกําหนดกลยุทธดานตาง ๆ ของกิจการตอไป 

องคประกอบที่ 4 วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ 

วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ  น้ันคือ ผลลัพธทางธุรกิจที่กิจการตองไดรับในชวง

ระยะเวลาของแผน  ซึ่งโดยทั่วไปเปาหมายทางธุรกิจอาจเปนเปาหมายโดยรวมของกิจการและ

เปาหมายเฉพาะดานในแตละแผนกหรือลักษณะงาน  เชน เปาหมายทางการตลาด  เปาหมายทาง

การเงิน  เปาหมายทางการผลิต เปนตน  นอกจากน้ีเปาหมายทางธุรกิจอาจแบงเปนเปาหมายระยะ

สั้น ระยะกลาง  และระยะยาว  ตามระยะเวลาอีกดวยทั้งน้ีการกําหนดเปาหมายไมไดหมายถึงการ

มุงหวังเพียงผลกําไร หรือผลลัพธในระยะสั้นมากจนเกินไป  โดยเฉพาะหากผลในระยะสั้นน้ัน

อาจจะกอใหเกิดผลเสียไดในระยะปานกลางและระยะยาวดังน้ันจะพบวาลักษณะของเปาหมายทาง

ธุรกิจที่ดีมี 3 ประการคือ 

1. มีความเปนไปได 

2. สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 
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3. เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

   องคประกอบที่ 5 แผนนํา คือ แผนการตลาด 

แผนการตลาด คือ การกําหนดทิศทางและแนวทางในการทุมเทความพยายามทางการตลาด  

ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวลวงหนา  โดยใชประโยชน

จากความเขาใจที่ไดรับจากการวิเคราะหสถานการณในองคประกอบที่ 3 มาพิจารณารวมกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายทาธุรกิจที่กําหนดไวในองคประกอบที่ 4 โดยทั่วไปเน้ือหาของแผนการ

ตลาดตองตอบคําถามหลักๆ ใหกับผูทําธุรกิจดังตอไปน้ี 

- เปาหมายทางการตลาดที่ตองทําใหไดในระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบาง 

- ใครคือลูกคากลุมเปาหมาย ทั้งกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรอง 

- จะนําเสนอสนิคาหรือบริการอะไรใหกับกลุมเปาหมาย ในราคาเทาไร และดวยวิธีการใด 

- จะสรางและรักษาความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายเหลาน้ันไดดวยวิธีการใดบาง 

- ถาสถานการณไมเปนไปตามที่คาดหวังไวจะปรับตัวหรือแกไขอยางไร 

โดยสรุปแลวสวนประกอบที่สําคัญของแผนการตลาดจะประกอบดวยเน้ือหา หลักๆ 4 สวน คือ 

1. เปาหมายทางการตลาด 

2. การวิเคราะหกลุมเปาหมาย 

3. กลยุทธและกิจกรรมทางการตลาดประกอบดวย กลยุทธการตลาดเพื่อความไดเปรียบใน

การแขงขันกลยุทธเพื่อการเติบโตทางการตลาดและกลยุทธสวนประสมทางการตลาด 

4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

   องคประกอบที่ 6 แผนเชื่อม คือ แผนการผลิต 

แผนการผลิตและการปฏิบัติที่ดีจะตองสะทอนความสามารถของกิจการในการจัดการ

กระบวนการผลิตและปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมุงเนนประเด็นการจัดการ

ไปยังระบบการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตใหเปนผลผลิตซึ่งสามารถแสดง

ความสัมพันธอยางเปนระบบได  ต้ังแตขั้นตอนการนําเขาวัตถุดิบ (input)  กระบวนการในการแปลง

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

วัตถุดิบและทรัพยากรน้ันในที่น้ีหมายความถึง ปริมาณวัตถุดิบที่ใช  ชั่วโมงแรงงานที่ทําการผลิต 

หรือคาใชจายรวมของทรัพยากรทุกอยางที่ใช  สําหรับกระบวนการในการแปลงสภาพวัตถุดิบ ก็คือ

กระบวนการในการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรการผลิตใหเปนผลผลิต  และผลผลิตในที่น้ี

คือจํานวนหรือมูลคาของสินคาและบริการที่ผลิตไดน่ันเองซึ่งในการวางแผนการผลิตและปฏิบัติน้ัน  

ผูทําธุรกิจตองพิจารณาตัดสินใจในประเด็นสําคัญ ๆตาง ๆ ดังตอไปน้ีโดยพยายามแสดงออกมาให

ไดรายละเอียดชัดเจนมากที่สุด ไดแก 

1. คุณภาพ 

2. การออกแบบสินคาและบริการ 
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3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบัติการ 

4. การตัดสินใจในเร่ืองกําลังการผลิต 

5. การเลือกสถานที่ต้ัง 

6. การออกแบบผังของสถานประกอบการ 

7. การออกแบบระบบงานและการวางแผนกําลังคน 

8. ระบบสินคาคงคลัง 

9. การจัดกระบวนการจัดสิ่งวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 

10. กําหนดการผลิตและปฏิบัติการ 

11. การดํารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 

   องคประกอบที่ 7 แผนสนับสนุน คือ แผนการจัดการและแผนคน 

ผูจัดทําแผนจะตองระบุโครงสรางขององคการใหชัดเจน  โดยแสดงแผนผังโครงสรางขององคการ

วาประกอบดวยหนวยงานอะไรบาง  หนวยงานแตละหนวยมีความรับผิดชอบอะไรบาง  รวมถึง

ตําแหนงบริหารหลักๆ ขององคการ  โครงสรางของคณะกรรมการและการถือหุน   การเขียนใน

สวนน้ีควรจะทําใหผูอานเห็นวาคณะผูบริหารรวมตัวกันในลักษณะเปนทีมงานที่ดีในการบริหาร  มี

ความสมดุลในดานความรู  ความสามารถที่ครบถวน  ทั้งดานเทคนิคและการบริหาร  มีความชํานาญ

และประสบการณในกิจการที่ทํา  ซึ่งแผนสวนน้ีควรประกอบไปดวยรายละเอียดคือ 

1. โครงสรางองคการ 

2. ตําแหนงบริหารหลักๆ ระบุบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง 

3. ผลประโยชนตอบแทนแกผูบริหาร 

4. ผูรวมลงทุน 

   องคประกอบที่ 8 แผนควบคุม คือ แผนการเงิน 

ในการจัดทําแผนธุรกิจน้ัน เจาของกิจการตองทราบใหไดวาแผนที่จัดทําขึ้น จะตองใชเงิน

ลงทุนจํานวนเทาใดจะหามาไดจากแหลงใดบางจากแหลงเงินทุนภายในหรือภายนอก  (Financing 

Activities) จากน้ันก็จะเปนเร่ืองของการตัดสินใจนําเงินไปลงทุน (Investing Activities) ซึ่งแตกตาง

กันไปตามประเภทของธุรกิจ   กิจกรรมที่สําคัญตอไปก็คือกิจกรรมดําเนินงาน (Operating 

Activities) ซึ่งประกอบไปดวยการผลิต  การซื้อ  การขาย และการจายคาใชจายตาง ๆ  ซึ่งนักบัญชี

จะเปนผูนําเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม  และสรุปออกมาเปนงบการเงิน (Financial Statements)  

ซึ่งเปนรายงานข้ันสุดทายที่จะแสดงใหเห็นถึงขอมูลทางการเงินของธุรกิจ หรืออาจจะเปนงบ

การเงินที่ครอบคลุมการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  ทั้งน้ีเพื่อใหทราบ

วาในรอบระยะเวลาที่ผานมาน้ัน  ธุรกิจมีฐานะการเงินอยางไร  กําไรหรือขาดทุน  มีการ

เปลี่ยนแปลงในเงินสดอยางไรบาง  เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไรงบการเงินจะตอง

ประกอบไปดวย  งบดุล  งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ  งบกระแส
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เงินสด  และ นโยบายบัญชี  ซึ่งโดยทั่วไปแลวกิจการควรเปดเผยรายการบัญชีในเร่ืองตอไปน้ีไวใน

งบการเงิน  ไดแก  วิธีการรับรูรายได  การตีราคาสินคาคงเหลือ  การตีราคาเงินทุน  คาเผื่อหน้ีสูญ

และหน้ีสงสัยจะสูญ  วิธีการคิดคาเสื่อมราคาและการตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน  การแปลงคา

เงินตราตางประเทศ  และการจัดทํางบการเงินรวม 

   องคประกอบที่ 9 แผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานก็คือการจัดทํารายละเอียดของกลยุทธดังกลาว  โดยการกําหนด

กิจกรรมของกลยุทธแตละดานใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  โดยในทางปฏิบัติผูประกอบการอาจจะทํา

แผนการดําเนินงานในลักษณะของตารางที่มีรายละเอียดของเปาหมาย กลยุทธ  วิธีการงบประมาณ  

และระยะเวลาดําเนินการโดยจัดทํารายละเอียดเปนรายเดือน หรือรายสัปดาห  ตามที่ผูประกอบการ

เห็นสมควร 

    องคประกอบที่ 10 แผนฉุกเฉิน 

เปนองคประกอบสุดทายที่ตองมีการคิดและเขียนไวลวงหนา  เพื่อเปนการเตรียมแนว

ทางการดําเนินงานในกรณีที่สถานการณ  หรือผลลัพธจากการดําเนินงานไมเปนไปตามที่คาดไว  

หรือมีเหตุการณที่ไมคาดฝนเกิดขึ้น  จนเปนผลกระทบในทางลบกับกิจการ  ซึ่งโดยทั่วไป

ผูประกอบการควรอธิบายลักษณะความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจสงผลใหการดําเนินธุรกิจไมเปนไป

อยางราบร่ืนตามแผนที่ไดกําหนดไว (อางอิงจาก http://www.thaifranchisecenter.com) 

5. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) กลาววา ที่ใดก็ตาม ทั้งที่เปนสถานที่หรือไมมีสถานที่ ที่มี

อุปสงคและอุปทาน ในสินคา หรือบริการมาพบกัน จนทําใหเกิดราคาที่มาจากกลไกตลาด โดย

เศรษฐกิจในระบบตลาดน้ียอมรับการเปลี่ยนแปลงของราคา เชน การที่ราคาลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อ

มีการเสนอขายสินคาเปนตน ทางดานทฤษฎีน้ัน เห็นวา เศรษฐกิจในระบบตลาดที่แทจริงน้ัน 

จําเปนตองประกอบไปดวยเงื่อนไขตาง ๆ ดังน้ีคือ ผูผลิตสินคาที่มีขนาดเล็ก ผูบริโภคจํานวนมาก

รวมถึง มาตรการในการกีดกันการเขาตลาดที่นอย เงื่อนไขเหลาน้ีถามีครบทั้งหมดจะถือวาเปน

ตลาดที่สมบูรณซึ่งพบไดมากในโลกปจจุบัน (Kotler, 2003a, p.11) คําวา “ตลาด (Market)” มี

ความหมายครอบคลุมถึงลูกคาหลายกลุม รวมทั้งตลาดที่มีตัวตนโดยลักษณะทางกายภาพ และตลาด

ที่ไมมีตัวตนในกายภาพ (ตลาด Digital) ตลอดจนตลาดขนาดใหญที่มีหลายๆตลาดยอยซึ่งมีความ

เกี่ยวของสัมพันธอยูในธุรกิจน้ันขอบเขตของการตลาด (The Scope of Marketing) การตลาดเปน

งานที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค การสงเสริม และการสงมอบสินคา หรือบริการใหกับผูบริโภค

และองคกรการธุรกิจตาง ๆ นักการตลาดมีหนาที่ความตองการ ซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัทการ

สงมอบสินคา หรือบริการใหกับผูบริโภคและองคกรการธุรกิจตาง ๆ นักการตลาดมีหนาที่กระตุน

ความตองการ ซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัท 
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ส.อ.ถนอม บริคุต (2557) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได 

และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา

และเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง โดยแบงออกไดดังน้ี 

ผลิตภัณฑ (Products) ที่ตองมีคุณภาพและรูปแบบดีไซนตรงตามความตองการของลูกคา 

หรือสินคาหรือบริการที่บุคคลและองคกรซื้อไปเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาอ่ืน ๆ หรือในแนว

ทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคาหรือบริการที่ผูซื้อสินคาหรือบริการที่ผูซื้อไปเพื่อใชใน

การผลิต การใหบริการ หรือดําเนินงานของกิจการหรือ แมผลิตภัณฑจะเปนองประกอบตัวเดียวใน

สวนประสมของการตลาดก็ตาม แตเปนตัวสําคัญที่มีรายละเอียดที่จะตองพิจารณาอีกมากมาย ดังน้ี 

เชนความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Produce Variety) ชื่อตราสินคาของผลิตภัณฑ (Brand Name) 

คุณภาพ ของผลิตภัณฑ (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ 

(Returns) 

ราคา (Pricing) ตองเหมาะสมกับตําแหนงทางการแขงขันของสินคาและสรางกําไรในอัตรา

ที่เหมาะสมสูกิจการหรือจํานวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการหรือผลรวมของมูลคาที่ผู

ซื้อทําการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ

หรือนโยบายการต้ังราคา (Pricing Policies) หรือมูลคาของสินคาและบริการที่วัดออกมาเปนตัวเงิน 

การกําหนดรามีความสําคัญตอกิจการมาก กิจการไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองไดตามใจชอบ 

การพิจารณาราคาจะตองกําหนดตนทุนการผลิต สภาพการแขงขัน กําไรที่คาดหมาย ราคาของคู

แขงขัน ดังน้ันกิจการจะตองเลือกกลยุทธที่เหมาะสมในการกํากําหนดราคาสินคาและบริการ 

ประเด็นสําคัญจะตองพิจารณาเกี่ยวกับราคาไดแก ราคาสินคาที่ระบุในรายการหรือราคาที่ระบุ (List 

Price) ราคาที่ใหสวนลด (Discounts) ราคาที่มีสวนยอมให (Allowances) ราคาที่มีชวงระยะเวลาที่

การชําระเงิน (Payment Period) และราคาเงื่อนไขใหสินเชื่อ (Credit Terms)  

ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ก็เนนชองทางการกระจายสินคาที่ครอบคลุมและทั่วถึง 

สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายทุกสวนไดเปนอยางดีหรือเปนชองทางการจัดจําหนายเปน

เสนทางเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือลูกคา ซึ่งอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได ใน

ชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) 

หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกสทาง

การตลาด เปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนยายสินคาจากจุดเร่ิมตน

ไปยงจุดที่ตองการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงผลกําไร หรือกลยุทธทางการตลาด

ในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวา

สินคาที่มีจําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทาง
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ที่นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ หรือ ชองทางการจัดจําหนายที่

เกี่ยวของกับ หนวยเศรษฐกิจตาง ๆ ที่มีสวนรวมในกระบวนการนําพาสินคาจากผูผลิตไปสูมือ

ผูบริโภค ซึ่งการตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม มีความ สําคัญตอกําไรของหนวย

ธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบตอการกําหนดสวนผสมทางการตลาดที่เกี่ยวของอ่ืน ๆเชน การต้ังราคา 

การโฆษณา เกรดสินคา เปนตน โดยการเลือกชองทางการตลาดมักมีผลผูกพันในระยะยาว เชน การ

เลือกแตงต้ังตัวแทนจําหนายเปลี่ยนตัวแทนจําหนายจริง ก็หมายความวาการบริหารจัดการในสวน

อ่ืน ๆ เชน การผลิต การบรรจุหีบหอ พนักงานขาย นโยบายการจัดสงสินคา) หรือ การกระจาย

สินคาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวสินคา จากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง

อุตสาหกรรมการขนสงและการเก็บรักษาตัวสินคา ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบชองทางการ

จัดจําหนายของธุรกิจน้ัน 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่เนนทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธสงเสริมการขาย

และการตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรียกวา 4P ซึ่งนําไปสูการไดครอบครองสวนแบงทางการตลาดที่

เพิ่มขึ้นตามเปาหมายของกิจการน่ันเอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุงเนนทางดานของการสราง

ประสบการณที่ ดีนาประทับใจใหกับลูกคาซึ่งรู จักกันในชื่อวาการตลาดเชิงประสบการณ 

(Experiential Marketing) ซึ่งหากสามารถสรางประสบการณในการใชสินคา หรือบริการที่ดีตอ

ลูกคาเปาหมายแลว ก็จะนําไปสูการสรางความผูกพันทางดานอารมณที่แนบแนน (Emotional 

Attachment) ตอผูบริโภคแบบสนิทแนบแนนโดยผลลัพธที่คาดหวังจากกิจการในการดําเนินกลยุทธ

ทางการตลาดระดับที่สองน้ี คือกิจการจะสามารถ 

มีสวนแบงการตลาดในจิตใจของลูกคาสูงขึ้น (Share of Heart) เมื่อเทียบกับคูแขงขัน (ณัฐ อิรนพ

ไพบูลย 2554) หรือ เปนกิจกรรมติตอสื่อสารไปยังตลาดเปาหมายเพื่อเปนการใหคามรู ชักจูง หรือ

เปนการเตือน ความจําเปนของตลาดเปาหมายที่มีตอตราสินคาและผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ การ

โฆษณา การสงเสริมการขาย หรือ เปนการตลาดทางตรงการใหขาวสาร และการประชาสัมพันธ 

เปนสิ่งสําคัญที่นํามาใชในการสรางการรับรู การกระตุนชื่อเสียงของบริษัทการแยกแยะขอมูล

ขาวสาร ของผลิตภัณฑหรือการนําทางใหกับพนักงานขายหรือเปนกลยุทธการสื่อสารภายใต

เปาหมายไดทราบถึงผลิตภัณฑ และบริการที่ตองการจะจําหนาย ณ สถานที่ใดระดับใด การสงเสริม

การตลาดเปนตัวแปรที่หน่ึงของสวนประสมการตลาดโดยทําหนาที่ชี้ชวน ใหลูกคาเปาหมายสนใจ

และซื้อสินคาผลิตภัณฑหรือบริการน้ัน (เชาว โรจนแสง 2545) หรือเปนเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อ

สรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการความคิด ตอบุคคลโดยใชเพื่อจูงใจ ใหเกิดความ

ตองการเพื่อเตือนความทรงจํา ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และ

พฤติกรรมการซื้อ (อางอิงจากhttps://fifathanom.wordpress.com/)   
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ณัฐวัตร  คําอินทร (2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง “โครงการชุดโคมไฟจากไมอัด Light 

Brand” โครงการน้ีเปนโครงการประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ชุดโคมไฟจากไมอัด มี

วัตถุประสงคเพื่อ 

1.) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาการโครงการและใชเปนแนวทางใหมการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

  2.) เพื่อตองการนําเอาวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติมาพัฒนาสรางสรรคเปนผลิตภัณฑใหมๆ 

 3.) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับไมอัด 

มีวิธีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่1. ขั้นเตรียมการ ขั้นที่2. ขั้นดําเนินการ และขั้นที่3. ขั้น

ประเมินผล จากผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 

1. ระยะเวลาการดําเนินงาน คือ เร่ิมงานต้ังแต กรกฎาคม 2556 – กุมภาพันธ 2557 สถานที่

การดําเนินงาน คือ 37/2 ม.3 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

  2.  ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ มีเงินทุน 3,600 บาท หักคาใชจายดําเนินโครงการ 

2,570 บาท เหลืออยู 1,030 บาท แบงเงินทุนที่เหลือคืนสมาชิกในกลุม 8 คน คนละเทา ๆกัน จํานวน 

128 บาท 

3. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการ การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค

การเรียนรูของวิชาโครงการ สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช ทําใหสมาชิกในกลุมเกิด

ความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม และทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสราง

ผลิตภัณฑที่แปลกใหม และมีมูลคา 

  4. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน มีดังน้ี 1.) ปญหาในดานเคร่ืองมือและ

อุปกรณที่สมาชิกภายในกลุมไมมีความชํานาญในการใช 2.) สมาชิกในกลุมยังทํางานไมเปนทีมและ

บางคนอาจไมปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวทําใหเกิดความลาชาตอการรางรูปแบบของสิ่งประดิษฐ 

5. ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 1.) ตองพยายามที่จะเรียนรูในสิ่งตาง ๆเพราะ

การใชเคร่ืองมือถาใชผิดวิธีก็สามารถกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย และสิ้นเปลืองงบประมาณใน

การจัดซื้อมา  ทดแทนถาเกิดความเสียหาย 2.) สมาชิกทุกคนตองคํานึงถึงการทํางานเปนทีม เมื่อ

สมาชิกในกลุมขาดความรับผิดชอบทุกคนในกลุมตองบอกกลาวหรือเตือนใหบุคคลน้ันรูตัวและ

การทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไว 3.) ตองมีการหาความรูหรือหาขอมูลตาง ๆนํามาเปนแนวทาง

ในการปรับใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินโครงการตอไป 

ปทมา  ศิริวงษาและคณะ (2556) ศึกษาโครงการเร่ืองโคมไฟกะลามะพราว วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาขั้นตอนในการทําโคมไฟกะลามะพราว เพื่อใหเกิดประสบการณในการทโคมไฟกะลา 

เพื่อนําสิ่งของเหลือใชมาทําใหเกิดมูลคา เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เพื่อกอใหเกิดรายไดจาก

การดําเนินงาน ผูจัดทําโครงการไดศึกษาขั้นตอนการทําโคมไฟกะลามะพราวเสนอโครงการวิชาชีพ 
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ออกแบบผลิตภัณฑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ลงมือปฏิบัติ จัดจําหนายผลิตภัณฑ สอบถามความพึง

พอใจของลูกคา จัดทํารายงานโครงการ สอบโครงการวิชาชีพ 

จากการศึกษาคนควาอิสระโคมไฟกะลามะพราว  ผู จัดทําโครงการไดรับความรูและ

ประสบผลสําเร็จโดยไดโคมไฟที่ประหยัดพลังงาน และไดใชจายอยางประหยัด นําวัสดุเหลือใชมา

เพิ่มมูลคาและเพิ่มมูลคาของวัสดุที่มีในทองถิ่น ไดฝกประสบการณในการทํางานของนักศึกษา และ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

ไพฑูรย พรไพบูลยพงษ. (2557)การวิจัยศึกษาสภาพและปญหาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐ

ไมของผูประกอบการคาตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ

สิ่งประดิษฐไมของผูบริโภคในเขตตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และ หาแนวทาง

การพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคา ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคา 

ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชวิธีรวบรวมขอมูล 3 วิธีคือ แบบสัมภาษณ 

แบบสอบถาม และการสนทนากลุม 

กรณีใชแบบสัมภาษณขอมูลสภาพและปญหาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของ

ผูประกอบการคาตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผูใหขอมูลคือ ผูประกอบการคา 

สิ่งประดิษฐไมในตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 50 ราย เคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

กรณีใชแบบสอบถามขอมูลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสิ่งประดิษฐไมของผูบริโภคในเขต

ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผูใหขอมูลคือ ลูกคาซึ่งเขามาซื้อสิ่งประดิษฐไมใน

ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตากทั้งหมด 100 ราย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามแบบกําหนดคําตอบใหเลือก มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา คาเฉลี่ย และคา

เบี่ยงเบียนมาตรฐาน การหาแนวทางการพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคา

ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ การสนทนากลุม ผูให

ขอมูลคือ ผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไมตําบลทาสายลวด จานวน 20 ทาน ผลการวิจัย พบวา 

1. สภาพและปญหาทางการตลาดของผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไมตําบลทาสายลวด

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จากการวิจัยไดทําการพิจารณาโดยแยกเปน 4 ดาน คือ 

 1.1 ผลิตภัณฑ เปนการจําหนายสิ่งประดิษฐไมนําเขาจากประเทศเมียนมารในรูปแบบของ

เฟอรนิเจอรไมสักประเภทตาง ๆ ปญหาที่พบคือ สิ่งประดิษฐไมที่จาหนายอยูทุกรานมีความ

เหมือนกันทั้งรูปแบบและลวดลาย ความละเอียดของชิ้นงานไมเทียบเทาฝมือคนไทย 

1.2 ดานราคา สิ่งประดิษฐไมมีราคาที่แตกตางกันตามแตละขนาดและประเภทของ

ผลิตภัณฑ มีการแขงขันดานราคาและการขายตัดราคากันมาก ลูกคาสินเชื่อมักมีปญหาการชําระเงิน

คาสินคา 
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 1.3 ดานการจัดจําหนาย ทําเลที่ต้ังของรานคาสวนใหญอยูบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-

พมา หมู 2 ตําบลทาสายลวด เปนการต้ังอยูรวมกันเปนกลุมใหญ เนนการจําหนายสินคาหนาราน ไม

มีการจําหนายสินคาผานชองทางอ่ืน 

1.4 ดานการสงเสริมดานการตลาด ผูประกอบการสวนใหญไมใหความสําคัญกับกิจกรรม

ทางดานการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ ทั้ง ๆ ที่จัดเปนเคร่ืองมือที่สําคัญ

มากทางดานการตลาด ขาดผูมีความรูความเขาใจที่จะเขามาใหการสนับสนุนดูแล 

2. พฤติกรรมการซื้อสิ่งประดิษฐไมของผูบริโภคในตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก ดานการจัดหาสินคา และดานการจัดการสินคาเหลือใชอยูในระดับนอย ดานการบริโภค

สินคาอยูระดับมาก 

3.  แนวทางการพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคาตําบลทาสาย

ลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จากการวิจัยไดทาการพิจารณาแยกเปน 4 ดาน คือ 

3.1 ดานผลิตภัณฑ จัดการฝกอบรมเพิ่มขีดความสามารถใหกับผูผลิตสิ่งประดิษฐไม การจด

ลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาใหกับสินคาที่ตนเองเปนผูผลิต ลงทุนใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามา

ชวยในกระบวนการผลิตเพื่อใหไดคุณภาพสินคาตามที่ตองการ 

  3.2 ดานราคา ควรหันมาแขงขันกันทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑมากกวาการแขงขันดาน

ราคา การทาสัญญาซื้อขายกับลูกคาสินเชื่อใหรัดกุม 

3.3 ดานการจัดจําหนาย ควรมีการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายและเลือกใหเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ เพื่อใหการจัดจําหนายมีประสิทธิภาพ และเปดโอกาสใหลูกคารูจักและสนใจสินคามาก

ขึ้นเลือกใชแตบริการขนสงที่มีความชํานาญและมีประสบการณสูง 

3.4 ดานการสงเสริมการตลาด สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธสินคาและรานคาเปนอันดับ

แรก เพื่อที่จะไดเปนที่รูจักของลูกคา แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณและจุดเดนของสิ่งประดิษฐ ไมที่

ทางรานวางจําหนาย ควรมีการรวมกลุมกันของผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไม เพื่อขอความ

รวมมือ และสนับสนุนการสงเสริมการคาสิ่งประดิษฐไมจากภาครัฐบาลอยางจริงจัง 



 
 

บทที่ 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

 1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3.รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4.วางแผนและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

5.วางแผนและจัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6.จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

7.ทําแผนการสงเสริมการตลาดและทําโฆษณาประชาสัมพันธ 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1.จัดซื้อจัดเตรียมอุปกรณในการทํางาและตรวจสอบความพรอมของสถานที่ในการ

ปฏิบัติงาน 

2.ลงมือปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสราง 

3.ปฏิบัติงานประกอบชิ้นสวนตามแผนงานตามขั้นตอนที่วางไว 

4.นําไมและลอที่เตร่ียมไวมาประกอบเขาดวยกัน 

5.นําโตะที่ประกอบแลวมาทดสอบการใชงานเบื้องตน 

6.แกไขจุดที่บกพรองในชิ้นงาน 

7.ตกแตงชิ้นงานใหมีความสวยงาม 

8.เก็บรายระเอียดชิ้นงานพรอมทดสอบการใชงาน 

 

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. เตรียมคิดรูปแบบสิ่งประดิษฐ 

 

         

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน 

และจัดสรรงบประมาณ 

         

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

4. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ         

5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ที่

จะทําสิ่งประดิษฐ 

                    

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

                        

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

         

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

         

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

 สถานที่ต้ัง 119/13 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ อ.บางพล ี

 จ.สมุทรปราการ 10540 
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                                                      สถานท่ีดําเนินการ 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน บาท  

1. ไมไอติม   300 บาท 

2. กาว    140 บาท 

3. ชุดหลอดไฟLED  250 บาท 

4. เยื่อปานอาบะคา     10 บาท 

รวม    700        บาท 

1.การจัดทําแผนธุรกิจ 

 บทสรุปผูบริหาร 

  ราน JJ LAMP ไดเร่ิมกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเงินลงทุน 

100,000 บาท ต้ังอยูที่ 119/13 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และมีหุนสวน

ทั้งหมด 2 คน เปนผูถือหุนเทา ๆกัน ดังน้ี นางสาวเบญญทิพย อรรฆภัทรโฆษิต และนางสาวอนงค

นาถ บัวตูม การเกิดของกิจการน้ีเร่ิมตนที่นางสาวเบญญทิพย อรรฆภัทรโฆษิต และนางสาวอนงค

นาถ บัวตูม ไดเกิดความสนใจในงานประดิษฐ จากวัสดุธรรมชาติ และของเหลือใช จึงคิดหา

แนวทางนําวัสดุน้ัน มาสรางใหเกิดเปนสิ่งประดิษฐเพื่อใหเกิดประโยชน และสรางมูลคาใหแกวัสดุ

น้ัน อีกทั้งยังสามารถเสริมสรางรายไดใหกับตนเองไดอีกดวย จึงรวมกันสรางและกอต้ังบริษัทน้ี

ขึ้นมาภายใตแบรนด 

JJLAMP โดยมีคูแขงขัน  

1.รานLITTLETHING 2.รานcosmo 3.รานแสงนัวร และจะเจาะในกลุมเปาหมายดังน้ี  

1.กลุมแมบาน 2.กลุมผูหญิงอายุ 20- 65 ปที่ชื่นชอบในงานประดิษฐ 3.กลุมคนทั่วไปที่ชอบ

ผลิตภัณฑ Handmade 

 ปจจุบัน กิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 100,000 บาท ประมาณการรายไดจากการขายสินคาปที่ 3 

เปนเงิน 4,685,200 บาท ประมาณการตนทุนการผลิตสินคาปที่ 3 เปนเงิน1,205,250.86 บาท 

ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขายปที่ 3 เปนเงิน 865,706 บาท กําไรสะสมปที่ 3 เปน

เงิน 81,794.31 บาท ภายในระยะเวลา 3 ป มีเงินหมุนเวียนภายในกิจการ 2,222,106.67 บาท 
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2.วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

 เปนการนําเสนอแผนธุรกิจตอ หุนสวนและธนาคาร 

วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

โดยวัตถุประสงคเพื่อ 

1.เพื่อหาผูรวมลงทุน 

2.เพื่อแสวงหาผลกําไร 

3.เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินแผนธุรกิจ           

       โดยมีเง่ือนไขดังน้ีคือ 

 1.เพื่อการจัดสรรงบประมาณ 

 2.เพื่อเตรียมพรอมในการดําเนินงาน 

3.ความเปนมาของธุรกิจ 

3.1  ประวัติความเปนมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ 

ประวัติของกิจการ / ผูเร่ิมกอตั้ง 

ประวัติบริษัท 

 บริษัท JJ LAMP ไดเร่ิมกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเงินลงทุน 100,000 

บาท ต้ังอยูที่ 119/13 ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการโดยมีหุนสวนทั้งหมด 2 

คนเปนผูถือหุน ดังน้ี นางสาวเบญญทิพย อรรฆภัทรโฆษิต และนางสาวอนงคนาถ บัวตูม 

การเกิดของกิจการน้ีเร่ิมตนที่ นางสาวเบญญทิพย อรรฆภัทรโฆษิต และนางสาวอนงคนาถ 

บัวตูม ไดเกิดความสนใจในงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช อีกทั้งยังสามารถเสริมสรางรายไดใหกับ

ตนเอง ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จากการนํา

วัสดุที่เหลือใชอยางซองกาแฟมาเพิ่มมูลคาใหเปนสวนผลิตในการสรางตัวสินคาโคมไฟจากไมไอ

ติมโดยการวางแผนออกแบบและลงมือปฏิบัติของคณะผูจัดทําโครงการ อีกทั้งยังเปนการลดปริมาณ

ขยะที่มีอยูใหลดนอยลง จึงรวมกันสรางและกอต้ังบริษัทน้ีขึ้นมาภายใตแบรนด JJ LAMP 
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3.2 ข้ันตอนการเร่ิมดําเนินงาน (กรณีท่ีเปนการเร่ิมจัดตั้งธุรกิจใหม) 

ลําดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาท่ีคาด

วาจะแลวเสร็จ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของ

อุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

1 สัปดาห 5 วัน 

2. จัดทําเว็บไซตสําหรับโฆษณา 1 สัปดาห 4 วัน 

3. จัดสถานทีข่ายสินคาและทําการตกแตงราน 1 สัปดาห 7 วัน 

4. จัดหาบุคลากรในการทํางาน 1 สัปดาห 5 วัน 

5. ทดลองปฏิบัติงานขายและประเมินผล 1 สัปดาห 4 วัน 

6. ปฏิบัติงานธุรกิจขายสินคาตามแผนงาน 1 สัปดาห 5 วัน 

7. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสง เส ริม

การตลาด 

1 สัปดาห 7 วัน 

 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 7 สัปดาห 37 วัน 

 

4.ผลิตภัณฑ 

บริษัท JJ LAMP เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑโคมไฟที่ทําจากไมไอติมผลิตภัณฑเปน

รูปทรงเรือกระแชง โดยมีราคาอยูที่ 650 บาท มีการรับประกันสินคาหลังการขายหากสินคาชํารุดใน

ระยะเวลา 15 วัน สามารถนํามาเปลี่ยนไดที่ราน มีชองทางการจัดจําหนายทางหนารานและชองทาง

ออนไลน Facebook และ Instagram การสงเสริมทางการตลาด ซื้อโคมไฟที่หนาราน 2 ตัว จัดสงฟรี

Kerry 

รูปผลิตภัณฑ 
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5. การวิเคราะหอุตสาหกรรมและวิเคราะหตลาด 

5.1 สภาวะอุตสาหกรรมและสภาพตลาด 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยป 2562 มีแนวโนมดีขึ้น หลังจากเร่ิมเห็นสัญญาณฟน

ตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนในชวงไตรมาสสุดทายของปที่ผานมาและคาดการวาแนวโนมทาง

เศรษฐกิจจะคอย ๆขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลําดับ บริษัทจึงไดตัดสินใจทําธุรกิจและมีความเปนไปไดวา

ธุรกิจจะเติบโตขึ้นมียอดขายที่เพิ่มขึ้น เพราะมีความสัมพันธกับลักษณะของตลาดในปจจุบันมีการ

เติบโตและขยายตัวขึ้น 

 

5.2การแบงสวนตลาดและสวนแบงการตลาด 

5.3 แนวโนมทางการตลาด 

 แนวโนมทางการตลาดจะตองอาศัยปจจัยของสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมในการซื้อ 

สินคาของผูบริโภค ในปจจุบันมีการสงเสริมและรณรงคใหเห็นถึงความสําคัญของธรรมชาติ มีการ

สงเสริมใหอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งการรณรงคดังกลาวสอดคลองกับผลิตภัณฑของทางบริษัท ที่

ตองการที่จะรักษาสิ่งแวดลอม และยังชวยสนับสนุนสินคาภายในประเทศ ทําใหเศรษฐกิจมีการ

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น สงผลใหบริษัท JJ LAMP มีแนวโนมเติบโตในตลาด 
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 5.4 ตลาดเปาหมาย 

ลักษณะทั่วไปของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของธุรกิจ คือ 

1.เพศหญิง กลุมนักศึกษาและวัยทํางาน อายุ 20 - 65 ป ที่ชื่นชอบงานประดิษฐ 

2.กลุมบุคคลทั่วไปที่มีรายไดและชื่นชอบงานประดิษฐและตองการหาซื้อโคมไฟเพื่อ

ตกแตงภายในบาน 

 

             5.5 ลักษณะท่ัวไปของลูกคา 

ลักษณะทั่วไปของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของกิจการก็คือ กลุมนักศึกษาหรือกลุมลูกคาที่

ชอบในโคมไฟประดิษฐ ที่ทนทานตอการใชงาน ที่มีราคาไมสูงมากนักและสามารถตอบสนอง

ความตองการในการใชงานที่ยาวนานไดดี 

5.6 สภาพการแขงขัน 

สภาพการแขงขันภายในการตลาดแมวาจะมีคูแขงหลายรายภายในตลาด แตทางบริษัทน้ันไดมีการ

เพิ่มศักยภาพในการบริการลูกคาและเอาใจใสลูกคา การทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการมาใช

บริการโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกคาสงสัย อยางครบถวนที่สุดและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความ

คุมคาในการใชงานถาลูกคามีความพึงพอใจกับบริการของทางบริษัท แนวโนมที่ทําใหบริษัทมีความ

เจริญเติบโตทางธุรกิจก็เพิ่มขึ้น 

   5.7  คูแขงขัน   1.ราน Littlethin  2.ราน cosmo   3.ราน แสงนัวร 

                  5.8 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขง 

การเปรียบเทียบ JJ LAMP  Littlething      Cosmo แสงนัวร 

ตัวสินคา 
โคมไฟจากไมไอติม

รูปทรงเรือกระแชง 

โคมไฟทรง

สี่เหลี่ยม 

โคมไฟจาก

ขวดนํ้า 

โคมไฟจาก

กลองนม 

ดานราคา ราคา 650 บาท ราคา 750 บาท ราคา 600 บาท 
ราคา 700 

บาท 

ดาน 

ชองทางการจัด

จําหนาย 

- Facebook  

 -Instagram 

- หนาราน jj lamp 

-Instagram : 

littlething  

หนาราน 

littlething 

- ตลาดนัดใจ

โต หนาราน 

cosmo 

- โฮมโปร

หนาราน 

แสงนัวช 
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           ดาน 

สงเสริมการตลาด 

- ซื้อโคมไฟที่หนาราน 

2    มีบริการสงฟรีเคอร่ี 

 

กดLike+Shareรับ

สวนลด 5% 

ไมมีกาสงเสริม

การตลาด 

ใหสวนลด 

5%เมื่อซื้อ

ครบ 1400 

 บาท 

 

5.9 การวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ  หรือ  SWOT ANALYSIS 

      5.9.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน 

ปจจัยการพิจารณา 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานการบริหารจัดการ -  บุคลากรมีความชํานาญในการ

ทํางาน 

-  ผูบริหารงานมีการวางแผนงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

- มีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน  

ดานการตลาด - มีการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับ

ขอมูลของผลิตภัณฑและการ

สงเสริมการตลาดใหผูบริโภค

รับรูผานสื่อ Facebook,Instagram 

- มี ส ว น ล ด จ า ก ก า ร ส ง เ ส ริ ม 

การขาย 

- เปนบริษัทใหมลูกคายังไมรูจัก

แ ล ะ ต อ ง ใ ช ค า ใ ช จ า ย ด า น

ประชาสัมพันธจํานวนมาก 

ดานการผลิต - มีการผลิตสินคาอยางตอเน่ือง 

- สงมอบสินคาตามเวลาที่กําหนด 

-ใชเวลาในการผลิตตอชิ้นนาน 

ดานการเงิน - ใชเงินลงทุนจากหุนสวนเทาน้ัน 

- มีการบริหารเงินที่เปนสัดสวน 

- มีเงินลงทุนจํานวนไมมาก 
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5.9.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสถานการณในการ

พิจารณา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ต ล า ด แ ล ะ ก ลุ ม ลู ก ค า

เปาหมาย 

- กลุมผูบ ริโภคที่มีความชอบ

สินคาประเภทแฮนดเมดมีเพิ่ม

มากขึ้น 

- ผูบริโภคไมจงรักภักดีตอสินคา

ประเภทแฮนดเมท 

สถานการณแขงขัน -การแขงขันธุรกิจประเภท 

แฮนดเมท มีนอยราย 

- มีคูแขงขันแยงชิงสวนแบงทาง

การตลาด ทั้งคูแขงรายเกาและ

คูแขงรายใหม 

สังคม - เปนสินคาที่ทําจากวัสดุเหลือใช

อ นุ รั ก ษ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ทํ า ใ ห

ภาพลักษณโดดเดนในมุมมอง

ของลูกคา 

- กระแสสังคมยังไมสงผลมากใน

เร่ืองการรณรงคการใชผลิตภัณฑ

จากธรรมชาติ 

เทคโนโลยี - มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ใชประชาสัมพันธข าวสารให

ผูบริโภครับรู 

- ผูบริโภคบางรายอาจไม เลน 

Facebook ,  Instagram 

สภาพเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจในปจจุบันมีการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทําใหผูบริโภคมี

กําลังทรัพยที่จะซื้อผลิตภัณฑ 

 

_ 

กฎหมาย,ระเบียบ,ขอบังคับ - ปจจุบันรัฐบาลใหการสนับสนุน

ธุรกิจ SME เปนอยางมาก 

- ระเบียบขอบังคับของกฎหมาย

ในการจัดต้ังธุรกิจที่มีความยุงยาก

และซับซอน 

กลุมผูจําหนาย,เครือขาย _ -ขาดตัวแทนในการจัดจําหนาย 
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6. แผนบริหารจัดการ 

       6.1  ขอมูลธุรกิจ 

ชื่อกิจการ  JJ LAMP  

ที่อยู/ที่ต้ังกิจการ   119/13 ซ.จตุรมิตร ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540 

รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ บริษัทจํากัด 

ทุนจดทะเบียน  เงินที่ลงทุนกอต้ังบริษัท  100,000 บาท 

หมายเลขทะเบียนการคา  2122242348 

        

6.2  รายนามคณะกรรมการหางหุนสวน 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1 นางสาวเบญญทิพย อรรฆภัทรโฆษิต  ประธาน 

2 นางสาวอนงคนาถ บัวตูม รองประธาน 

 

       6.3  อํานาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ 

    อํานาจในการตัดสินใจอยูภายใตการดูแลของ นางสาวเบญญทิพย อรรฆภัทรโฆษิต 

แตเพียงผูเดียว 

 

        6.4  รายชื่อผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล จํานวน

หุน 

มูลคาหุน เปอรเซ็นต 

1 นางสาวเบญญทิพย อรรฆภัทรโฆษิต 7,000 70,000 70% 

2 นางสาวอนงคนาถ บัวตูม 3,000 30,000 30% 

 รวมจํานวนหุน 10,000 100,000 100% 

        *มูลคาหุน 10 บาท 
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6.5  ประวัติของกรรมการหรือผูบริหาร 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวเบญญทิพย อรรฆภัทรโฆษิต อายุ 21 ป 

การศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจาก วิทยาลัยเทคโนยีอรรถวิทยพณิชยการ ป พ.ศ.2561 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอนงคนาถ บัวตูม อายุ 22  ป 

การศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจาก วิทยาลัยเทคโนยีอรรถวิทยพณิชยการ ป พ.ศ.2561 

 

6.6 แผนผังองคกร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         

 

นางสาวเบญญทิพย อรรฆภัทรโฆษิต 

ประธานบริษัท 

นางสาวอนงคนาถ บัวตูม 

รองประธานบริษัท 

หัวหนาฝายผลิต หัวฝายบุคคล หัวฝายบัญชี หัวฝายการตลาด 



36 
 

6.7.  หนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก 

       ชื่อ                                     นางสาวเบญญทิพย อรรฆภัทรโฆษิต 

       ตําแหนง                            ประธาน 

       หนาท่ีความรับผิดชอบ      ดูแลและควบคุมกิจการ 

       การศึกษา / คุณสมบัติ        ปวส. คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด 

       อัตราเงินเดือน                  10,000 บาท 

 

       ชื่อ                                     นางสาวอนงคนาถ บัวตูม 

       ตําแหนง                           รองประธาน 

       หนาท่ีความรับผิดชอบ      ผูจัดการ 

       การศึกษา / คุณสมบัติ       ปวส. คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด 

            อัตราเงินเดือน                  9,000 บาท 

 

       ชื่อ                                     ......................................... 

       ตําแหนง                            หัวหนาฝายผลิต 

       หนาท่ีความรับผิดชอบ      ควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพสินคา 

       การศึกษา / คุณสมบัติ       ปวส. คณะ ……………… 

       อัตราเงินเดือน                  7,000 บาท 

 

       ชื่อ                                     ......................................... 

       ตําแหนง                            หัวหนาฝายบัญชี 

       หนาท่ีความรับผิดชอบ      ควบคุมงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ 

       การศึกษา / คุณสมบัติ       ปวส. คณะ ……………… 

       อัตราเงินเดือน                  7,000 บาท 

  

       ชื่อ                                     .......................................... 

       ตําแหนง                            หัวหนาฝายบุคคล 

              หนาท่ีความรับผิดชอบ      ควบคุมงานบุคคลระเบียบแนวปฏิบัติของบริษัท 

       การศึกษา / คุณสมบัติ       ปวส. คณะ …………………. 

       อัตราเงินเดือน                  7,000 บาท 
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       ชื่อ                                     ........................................... 

       ตําแหนง                            หัวหนาการตลาด 

       หนาท่ีความรับผิดชอบ      ควบคุมงานการตลาด การขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ 

       การศึกษา / คุณสมบัติ        ปวส. คณะ ……………… 

       อัตราเงินเดือน                  7000 บาท 

 

6.8  แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 

ลําดับท่ี ฝายงาน ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน รวมเงินเดือน 

1. ฝายบริหาร ประธาน 1 10,000.00 10,000.00 

2. ฝายบริหาร รองประธาน 1 9,000.00 9,000.00 

3. ฝายผลิต หัวหนางาน 1 7,000.00 7,000.00 

4. ฝายบัญชี หัวหนางาน 1 7,000.00 7,000.00 

5. ฝายบุคคล หัวหนางาน 1 7,000.00 7,000.00 

6. ฝายการตลาด หัวหนางาน 1 7,000.00 7,000.00 

รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 6 47,000.00 47,000.00 

 

6.9 วิสัยทัศน 

ใชผลิตภัณฑที่รักษาธรรมชาติ นําเสนอสินคาอยางมีคุณภาพ สรางความประทับใจ

ใหกับลูกคาและขายราคาที่สามารถจับตองได 

 

 6.10 พันธกิจ  

1.วางแผนเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมีมากขึ้น  

2.สํารวจตลาดและสงเสริมการตลาดเพื่อใหสินคาเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น 

 

6.11 เปาหมายทางธุรกิจ 

          เปาหมายระยะสั้น  

       1.สรางการรับรูตราสินคาใหผูบริโภครับรู ผานทาง Social Network 

  เปาหมายระยะกลาง 

        1.ทําใหสินคาเปนที่จดจําของผูบริโภค 

        2.มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสินคาใหดียิ่งขึ้น         
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                          เปาหมายระยะยาว  

        1.มีการขยายตลาดไปทั่วประเทศ 

        2.มีสวนครองตลาดเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆในสวนแบงตลาดผลิตภัณฑโคมไฟ  

        3.มีจํานวนลูกคารายใหมเพิ่มขึ้น 

 

6.12 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1.มุงเนนสรางความแตกตางของรูปลักษณของโคมไฟ  

2.มีราคาที่เหมาะสมกับลูกคากลุมเปาหมาย  

3.ตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตองการโคมไฟที่ทํามาจากวัสดุเหลือใช 

 

6.13 นโยบายจายเงินปนผล 

1.กําหนดการแบงเงินปนผลทางบริษัทจะจายเงินคืนผูถือหุน ก็ตอเมื่อกิจการมีผล

กําไร 

      2.หลังจาก 3 ป เปนตนไปจะมีการจายเงินปนผลของแตละบุคคลตามจํานวนหุน 

 

6.14 แผนการดําเนินการอื่นของธุรกิจ 

เมื่อบริษัท JJ LAMP ไดเปนที่รูจักของผูบริโภค บริษัทจะทําการขยายสาขาเพิ่ม

เพื่อจะไดใหบริการผูบริโภคไดเพิ่มมากขึ้น 

 

7. แผนการตลาด 

7.1 เปาหมายทางการตลาด 

     1.ทําใหตราสินคาเปนที่รูจัก 

      2.สรางความพึงพอใจในการบริการตอลูกคา 

      3.ทําใหสินคาเปนที่รูจักในประเทศ 

 

7.2 การกําหนดลูกคาเปาหมาย 

ทางบริษัทฯ ไดผลิตสินคาที่เปนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟเรือกระแชงจากไม

ไอติมสามารถใชสอยประโยชนไดจริงบริษัทไดกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายไว ดังน้ี  

- กลุมนักศึกษาไปจนถึงวัยทํางาน 

- กลุมผูหญิงอายุ 20 –65 ป ที่ชื่นชอบในงานประดิษฐ 

- กลุมคนทั่วไปที่ชอบงาน Handmade 
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7.3 กลยุทธทางการตลาด 

      7.3.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

       ราน JJ LAMP เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑโคมไฟเรือกระแชงที่ทําจาก

ไมไอติม ผลิตภัณฑเปนรูปทรงเรือกระแชงโดยมีราคาอยูที่ 650 บาท มีการรับประกันสินคาหลังการ

ขายหากสินคาชํารุดในระยะเวลา 15 วัน สามารถนํามาเปลี่ยนไดที่ราน มีชองทางการจัดจําหนาย

ทางหนารานและชองทางออนไลน Facebook และ Instagram การสงเสริมทางการตลาด ซื้อโคมไฟ

ที่หนาราน 2 ตัว จัดสงฟรีkerry 

 

 

        

 

 

 

 

7.3.2 กลยุทธดานราคา 

ผลิตภัณฑโคมไฟเรือกระแชงจากไมไอติมมีราคาเดียวคือ 650 บาท โดยมีการ

คํานวณจากราคาตนทุนรวมไปถึงปริมาณวัสดุที่ใช มีสวนลดใหเมื่อซื้อสินคาตามเงื่อนไขของทาง

บริษัท มีชองทางการชําระเงินหลายชองทาง เชน ชําระโดยเงินสด ชําระผานบริการแอพพลิเคชั่น

ของธนาคารหรือบริการพรอมเพยเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา 

 

 
 

 

ธนาคารกสิกร     ธนาคารไทยพาณิชย      ธนาคารกรุงเทพ 
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                        7.3.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 

รานผลิตและจําหนายต้ังอยูที่ 119/13 ซ.จตุรมิตร ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

10540 และมีการจัดจําหนายผานชองทางออนไลน Facebook : JJ LAMP โคมไฟเรือกระแชงและ  

Instagram : JJ_LAMP 

 

ชองทาง Facebook :JJ LAMP โคมไฟเรือกระแชง 

 
 

Instagram:JJ_LAMP 
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สถานท่ีดําเนินงาน 
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                       7.3.4 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

- ซื้อโคมไฟที่หนาราน 2 ตัว สงฟรี kerry 

- เมื่อมียอดสั่งซื้อทางชองทางออนไลนไมวาจะเปน Facebook หรือ Instagram 

ต้ังแต 1,000 บาทขึ้นไปรับสวนลด 10% 

- มีการประชาสัมพันธสินคาผานทาง Facebook และ Instagram 

- มีปายหนาราน 
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LOGO ราน 

 
ปายหนาราน 
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8.แผนการผลิต 

8.1 สถานประกอบการในการผลิต 

      ท่ีตั้งสถานท่ีขาย 119/13 ซ.จตุรมิตร11 หมู5 ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ 

  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
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              8.2 เคร่ืองจักร อุปกรณและเคร่ืองมือในการผลิต 

 ลําดับ รายการ จํานวน การใชงาน ราคาทุน อายุ 

1 กรรไกร 5 ตัดตาขายอาคะบา 150.00 5 เดือน 

2 คัตเตอร 5 ตัดไมไอติม 100.00 3 เดือน 

3 กาว 10 ติดไม 100.00 3 เดือน 

4 แปลงทาสี 2 ทาส ี 200.00 5 ป 

 

8.3 ขอมูลการผลิต 

จํานวนหนวยการผลิตสูงสุด     20/วัน  560ตัว/เดือน 6,240/ป 

อัตราประมาณการในการผลิต  20/วัน  560ตัว/เดือน 6,240/ป 

เปาหมายหนวยการผลิต            20/วัน  560ตัว/เดือน 6,240/ป 

เวลาที่ใชในการผลิตตอรอบการผลิต   2 ชั่วโมง/ตัว    

เวลาผลิตตอวัน                                    8 ชั่วโมง 

จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต           6 คน      

อัตราคาแรงงานในการผลิต                300 บาท   

                          

8.4  รายละเอียดวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 

1. ไมไอติม 

2. กรรไกร 

4. ชุดหลอดไฟLED 

5.อุปกรณตกแตง 

6.กาว 
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8.5 แผนผังกระบวนการผลิต 

1. อุปกรณในการทําโคมไฟ 

 

2.วางฐานเรือ 
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3.นําฐานเรือประกอบกัน 
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4.ปดฐานเรือ 

 

 

            5.สรางโครงหลังคา 
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6.ใสหลังคา 

 

 

9. แผนการเงิน 

           9.1 ประมาณการในการลงทุน 

 

ลําดับ รายการ ทุนเจาของ เงินกู รวมมูลคา 

1. เงินสด 100,000 - 100,000 

 รวมมูลคาการลงทุนท้ังสิ้น 100,000 - 100,000 

 โครงสรางทางการเงิน

(เปอรเซ็นต) 

100% - 100% 
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9.2 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจปจจุบัน 

 

9.3 สมมุติฐานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ รายละเอียด มูลคาประมาณ 

1. ที่ดิน - - 

2. อาคาร - - 

3. สวนตกแตง/ปรับปรุง ของตกแตง 25,000.00 

 

4. 
โรงงาน 

- - 

5. เคร่ืองจักร - - 

6. อุปกรณ/เคร่ืองใช กรรไกร,คัตเตอร,กาว 25,000.00 

7 เคร่ืองใชสํานักงาน - - 

8 ยานพาหนะ - - 

9 วัตถุดิบคงเหลือ - - 

10 สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ - - 

11 ทรัพยสินทางปญญา - - 

12 รายการอ่ืนๆ (ถามี) - - 

รวมมูลคาทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจปจจุบัน 50,000.00 

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของรายได-% - 5% 5% 

การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา-% - - - 

การเปลี่ยนแปลงของตนทุนการผลิต-% - 5% 5% 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย1-% - 5% 5% 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย2-% - - - 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย3-% - - - 

ระยะเวลาที่ใชในการคํานวณใน1ป-วัน/เดือน 26วัน/เดือน 

อัตราคิดกระแสเงินสด(Discount Rate)-% - 

สมมุติฐานทางการเงินอ่ืน ๆ - 
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9.4 นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 

ระยะเวลาใหเครดิตการขายสินคา – วัน/เดือน - - - 

ระยะเวลาเครดิตการขายสินคา – วัน/เดือน - - - 

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ขอกู(ถามี)-บาท - - - 

วงเงินสินเชื่อระยะยาวที่ขอกู(ถามี)-บาท - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น-% - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว-% - - - 

นโยบายการต้ังสํารองเงินสดในกิจการ  50,000 

การใหผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ - 

นโยบายทางการเงินอ่ืน ๆ - 
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9.5 ประมาณการในการผลิตรายเดือน 

 

 

 

 รายการ เดือนท่ี1 เดือนท่ี2 เดือนท่ี3 เดือนท่ี4 เดือนท่ี5 เดือนท่ี6 เดือนท่ี7 เดือนท่ี8 เดือนท่ี9 เดือนท่ี10 เดือนท่ี11 เดือนท่ี12 
จํานวนสินคาขาย 

(ลํา) 

            

โคมไฟ 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 

รวมจํานวนสินคาขาย 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 

             

ราคาสินคา (บาท)             

โคมไฟ 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 

ราคาสินคาเฉล่ีย 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 

             

รายไดจากการขาย

สินคา 

            

โคมไฟ 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 

รวมรายได 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 

รวมรายไดสะสม

(บาท) 
338,000.00 676,000.00 1,014,000.00 1,352,000.00 1,190,000.00 2,028,000.00 2,366,000.00 2,704,000.00 3,042,000.00 3,380,000.00 3,718,000.00 4,056,000.00 

ลูกหน้ีการคา (บาท) - - - - - - - - - - - - 

เงินสดรับ (บาท) 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 338,000.00 
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9.6 ประเมินการรายไดจากการขายสินคา 

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 

จํานวนสินคาขาย (ตัว)    

โคมไฟ 6,240.00 6,552.00 7208.00 

สินคาที่ 2 - - - 

รวมจํานวนสินคาขาย 6,240.00 6,552.00 7208.00 

    

รวมสินคา (บาท)    

โคมไฟ 650.00 650.00 650.00 

สินคาที่ 2 - - - 

ราคาสินคาเฉลี่ย 650.00 650.00 650.00 

    

รายไดจากการขาย (บาท)    

โคมไฟ 4,056,000.00 4,258,800.00 4,685,200.00 

สินคาที่ 2 - - - 

รวมรายไดจากการขาย 

(บาท) 

4,056,000.00 4,258,800.00 4,685,200.00 

    

ประมาณการลูกหน้ีการคา    

ขายดวยเงินสด 4,056,000.00 4,258,800.00 4,685,200.00 

ขายดวยเงินเชื่อ (เครดิต

การคา) 

- - - 

ระยะเวลาใหเครดิตการคา 

(วัน/เดือน) 

- - - 

ลูกหน้ีการคารวม (บาท) 4,056,000.00 4,258,800.00 4,685,200.00 

เงินสดรับจากการขาย

สินคา (บาท) 

4,056,000.00 4,258,800.00 4,685,200.00 
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             9.7 ประมาณการตนทุนวัตถุดิบและสินคาซื้อมาเพื่อการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 

จํานวนวัตถุดิบในการผลิต (หนวย)    

ไมไอติม (24แพ็ค = 8 บาท.) 780.00 819.00 901.00 

ชุดหลอดไฟ (1ลัง = 24 ชุด = 25 บาท) 260.00 273.00 301.00 

กาว (1ลัง = 6 กระปอง = 10 บาท) 260.00 273.00 301.00 

เยื่ออาบาคา (24มวน/ลัง มวนละ10บาท) 260.00 273.00 301.00 

    

ราคาตอหนวยของวัตถุดิบ (บาท/หนวย)    

ไมไอติม (24แพ็ค = 8 บาท.) 192.00 201.60 221.76 

ชุดหลอดไฟ (1ลัง = 24 ชุด = 25 บาท) 600.00 630.00 693.00 

กาว (1ลัง = 6 กระปอง = 10 บาท) 60.00 63.00 69.30 

เยื่ออาบาคา (24มวน/ลัง มวนละ10บาท) 240.00 252.00 277.20 

    

ตนทุนวัตถุดิบในการผลิต (บาท)    

ไมไอติม (24แพ็ค = 8 บาท.) 147,760.00 165,110.40 199,805.76 

ชุดหลอดไฟ (1ลัง = 24 ชุด = 25 บาท) 156,000.00 171,990.00 208,593.00 

กาว (1ลัง = 6 กระปอง = 10 บาท) 15,600.00 17,199.00 20,859.30 

เยื่ออาบาคา (24มวน/ลัง มวนละ10บาท) 62,400.00 68,796.00 83,437.20 

    

รวมตนทุนวัตถุดิบในการผลิต (บาท) 383,760.00 423,095.40 512,695.26 

    

ประมาณการเจาหน้ีการคา 383,760.00 423,095.40 512,695.26 

ซื้อสินคามาดวยเงินสด - - - 

ซื้อสินคามาดวยเงินเชื่อ (เครดิตการคา) - - - 

ระยะเวลาไดรับเครดิตการคา (วัน/เดือน) - - - 

มูลคาเจาหน้ีการคาวัตถุดิบและสินคาซื้อมา - - - 

เงินสดจายคาวัตถุดิบและสินคาซื้อมาเพื่อ

ผลิต 

383,760.00 423,095.40 512,695.26 
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9.8 ประมาณการตนทุนการผลิตสินคาและตนทุนขายสินคา 

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 

ตนทุนผลิตสินคา (บาท)    

คาวัตถุดิบในการผลิตสินคา 383,760.00 423,095.40       512,695.26   

คาสินคาสําเร็จรูปซื้อมาเพื่อการผลิต - - - 

คาแรงงานในการผลิต 561,600.00 589,680.00 648,648.00 

คาไฟฟาในการผลิต 24,000.00 25,200.00 27,720.00 

คานํ้าประปาในการผลิต 8,400.00 8,820.00 9,702.00 

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต 3,120.00 3,276.00 3,603.00 

คาบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ 2,400.00 2,520.00 2,772.00 

คาขนสงวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต - - - 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการผลิต - - - 

รวมตนทุนการผลิตสินคา (1) 983,280.00 1,052,591.40 1,205,140.86 

    

คาเสื่อมราคาในการผลิต (บาท)    

คาเสื่อมราคาโรงงานในการผลิต  - - - 

คาเสื่อมราคาเคร่ืองจักรและอุปกรณ (20%) 110.00 110.00 110.00 

คาเสื่อมราคายานพาหนะ  - - - 

รวมตนทุนคาเสื่อมราคาในกาผลิต 110.00 110.00 110.00 

รวมตนทุนการผลิตสินคาท้ังสิ้น (1) + (2) 983,390.00 1,052,701.40 1,205,250.86 

+ บวก วัตถุดิบคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคาซื้อมาเพื่อผลิตคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก สินคาซื้อมาเพื่อผลิตคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคาระหวางทําคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก สินคาระหวางทําคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก สินคาสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 

รวมตนทุนขายสินคา (บาท) 983,390.00 1,052,701.40 1,205,250.86 
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    9.9 ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 

คาใชจายในการบริหารและการขาย (บาท)    

เงินเดือนบุคลากร 564,000.00 592,200.00 651,420.00 

คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร 18,000.00 18,900.00 20,790.00 

คาใชจายสํานักงาน 10,800.00 11,340.00 12,474.00 

คาใชจายไฟฟาสวนสํานักงาน 12,000.00 12,600.00 13,860.00 

คาใชจายนํ้าประปาสวนสํานักงาน 3,000.00 3,150.00 3,465.00 

คาใชจายโทรศัพท,โทรสาร 7,800.00 8,190.00 9,009.00 

คาใชจายแบบพิมพ เอกสาร 3,000.00 3,150.00 3,465.00 

คาใชจายวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน - - - 

คาใชจายดานที่ปรึกษาดานตาง ๆ - - - 

คาธรรมเนียมราชการ - - - 

คาใชจายนํ้ามันยานพาหนะในการขาย - - - 

คาโฆษณา ประชาสัมพันธ 12,000.00 12,600.00 13,860.00 

คาใชจายในการออกงานแสดงสินคา 14,400.00 15,120.00 16,632.00 

คาใชจายเชาโกดัง 90,000.00 94,500.00 103,950.00 

คาใชจาย Commission จากการขาย - - - 

คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ - - - 

คาใชจายในการชําระดอกเบี้ยเงินกู - - - 

คาใชจายในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล - - - 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ - - - 

รวมคาใชจายในการบริหารและการขาย(1) 745,200.00 782,460.00 860,706.00 

คาเสื่อมราคาสวนการบริหารและการขาย    

คาเสื่อมราคาอาคารสวนสํานักงาน (5%) - - - 

คาเสื่อมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน (20%) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

คาเสื่อมราคายานพาหนะ - - - 

รวมคาเสื่อมราคา 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

รวมคาใชจายการบริหารและการขาย (1) + (2) 750,200.00 787,460.00 865,706.00 
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9.10 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

 

 

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 

รายได    

รายไดจากการขายสินคา 4,056,000.00 4,258,800.00 4,685,200.00 

รายไดอ่ืน - - - 

รวมรายได 4,056,000.00 4,258,800.00 4,685,200.00 

    

หัก-ตนทุนขายสินคา 983,390.00 1,052,701.40 1,205,250.86 

    

กําไรข้ันตน 3,072,610.00 3,206,098.60 3,479,949.14 

    

หัก-คาใชจายในการบริหารและการขาย 750,200.00 787,460.00 865,706.00 

    

กําไรจากการดําเนินการ 2,322,410.00 2,418,638.60 2,614,243.14 

    

หัก-ดอกเบี้ยจาย - - - 

    

กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 2,322,410.00 2,418,638.60 2,614,243.14 

    

หัก-ภาษีเงินไดนิติบุคคล (15%) 348,361.50 362,795.79 392,136.47 

    

กําไรสุทธิ 1,974,048.50 2,055,842.81 2,222,106.67 

    

หัก-เงินปนผลจาย (10%) - - - 

กําไรสะสม - 1,974,048.50 81,794.31 

    

กําไร (ขาดทุน)สิทธิตอหุน 1,974,048.50 81,794.31 2,140,312.36 

มูลคาทางบัญชีตอหุน 19.74 0.81 21.40 
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9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 
กระแสเงินสดจากการดําเนินการ    

เงินสดรบัจากการขายสินคา 4,056,000.00 4,258,800.00 4,685,200.00 

เงินสดรบัจากรายไดอ่ืน - - - 

เงินสดจายคาใชจายในการผลิต 983,390.00 1,052,701.40 1,205,250.86 

เงินสดจายคาใชจายการบรหิารและการขาย 750,200.00 787,460.00 865,706.00 

เงินสดจายคาใชจายอ่ืน ๆ - - - 

เงินสดจายภาษีเงินไดนิตบิุคล 348,361.50 362,795.79 392,136.47 

กระแสเงินสดจากการดําเนินการรวม 1,974,048.50 2,055,842.81 2,222,106.67 

    

กระแสเงินสดจากการลงทุน    

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรพัยที่ดิน - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรพัยอาคาร - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรพัยสวนตกแตง - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรพัยอุปกรณ 25,000.00 - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในเครื่องใชสํานักงาน 25,000.00 - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรพัยที่ดิน 50,000.00 - - 

กระแสเงินสดจากการลงทุนรวม - - - 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน - - - 

เงินสดรบัจากการออกหุนทุน - - - 

เงินสดจายคาดอกเบี้ยเงนิกูระยะส้ัน - - - 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะส้ัน - - - 

เงินสดจายคาดอกเบี้ยเงนิกูระยะยาว - - - 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะยาว - - - 

เงินสดจายปนผล - - - 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินรวม 1,924,048.50 2,055,842.81 2,222,106.67 

กระแสเงินสดสุทธิ - - - 

บวก+กระแสเงินสดตนงวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 1,924,048.50 2,055,842.81 2,222,106.67 
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9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 
สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน    

เงินสดในมือและเงนิสดในธนาคาร 1,924,048.50 2,055,842.81 2,222,106.67 

ลูกหนี้การคา - - - 

สินคาคงเหลือ - - - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมทรัพยหมุนเวียน 1,924,048.50 2,055,842.81 2,222,106.67 

สินทรัพยไมหมนุเวียน    

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สุทธิ 50,000.00   

สินทรัพยจบัตองไมได - - - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 50,000.00 - - 

รวมสินทรัพย 1,974,048.50 2,055,842.81 2,222,106.67 

    

หนี้สินและสวนของผูถอืหุน    

หนี้สินหมุนเวียน    

เงินกูระยะส้ัน - - - 

เจาหนี้การคา - - - 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน - - - 

หนี้สินไมหมนุเวียน - - - 

เงินกูระยะยาว - - - 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน - - - 

รวมหนี้สิน - - - 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว - - - 

สวนเกิน(ต่ํา)กวาทุน 1,974,048.50 81,794.31 2,140,312.36 

กําไร (ขาดทุน) สะสม - 1,974,048.50 81,794.31 

รวมสวนของผูถือหุน - - - 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,974,048.50 2,055,842.81 2,222,106.67 
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9.13 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการการวิเคราะห ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 

การวัดสภาพคลองทางการเงิน    

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) - - - 

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (เทา) สภาพคลองสูง สภาพคลองสูง สภาพคลองสูง 

การวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยสิน    

อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

อัตราหมุนเวียนของสินคา (รอบ) - - - 

ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วัน) - - - 

ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (วัน) - - - 

อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร (รอบ) - - - 

อัตราการหมุนของสินคารวม (รอบ) - - - 

การวัดความสามารถในการชําระหน้ี    

อัตราสวนแหงหน้ี (Debt to Equity Ratio) - - - 

อัตราสวนแหงทุน - - - 

อัตราสวนแหงความสามารถในการชําระหน้ี - - - 

การวัดความสามารถในการบริหารงาน    

อัตราสวนผลตอนแทนตอสินทรัพย (ROA) - - - 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

(ROE) 

- - - 

อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซนต) 75.75% 75.28% 74.27% 

อัตรากําไรจากการดําเนินการ (เปอรเซนต) 57.25% 56.79% 55.79% 

อัตรากําไรสุทธิ (เปอรเซนต) 48.67% 48.27% 47.42% 

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน    

ผลกําไรตอหุน (Earning per Share) 19.74 0.81 21.40 

มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value) 10 10 10 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)  

3ป 

 

อัตราผลตอนแทนภายใน (IRR) 

ระยะเวลาคืนทุน 
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10. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 

 

ลําดับ ลักษณะปญหาหรือความ

เสี่ยง 

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน แนวทางในการแกไข 

 

1. 
มีกระแสการเปลี่ยนแปลง

รูปแบโคมไฟบอยคร้ัง 

ลูกคาเลือกซื้อรูปแบบโคม

ไฟแบบใหมมากกวา 

เป ลี่ ยนแปล ง รูป แบบ เพิ่ ม

รูปแบบสินคาเพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคา 

 

 

2. 

 

คู แ ข ง ท า ง ก า ร ต ล า ด มี

จํานวนมาก 

ลูกคามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นและ

อาจหันไปซื้อสินคาจากคู

แขงขัน 

ติดตา มส ถา นก ารณค วา ม

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

ผูบ ริโภคและป รับเปลี่ ย น

สินคาใหตอบสนองกับความ

ตองการ 

 

 

3. ตัวเลือกสินคานอย 

ทําใหรายรับโดยรวมของ

กิจการลดลงเน่ืองจากลูกคา

ใ ห ค ว า ม ส น ใ จ ใ น

ผลิตภัณฑอ่ืนที่มี รูปแบบ

แปลกใหม 

ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ

ในลักษณะใหมที่แตกตางจาก

เดิม 
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บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟจากไมไอศกรีม 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

3 ก.ค. 61 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 2  900 1,800                       1,800  

6 ก.ค. 61 คาปร้ินเอกสารอนุมัติโครงการ       7  แผน 2 14     1,786               

21 ส.ค. 61 คาปร้ินเอกสารบทที่ 1 - 3       100 แผน 2 200     1,586 

27 ก.ย. 61 ไมไอศกรีม       10 แพค  15 150     1,436               

27 ก.ย. 61 หลอดไฟ       1 ดวง 80 80     1,356               

27 ก.ย. 61 สายไฟ       1  ชุด 110 110     1,246               

27 ก.ย. 61 ปนกาว    1 อัน  200  200   1046 

27 ก.ย. 61 กาวแทง       5 แพค 15  75     971 

27 ก.ย. 61 อุปกรณตกแตง       1 แพค 50  50     921 

5 พ.ย. 61  คาปายไวนิล       1 ผืน 700 700       221 

รวม 1,800   1,579   221 
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ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

 

ยอดยกมา(27 ก.ย. 61)              221 

4 ธ.ค.61 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 2  300 600        821               

6 ธ.ค.61 คาถายเอกสารแบบสอบถาม       100 แผน  1 100     721              

15 ม.ค. 62 คาปริ้นเอกสารบทที่ 4-5       60 แผน 2 120     601               

25 ม.ค. 62 
คาปร้ินบรรณานุกรมและ

ภาคผนวก    
51 แผน 

       2 102 

  

499 

7 ก.พ. 62 คาปร้ินสวนหนาโครงการ    10 แผน 2 20     479               

7 ก.พ. 62 คาเขาเลม    1 ชุด 1 200     279 

7 ก.พ. 62 คาซีดีและหนาปก    1 ชุด 30 30     249 

รวม            600   572   249 
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สรุปผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐหอคอยโคมไฟ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 ลงทุน 2,400 บาท 

 หักคาใชจาย  2,151 บาท 

 คงเหลือสุทธิ  249 บาท 

    นําเงินสวนที่เหลือคืนแกสมาชิก ดังมีรายชื่อตอไปน้ี 

                1.   นางสาวเบญญทิพย  อรรฆภัทรโฆษิต                    124 บาท  

                2.   นางสาวอนงคนาถ บัวตูม                 125 บาท 

 
 



 
 

บทที่ 4 

ผลการดําเนินโครงการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

นางสาวเบญญทิพย  อรรฆภัทรโฆษิต  

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

15 ม.ิย. 62 รวมกลุมคิดหัวขอโครงการ  

22 ม.ิย. 62 ประชุมและหาอาจารยปรึกษารวม  

22 ม.ิย. 62 จัดทําและเสนอแบบฟอรมอนุมัติโครงการ  

23 ม.ิย. 62 แกไขและสงใบอนุมัติโครงการ คร้ังที่ 1  

7 ก.ค. 62 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 1  

8 ก.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 1 คร้ังที่ 1  

9 ก.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 1 คร้ังที่ 2  

11 ก.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 1 ฉบับสมบูรณ  

21 ก.ค. 62 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 2  

24 ก.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 2 คร้ังที่ 1  

28 ก.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 2 ฉบับสมบรูณ  

2 ส.ค. 62 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 3  

8 ส.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 3 คร้ังที่ 1  

19 ส.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 3 คร้ังที่ 2  

21 ส.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 3 ฉบับสมบรูณ  

22 ส.ค. 62 จัดทําและสงแผนธุรกิจ  

25 ส.ค. 62 แกไขและสงแผนธุรกิจ คร้ังที่ 1  

2 ก.ย. 62 รวบรวมเอกสารนําเสนอโครงการ  

3 ก.ย. 62 จัดทํา ppt. นําเสนอโครงการรอบที่ 1  

6 ก.ย. 62 แกไข ppt. นําเสนอโครงการรอบที่ 1 คร้ังที่ 1  

21 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการรอบที่ 1   

25 ก.ย. 62 แกไขเอกสารโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  
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นางสาวเบญญทิพย  อรรฆภัทรโฆษิต 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนขั้นตอนการทําสิ่งประดิษฐ  

2 ต.ค. 62 ระดมทุนจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ  

3 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน  

4 ต.ค. 62 นํากาวมาติดกับไมไอศกรีมและสรางตัวเรือโคมไฟแลวนําสายไฟ

ลอดจากใตทองเรือพรอมนําหลอดไฟมาใสขั้ว 

 

5 ต.ค. 62 นําตัวเรือมาใสโครงหลังคาเรือแลวติดกาวใหแนน  

6 ต.ค. 62 หลังจากกาวแหงเรียบรอยแลวติดอุปกรณตกแตงตางๆใหสวยงาม  

7 ต.ค. 62 ทดสอบความทนทานและถายภาพผลงาน  

12 ต.ค. 62 ออกแบบปายไวนิลนําเสนอผลงาน  

15 ต.ค. 62 สงแบบไวนิล  

25 ต.ค. 62 อาจารยที่ปรึกษาโครงการเขานิเทศโครงการ  

2 พ.ย. 62 แกไขเอกสารบทที่ 1-3 ตามที่คณะกรรมการแนะนํา  

เตรียมนําเสนอรอบที่ 2 

 

2 พ.ย. 62 สั่งทําปายไวนิลและรับของ  

 3 พ.ย. 62 จัดทํา ppt. นําเสนอโครงการรอบที่ 2  

16  พ.ย. 62 นําเสนอโครงการรอบที่ 2  

19 พ.ย. 62 แกไขเอกสารโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  

2 ธ.ค. 62 จัดทําและสงแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

5 ธ.ค. 62 ทําการแกไขเน้ือหาและสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

12 ธ.ค. 62 เตรียมจัดแสดงภายในงาน ATC นิทรรศน    

13 ธ.ค.62 จัดแสดงสิ่งประดิษฐงาน ATC นิทรรศนและแจกแบบสอบถามใน

งาน ATC นิทรรศน   

 

15 ธ.ค. 62 จัดทําเอกสารบทที่ 4 (ปฏิบัติงานรายบุคคล)  

16  ธ.ค.62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 4 คร้ังที่ 1  

18 ธ.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 4 ฉบับสมบรูณ  
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นางสาวเบญญทิพย  อรรฆภัทรโฆษิต 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

11 ม.ค. 63 จัดทําเอกสารบทที่ 4 (สรุปบัญชี)  

20 ม.ค. 63 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 5 และบรรณานุกรม  

22 ม.ค. 63 แกไขและสงเอกสารบทที่ 5  และบรรณานุกรม คร้ังที่ 1  

27 ม.ค. 63 สงเอกสารบทที่ 5 และบรรณานุกรม ฉบับสมบูรณ  

3 ก.พ. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ข และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

3 ก.พ. 63 แกไขเอกสารภาค ผนวก ข และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

3 ก.พ. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ค และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

3 ก.พ. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ง และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

     6 ก.พ. 63 จัดทํากิตติกรรมประกาศ/สารบัญ พรอมนํากลับมาแกไข  

10 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ/สารบัญตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

11 ก.พ. 63 จัดทําบทคัดยอ/สงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

12 ก.พ. 63 นําบทคัดยอกลับมาแกไข/สงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

15 ก.พ. 63 จัดทําสวนหนาปก สารบัญ และนําสงรูปเลมโครงการ  

19 ก.พ. 63 แกไขจุดบกพรอง  

26 ก.พ. 63 นําสงรูปเลมโครงการฉบับสมบูรณ พรอมซีดี  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

นางสาวอนงคนาถ  บัวตูม  

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

15 ม.ิย. 62 รวมกลุมคิดหัวขอโครงการ  

22 ม.ิย. 62 ประชุมและหาอาจารยปรึกษารวม  

22 ม.ิย. 62 จัดทําและเสนอแบบฟอรมอนุมัติโครงการ  

23 ม.ิย. 62 แกไขและสงใบอนุมัติโครงการ คร้ังที่ 1  

7 ก.ค. 62 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 1  

8 ก.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 1 คร้ังที่ 1  

9 ก.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 1 คร้ังที่ 2  

11 ก.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 1 ฉบับสมบูรณ  

21 ก.ค. 62 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 2  

24 ก.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 2 คร้ังที่ 1  

28 ก.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 2 ฉบับสมบรูณ  

2 ส.ค. 62 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 3  

8 ส.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 3 คร้ังที่ 1  

19 ส.ค. 62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 3 คร้ังที่ 2  

21 ส.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 3 ฉบับสมบรูณ  

22 ส.ค. 62 จัดทําและสงแผนธุรกิจ  

25 ส.ค. 62 แกไขและสงแผนธุรกิจ คร้ังที่ 1  

2 ก.ย. 62 รวบรวมเอกสารนําเสนอโครงการ  

3 ก.ย. 62 จัดทํา ppt. นําเสนอโครงการรอบที่ 1  

6 ก.ย. 62 แกไข ppt. นําเสนอโครงการรอบที่ 1 คร้ังที่ 1  

21 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการรอบที่ 1   

25 ก.ย. 62 แกไขเอกสารโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  

1 ต.ค. 62 ประชุมวางแผนขั้นตอนการทําสิ่งประดิษฐ  

2 ต.ค. 62 ระดมทุนจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ  

3 ต.ค. 62 จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน  

 

 



66 
 

 
 

 

 

 

 

นางสาวอนงคนาถ  บัวตูม 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

4 ต.ค. 62 นํากาวมาติดกับไมไอศกรีมและสรางตัวเรือโคมไฟแลวนําสายไฟ

ลอดจากใตทองเรือพรอมนําหลอดไฟมาใสขั้ว 

 

5 ต.ค. 62 นําตัวเรือมาใสโครงหลังคาเรือแลวติดกาวใหแนน  

6 ต.ค. 62 หลังจากกาวแหงเรียบรอยแลวติดอุปกรณตกแตงตางๆใหสวยงาม  

7 ต.ค. 62 ทดสอบความทนทานและถายภาพผลงาน  

12 ต.ค. 62 ออกแบบปายไวนิลนําเสนอผลงาน  

15 ต.ค. 62 สงแบบไวนิล  

25 ต.ค. 62 อาจารยที่ปรึกษาโครงการเขานิเทศโครงการ  

2 พ.ย. 62 แกไขเอกสารบทที่ 1-3 ตามที่คณะกรรมการแนะนํา  

เตรียมนําเสนอรอบที่ 2 

 

2 พ.ย. 62 สั่งทําปายไวนิลและรับของ  

 3 พ.ย. 62 จัดทํา ppt. นําเสนอโครงการรอบที่ 2  

16 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการรอบที่ 2  

19 พ.ย. 62 แกไขเอกสารโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  

2 ธ.ค. 62 จัดทําและสงแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

5 ธ.ค. 62 ทําการแกไขเน้ือหาและสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

12 ธ.ค. 62 เตรียมจัดแสดงภายในงาน ATC นิทรรศน    

13 ธ.ค.62 จัดแสดงสิ่งประดิษฐงาน ATC นิทรรศนและแจกแบบสอบถามใน

งาน ATC นิทรรศน   

 

15 ธ.ค. 62 จัดทําเอกสารบทที่ 4 (ปฏิบัติงานรายบุคคล)  

16 ธ.ค.62 แกไขและสงเอกสารบทที่ 4 คร้ังที่ 1  

18 ธ.ค. 62 สงเอกสารบทที่ 4 ฉบับสมบรูณ  

11 ม.ค. 63 จัดทําเอกสารบทที่ 4 (สรุปบัญชี)  

20 ม.ค. 63 จัดทําและสงเอกสารบทที่ 5 และบรรณานุกรม  
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นางสาวอนงคนาถ  บัวตูม 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

22 ม.ค. 63 แกไขและสงเอกสารบทที่ 5  และบรรณานุกรม คร้ังที่ 1  

27 ม.ค. 63 สงเอกสารบทที่ 5 และบรรณานุกรม ฉบับสมบูรณ  

3 ก.พ. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ข และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

3 ก.พ. 63 แกไขเอกสารภาค ผนวก ข และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

5 ก.พ. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ค และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

5 ก.พ.. 63 จัดทําเอกสารภาค ผนวก ง และสงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

6 ก.พ.. 63 จัดทํากิตติกรรมประกาศ/สารบัญ พรอมนํากลับมาแกไข  

10 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ/สารบัญตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

11 ก.พ. 63 จัดทําบทคัดยอ/สงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

12 ก.พ. 63 นําบทคัดยอกลับมาแกไข/สงตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ  

15 ก.พ. 63 จัดทําสวนหนาปก สารบัญ และนําสงรูปเลมโครงการ  

19 ก.พ. 63 แกไขจุดบกพรอง  

26 ก.พ. 63 นําสงรูปเลมโครงการฉบับสมบูรณ พรอมซีดี  



    
 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 จากการดําเนินโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ โคมไฟจากไมไอศกรีม ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาต้ังแต 1 – 30 ตุลาคม 2561 สถานที่ปฏิบัติงานคือ 119/13 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ  

ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

ไดเก็บเงินจากสมาชิกกลุมคนละ 1,200 บาท จํานวน 2 คน รวมเปนจํานวน 2,400 บาท เสียคาใชจาย

ดานวัสดุอุปกรณ เปนจํานวนเงิน 2,151 บาท คงเหลือ 249 บาท โดยการดําเนินงานบรรลุการเรียน

วิชาโครงการดังน้ี 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใชและเพิ่มรายไดใหนักศึกษา 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสรางผลิตภัณฑที่แปลกใหมและมีคุณคา 

 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

1 24-28 มิ.ย.62 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2 11 มิ.ย.62 สงเน้ือหา บทที่ 1 (บทนํา) 

3 28 ก.ค. 62 สงเน้ือหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

4 21 ส.ค. 62 สงเน้ือหา บทที่ 3 

(วิธีการดําเนินโครงการ) 
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คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

5 22 ส.ค.62 จัดทําแผนธุรกิจ 

- บทสรุปผูบริหาร 

- วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

- ความเปนมาของธุรกิจ 

- ผลิตภัณฑ 

- วิเคราะหอุตสาหกรรม และการตลาด 

- แผนการบริหารจัดการ 

- แผนการตลาด 

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ 

- แผนการเงิน 

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

6 3-6 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 (ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/

งานประดิษฐ) 

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

9 25 ต.ค. 61 

 

เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน นําเสนองานโครงการ การออกรานจัดแสดง

สินคา หรือบริการ 

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

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

11 13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน 

12 18 ม.ค. 63 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

-บัญชี+ ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

13 27 ม.ค. 63 กําหนดสง เน้ือหา บทที่  5 

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ) 
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คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

14 27 ม.ค. 63 กําหนดสง บรรณานุกรม 

15 3 ก.พ. 63 กําหนดสง 

ภาคผนวก ก 

  ภาคผนวก ข 

  ภาคผนวก ค 

  ภาคผนวก ง 

16 11 ก.พ. 63 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ , บทคัดยอ 

17 15 ก.พ. 63 ตรวจรูปเลมโครงการ 

18 26 ก.พ. 63 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 

 

  

ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

1. ปญหาดานการใชอุปกรณสมาชิกขาดความชํานาญการใชงาน 

2. สมาชิกในกลุมไมมีพื้นฐานดานการออกแบบตัวผลิตภัณฑทําใหเกิดความลาชา 

3. สภาพอากาศแปรปรวนเชน ฝนตก/พายุเขา ทําใหสงผลกระทบในระหวางการ

ปฏิบัติงานอาจทําใหชิ้นงานเกิดความเสียหาย 

 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา 

1. ขอคําแนะนําจากผูเชียวชาญในการใชอุปกรณ และฝกฝนการใชอุปกรณ 

2. คนหาขอมูลการออกแบบของตัวผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหมและทันสมัยทาง

อินเทอรเน็ต สอบถามอาจารยที่ปรึกษา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบ 

3. ตรวจสอบสภาพอากาศ และเก็บชิ้นงานใหเรียบรอยทุกคร้ังหลังปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก  ก โครงการ 

- แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

- บันทึกเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ
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แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ     โคมไฟไมไอศกรีม (JJ  Lamp) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน     119/13 หมู 5 ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ  

   อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

ประมาณการคาใชจาย   

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวเบญญทิพย     อรรฆภัทรโฆษิต รหัสประจําตัว  39744 ปวส.2/31 

2.  นางสาวอนงคนาถ     บัวตูม  รหัสประจําตัว 39809 ปวส.2/31 
 

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

          (นางสาวเบญญทิพย    อรรฆภัทรโฆษิต)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
 

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

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

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

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) ....../......./.....       (อาจารยอุดมพร  เปตานนท) ......./......./....... 

 

ลงช่ือ.............................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

     (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) ......./......./....... 
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ชื่อโครงการ   โคมไฟจากไมไอศครีม (JJ  Lamp) 
แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 
อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยอุดมพร     เปตานนท 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวเบญญทิพย   อรรฆภัทรโฆษิต  ประธานโครงการ  

2. นางสาวอนงคนาถ   บัวตูม   รองประธานโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล 

เมืองไทยเปนประเทศที่อยูในเขตรอน คนไทยจะชอบทานอาหารวาง เชน ขนมหวานตางๆ 

และแนนอนดังที่กลาวมาน้ันวาประเทศไทยอยูในเขตรอน อาหารวางสวนใหญที่คนชอบทานคือ

ไอศกรีม แตสิ่งหน่ึงที่คนมักลืมนึกถึงและไมสนใจก็คือปญหาขยะจากการทานไอศกรีมทานแลวทิ้ง

ไมเปนที่ จะเห็นขยะตามที่สาธารณะกระจายกันไปโดยมองไมเห็นคุณคาของไมไอครีมและลืมนึก

ถึงประโยชนของไอศกรีมไป 

ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงมีแนวคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จากการ

นําวัสดุที่เหลือใชอยางไมไอศกรีมมาเพิ่มมูลคาใหเปนสวนผลิตในการสรางตัวสินคา ใหออกมาเปน

โคมไฟที่ทําจากไอศกรีมตามที่ออกแบบและวางแผนไว เพื่อดําเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ด่ัง

พระราชดําริของพระเจาอยูหัวที่วาดวยการใชอยางพอเพียง เชนเดียวกับกลุมของขาพเจาที่นําไม

ไอศกรีมจากการกินไอศกรีมสร็จแลวก็ทิ้งไอศกรีมอยางไรคา แตทางกลุมของเราน้ันไดคิดคนที่จะ

พัฒนาใหไมไอศกรีมกลายเปนสินคา ที่มีคุณคาและสามารถสรางรายไดมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 

เปาหมาย 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

3. วิธีการดําเนินการ 
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ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม 

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน 

2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสราง 

3. ทําการวัดและวางไมไอศกรีมเปนโครงสราง 

4. นําไมไอศกรีมวางตอกันใหเปนโครงสรางที่วางไว 

5. นําเยื่อปานอะบาคา มาทําเปนโครงหลังคาเรือ  

6. ทาแล็กเกอร แลวนําโหลอดไฟมาตอเขากับเรือกระแซง ตรวจสอบความเรียบรอยอีก

คร้ังเปนอันเสร็จสิ้นของการทํางาน 

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. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม 

 

         

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจัดสรรงบประมาณ 

         

3. รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ

สถานที่ที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

         

5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

 
         

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน

และขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 
         

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
         

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 
         

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานที่  119/13 ซอยจตุรมิตร 11 หมู 5 ถนน เทพารักษ ตําบล บางพลีใหญ  

อําเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 1,000 บาท  

1. ไมไอศครีม                    300 บาท 

2. กาว                     140 บาท 

3. ชุดหลอดไฟLED      250 บาท 

4. เยื่อปานอะบาคา        10 บาท 

รวม                     700 บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใชและเพิ่มรายไดใหกับผูที่กําลังศึกษา 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสรางผลิตภัณฑที่แปลกใหมและมีคุณคา 

 

ปญหาและอุปสรรค 

       วัตถุดิบที่ใชอาจมีจํานวนไมเพียงพอตอการผลิต 
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ขอเสนอแนะ 

 1. วัสดุที่นํามาใชควรหาแหลงวัตถุดิบสํารองไว 

 2.    ควรเก็บวัตถุดิบไวในที่แหง เพื่อปองกันการขึ้นรา 

  

 

 

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ)                                          (อาจารยอุดมพร เปตานนท )             

      อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                        อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 
 

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

หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ   โคมไฟจากไมไอศกรีม  

ท่ีปรึกษาโครงการ  อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ  อาจารยอุดมพร  เปตานนท 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบญญทิพย    อรรฆภัทรโฆษิต   ระดับชั้น ปวส.2/31  เลขที่ 1 

                                         นางสาวอนงคนาถ     บัวตูม                     ระดับชั้น ปวส.2/31   เลขที่ 2                                 

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 1-31 ต.ค.62   

ปวส.2 
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(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

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 ปญหา

อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนา)) 

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   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

- รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

-  ตัวอยางแบบ สอบถาม 
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รายงานผลแบบสอบถาม 

โครงการ ประดิษฐโคมไฟจากไมไอศกรีม 

ราน โคมไฟจากไมไอศกรีม JJ lame 

แบบสอบถามชุดน้ี เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอโครงการประดิษฐโคมไฟจาก

ไมไอศกรีม เปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 163 คน 

แบบสอบถามมี 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอโคมไฟจากไมไอศกรีม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

รอยละของผูตอบแบบถามสอบ 

สถานภาพ                                                                                      จํานวน                            รอยละ  

1. เพศ 

ชาย 

 

                       102                               68.58 

หญิง                                                                                                   61                                37.42  

รวม                                                                                                   163                               100.00 

2. อายุ 

ตํ่ากวา 20 ป                                                                                       26                                 15.95  

20 – 30 ป                                                                                          47                                  28.83  

31 – 40 ป                                                                                          16                                  9.82 

ต้ังแต 41 ปขี้นไป                                                                              74                                  45.40 

รวม                                                                                                  163                                 100.00 

3. ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)         23                                14.11  

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)           20                                 12.27 

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                          35                                21.47 
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ปริญญาตรี                                                                                       77                                47.24 

สถานภาพ                                                                                     จํานวน                            รอยละ 

ปริญญาโท หรือสูงกวา                                                                    8                                   4.91 

รวม                                                                                               163                                 100.00 

4. อาชีพ      

รับจาง                                                                                            24                                  14.72  

นักเรียน/นักศึกษา                                                                         55                                   33.74 

พนักงานบริษัท                                                                              11                                   6.75 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย                                                                     40                                   24.54           

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ                                                                  29                                   17.79 

อ่ืน ๆโปรดระบ ุ                                                                              4                                     2.45 

รวม                                                                                               163                                 100.00 

5. รายได 

ตํ่ากวา 10,000 บาท                                                                       43                                  26.48 

10,000 -15,000 บาท                                                                     19                                  11.66 

15,001-20,000 บาท                                                                      25                                  15.34 

20,000 บาทขึ้นไป                                                                        76                                  46.63 

รวม                                                                                             163                                 100.00 

สรุปแบบสอบถามตอนที่ 1  

เพศ เปนเพศชายมากวา คิดเปนรอยละ 68.58%เพศหญิง  คิดเปนรอยละ 37.42%ตามลําดับ 

อายุ  เปนคนที่มีอายุต้ังแต 41 ปขี้นไปมากที่สุดคิดเปนรอยละ45.40%รองลงมา 20 – 30 ปคิดเปน

รอยละ 28.83%   ตํ่ากวา 20 ป คิดเปนรอยละ15.95% และ31 – 40 ปคิดเปนรอยละ9.82%ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา เปนปริญญาตรีมากที่สุดคิดเปนรอยละ47.24% รองลงมาอนุปริญญา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คิดเปนรอยละ21.47% ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คิดเปนรอยละ14.11 %  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.) คิดเปนรอยละ12.27% และปริญญาโท หรือสูงกวาคิดเปนรอยละ4.91%ตามลําดับ 
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อาชีพ  เปนนักเรียน/นักศึกษามากที่สุดคิดเปนรอยละ33.74% รองลงมาธุรกิจสวนตัว/คาขาย                                                                     

คิดเปนรอยละ24.54% ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ17.79%  รับจางคิดเปนรอยละ14.72%   

พนักงานบริษัทคิดเปนรอยละ6.75%และอ่ืน ๆโปรดระบุ คิดเปนรอยละ2.45%ตามลําดับ 

รายได เปน20,000 บาทข้ึนไปมากที่สุดคิดเปนรอยละ46.63% รองลงมาตํ่ากวา 10,000 บาทคิดเปน

รอยละ26.48%  15,001-20,000 บาทคิดเปนรอยละ15.34%และ10,000 -15,000 บาทคิดเปนรอยละ

11.66%ตามลําดับ 

ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการธุรกิจประดิษฐโคมไฟไมไอศกรีม 

แสดงจํานวนและคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5 หมายความวา เห็นดวย/พึงพอใจมากที่สุด 

4 หมายความวา เห็นดวย/พึงพอใจมาก 

3 หมายความวา เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง 

2 หมายความวา เห็นดวย/พึงพอใจนอย 

1 หมายความวา เห็นดวย/พึงพอใจนอยที่สุด 

ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการธุรกิจประดิษฐโคมไฟจากไมไอศกรีม 

สามารถจัดลําดับคาเฉลี่ย (x ̅)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)เปรียบเทียบกับเกณฑดังน้ี 

คะแนน 4.50 – 5.00 คือ เห็นดวย/พึงพอใจมากที่สุด 

   คะแนน 3.50 – 4.49 คือ เห็นดวย/พึงพอใจมาก 

   คะแนน 2.50 – 3.49 คือ เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง 

   คะแนน 1.50 – 2.49  คือ  เห็นดวย/พึงพอใจนอย 

   คะแนน 1.00 – 1.49  คือ เห็นดวย/พึงพอใจนอยที่สุด 

ขอ 
รายการประเมิน 

ระดับเห็นดวย/พึงพอใจ 

5 4 3 2 1 (x ̅)   (SD) 

ดานผลิตภัณฑ 

1 คุณภาพ คุณคาการใชงานของผลิตภัณฑ 52.76 7.24 - - - 4.53 0.50 

2 รูปแบบการออกแบบของผลิตภัณฑ 23.31 8.47 28.22 - - 4.29 0.72 
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รายการ (x ̅) (SD) ระดับความคิดเห็น 

1.ดานผลิตภัณฑ 

2.ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริม 

4.47 

4.65 

4.78 

4.57 

0.55 

0.43 

0.37 

0.36 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวม 4.62 0.43 มากที่สุด 

 

จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอโคมไฟไมไอศกรีมผูตอบโดยภาพรวมอยู

ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (x� = 4.62) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดจําหนาย อยู

ในระดับที่มาก มีคาเฉลี่ย (x� = 4.78)ตามลําดับ รองลงมาคือดานราคา มีคาเฉลี่ย (x� = 4.65)ดาน

การสงเสริมทางการตลาด อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (x� = 4.57)ตามลําดับและดาน

ผลิตภัณฑ ระดับมากมีคาเฉลี่ย (x� = 4.47)ตามลําดับ 

3 การรับประกันสินคา 26.38 3.62 - - - 4.60 0.44 

ดานราคา 

1 ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพผลิตภัณฑ 57.06 2.94 
- - - 

4.57 0.49 

2 ความเหมาะสมของราคากับการออกแบบ 90.18 9.82 
- - - 

4.90 0.30 

3 ชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย 47.85 2.15 
- - - 

4.48 0.50 

ดานการจัดจําหนาย 

1 การติดตอหรือซื้อผลิตภัณฑเดินทางไดสะดวก 94.48 5.52 
- - - 

4.94 0.23 

2 รานต้ังอยูใกลกับแหลงชุมชน 57.06 2.94 
- - - 

4.57 0.50 

3 ชองทางการจัดจําหนายหลากหลาย เชน 

Facebook  Instagram และหนาราน 
82.82 7.18  

- 

 

- 

 

- 

4.83 
 

0.38 

 

ดานสงเสริมการตลาด 

1 ซื้อโคมไฟที่หนาราน 2  มีบริการสงฟรีเคอร่ี 90.18 9.82 
- - - 

4.90 0.30 

 

2 มีการประชาสัมพันธผานปายหนาราน 

Facebook และ  Instagram 

22.70 7.30 
- - - 

4.23 0.42 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง “ความพึงพอใจของผูริโภคท่ีมีตอโคมไฟไมไอศกรีม” 

 

 

 

แบบสอบถามมี 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอโคมไฟไมไอศกรีม 

คําชี้แจง โปรด  ลงใน ( ) ท่ีตองการ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ (  ) ชาย   (  ) หญิง 

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

(  ) 31-40 ป  (  ) ต้ังแต 40 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

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

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

(  ) อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

(  ) ปริญญาตรี 

(  ) ปริญญาโท หรือสูงกวา 

4. อาชีพ (  ) รับจาง  (  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) พนักงานบริษัท 

(  ) ธุรกิจสวนตัว/คาขาย (  ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

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

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

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

 

 

 

 

คําชี้แจง  แบบสอบถามชุดน้ีเปนการศึกษาความพึ่งพอใจของผูบริโภคที่มีตอโคมไฟจากไมไอศกรีมซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของวิชาโครงการ จึงขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามเพื่อความสมบูรณ
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอโคมไฟไมไอศกรีม 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางเพียงขอเดียว ท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน 

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

2 เห็นดวย/พึงพอใจนอย  1 เห็นดวย/พึงพอใจนอยที่สุด 

 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

ขอขอบคุณในความรวมมือของการตอบแบสอบถาม 

คณะผูจัดทํา                                                                                                                                                               

ขอ 
รายการประเมิน 

ระดับเห็นดวย/พึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานผลิตภัณฑ 

1 คุณภาพ คุณคาการใชงานของผลิตภัณฑ      

2 รูปแบบการออกแบบของผลิตภัณฑ      

3 การรับประกันสินคา      

ดานราคา 

1 ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพผลิตภัณฑ      

2 ความเหมาะสมของราคากับการออกแบบ      

3 ชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย      

ดานการจัดจําหนาย 

1 การติดตอหรือซื้อผลิตภัณฑเดินทางไดสะดวก      

2 รานต้ังอยูใกลกับแหลงชุมชน      

3 ชองทางการจัดจําหนายหลากหลาย เชน Facebook  Instagram และ

หนาราน 

     

ดานสงเสริมการตลาด 

1 ซื้อโคมไฟที่หนาราน 2  มีบริการสงฟรีเคอร่ี      

2 มีการประชาสัมพันธผานปายหนาราน Facebook และ  Instagram      



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ประมวลภาพผลิตภัณฑหรือประดิษฐในโครงการ 

- ตราสินคาและรูปผลิตภัณฑหรือประดิษฐในโครงการ 

- เอกสารสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธโครงการ 

- รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑหรือประดิษฐในโครงการ 

- รูปภาพขั้นตอนการปฎิบัติโครงการ 

- ประมวลภาพอ่ืนๆ 
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โลโกราน 

 

 

 

 

 

 

    รูปผลิตภัณฑ 
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ปายประชาสัมพันธ 

ปายหนาราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธออนไลน 
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วัสดุอุปกรณ 

1.ไมไอติม      2.กาว 

 

 

 

 

 

3.เยื่อปานอาบาคา     4.คัตเตอร   

    

 

 

 

 

5.ชุดหลอดไฟ 
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รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1.จัดเตรียมอุปกรณ    2.นําไมไอติมมาทากาว 

 

 

 

 

 

3.วางฐานเรือ 

 

 

 

 

 

 

4.นําฐานเรือประกบกัน 
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5.ใสชุดหลอดไฟเขากับตัวเรือ 

 

6.สรางหลังคาเรือและประกอบเขากับตัวเรือ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ง 

 ประวัติผูดําเนินโครงการ 
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ประวัติผูดําเนินการ 

 

ชื่อ นามสกุล   :             นางสาวเบญญทิพย     อรรฆภัทรโฆษิต 

วัน เดือน ป   :   24 กุมพาพันธ 2542 

สถานที่เกิด   :  กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา   :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานที่ศึกษา   :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตําแหนงในโครงการ  :   ประธานโครงการ 

 

ชื่อ นามสกุล   :  นางสาวอนงคนาถ    บัวตูม 

วัน เดือน ป   :   21 กรกฎาคม 2539 

สถานที่เกิด   :  สกลนคร 

การศึกษา   :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานที่ศึกษา   :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตําแหนงในโครงการ  :   รองประธานโครงการ 
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