
 

 

 
 

 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม 

Innovation invention project Milk beoxeslamp. 
 
 
 
 
 
 

จดัท าโดย 
    นางสาวอรวรรณ์  โคตมนต ์
    นางสาวเกวลิน  จนัทร์พวง 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง   
สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ปีการศึกษา 2562 

 
 

 



 
 
 
 

 

 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์โคมไฟจากกล่องนม 

Innovation invention project Milk beoxeslamp. 
 

 
 

โดย 1. นางสาว อรวรรณ์  โคตมนต ์
  2. นางสาว เกวลิน      จนัทร์พวง 

 
   

……………………………………………………………………………………………………… 
คณะกรรมการอนุมติัใหเ้อกสารโครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา  วิชาโครงการ              

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวชิาการตลาดวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถ
วิทยพ์ณิชยการ(ATC.) 

 
 
.........................................................                      ............................................... 
(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ)์         (อาจารยอุ์ดมพร   เปตานนท)์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา      อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

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

(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ)์ 
หวัหนา้สาขาวิชาการตลาด 

 

 



                                                                                                                                                      (ก) 

บทคดัย่อ 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ โคมไฟจากกล่องนม (Milk beoxeslamp) 

Innovation invention project Milk beoxeslamp. 
ผูจ้ดัท าโครงการ   1.นางสาว อรวรรณ์  โคตรมนต ์  รหสัประจ าตวั 40593 
    2. นางสาว เกวลิน     จนัทร์พวง  รหสัประจ าตวั 40891 
อาจารยท่ี์ปรึกษา   อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ ์
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  อาจารยอุ์ดมพร   เปตานนท ์
สาขาวิชา                  สาขาวิชาการตลาด 
สถาบนั    วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
................................................................................................................................................. ................. 

บทคดัย่อ 

  โครงการเป็นโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม มีวตัถุประสงค์

เพื่อ 1.) เพื่อประดิษฐส่ิ์งประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม2.) เพื่อวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการ

บริหารและจัดการ และแผนการเงินของส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากกล่องนม3.) เพื่อวางแผนธุรกิจ

ส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม4.) เพ่ือช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน5.) เพื่อส่งเสริม

ความจิตรนาการและความคิดสร้างสรรค ์

  มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือขั้นท่ี 1. ขั้นตอนเตรียมการ ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการ และ

ขั้นท่ี 3. ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

 1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการคือเร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562ถึง
เดือนกุมภาพนัธ ์2563 รวมปฏิบติังาน.... สัปดาห์......คร้ัง สถานท่ีด าเนินโครงการ 1658 ถนนบาง
นา-ตราด กม. 4 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 2 ,000 บาท หักทุนจากการด าเนินการ 
1,014บาท เหลืองบในการลงทุน 986บาท 
 3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการนั้นการ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ สร้างอาชีพและรายไดร้ะหว่างการศึกษา
เกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีมมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีทกัษะ
การวางกลยทุธก์ารประดิษฐสิ์นคา้ 
  



                                                                                                                                                        (ก)                                                                                                                                                        

 4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงานโครงการ คือ 1.)การท างานไม่
เป็นไปตามแบบแผนท่ีวางแผนไวเ้มื่อถึงเวลาท่ีต้องปฏิบติังานจริงเช่นโครงสร้างเปล่ียนแปลง
รูปทรง 2.)ศึกษาและท าความเขา้ใจในเร่ืองของการประดิษฐ์โคมไฟจากกล่องนมน้อยเกินไปจึงท า
ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในขณะปฎิบติังานจริงบ่อยคร้ัง 
 5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 1.)คณะ
ผูจ้ดัท าโครงการควรมีการประชุมวางแผนการท างานกนัมากข้ึน 2.)ควรวางแผนแบ่งงานให้เป็น
ระบบเพ่ือการท างานจะไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 3.)ควรปรึกษาผูม้ีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการ
ประดิษฐว์สัดุจากกล่องนมก่อนลงมือปฏิบติัจริง 
 6. จากรายงานผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม มีความ
คิดเห็น ปรากฎการณ์ผลดังน้ี คือ  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจาผผลส ารวจทศันคติท่ีมีต่อนวตักรรม
ส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม (MILK BOXESLAMP) ของนกัศึกษาในวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถ
วิทยพ์ณิชยการ ปรากฏผลขอ้มูลดงัน้ี 
ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย (x   = 4.73, S.D.= 
0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย (x  = 4.70, S.D.= 
0.37) ดา้นราคา อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย (x  = 4.71, S.D.= 0.42) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่
ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย (x  = 4.67,S.D.= 0.46) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัดีมาก มี
ค่าเฉล่ีย (x   = 4.82,S.D.= 0.39) 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
 โครงการน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารยว์งค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์ และ
อาจารยอุ์ดมพร   เปตานนท ์ท่ีปรึกษาโครงการท่ีไดใ้หค้  าแนะน าแนวคิดตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆมาโดยตลอดจนโครงการเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณสถานท่ีท างานท่ีไดใ้ห้ใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์และการปฏิบติัช้ินงานและ
เพื่อนๆสมาชิกภายในกลุ่มทุกๆคนท่ีได้เสียสละส่วนตวัของทุกๆคนและใส่ใจรายละเอียดของ
ช้ินงานเพ่ือท าใหช้ิ้นงานออกมาเป็นช้ินงานท่ีประสบความส าเร็จและสมบูรณ์ท่ีสุด 
          สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณเพื่อนๆจากวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือ
ในการท าแบบสอบถามเร่ืองทัศนคติท่ีมีต่อนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากกล่องนม(MILK 
BOXESLAMP ) จนท าใหโ้ครงงานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 
         ขอขอบพระคุณ  

           คณะผู้จดัท า 
  โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์

 โคมไฟจากกล่องนม 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลกัการและเหตุผล 

  ปัจจุบนัทุกประเทศทัว่โลกก าลงัประสบปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะปัญหา

ท่ีเกิดจากขยะท่ีนบัวนัจะมีเพ่ิมมากข้ึนไดต้ระหนกัถึงทางเลือกในการน าวสัดุท่ีเหลือใชม้าท าประโยชน์

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาตกคา้งของขยะ ลดการใชพ้ลงังานในการรีไซเคิล และเพื่อเป็นการ

กระตุน้เสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดจิตส านึก มีส่วนร่วมในการจดัการและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดแนวคิดสร้างสรรคอ์อกแบบในการรักษาส่ิงแวดลอ้มเห็นคุณค่าของวสัดุใชแ้ลว้ ปัญหาการ

จดัการขยะ และเพื่อคดัเลือกส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใชไ้ป จนท าให้เกิดปัญหาขยะตกคา้งจากการ

ก าจดั เน่ืองจากขยะบางประเภทสามารถยอ่ยสลายได ้บางประเภทสามารถรีไซเคิลได ้และบางประเภท

สามารถน ามาใชซ้ ้ าให้เกิดประโยชน์ไดอี้กจึงขอเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม บวกกับ

ประสบการณ์การใชชี้วิตประจ าวนัอยูใ่นหอพกั จึงมีแนวคิดโดยการน าเอากล่องนมท่ีเหลือจากการด่ืม

บริโภคแลว้ มาสร้างเป็นส่ิงประดิษฐ์ของใชต้กแต่งบา้น  ออกแบบให้เป็นส่ิงประดิษฐ์รูปแบบใหม่

สวยงามท่ีท าไดเ้อง พร้อมดดัแปลงเพื่อให้สะดวกต่อการใชง้าน ท าให้เหมาะกบัผูท่ี้อาศยัตาม หอพกั 

หรือบา้นเช่า คอนโด เพราะช้ินงานมีขนาดกะทดัรัดไม่ใหญ่จนเกินไป ประหยดัพ้ืนท่ีในการใชง้านจริง

และสามารถเคล่ือนยา้ยได้ง่าย อีกทั้งยงัมีประโยชน์ทีช่วยให้เราอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มเม่ือ

น ามาใชท้ าใหบ้รรยากาศน่าอยูม่ากข้ึน 

                 คณะผูจ้ดัท าไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค์และเกิดแนวคิดเล็งเห็นคุณค่าจากวสัดุเหลือใช้จาก

กล่องนมเก่าท่ีเหลือใชห้รือเรียกว่าการแปรใชใ้หม ่เป็นการจดัการวสัดุเหลือใชท่ี้ก  าลงัจะเป็นขยะโดย

น าไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ เพื่อให้เป็นวสัดุใหม่แลว้น ากลบัมาใช้ได้อีกท าให้เกิดการคิดค้น

พฒันาส่ิงของเหลือใชใ้หเ้ป็นนวตักรรมน้ีใชอ้ย่างคุม้ค่าเป็นประเด็นส าคญั เพ่ือลดปัญหาของรูปแบบ

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งมีการลงทุนสูงหรือมีขั้นตอนท่ียุง่ยาก และเพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้เผยแพร่ให้กบัผูท่ี้

สนใจหรือบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการประกอบอาชีพในการสร้างรายไดจ้ากการสร้างผลิตภณัฑ์จากกล่อง

นมเก่า 
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วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อประดิษฐส่ิ์งประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม 

 2. เพื่อวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารและจดัการ และแผนการเงินของส่ิงประดิษฐ์

โคมไฟจากกล่องนม 

 3. เพ่ือวางแผนธุรกิจส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม 

 4. เพ่ือช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน 

 5. เพื่อส่งเสริมความจิตรนาการและความคิดสร้างสรรค ์

 

เป้าหมายของโครงการ 

 1. สร้างผลก าไร รายไดใ้หก้บันกัศกึษา 
 2.เสริมสร้างประสบการณ์ทางดา้นการประดิษฐ ์
 
การตดิตามผลและการประเมนิโครงการ 

 1. น าเสนอส่ิงประดิษฐเ์พื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจผูช้ม 
 3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือไดป้ระดิษฐส่ิ์งประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม 
 2. เพื่อไดว้างแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารและจดัการ และแผนการเงินของ
ส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม 
 3.เพ่ือไดว้างแผนธุรกิจส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม 
 4. เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วิชาโครงการ 
 5. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหว่างการศกึษา 
 6. เพื่อเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
 7. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑจ์ากวสัดุกล่องนมเหลือใชแ้ละเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรจากกระดาษ



 
 

บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

 
 โครงการประเภทส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนมเหลือใชท้างคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการดงัน้ี 
  1. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใช ้
  2. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  3. แนวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
  4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P's(Marketing Mix) 
  5. ทฤษฎีการเขียนแผนธุรกิจ 
  6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.  แนวคดิการออกแบบผลติภัณฑ์จากวสัดุเหลือใช้ 
  การออกแบบผลิตภณัฑ ์(product design)คือการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช ้เพ่ือน ามาใชส้อย
ในชีวิตประจ าวนั โดยเนน้การผลิตจ านวนมาก ในรูปสินคา้ เพื่อใหผ้า่นไปยงัผูบ้ริโภค (consumer) ใน
วงกวา้ง โดยท่ีรูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยส าคัญ ชักจูงผูบ้ริโภคให้เกิดความ
กระหายท่ีจะจ่ายเงินซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น 
ผลิตภณัฑ์จากวสัดุเหลือใช้คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างสรรค์จากวสัดุเหลือใช้หรือวสัดุท่ีไม่ใชป้ระโยชน์
แลว้แต่สามารถน าส่วนใดส่วนหน่ึงของวสัดุมาผลิตเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ใชส้อยใหม่  
จากขอ้สรุปขา้งตน้ การออกแบบผลิตภณัฑจึ์งเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลายดา้นซ่ึงควรจะไดพ้ิจารณาคือ 
 1. การออกแบบท่ีสมัพนัธก์บัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
 2. การออกแบบท่ีสมัพนัธก์บัวสัดุและกระบวนการผลิต 
 3. การออกแบบท่ีสมัพนัธก์บัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 4. การออกแบบท่ีมีคุณค่าทางความสวยงามของผลิตภณัฑ ์
  1.1 การออกแบบท่ีสมัพนัธก์บัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
  การออกแบบผลิตภณัฑ ์ควรตอ้งพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นประการแรกเพื่อจะ
ไดอ้อกแบบใหไ้ดค้วามคงทนถาวรมากน้อย หรือให้เหมาะสมกบัการใชเ้พียงชัว่คราวของผลิตภณัฑ์
นั้น เพราะการออกแบบจะตอ้งค านึงถึงวสัดุและเวลาการผลิตไปพร้อมกนั ถา้ออกแบบโดยไม่ไดศึ้กษา
ถึงคุณภาพตามเป้าหมายของการผลิตแลว้ ก็ไม่สามารถออกแบบท่ีเหมาะสมได ้
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  1.2 การออกแบบท่ีสมัพนัธก์บัวสัดุและกระบวนการผลิต 
  ในท่ีน้ีใคร่ขอย  ้าทางดา้นการออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยตรง ดว้ยการผลิตส่ิงของเคร่ืองใชห้รือ
ผลิตภณัฑ ์ก  าลงัการผลิตเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์จ  านวนมาก มีความจ าเป็นยิ่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต
เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อ่ืนๆ ยอ่มเหมาะสมกบัวสัดุอย่างหน่ึง ท าให้การออกแบบผลิตภณัฑ์ตอ้งพิจารณา
ถึงวสัดุและกระบวนการผลิตไปพร้อมกนั 
  1.3 การออกแบบท่ีสมัพนัธก์บัหนา้ท่ีใชส้อย 
  หนา้ท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑ์แต่ละช้ิน เป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งพิจารณา แมก้าร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีเคร่ืองกลไกซบัซ้อน ผูอ้อกแบบจะไม่รู้ระบบการท างานของผลิตภัณฑ์นั้น
ทั้งหมด ก็ควรจะรู้การท างานของผลิตภัณฑ์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบ หรือแมแ้ต่การ
ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ไม่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองกลไก ผูอ้อกแบบจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัหนา้ท่ีใชส้อยเป็น
ประการส าคญัดว้ย 
  1.4 การออกแบบท่ีสมัพนัธก์บัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
  อาจจะพิจารณาได้ 2 แง่คือความต้องการท่ีสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ กับการ
สอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจ ความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกับสภาพความเป็นอยู่เป็นความตอ้งการท่ี
เหมาะสมกับสภาพวฒันธรรม รสนิยม และการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆความต้องการของผูบ้ริโภคยงั
เก่ียวขอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจโดยตรงอีกดว้ย  
  1.5 การออกแบบท่ีมีคุณค่าทางความสวยงามของผลิตภณัฑ์ 
  เพื่อใหผู้อ้อกแบบตระหนกัถึงความงามท่ีเด่นชดัร่วมสมยั และมีความคิดสร้างสรรค์แทรก
อยู่ในการออกแบบแต่ละช้ิน ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือในผลิตภณัฑ์เป็นคุณค่าส่วน
หน่ึงของความงามอีกดว้ย 
(อา้งอิงจากhttp://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/Format_Checker/3/19.pdf) 
แนวคิดในเร่ืองวฏัจกัรของผลิตภณัฑ์ช้ีให้เราเห็นว่าระดบัของผลก าไรจะไม่คงท่ีอยู่ตลอดไปโดยไม่
ลดลงสินคา้ใดๆก็ตามย่อมจะตอ้งถึงจุดอ่ิมตัวและถดถอยเหมือนกันหมดด้วยเวลาและความเร็วท่ี
ต่างกนัออกไปดงันั้นการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นแนวทางให้
ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไปไม่ส้ินสุด 
การลงทุนพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ก็มีความเส่ียงสูงมาก สภาพการณ์ของตลาดมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
สลบัซบัซอ้นและไม่แน่นอน อตัราการลม้เหลวของผลิตภณัฑ์ใหม่จึงค่อนขา้งสูงผลิตภณัฑ์บางชนิด
เป็นผลจากความคิดสร้างสรรคท่ี์ดีมากแต่ไม่มีโอกาสพฒันา  
อย่างไรก็ตาม เวลาพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่จ  าเป็นต้องเป็นส่ิงประดิษฐ์ใหม่ถอดด้ามเสมอไป 
ผลิตภณัฑใ์หม่ส่วนมากเป็นนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนมาจากประดิษฐก์รรมเก่า  
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ขั้นตอนการออกแบบผลิตภณัฑ ์
ขั้นตอนท่ี 1 : การวางแผน 
1.1 ก  าหนดเวลา 
1.2 ผลงานท่ีจะไดรั้บในแต่ละขั้นตอนการท างาน 
1.3 รายละเอียดของตราสินคา้ (OK) 
1.4 ผูรั้บผดิชอบในแต่ละขั้นตอน  
 
ขั้นตอนท่ี 2 : การรวบรวมขอ้มูล 
2.1 ขอ้มูลการตลาด 
2.2 สถานการณ์แข่งขนั จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส /ขอ้จ  ากดั(SWOT:Strength,Weakness, Opportunity , 
Treat)  
2.3 ขอ้มูลจากจุดขาย  
2.4 ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย / พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.5 เทคโนโลยใีหม่ ๆ ทางดา้นวสัดุบรรจุภณัฑ ์ระบบบรรจุภณัฑแ์ละเคร่ืองจกัร 
 
ขั้นตอนท่ี 3 : การออกแบบร่าง  
3.1 พฒันาความคิดริเร่ิมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.2 ร่างตน้แบบ ประมาณ 3-5 แบบ 
3.3 ท าตน้แบบ ประมาณ  2-4 แบบ 
 
ขั้นตอนท่ี 4 : การประชุมวิเคราะห์ปรับตน้แบบ  
4.1 วิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างเทคนิค  
4.2 วิเคราะห์การสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
4.3 เลือกตน้แบบท่ียอมรับได ้
 
ขั้นตอนท่ี 5 : การท าแบบเหมือนร่าง  
5.1 เลือกวสัดุท่ีจะท าแบบ  
5.2 ออกแบบกราฟฟิกเหมือนจริง พร้อมตราสินคา้และสญัลกัษณ์ทางการคา้ 
5.3 ข้ึนแบบ  
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ขั้นตอนท่ี 6 : การบริหารการออกแบบ 
 เร่ิมจากการติดต่อโรงงานผูผ้ลิตวสัดุบรรจุภณัฑจ์นถึงการควบคุมงานผลิตใหไ้ดต้ามแบบท่ีตอ้งการ 
พร้อมทั้งจดัเตรียมรายละเอียดการสั่งซ้ือ เพ่ือให้บรรจุภณัฑ์ท่ีออกแบบสามารถผลิตไดต้ามตอ้งการ 
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการติดตามผลของบรรจุภัณฑ์ท่ีออกแบบไปแลว้ว่าสามารถตอบสนองตาม
จุดมุ่งหมายของการออกแบบและบรรลุถึงวตัถุประสงคข์ององคก์รเพียงใด 
 
2.  แนวคดิทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 
  พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์าร และกระบวนการ
ท่ีพวกเขาเหล่านั้นใชเ้ลือกสรร รักษา และก าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือ
แนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคม
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการผสมผสานจิตวิทยา สงัคมวิทยา มานุษยวิทยาสงัคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
พยายามท าความเขา้ใจกระบวนการการตดัสินของผูซ้ื้อ  
ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภคปัจเจกชน อาทิ 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามท าความเขา้ใจความตอ้งการของ
ประชาชน พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่ม
บุคคลเช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วยพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และ
บริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือการใช ้
การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา  
  Engel และผูร่้วมงาน (1968) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นการกระท าของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมี
อยูก่่อนและมีส่วนในการก าหนดใหม้ีการกระท าดงักล่าว 
       ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไวว้่าเป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือการ
บริโภคผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ทั้งเงิน เวลา    และก าลงั
เพ่ือบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่างไร ท่ีไหน 
และบ่อยแค่ไหน 
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แองเจิลคอลแลต และแบลคเวลล ์(Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคว่า หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและ
การใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วน
ในการก าหนดใหม้ีการกระท าดงักล่าว 
         ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อ้างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). 
Marketing Management ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การ
กระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ 
ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะอยูท่ี่กิจกรรมหลกั 3 ประการคือ 
 1. การจดัหา (Obtaining)หมายถึงกิจกรรมต่างๆท่ีคนน าไปสู่การซ้ือหรือไดม้าซ่ึงรับสินคา้และ
บริการมาใช้กิจกรรมนับตั้ งแต่การแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการ ซ่ึงรวมไปถึงการ
เปรียบเทียบสินคา้ และบริการแต่จนถึงการตกลงใจซ้ือ ทั้งน้ีนักวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะตอ้ง
สนใจและพิจารณาดว้ยพฤติกรรมอยา่งไร 
 2. การบริโภค (Consuming)หมายถึงการติดตามดูว่าผูบ้ริโภคนั้นท าการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆท่ี
ไหน อย่างไร ภายใตส้ถานการณ์อย่างไร รวมตลอดไปถึงการดูด้วยว่า การใช้สินค้านั้นท าไปเพ่ือ
ความสุขอยา่งครบเคร่ืองสมบูรณ์แบบ หรือเพียงเพ่ือความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น 
 3. การก าจดัหรือท้ิง (Disposing)หมายถึงการติดตามดูว่า ผูบ้ริโภคใชส้ิ้นคา้หรือบริการ และหีบห่อ
ของสินคา้หมดไปอยา่งไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีด าเนินไปและท่ีกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
รอบตัวด้วย รวมไปถึงการด าเนินการโดยวิ ธีอ่ืนกับสินค้าหรือบริการท่ีใช้แล้ว (อ้างอิงจาก 
https://maymany.wordpress.com/) 
 
3.  ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
  การก าหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การ
ตดัสินใจโดยมีล  าดบัขั้นของกระบวนการ ดงักล่าว เป็นการตดัสินใจโดยใชห้ลกัเหตุผลและมีกฎเกณฑ ์
ซ่ึงเป็นการตดัสินใจโดยใชร้ะเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาขอ้สรุปเพื่อการ
ตดัสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจมีอยูห่ลายรูปแบบ 
ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  
ขั้นท่ี 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก เพราะการระบุ
ปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ ยอ่มมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย ดังนั้น ผูบ้ริหารจึงควรระมดัระวังมิให้เกิดความ
ผดิพลาดในการระบุปัญหาขององคก์าร ทั้งน้ี ผูบ้ริหารควรแยกแยะความแตกต่างระหว่างอาการแสดง  
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(symptom) ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัปัญหาท่ีแทจ้ริงเสียก่อน ยกตวัอยา่งเช่น กรณีท่ียอดขายของบริษทัลดลง ซ่ึง
มีสาเหตุมาจากคุณภาพสินคา้ต ่า จะเห็นว่าการท่ียอดขายลดลง เป็นอาการแสดง และปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข
ไดแ้ก่ การท่ีคุณภาพสินคา้ต ่า ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีชาญฉลาดตอ้งคอยสังเกตอาการแสดงต่าง ๆ ทั้งตอ้ง
รวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการคน้หาสาเหตุของอาการแสดงเหล่านั้น ซ่ึงจะน าไปสู่การระบุปัญหาท่ี
แทจ้ริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 
ขั้นท่ี 2 การระบุขอ้จ  ากดัของปัจจยั (Indentify limiting factors) เมื่อสามารถระบุปัญหาไดถู้กตอ้งแลว้ 
ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงขอ้จ ากดัต่าง ๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเป็นองค์ประกอบ
ของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ก  าลงัคน เงินทุน เคร่ืองจกัร ส่ิงอ  านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งเวลาซ่ึง
มกัเป็นปัจจยัจ  ากดัท่ีพบอยูเ่สมอ ๆ การรู้ถึงขอ้จ  ากดัหรือเง่ือนไขท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้จะช่วย
ให้ผูบ้ริหารก าหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกให้แคบลงไดต้วัอย่างเช่น ถา้มีเง่ือนไขว่าตอ้งส่ง
สินค้าให้แก่ลูกค้าภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอท่ีมี
ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 เดือน ก็ควรถูกตดัท้ิงไป  
ขั้นท่ี 3 การพฒันาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผูบ้ริหารควรท าการพฒันา
ทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความเป็นไปได ้ในการ
แกปั้ญหาใหน้อ้ยลงหรือใหป้ระโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีองคก์ารประสบปัญหาเวลาการผลิตไม่
เพียงพอ ผูบ้ริหารอาจพิจารณาทางเลือกดงัน้ี 1) เพ่ิมการท างานกะพิเศษ 2) เพ่ิมการท างานล่วงเวลาโดย
ใชต้ารางปกติ 3) เพ่ิมจ านวนพนกังาน หรือ 4) ไม่ท าอะไรเลย ในการพฒันาทางเลือกผูบ้ริหารอาจขอ
ความคิดเห็นจากนกับริหารอ่ืน ๆ ท่ีประสบความส าเร็จทั้งภายในและภายนอกขององค์การ ซ่ึงอาจใช้
วิธีการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจดัการประชุมกลุ่มยอ่ยข้ึน ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบุคคลเหล่านั้นเม่ือ
ผนวกรวมกบัสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรคแ์ละประสบการณ์ของตนเองจะช่วย
ใหผู้บ้ริหารสามารถพฒันาทางเลือก 
ขั้นท่ี 4 การวิเคราะห์ทางเลือก(Analyze the alternatives) เมื่อผูบ้ริหารไดท้ าการพฒันาทางเลือกต่าง ๆ 
โดยจะน าเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอย่างรอบคอบ และควรวิเคราะห์
ทางเลือก 
ขั้นท่ี 5 การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative) เมื่อผูบ้ริหารไดท้ าการ วิเคราะห์และ
ประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง 
เพื่อพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสียต่อเน่ืองในภายหลงัน้อย
ท่ีสุด และให้ผลประโยชน์มากท่ีสุด แต่บางค ร้ังผู ้บริหารอาจตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบ
ประนีประนอม โดยพิจารณาองคป์ระกอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือกน ามาผสมผสานกนั  
ขั้นท่ี 6 การน าผลการตดัสินใจไปปฏิบติั (Implement the decision) เมื่อผูบ้ริหารไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุด
แลว้ ก็ควรมีการน าผลการตดัสินใจนั้นไปปฏิบติั เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผูบ้ริหารควรก าหนดโปรแกรมของการตดัสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการด าเนินงาน งบประมาณ 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั ควรมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีท่ีชดัเจน และจดัให้มีระบบการ
ติดต่อส่ือสารท่ีจะช่วยให้การตดัสินใจเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรก าหนดระเบียบวิธี กฎ 
และนโยบาย ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ขั้นท่ี 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) ขั้นตอน
สุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซ่ึงจะช่วยให้
ผูบ้ริหารไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ขอ้มูลยอ้นกลบั
จะช่วยใหผู้บ้ริหารแกปั้ญหาหรือท าการตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยไดผ้ลลพัธข์องการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Factors Influence consumer Buging Behavior) 
 1. ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัผูซ้ื้อเองผูซ้ื้อมีความแตกต่างในเร่ือง เพศ อาย ุรายได ้สถานภาพของครอบครัว 
และอาชีพ โดยความแตกต่างในปัจจยั เหล่าน้ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 2. ปัจจยัดา้นจิตวิทยาความตอ้งการและแรงจูงใจ โดย A.H. Maslow ไดก้ล่าวไวใ้นHierarchy of 
Needs อยา่งน่าสนใจ ว่า ความตอ้งการของผูซ้ื้อนั้นตอ้งการตอบสนองในเร่ืองของดา้นร่างกาย, ความ
ปลอดภยั, ความตอ้งการใหส้งัคมยอมรับ, ตอ้งการมีฐานท่ีเด่น และตอ้งการประสบผลส าเร็จในชีวิต มี
ช่ือเสียง 
 3. การรับรู้ (Perception)การรับรู้มีผลกบัการกระตุน้การซ้ือ และการบริการลูกคา้สัมพนัธ์นั้น ควร
ท าความเข้าใจในลกัษณะการรับรู้ของกลุ่มตลาดเป้าหมาย ต่างๆ เช่น กลุ่มของสินค้าส าหรับเด็ก , 
ส าหรับกลุ่มคนท่ีอยู่ในวยัท างาน และกลุ่มของผูสู้งอายุ หลงัจากนั้น องค์กรสามารถเลือกข้อมูล 
ข่าวสารท่ีเหมาะสมกลุ่มตลาดเป้าหมายจะรับรู้ไดง่้าย 
 4.ทัศนคติ (Attitude)ควรสร้างทศันคติท่ีดี กับภาพพจน์ขององค์กรพนักงานขายและสินคา้หรือ
บริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้ใด ๆ ท่ีใหม่ออกสู่ตลาด จะประสบความส าเร็จได้
จะต้องสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับผูซ้ื้อ ให้เกิดการยอมรับในตลาดกลุ่มบุคคลท่ีเข้ามาเก่ียวข้องใน 
กระบวนการซ้ือ (Participants in Buying Process) กลุ่มคนเหล่าน้ีมีบทบาท ในการตดัสินใจซ้ือ โดย
สามารถแยกกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการซ้ือออกเป็น 5 กลุ่ม 
ผูริ้เร่ิม (Initiator) ส่วนมากแลว้จะเป็นผูใ้ช ้(Users) เป็นผูเ้สนอแนวความคิด ให้แนวทางหรืออธิบาย 
บอกเล่าใหฟั้งเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการ 
 - ผูม้ีอิทธิพล (Influencer) เป็นผูท่ี้มีอ  านาจในการชกัจูงหรือชักชวนให้ผูซ้ื้อโน้มเอียง ตามความ
ตอ้งการได ้ในกระบวนการตดัสินใจ 
 - ผูต้ดัสินใจ (Peciders) คือผูพิ้จารณาขั้นสุดทา้ยว่าจะมีการซ้ือสินคา้หรือไม่ 
 - ผูอ้นุมติั (Approvers) คือบุคคลท่ีอนุมติัใหเ้กิดการซ้ือข้ึน 
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 - ผูซ้ื้อ (Buyer) คือบุคคลท่ีไปซ้ือสินคา้นั้น อาจเขา้มาเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งในกระบวนการ
ตดัสินใจ 
การเปล่ียนแปลงลกัษณะการซ้ือของผูบ้ริโภค (Chang in Consumer Buying Habits) พฤติกรรมการซ้ือ
ในสงัคมไทยมีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปอยา่งเห็นชดัเจนมีดงัน้ี 
 - การเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือ (Size and Quantity) เน่ืองจากเป็นครอบครัวเดียวมากข้ึน ปริมาณ
การซ้ือสินคา้ต่าง ๆ มีขนาดลดลงในแต่ละคร้ังท่ีซ้ือ โดยจะเป็นการซ้ือปริมาณท่ีนอ้ยลง แต่เนน้คุณภาพ
มากข้ึน 
 - การเปล่ียนแปลงท าเลซ้ือ (Changing in Buying location)ท าเลท่ีตั้งขององค์กรโดยเฉพาะร้านคา้มี
ความส าคญัมากข้ึนกบัการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
 - ตอ้งการความสะดวกสบายในการซ้ือมากข้ึน (Conveniences) สินคา้หรือบริการนั้น ตอ้งการความ
สะดวกสบายในการซ้ือ 
 - การซ้ือสินคา้โดยการบริการตัวเองเพ่ิมข้ึน (Selp-Services) ผูซ้ื้อจะมีความสนใจมากข้ึนเพราะ
สามารถซ้ือสินคา้ไดใ้นราคายติุธรรมมากข้ึน 
 - การใชสิ้นเช่ือ (Credit Required)ผูซ้ื้อมีความสนใจมากข้ึนในการซ้ือสินคา้และบริการโดยการผอ่น
ช าระเป็นงวด ๆ ในกรณีน้ีเกิดผลกระทบ กบัผูป้ระกอบการคือ เม่ือผูป้ระกอบการสามารถขายสินคา้
หรือบริการในลกัษณะเงินเช่ือมากเท่าไร ขณะเดียวกนั ก็จ  าเป็นตอ้ง กนัเงินส าหรับส ารองค่าใชจ่้ายใน
การติดตามเก็บหน้ีและเผือ่หน้ีสูญเพ่ิมข้ึน 
- ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้ท่ีมีความพิเศษเฉพาะตวัมาใชง้านเพื่อสนองความตอ้งการความพึงพอใจ ของ
ลูกคา้ในแต่ละฝ่าย เช่น บริการหรือสินคา้จะสามารถปรับ-เปล่ียนคุณสมบติัหรือลกัษณะการให้บริการ
ของลูกคา้ได้มากข้ึน เช่น การออกแบบของหมอนข้ึนอยู่ก ับ อายุของผูใ้ช้, ขนาดของศีรษะ และ 
ความชอบส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละราย 
 
4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด4P's (Marketing Mix)  
 ส่วนประสมทางการตลาด 4P's(Marketing Mix)  คือ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช้วิเคราะห์
ประกอบการจดัการและวางแผนในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด มีองค์ประกอบอยู่ 4 ประการ 
ดงัน้ี 
1) ผลิตภณัฑ ์(Product) 
 Product หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยจะตอ้ง
พิจารณาจากส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจากผลิตภณัฑข์องธุรกิจ 
     - มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน  - มีจุดเด่น (มีความแตกต่างจากคู่แข่ง) 
     - รูปลกัษณ์ รูปแบบน่าสนใจ - มีความปลอดภยั 
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2) ราคา (Price) 
 Price หมายถึง ราคาของสินคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงราคาสินคา้จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์กลุ่มเป้าหมาย วตัถุดิบ เงินทุนในองคก์ร เพื่อใชต้ดัสินใจในการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ โดย
การตั้งราคาจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ี  
  - ราคาและความหายากของวตัถุดิบ หรือตน้ทุนการด าเนินงาน 
 - อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด (สินคา้บางชนิดไม่ข้ึนกบัอุปสงค์และอุปทานเน่ืองจากเป็นสินคา้
ผกูขาด) 
 - ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและในอนาคต 
 - ราคาเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัและตลาด 
 - เง่ือนไขการในการขาย เช่น การขายเช่ือ ส่วนลดการคา้ 
เกณฑก์ารตั้งราคาจะมีหลายประเภทธุรกิจจะตอ้งก าหนดราคาใหส้มัพนัธก์บัผลิตภณัฑ ์
 - ตั้งราคาเพียงราคาเดียว ไม่ว่าซ้ือท่ีไหน จ านวนเท่าไหร่ มีมาตรฐานราคาเดียวกนั 
 - ตั้งราคาใหแ้ตกต่างกนั ตามลกัษณะ รูปแบบ วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั 
 - ตั้งราคาตามน ้ าหนกัของสินคา้ โดยคิดเป็น ขีด กรัม กิโลกรัม ปอนด ์ฯลฯ 
 - ตั้ งราคาเชิงจิตวิทยา ค  านึงถึงทศันคติท่ีบริโภคท่ีมีต่อสินค้า เช่น ผูบ้ริโภคบางส่วนเช่ือมัน่ใน
คุณภาพสินคา้น าเขา้ ธุรกิจควรตั้งราคาใหสู้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความคิดของผูบ้ริโภค รวมถึงการตั้ง
ราคาท่ีลงทา้ยดว้ย เลข 9 เช่น 25, 35, 45, 55 เป็นตน้ 
 - ตั้งราคาเป็นล าดบัขั้น เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือนอ้ยช้ินจะเป็นราคาปกติ แต่ถา้ซ้ือมากราคาจะถูกกว่า 
3) ช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Place) 
 Place หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ รวมถึงวิธีการท่ีจะน าสินคา้หรือบริการนั้นๆ
ไปยงัผูบ้ริโภคใหท้นัต่อความตอ้งการและเกิดค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งพิจารณามีดงัน้ี 
 - กลุ่มเป้าหมายคือใคร ควรกระจายสินคา้หรือบริการสู่ผูบ้ริโภคผา่นช่องทางใด 
 - กระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคโดยตรง 
 - จดัจ  าหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ส่ง   
 - จดัจ  าหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ปลีก 
 - จ  าหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก 
 - สร้างช่องทางการจ าหน่ายผา่นตวัแทน และตวัแทนจะกระจายสินคา้ต่อไป 
 - ความสอดคลอ้งของผลิตภณัฑก์บัช่องทางการจดัจ  าหน่าย 
 - สินคา้หรือบริการระดบับนควรมีสถานท่ีจ  าหน่ายหรือบริการในจ านวนน้อยเพื่อให้ผูบ้ริโภครู้สึก
ถึงการเขา้ถึงยาก หากมีจ  านวนมากควรมีการควบคุมคุณภาพอยา่งเขม้งวดเพื่อรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดี 
 - สินคา้อุปโภค บริโภค ควรมีความครอบคลุมในหลายพ้ืนท่ีเพราะผูบ้ริโภคมีอตัราการความถ่ีใน
การใชค่้อนขา้งสูง 
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4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 Promotion หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้กระตุ้นความสนใจของ
ผูบ้ริโภคใหส้นใจสินคา้หรือบริการมากยิง่ข้ึน กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดมีหลายรูปแบบ เช่น   การ
โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ การจดัแสดงสินคา้หรือบริการ ใหท้ดลองใชสิ้นคา้หรือบริการ ใหส่้วนลด บริการ
ก่อนและหลงัการขายรับประกนัสินคา้ ฯลฯ ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีวตัถุประสงค์และมีวิธีการท่ีต่างกัน 
ธุรกิจควรมีการวางแผน, วิเคราะห์และจดัสรรงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผ้ลลพัธ์ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดออกมาบรรลุเป้าหมาย 
การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารข้อมูลระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีส าคญัมีดงัน้ี คือ  
 4.1 การโฆษณา  หมายถึง การใหข้อ้มูล ข่าวสาร เป็นการส่ือสารจูงใจผา่นส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย มีพฤติกรรมคลอ้ยตามเน้ือหาสารท่ีโฆษณา  อนั
เอ้ืออ  านวยใหมี้การซ้ือหรือใชสิ้นคา้และบริการ   
 4.2  การใชพ้นกังานขาย  หมายถึง  การใชพ้นักงานขายเป็นเคร่ืองมือจะไดผ้ลดีเมื่อผูบ้ริโภคอยู่ใน
ขั้นสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพ่ือสร้างความชอบ การโน้มน้าว และการ
ตดัสินใจซ้ือ พนกังานขายท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 
• เป็นการเผชิญหนา้ระหว่างบุคคล(Personal confrontation) การใชพ้นกังานขาย 
เป็นการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แต่ละคนสามารถสังเกตปฏิกิริยาของอีกคนหน่ึง
ไดใ้นทนัที 
•  เป็นการหว่านพืชเพื่อหวงัผล(Cultivation) การใชพ้นกังานขายก่อใหเ้กิดความ 
สมัพนัธก์นัในหลายละดบัเพ่ือการน าเสนอขอ้มูลเพ่ือขายเพ่ือสร้างมิตรภาพส่วนบุคคลอนัลึกซ้ึง 
•  การตอบสนอง (Response) การใชพ้นกังานขายท าใหผู้ซ้ื้อมีความรู้สึกถึงความรับผดิชอบท่ีจะตอ้งรับ
ฟังการน าเสนอการขาย 
 4.3 การส่งเสริมการขาย  หมายถึง  เป็นการกระตุน้ยอดขายของกิจการและการแนะน าสินคา้สู่ลูกคา้
ทั้งน้ียงัสืบเน่ืองกบัความพึงพอใจท่ีดีของลูกคา้ ในการบริโภคหรืออุปโภคสินคา้ เพ่ือการสร้างเครือข่าย
ความเป็นไปได้ ในการเลือกบริโภคหรืออุปโภคสินค้านั้นๆ อย่างต่อเน่ืองประกอบกบัการแนะน า
สินคา้โดยอาศยัช่องทางแบบปากต่อปากหรือเพื่อนสู่เพื่อนต่อไป  
 4.4 การประชาสมัพนัธแ์ละการใหข่้าวสาร หมายถึงการส่ือสารความคิดเห็นข่าวสาร  ขอ้เท็จจริงต่าง 
ๆ ไปสู่กลุ่มประชาชน  เป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเข้าใจอนัดีระหว่างหน่วยงาน
องค์การสถาบันกบักลุ่ม ประชาชนเป้าหมายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อหวงัผลในความร่วมมือ 
สนบัสนุนจากประชาชน   รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่หน่วยงานองค์การสถาบนั
ดว้ยท าใหป้ระชาชนเกิดความนิยมเล่ือมใสศรัทธาต่อหน่วยงานตลอดจนคน้หาและก าจดัแหล่งเขา้ใจ
ผดิช่วยลบลา้งปัญหาเพื่อสร้างความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น 
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 4.5 การตลาดทางตรง  หมายถึง  เป็นการติดต่อส่ือสารส่วนตัวระหว่างนักการตลาดและ
กลุ่มเป้าหมายโดยใช ้การส่งจดหมายตรงโทรศพัทห์รือวิธีการอ่ืนๆผา่นส่ืออยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย
อยา่งร่วมกนัโดยนกัการตลาดสามารถวดัผลการตอบสนองจากผูบ้ริโภคได ้
(อา้งอิงจากhttp://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/4517/) 
 
5. แนวคดิทฤษฎีการเขียนแผนธุรกจิ 
 จุดเร่ิมต้นส าหรับการท าแผนธุรกิจนั้น ควรประกอบไปด้วยการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ีโดยละเอียด ไดแ้ก่  
(1) สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย  (2) กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั  
(3) จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการท่ีจะท า  (4) นโยบายการตลาด  
(5) วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต และ  (6) ตวัเลขทางการเงิน เก่ียวกบั รายได ้ค่าใชจ่้าย ก  าไร 
ขาดทุน จ  านวนเงินท่ีจะลงทุน และกระแสเงินสด ท่ีคาดการณ์ 
แผนธุรกิจท่ีดี เมื่ออ่านแลว้ควรจะตอ้งสามารถตอบค าถามเหล่าน้ีได ้
 1. การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั 
 2. ธุรกิจน้ีน่าลงทุนหรือไม่ 
 3. ธุรกิจท่ีจะท ามีแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จตั้งแต่เม่ือแรกตั้งมากนอ้ยขนาดไหน 
 4. ธุรกิจน้ีมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
 5. สินคา้ท่ีจะผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 6. สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 7. วิธีการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้น มีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกว่าหรือไม่ 
 8. หน้าท่ีต่างๆ เช่นการผลิต การจ าหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มีการจดัการท่ีดี
เหมาะสมเพียงใด 
 9. จ  านวนและคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ 
ผูท่ี้ริเร่ิมจะก่อตั้งธุรกิจใหม่ จ  าเป็นตอ้งใหเ้วลากบัการเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือใหไ้ดแ้ผนท่ีดีทั้ง 
น้ีเพราะแผนท่ีดีเป็นตวัช้ีว่าผูเ้ขียนมีความสามารถ ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดความฝันเท่านั้น แผนท่ีดีจะท า
ใหผู้ร่้วมลงทุนหรือผูใ้ห้กูแ้น่ใจว่า ผูป้ระกอบการใหม่สามารถท าให้ความคิดและความฝันกลายเป็น
ความจริงไดห้รือไม่แผนท่ีดีช้ีใหเ้ห็นว่าผูเ้ขียนเป็นมืออาชีพ ความสมบูรณ์ครบถว้นของแผนจะเป็นตวั
สะท้อนให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการมีความสามารถและความใส่ใจเพียงใด เพราะถา้แผนขอกูย้งัไม่มี
คุณภาพ ยอ่มคาดหวงัไม่ไดก้บัคุณภาพการประกอบการในอนาคตแผนท่ีดีช้ีใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการมี
การเตรียมตัวอย่างดี แผนจะบอกถึงระดับความเตรียมพร้อมในธุรกิจท่ีจะลงทุน ช้ีให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการมีความรู้เท่าทนัในธุรกิจนั้นๆ ขนาดไหน ยิง่ถา้มีระดบัการเตรียมพร้อมและทางหนีทีไล่
มากเท่าไร ยิง่ท าใหผู้ร่้วมลงทุนหรือผูใ้หกู้รู้้สึกเส่ียงนอ้ยลงเท่านั้นแผนท่ีดีเผยใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการมี  
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วิสยัทศัน์ คือเป็นผูเ้ลง็การณ์ไกล และมีวิธีจะจดัการกบัส่ิงทา้ทายในอนาคต แผนธุรกิจเป็นส่ิงท่ีส าคญั
อนาคตของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในองคก์ร รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่สถาบนัการเงินและนักลงทุน
ภายนอกท่ีจะเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กิจการในอนาคตได ้โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกให้เราทราบว่า
ปัจจุบนัเราเดินอยู ่ตรงไหน อนาคตจะไปอยูท่ี่ใด ดว้ยวิธีการอยา่งไร 
องค์ประกอบส าคัญในแผนธุรกิจนั้ นท่ีจริงแล้วมิได้มีการก าหนดไว้ตายตัว  แต่อย่างไรก็ตาม
องคป์ระกอบหลกัท่ีนกัลงทุนมกัพิจารณาว่าเป็นส่ิงส าคญัและตอ้งการท่ีจะทราบเก่ียวกบัส่ิงเหล่านั้น  
คือ 
องคป์ระกอบท่ี 1 บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
 บทสรุปส าหรับผูบ้ริหารนั้นเป็นส่วนท่ีสรุปใจความส าคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยู่ในความ
ยาวไม่เกิน 1-2 หนา้ ส่วนน้ีมีความส าคญัเพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่าน และจะตอ้งตดัสินใจ
จากส่วนน้ีว่าจะอ่านรายละเอียดในตัวแผนต่อไปหรือไม่ ดังนั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งช้ีให้เห็น
ประเด็นส าคญัคือ 
 1) ช้ีใหเ้ห็นว่ามีโอกาสจริงๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในตลาดส าหรับธุรกิจท่ีก  าลงัคิดจะท า 
 2) ต้องช้ีให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการท่ีจะท านั้น จะสามารถใช้โอกาสในตลาดท่ีว่านั้นให้เป็น
ประโยชน์ไดอ้ยา่งไรบา้ง 
บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งเขียนให้เกิดความน่าเช่ือถือหนักแน่นและชวนให้ติดตามรายละเอียดท่ีอยู่ใน
แผนต่อไป  ผูเ้ขียนแผนพึงระลึกไวเ้สมอว่าคุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะสะทอ้นถึงคุณภาพของแผน
โดยรวม จึงควรใหเ้วลากบัการเขียนแผนส่วนน้ีอยา่งพิถีพิถนั 
ส่วนเน้ือหาในส่วนน้ีควรประกอบไปดว้ยส่ิงต่อไปน้ี 
 1)อธิบายว่าจะท าธุรกิจอะไรและแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไร 
 2)แสดงถึงโอกาสและกลยทุธใ์นการท าธุรกิจนั้น ว่าท าไมธุรกิจน้ีน่าสนใจท่ีจะท า 
 3)กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคาดคะเนลูกคา้เป้าหมาย 
 4)ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ 
 5)ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก  าไร 
 6)ทีมผูบ้ริหาร บอกถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
 7)ขอ้เสนอผลตอบแทน 
องคป์ระกอบท่ี 2 ประวติัยอ่ของกิจการ 
 องคป์ระกอบส่วนน้ีเป็นการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั้ง ทั้งในดา้น
รูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การ
คิดคน้และพฒันาสินคา้และบริการ ท่ีตอ้งการน าเสนอให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นอกจากน้ียงัควรให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 
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องคป์ระกอบท่ี 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 ขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนธุรกิจคือ  การพยายามท าความเข้าใจถึงสภาพแวดลอ้มของการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั  และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์การแข่งขนั  ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม  ตลอดจนความสามารถในการท า
ก  าไร  และความพร้อมในดา้นต่างๆ ของกิจการ  ดงันั้นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงานอนัดบัแรก
ท่ีส าคัญท่ีผูท้  าธุรกิจควรกระท า  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทาง  กลยุทธ์  และแผนการ
ด าเนินงานของกิจการส่วนใหญ่แลว้เคร่ืองมือส าคญัท่ีถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ีคือ 
SWOT Analysis ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เพื่อมองหาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ของกิจการ   และการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก เพื่อมองหาโอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) ของกิจการผลลพัธข์องการวิเคราะห์สถานการณ์ คือบทวิเคราะห์ความเป็นไปและ
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ดา้นต่างๆ ของ
กิจการต่อไป 
องคป์ระกอบท่ี 4 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 
 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ  นั้นคือ ผลลพัธท์างธุรกิจท่ีกิจการตอ้งไดรั้บในช่วงระยะเวลา
ของแผน  ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการและเป้าหมายเฉพาะ
ดา้น  ในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน  เช่น เป้าหมายทางการตลาด  เป้าหมายทางการเงิน  เป้าหมาย
ทางการผลิต เป็นตน้  นอกจากน้ีเป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง  และ
ระยะยาว  ตามระยะเวลาอีกดว้ยทั้งน้ีการก าหนดเป้าหมายไม่ไดห้มายถึงการมุ่งหวงัเพียงผลก าไร หรือ
ผลลพัธใ์นระยะสั้นมากจนเกินไป 
  โดยเฉพาะหากผลในระยะสั้นนั้นอาจจะก่อใหเ้กิดผลเสียไดใ้นระยะปานกลางและระยะยาวดงันั้นจะ
พบว่าลกัษณะของเป้าหมายทางธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการคือ 
 1. มีความเป็นไปได ้
 2. สามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 3. เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
องคป์ระกอบท่ี 5 แผนน า คือ แผนการตลาด 
 แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด  
ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหน้า  โดยใชป้ระโยชน์จาก
ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองคป์ระกอบท่ี 3 มาพิจารณาร่วมกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายทาธุรกิจท่ีก  าหนดไวใ้นองคป์ระกอบท่ี 4 
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โดยทัว่ไปเน้ือหาของแผนการตลาดตอ้งตอบค าถามหลกัๆ ใหก้บัผูท้  าธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 - เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 
 - ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
 - จะน าเสนอสินคา้หรือบริการอะไรใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าไร และดว้ยวิธีการใด 
 - จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวิธีการใดบา้ง 
 - ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวจ้ะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 
โดยสรุปแลว้ส่วนประกอบท่ีส าคญัของแผนการตลาดจะประกอบดว้ยเน้ือหา หลกัๆ 4 ส่วน คือ 
 1. เป้าหมายทางการตลาด 
 2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
 3. กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดประกอบด้วย กลยุทธ์การตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนักลยทุธเ์พื่อการเติบโตทางการตลาดและกลยทุธส่์วนประสมทางการตลาด 
 4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 
องคป์ระกอบท่ี 6 แผนเช่ือม คือ แผนการผลิต 
 แผนการผลิตและการปฏิบติัท่ีดีจะตอ้งสะทอ้นความสามารถของกิจการในการจดัการกระบวนการ
ผลิตและปฏิบติัการใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมุ่งเนน้ประเด็นการจดัการไปยงัระบบการ
แปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรในการผลิตให้เป็นผลผลิตซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์อย่างเป็น
ระบบได ้ ตั้งแต่ขั้นตอนการน าเขา้วตัถุดิบ (input)  กระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบ (process)  
จนถึง การน าออกผลผลิต (output) และขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback)  โดยวตัถุดิบและทรัพยากรนั้นใน
ท่ีน้ีหมายความถึง ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้ ชัว่โมงแรงงานท่ีท าการผลิต หรือค่าใชจ่้ายรวมของทรัพยากร
ทุกอย่างท่ีใช ้ ส าหรับกระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบ ก็คือกระบวนการในการแปลงสภาพ
วตัถุดิบและทรัพยากรการผลิตใหเ้ป็นผลผลิต  และผลผลิตในท่ีน้ีคือจ านวนหรือมูลค่าของสินคา้และ
บริการท่ีผลิตไดน้ัน่เองซ่ึงในการวางแผนการผลิตและปฏิบติันั้น  ผูท้  าธุรกิจตอ้งพิจารณาตดัสินใจใน
ประเด็นส าคญัๆต่างๆ ดงัต่อไปน้ีโดยพยายามแสดงออกมาใหไ้ดร้ายละเอียดชดัเจนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
1. คุณภาพ      2. การออกแบบสินคา้และบริการ 
3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบติัการ 4.การตดัสินใจในเร่ืองก าลงัการผลิต 
5. การเลือกสถานท่ีตั้ง    6. การออกแบบผงัของสถานประกอบการ 
7.การออกแบบระบบงานและการวางแผนก าลงัคน 8. ระบบสินคา้คงคลงั 
9. การจดักระบวนการจดัส่ิงวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป10. ก  าหนดการผลิตและปฏิบติัการ 
11.การด ารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 
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องคป์ระกอบท่ี 7 แผนสนบัสนุน คือ แผนการจดัการและแผนคน 
 ผูจ้ดัท าแผนจะตอ้งระบุโครงสร้างขององคก์ารใหช้ดัเจน  โดยแสดงแผนผงัโครงสร้างขององค์การ
ว่าประกอบด้วยหน่วยงานอะไรบา้ง  หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง  รวมถึง
ต าแหน่งบริหารหลกัๆ ขององคก์าร  โครงสร้างของคณะกรรมการและการถือหุน้   การเขียนในส่วนน้ี
ควรจะท าให้ผูอ่้านเห็นว่าคณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมงานท่ีดีในการบริหาร  มีความ
สมดุลในดา้นความรู้  ความสามารถท่ีครบถว้น  ทั้งดา้นเทคนิคและการบริหาร  มีความช านาญและ
ประสบการณ์ในกิจการท่ีท า  ซ่ึงแผนส่วนน้ีควรประกอบไปดว้ยรายละเอียดคือ 
 1.โครงสร้างองคก์าร 
 2.ต าแหน่งบริหารหลกัๆ ระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบในแต่ละต าแหน่ง 
 3.ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร 
 4. ผูร่้วมลงทุน 
องคป์ระกอบท่ี 8 แผนควบคุม คือ แผนการเงิน 
 ในการจดัท าแผนธุรกิจนั้น เจา้ของกิจการตอ้งทราบให้ไดว้่าแผนท่ีจดัท าข้ึน จะตอ้งใชเ้งินลงทุน
จ านวนเท่าใดจะหามาไดจ้ากแหล่งใดบา้งจากแหล่งเงินทุนภายในหรือภายนอก  (Financing Activities) 
จากนั้นก็จะเป็นเร่ืองของการตดัสินใจน าเงินไปลงทุน (Investing Activities) ซ่ึงแตกต่างกนัไปตาม
ประเภทของธุรกิจ   กิจกรรมท่ีส าคญัต่อไปก็คือกิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยการผลิต  การซ้ือ  การขาย และการจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ซ่ึงนักบญัชีจะเป็นผูน้  าเสนอผลของ
กิจกรรมทั้งสาม  และสรุปออกมาเป็นงบการเงิน (Financial Statements)  ซ่ึงเป็นรายงานขั้นสุดทา้ยท่ี
จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ หรืออาจจะเป็นงบการเงินท่ีครอบคลุมการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  ทั้งน้ีเพ่ือให้ทราบว่าในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น  
ธุรกิจมีฐานะการเงินอยา่งไร  ก  าไรหรือขาดทุน  มีการเปล่ียนแปลงในเงินสดอย่างไรบา้ง  เพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไรงบการเงินจะตอ้งประกอบไปดว้ย  งบดุล  งบก าไรขาดทุน  งบแสดง
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ  งบกระแสเงินสด  และ นโยบายบญัชี  ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้กิจการ
ควรเปิดเผยรายการบญัชีในเร่ืองต่อไปน้ีไวใ้นงบการเงิน  ไดแ้ก่  วิธีการรับรู้รายได ้ การตีราคาสินคา้
คงเหลือ  การตีราคาเงินทุน  ค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  วิธีการคิดค่าเส่ือมราคาและการตัด
บญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  และการจดัท างบการเงินรวม 
องคป์ระกอบท่ี 9 แผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานก็คือการจดัท ารายละเอียดของกลยทุธด์งักล่าว  โดยการก าหนดกิจกรรมของกลยทุธ์
แต่ละดา้นใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน  โดยในทางปฏิบติัผูป้ระกอบการอาจจะท าแผนการด าเนินงานใน 
ลกัษณะของตารางท่ีมีรายละเอียดของเป้าหมาย กลยทุธ ์ วิธีการงบประมาณ  และระยะเวลาด าเนินการ
โดยจดัท ารายละเอียดเป็นรายเดือน หรือรายสปัดาห์  ตามท่ีผูป้ระกอบการเห็นสมควร 
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องคป์ระกอบท่ี 10 แผนฉุกเฉิน 
 เป็นองค์ประกอบสุดท้ายท่ีต้องมีการคิดและเขียนไวล่้วงหน้า  เพื่อเป็นการเตรียมแนวทางการ
ด าเนินงานในกรณีท่ีสถานการณ์  หรือผลลพัธ์จากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้ หรือมี
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน  จนเป็นผลกระทบในทางลบกบักิจการ  ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควร
อธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจท่ีอาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยา่งราบร่ืนตามแผนท่ีได้
ก  าหนดไว ้
 
6. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 ณัฐวตัร ค  าอินทร์และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษา เร่ือง “โครงการชุดโคมไฟจากไม้อัด Light 
Brand” โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมจากกล่องนม 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วิชาการโครงการและใชเ้ป็นแนวทางใหม่
การประกอบอาชีพในอนาคต 2.)เพื่อตอ้งการน าเอาวสัดุเหลือใชม้าพฒันาสร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ 3.) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บักล่องกระดาษ 
มีวิธีการด าเนิน การ 3 ขั้นตอน คือ  
ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ  
ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการ  
ขั้นท่ี 3. ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงานสรุปดงัน้ี 
 1. วนัเวลาและสถานะท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมงานตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพนัธ ์2553  
1658 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินทุน 200,000 บาท หักค่าใชจ่้ายทุกด าเนินโครงการ 
100,000 บาทเหลืออยู ่100,000 บาท แบ่งเงินทุนท่ีเหลือคืนสมาชิกในกลุ่ม 2 คน คนละเท่าๆกนั จ  านวน 
50,000 บาท 
 3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงคข์องโครงการนั้น 
 4. ด  าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้วิชาโครงการ สามารถสร้างข้อมูลค่าเพ่ิมให้กบัวสัดุ
ธรรมชาติ ท าให้สมาชิกได้เกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีมูลค่า 
 5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน มีดงัน้ี ปัญหาในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีสมาชิกใน
กลุ่มไม่มีความช านาญในการใชส้มาชิกภายในกลุ่มยงัท างานไม่เป็นทีมขาดความรู้ในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ท าใหเ้สียเวลาในการร่างรูปแบบของส่ิงประดิษฐ ์
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 6. ขอ้เสนอแนะ จากการด าเนินโครงการไดพ้บปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานหลายอยา่งจึงมี
แนวทางในการพฒันา เพ่ือใหก้ารบริการมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงแนวทางการพฒันา มีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งมี
ความอดทน พยายามท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพราะการใช้เคร่ืองจักรถา้ใช้ผิดวิธีสามารถท่ีจะท าให้
อนัตรายต่อทรัพยสิ์นและร่างกายได ้สมาชิกทุกคนจะตอ้งตระหนกัถึงการท างานเป็นทีม ไม่เห็นแก่ตวั 
จะตอ้งการใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา หาขอ้มูลต่าง ๆ และรู้จกัน ามาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ
ใหสู้งท่ีสุด 
 ปัทมาศิริวงษ์และคณะ(2556) ศึกษาโครงการเร่ืองโคมไฟกะลามะพร้าว วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ขั้นตอนในการท าโคมไฟกะลามะพร้าวเพ่ือใหเ้กิดประสบการณ์ในการท าโคมไฟกะลามะพร้าว เพ่ือน า
ส่ิงของเหลือใช้มาท าให้เกิดมูลค่า เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ือก่อให้เกิดรายได้จากการ
ด าเนินงาน ผูจ้ ัดท าโคมไฟกะลามะพร้าวการไดศึ้กษาขั้นตอนการท าโคมไฟกะลามะพร้าว เสนอ
โครงการวิชาชีพ ออกแบบผลิตภณัฑ์จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ลงมือปฏิบติังาน จดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ จดัท ารายงานโครงการ สอบโครงการวิชาชีพ 
จากการท าโครงการวิชาชีพโคมไฟกะลามะพร้าวผูจ้ดัท าโครงการไดรั้บความรู้และประสบผลส าเร็จ
ดงัน้ี รู้จกัขั้นตอนในการท าโคมไฟกะลามะพร้าว มีประสบการณ์ในการท าผลิตภณัฑ์โคมไฟกะละ
มะพร้าวไดส้ามารถน าส่ิงของเหลือใชม้าท าให้เกิดมูลค่าใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์มีรายไดเ้กิดข้ึนจาก
การด าเนินงานมีประสบการณ์ 
 ไอยวริญ เจริญมญัซุศรี(2559)ศึกษาโครงการออกแบบผลิตภณัฑ์โคมไฟจากกล่องนมแบบมีกล่ิน
หอมส าหรับตกแต่งบา้นท่ีผลิตจากกากไมก้ฤษณา ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งข้อมูล
เอกสารและทดลองส่วนผสมระหว่างกากกฤษณากบัตวัประสานอ่ืน เพื่อหาตวัประสานท่ีเหมาะสม
ส าหรับผลิตโคมไฟแบบมีกล่ินหอมในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใช้กากกฤษณาบดละเอียดผสมกบัแป้ง
เปียก(แป้งมนัสุก)ผสมในอตัราส่วนผสมคิดเป็นร้อยละของน ้ าหนกักากกฤษณาต่อแป้งเปียก(กรัม)1:3 
ส่วนของการพฒันาแบบตน้แบบท่ีพฒันาแบบไดเ้ป็นโคมไฟท่ีสามารถตั้งโต๊ะและแขวนผนังได ้การ
เพ่ิมกล่ินหอมภายในห้องสามารถหยดน ้ ามนัหอมลงในช้ินส่วนของโคมไฟเพ่ือให้ความร้อนจาก
หลอดไฟช่วยกระจายกล่ินหอมภายในหอ้ง และโคมไฟสามารถปรับให้แสงรอดผ่านจากโคมไฟมาก
น้อยตามความเหมสัมได้ แนวทางการออกแบบได้น ารูปทรงทางเรขาคณิตและลกัษณะของเคร่ือง
แขวนไทยมาใชใ้นการออกแบบ สามารถใชง้านไดเ้หมาะสมและเกิดความสวยงามในการตกแต่งบา้น 
 
 
 



 

บทที่ 3 

วธีิการด าเนินโครงการ 
วธิีการด าเนินการ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ  

1. เตรียมคิดรูปแบบส่ิงประดิษฐ ์
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์
5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ ์

 
ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินงาน  
 1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน                                                                                                               
 2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการออกแบบและจดัหาพสัดุอุปกรณ์ 
 3. เร่ิมจากตดักล่องนมออกใหเ้ป็นส่ีเหล่ียม แลว้ลา้งท าความสะอาด ผึ่งใหแ้หง้ 
 4. ตดักล่องนมใหเ้ป็นแผน่ยาวๆแลว้ใหด้า้นเท่ากนัพบัเขา้หากนัใหเ้ป็นส่ีเหล่ียมแลว้น ามา
 ประกบกนัใหเ้ป็น6เหล่ียม 
 5. น าทั้งหมดมาประกอบกนัเป็นรูปทรง 
 6. น ามาติดกบัหลอดไฟ 
 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของ 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมนิผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
3. ประเมินผลปรับปรุง 
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แผนการปฏิบัตงิาน 
ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม          

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจดัสรรงบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ

สถานท่ีท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์

         

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ ์          

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

         

7. สรุปผลการปฏิบติังาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน          

 
วนั,เวลา,สถานที ่
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ ์2563 

 สถานท่ีปฏิบติังาน 1658 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 

   กรุงเทพมหานคร 10260 
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สถานทีป่ฏิบัตงิาน 

 

 

                                                  

                                                             สถานี BTS อดุมสขุ 

 

 

วิทยาลัยอรรถวิทย์พาณิชยการ                     ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลบางนา        วัดศรีเอ่ียม 

 

 

       

                                 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                  

 

  สถานท่ีด าเนิน

โครงงาน 
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ขอบเขตด้านงบประมาณ และวสัดุอปุกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุน   เป็นเงิน    1,014   บาท 

      1. กล่องนม 200 บาท 

      2. กรรไกร 45 บาท 

      3. หลอดไฟ 249 บาท 

     4. เหลก็ยดึโคมไฟ 120 บาท 

     5. ท่ีแขวนโคมไฟ 200 บาท 

     6. แผน่รองตดั 175 บาท 

    7. มีดคดัเตอร์ 25 บาท  

 

    รวม    1,014         บาท 

การจดัท าแผนธุรกจิ 

1.  บทสรุปผู้บริหาร 
 บริษทั MILK BOXESLAMP จ ากดั เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีทุน
จดทะเบียน 200,000บาท โดยมี นางสาวอรวรรณ์ โคตมนต์ เป็นผูก่้อตั้งบริษทั และนางสาวเกวลิน 
จนัทร์พวง  เป็นผูร่้วมก่อตั้งบริษทั ตั้งอยู ่1658 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 10260 โดยเร่ิมตน้จากมองเห็นว่าในปัจจุบนักล่องนมเป็นขยะชนิดหน่ึงท่ีผูค้น
ส่วนมากด่ืมแลว้จะน ากล่องมาท้ิงไวม้ากพอสมควร ทางบริษทัฯจึงมีแนวความคิดท่ีจะท าการวิจยั
และทดลองผลิตสินคา้ดว้ยวิธีการรีไซเคิลและจ าหน่ายสินคา้ภายใตแ้บรนด์ MILK BOXESLAMP 
โดยมีคู่แข่งขนั 1.ร้าน motoshop 2.ร้านโคมไฟกะลามะพร้าว 3.ร้าน Wood WORLD ท่ีจ  าหน่าย
สินคา้ใกลเ้คียงกนั 
 กิจการสามารถเผชิญการแข่งขนัในปัจจุบนัและเติบโตไดอี้กเพราะปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคจ านวน
มากท่ีให้ความส าคญัและแสวงหาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
กิจการ คือ 1.กลุ่มวยัท างาน  พนกังานบริษทั/พนกังานเงินเดือน อาศยัอยู่ตาม  คอนโดหรือห้องเช่า    
2.กลุ่มวยัเรียน นิสิต-นกัศึกษา อาศยัอยูต่ามหอพกั และอ่ืนๆท่ีมีความช่ืนชอบสินคา้สไตลแ์ฮนดแ์มด 
 ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 200,000 บาท ประมาณการรายไดจ้ากการขายสินคา้ปีท่ี 3 
เป็นเงิน 6,486,480บาท ประมาณการตน้ทุนการผลิตสินคา้ปีท่ี 3 เป็นเงิน 769,265.34 บาท ประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายปีท่ี 3 เป็นเงิน 519504บาท ก าไรสะสมปีท่ี 3 เป็นเงิน 
18,1798บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวียนภายในกิจการ 4,417,855.68บาท 
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2. วตัถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 
 เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคารพาณิชย ์
 โดยวตัถุประสงค์เพ่ือ 
 1.เพื่อขยายธุรกิจ 
 2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ 
 3.เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
 
3. ความเป็นมาของธุรกจิ 
 3.1   ประวตัคิวามเป็นมา หรือ แนวคดิในการจดัตั้งธุรกจิ 
 ประวตัขิองกจิการ / ผู้เร่ิมก่อตั้ง 
 ประวตับิริษัท 
 บริษทั MILK BOXESLAMP จ ากดั เร่ิมก่อตั้งเมื่อวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีทุนจด
ทะเบียน 200,000บาท โดยมีนางสาวอรวรรณ์ โคตมนต์ เป็นผูก่้อตั้งบริษัท และนางสาวเกวลิน 
จนัทร์พวง เป็นผูร่้วมก่อตั้งบริษทั ตั้งอยู ่1658 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา         
จ.กรุงเทพมหานคร 10260  เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตสินคา้และจ าหน่าย โดยเร่ิมตน้จากไดม้องเห็นว่าใน
ปัจจุบนักล่องนมถือเป็นขยะชนิดหน่ึงท่ีผูค้นส่วนมากด่ืมไม่ว่าจะเป็นเด็กและผูใ้หญ่ทางเราจึงมี
แนวความคิดท่ีจะท าการวิจยัและทดลองผลิตสินคา้ดว้ยวิธีการรีไซเคิลและจ าหน่ายสินคา้ภายใตแ้บ
รนด ์MILK BOXESLAMP 

 โดยเร่ิมแรกเป็นแค่การด าเนินธุรกิจร้านเลก็ๆเพียง 2 คน โดยท าการผลิตสินคา้ท่ีบา้น เป็น
โคมไฟจากกล่องนมและท าการพฒันาออกแบบดีไซน์ผลิตภณัฑใ์หม่ แลว้ทดลองจ าหน่ายผ่านทาง 
เฟสบุ๊ค ผลปรากฏว่ามีลูกค้าสนใจและชอบในสินค้าของร้านเรา และมีผลตอบรับท่ีดีมากข้ึน 
นับตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา จึงไดท้ าการจดัตั้งบริษทัMILK BOXESLAMP เพ่ิอด าเนินการผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้จนเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกัจากลูกคา้ เพราะสินคา้ของเราผลิตดว้ยวิธีการรีไซเคิล
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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 3.2  ขั้นตอนการเร่ิมด าเนนิงาน 

ล าดบั รายการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

ระยะคาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ 

1 
จดัตั้งบริษทั MILK BOXESLAMP จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจ
โคมไฟจากกล่องนม 

1 เดือน 30 วนั 

2 จดทะเบียน บริษทัจ ากดั 2 อาทิตย ์ 14 วนั 

3 ประชุมบอร์ดบริหารทุกฝ่าย 2 อาทิตย ์ 14 วนั 

4 ท าวิจยักลุ่มคนทัว่ไปท่ีสนใจนวตักรรมจากส่ิงของเหลือใช ้ 1 เดือน 30 วนั 

5 สรุปผลวิจยั น าขอ้มูลมาประชุมและเร่ิมด าเนินการ 1 อาทิตย ์ 7 วนั 

6 
เร่ิมเปิดตวัผลิตภณัฑโ์ครมไฟจากกล่องนมและโฆษณา
ผลิตภณัฑ ์

1 เดือน 30 วนั 

รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 
4 เดือน  

1 อาทิตย์ 
125 วนั 

 
4. ผลติภัณฑ์ 
 4.1 รายละเอยีดสินค้า 
   โคมไฟจากกล่องนมเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตดว้ยกรรมวิธีการรีไซเคิล จากช่างฝีมือท่ี
มากประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่า ดว้ยวิธีการท่ีสร้างสรรค์ การน ากลบัมาใช้
ใหม่มีความแตกต่างจากส้ินคา้ทัว่ๆไปการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และเป็นท่ีสนใจของ
ผูบ้ริโภค เพราะมีคุณภาพ ความคงทน ความคุม้ค่าและท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยมีอยู่ท่ี
ราคา 450 บาท 
- วสัดุหลกักล่องนม 
- โครงกระดาษลงั 
- ทรงโคง้ 
- สูงจากฐาน 50 ซม. กวา้งรอบวง 30 ซม.  ลึก 28 ซม. 
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 ภาพสินคา้           

            

                 
 

5.  การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 
 5.1    สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 
   บริษทัไดใ้ชก้ลยทุธก์ารส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากการส ารวจพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายอาจมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความชอบ ความพึงพอใจท่ีต้องการผลิตภัณฑ ์
ผูบ้ริโภครุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตลเ์ป็นของตนเอง จากกระแสการใชส้ิ้นคา้แฮนด์เมดเป็นท่ีมีความนิยม
มากข้ึน ทางบริษทัจึงไดน้ าผลิตภณัฑโ์คมไฟจากกล่องนมออกจ าหน่ายสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบไลฟ์สไตลแ์ตกต่างกนัออกไป 
 
 5.2    ส่วนแบ่งทางการตลาด 
 

 

40 % 

35% 

15% 

10% 

ส่วนแบ่งทางการตลาด 

โคมไฟจากกล่องนม 

ร้าน  MOTO SHOP 

ร้าน โคมไฟจากกะลามะพร้าว 

ร้าน Wood WORLD 
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 5.3 แนวโน้มทางการตลาด 
   แนวโนม้ทางการตลาดบริษทั MILK BOXESLAMP สามารถเติบโตไดอี้กเพราะ
ปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคจ านวนมากท่ีให้ความส าคัญ และแสวงหาสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
พฤติกรรมในการบริโภคดังกล่าวตรงกับเง่ือนไขกระแสเก่ียวกับธุรกิจสีเขียวกับการรักษ า
ส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืนท าให้สามารถด าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างผลก าไรให้กับองค์กร
เน่ืองจากมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษทั MILK BOXESLAMP ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีจาก
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
  
 5.4 ตลาดเป้าหมาย 
  ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ คือ 
 1.กลุ่มวยัท างาน พนกังานบริษทั/พนกังานเงินเดือน อาศยัอยูต่าม คอนโด/หอ้งเช่า 
 2.กลุ่มวยัเรียน นิสิต-นกัศกึษา  
 3.กลุ่มคนทัว่ไป และสถานท่ีต่างๆ 
   เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีการออกแบบท่ีเป็นส่ิงแปลกใหม่โดย
ลูกคา้ส่วนใหญ่จะค านึงถึงการในระยะการใชง้าน คุณภาพ ความคุม้ค่าในการซ้ือสินคา้ จึงท าให้
บริษทั เราตอ้งขยายตวัเพ่ือท่ีจะเจาะกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
 
 5.5 ลกัษณะทั่วไปของลูกค้า 
   ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจการก็คือผูบ้ริโภคท่ีมีความ
สนใจในตวัสินคา้ส่ิงแปลกใหม่สวยงาม ตอ้งการท่ีจะประหยดัค่าใชจ่้าย และสามารถตอบสนอง
ความต้องการในการใช้งานได้ดี และสามารถทดแทนในกลุ่มสินค้าทัว่ไปได้ในคุณภาพระดับ
เดียวกนั 
  
  5.6 สภาพการแข่งขัน 
   สภาวะการแข่งขนัของตลาดสินคา้แฮนดเ์มดจะมีความรุนแรงนอ้ยกว่าตลาดสินคา้
ทัว่ไป เพราะผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสามารถอยู่ในตลาดเป็นเวลานานไดน้ั้นมีน้อยราย เน่ืองจาก
จ าเป็นต้องมีแรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะสูง และมีเงินลงทุนส าหรับการออกแบบใหม่ๆเสมอ และ
สินคา้ของคู่แข่งขนัในตลาดมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั มีการลอกเลียนแบบกนัไปมา ท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดการพิจารณา เปรียบเทียบการออกแบบสินคา้ ราคา คุณภาพของสินคา้ ความคุม้ค่า โดยบริษทัท า
การเพ่ิมศกัยภาพใหม้ากข้ึน เพ่ือท่ีสามารถมีแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆในทอ้งตลาดได ้
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  5.7  คู่แข่งขนั 
- ร้าน  MOTO SHOP 
- ร้าน โคมไฟจากกะลามะพร้าว 
- ร้าน Wood WORLD 
  
 5.8 รายละเอยีดการเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขัน 

การ
เปรียบเทียบ 

ร้าน 
Milk Boxes Lamp 

ร้าน  
MOTOSHOP 

ร้าน  
โคมไฟจาก
กะลามะพร้าว 

ร้าน  
Wood WORLD 

ด้านสินค้า โคมไฟจากกล่องนม โคมไฟไมไ้อติม โคมไฟจาก
กะลามะพร้าว 

โคมไฟจากบลอ็กไม ้

ราคา ราคา 450 บาท ราคา 550 บาท ราคา 600 บาท ราคา 1,100 บาท 

ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

1.หนา้ร้านMilk 
Boxes Lamp 
2. ทางออนไลน์ 
 Facebook: 
MilkBoxesLamp 
 Line : 
@MilkBoxesLamp 

1. หนา้ร้าน 
MOTO 
2. ทางออนไลน์ 
     Facebook 

     สง่ Kerry 

1. หนา้ร้าน โคม
ไฟจาก
กะลามะพร้าว 
2. ทางออนไลน์ 
     Facebook 

1. หนา้ร้าน Wood 
WORD 
2. ทางออนไลน์ 
     Website 

การส่งเสริม
การตลาด 

1. มีส่วนลดเม่ือซ้ือ
สินคา้ 2 ช้ินเหลือ 
850 บาท (ตอ้งซ้ือคู่) 
2. มีส่วนลดใหก้บัผู ้
แชร์เพจร้าน 5 %บน
FACEBOOK 
3. จดัส่งฟรีเม่ือซ้ือ
โคมไฟครบ 5 ช้ิน
ข้ึนไป(ฉพาะพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล) 

4. มีป้ายร้านจดั
แสดงสินคา้ 

1. ส่วนลดเม่ือซ้ือ 
    สินคา้ครบ
1,500  

    บาท ลด 10 % 

2.การแจกใบปลิว 

1.จดัส่งฟรี
ลงทะเบียน     
    เม่ือสัง่ซ้ือครบ  
    2,000 บาท 
2.การแจกใบปลิว 

1.จดัส่งสินคา้ฟรีใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
2.การแจกโบชวั 
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บุคลากร 1.มีการจดัฝึกอบรม 
พนกังาน 
2.ลูกคา้มีความรู้ใน
การใชสิ้นคา้ 

-มีบุคลากรท่ี
เพียงพอต่อการ
ท างานภายใน
ร้าน 

-ใหผ้ลตอบแทน
เพื่อเป็นแรงจูงใจ 

-พนักงานมีทัศนคติ
ท่ีดีต่อลูกคา้ 

ขบวนการ
บริการ 

1.ลูกคา้เขา้มาในร้าน
กล่าวสวสัดีคะ/ครับ 
2.พนกังานดูแล
ลูกคา้ พร้อมแนะน า
ราคาโปรโมชัน่ 
3.เมื่อลูกคา้ตดัสินใจ
ซ้ือ น าสินคา้ไปใส่
ถุง 
4.ลูกคา้รับสินคา้ 
พนกังานกล่าว
ขอบคุณคะ 

-มีการจดัการท่ีดี
ดา้นกระบวนการ
ท างานของ
พนกังาน 

-ด าเนินการหลงั
การขาย  

-ลูกคา้ไดค้วามรู้ดา้น
การใชสิ้นคา้ 

สภาพแวดล้อม
บริการ 

1.สภาพแวดลอ้มมี
ป้ายช่ือร้าน 
2.มีสญัญาลกัษณ์โล
โก ้OK 
3.พนกังานแต่งกาย
ดว้ยเส้ือสีขาว 

-มีช่ือร้าน 
MOTOSHOP 
 

- การจัดตกแต่ง
สถาน ท่ีภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก
สวยงาม 

-พนักงานแต่งกาย
ตามชุดฟรอมของ
ทางร้าน 
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 5.9 การวเิคราะห์ปัจจยัของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 

   5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

 
 

ด้านการบริหาร
จดัการ 

 

-บุคลากรมคีวามช านาญในการ
ใหบ้ริการ 

-มีการประหยดัทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-บุคคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

 
 

ด้านการตลาด 
 

-มีส่วนลดการส่งเสริมการขาย 

-สินคา้คุม้ค่ากบัราคา 

-ช่องทางการจดัจ  าหน่ายไม่
เพียงพอ 

-ขาดงบประมาณดา้นการ
โฆษณา 

 
 

ด้านการผลติ 
 

-ผลิตภณัฑท์ ามาจากวสัดุเหลือใชส้ร้าง
ความแปลกใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภค 

-ตน้ทุนการผลิตสูง 

 
ด้านการเงิน 

-มีช่องทางการช าระเงินชดัเจน -มีเงินทุนส ารองนอ้ย 
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   5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัการ
พจิารณา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค ( Threats ) 

ตลาดและกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย 

-กลุ่มลูกคา้ท่ีชอบตกแต่งบา้น 

 

 

-ลูกคา้ขาดความเช่ือมัน่ในตวั
สินคา้ 

สถานการณ์การ
แข่งขนั 

-การแข่งขนัการขายในดา้นน้ียงัมีนอ้ย - 

สงัคม -ปัจจุบนัในยคุสมยัใหม่ ชอบการจดัตกแต่ง
บา้นใหห้รูหรา 

-มีการรณรงคช่์วยลดปริมาณขยะ 

-ยงัมีผูบ้ริโภคบางส่วนขาด
ความเขา้ใจในสินคา้รีไซเคิล 

เทคโนโลย ี

 

-เทคโนโลยมีคีวามสะดวกสบายเอ้ืออ  านวย
ในการบริการลูกคา้ไดส้ะดวกเวลาเขา้มาใช้
บริการภายในร้าน 

-ระบบสญัญาณหรือเครือค่าย
ยงัไม่ควบคุมทัว่ทุกพ้ืนท่ี 

สภาพเศรษฐกิจ -จากสภาพเศรษฐกิจท าใหต้อ้งก าหนดราคา
สินคา้ท่ีถูกลงท าใหบ้ริการขายไดม้ากข้ึน
รวมถึงรายไดก้็เติบโตไปดว้ย 

-ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจ
ตกต ่า ลูกคา้อาจหลีกเล่ียง
สินคา้ท่ีมีอยูแ่ลว้เลยไม่จ  าเป็น
จะตอ้งซ้ือ 

กฎหมาย , 
ระเบียบ ,
ขอ้บงัคบั 

-รัฐบาลมีการสนบัสนุนธุรกิจ  SME -มีกฎหมายบงัคบัท่ีไม่ชดัเจน 

กลุ่มผูจ้  าหน่าย , 
เครือยข่าย 

- -ขาดตวัแทนในการจดัจ าหน่าย 
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6. แผนบริหารจดัการ 
 6.1   ข้อมูลธุรกจิ 
     ช่ือกิจการ (โคมไฟจากกล่องนม) Milk Boxes Lamp 
     ท่ีอยู ่/ ท่ีตั้งกิจการ  อยูท่ี่  1658 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  
  เขตบางนาจงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10260 
      รูปแบบการด าเนินการของธุรกิจ บริษทัจ ากดั 
      ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท 
      ระยะเวลาด าเนินการท่ีผา่นมา               - 
      หมายเลขทะเบียนการคา้  

 6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 

ล าดบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวอรวรรณ์  โคตมนต ์ ประธาน 

2 นางสวาเกวลิน   จนัทร์พวง รองประธาน 

  

 

  6.3   อ านาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 

 อ านาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยูก่บั ประธาน แต่เพียงผูเ้ดียว  

    

   6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 

1 นางสาวอรวรรณ์  โคตมนต ์ 12,000 120,000 60% 

2 นางสวาเกวลิน   จนัทร์พวง 8,000 80,000 40% 

รวมจ านวนหุ้น 20,000 200,000  100% 

    *มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
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  6.5ประวตัขิองกรรมการหรือผู้บริหาร 

  1. ช่ือ นางสาวอรวรรณ์  โคตมนต ์ อาย ุ20 ปี 

   การศึกษา 

 ระดบั ปวส. จาก วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ปี พ.ศ. 2562 

  2.  ช่ือ นางสวาเกวลิน   จนัทร์พวง อาย ุ20 ปี 

   การศึกษา 

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

 
นางสาวอรวรรณ์         โคตมนต์ 

ประธาน 
 

 

 

 

นางสาวเกวลนิ  จนัทร์พวง 

รองประธาน 

 

 

 
หวัหนา้บญัชี/การเงิน    หวัหนา้ตลาด/ฝ่ายขาย 
 

 

 



35 
 

  6.7   หน้าที่ความรับผดิชอบ และคุณสมบัตขิองบุคลากรหลกั 

  1. ช่ือ นางสาวอรวรรณ์  โคตมนต์ 

ต าแหน่ง    ประธาน 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ   บริหาร วางแผน ตดัสินใจงานในบริษทั 
การศึกษา ระดบั ปวส.   จาก วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
      ปี พ.ศ. 2562     
อตัราเงินเดือน    10,000 บาท     
    
  2.  ช่ือนางสวาเกวลนิ   จนัทร์พวง  

ต าแหน่ง รองประธาน 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ใหค้  าปรึกษาวางแผนธุรกิจ จดัหาเงินทุน 
การศึกษา ระดบั ปวส. จาก วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 ปี พ.ศ. 2562 
อตัราเงินเดือน 8,000 บาท 
 
             3. ช่ือ ...................................................................... 
ต าแหน่ง หวัหนา้บญัชี/การเงิน 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ควบคุมดูแลการเงินของธุรกิจ 
การศึกษา ระดบั ปวส. จาก …………………………………………….. 
 ปี พ.ศ……... 
อตัราเงินเดือน 6,000 บาท 
 
             4. ช่ือ ……………………………………………… 
ต าแหน่ง หวัหนา้ตลาด/ฝ่ายขาย 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ควบคุมการส่งเสริมทางการตลาด 
การศึกษา ระดบั ปวส. จาก …………………………………………….. 
 ปี พ.ศ……... 
อตัราเงินเดือน 6,000 บาท 
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  6.8   แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ล าดบั ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน 
อตัรา

เงินเดือน 
รวม

เงินเดือน 
1. นางสาวอรวรรณ์  โคตมนต ์ ประธาน 1 10,000บาท 10,000 บาท 

2. นางสวาเกวลิน   จนัทร์พวง รองประธาน 1 8,000 บาท 8,000 บาท 

3. …………………… หวัหนา้บญัชี/

การเงิน 

1 6,000 บาท 6,000 บาท 

4. …………………… หวัหนา้

การตลาด/ 

ฝ่ายขาย 

1 6,000 บาท 6,000 บาท 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 4 30,000 

บาท 

30,000 บาท 

  
  6.9   วสัิยทัศน์ 
         น าเสนอสินคา้มีคุณภาพ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีความเป็นเลิศท่ีมีความแตกต่าง
ตอบโจทยค์วามคาดหวงัของลูกคา้เสมอ สินคา้ของเราจะตอ้งผา่นเกณฑ์มาตรฐานของเราเพื่อสร้าง
แบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัชองบุคคลทัว่ไป 
 
  6.10  พนัธกจิ 
  1. จดัระบบการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพและพฒันารูปแบบการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
  2. สร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่และการบริการ 
   3.บริหารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการท่ีน่าพอใจเพื่อสร้างผลก าไรใน
   ธุรกิจ 
 
   6.11 เป้าหมายทางธุรกจิ 
  เป้าหมายระยะส้ัน 
  1. เพื่อผลิตและจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคแหล่งชุมชนใกลเ้คียง 
  2. ตอ้งการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้ 
  3. ธุรกิจตอ้งการคืนทุนภายในระยะเวลา 3 ปี 
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 เป้าหมายระยะกลาง 
  1. เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนอีก 20% 
  2. เพ่ือขยายตลาดผลิตภณัฑไ์ปเขตพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  
  3. ขยายช่องทางการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ 
 เป้าหมายระยะยาว 
  1. เพ่ือปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพดีมากข้ึนจนเป็นท่ีกล่าวขานของกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 
  2. สามารถรักษาลูกคา้เดิมไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุดและเพ่ิมลูกคา้รายใหม่อยูเ่สมอ 
  3. เป็นผูน้  าตลาดท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงท่ีสุดและมีก  าไรในปีต่อไปเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆจาก
  ปีก่อนหนา้อีก 20% 
  
  6.12 ปัจจยัความส าเร็จ 
        1. การบริการอนัประทบัใจมีความซ่ือสตัยต่์อลูกคา้ 
        2. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ 
        3. มีแหล่งวตัถุดิบท่ีมีราคาถูกและมีการคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาใหแ้ก่ลูกคา้ 
 
  6.13 นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 
       1. มีนโยบายการจ่างเงินปันผลใหก้บัหุน้ส่วนทุกๆคน โดยยดึหลกัในการคลองถือหุน้ 
       2. หลงัจากปีท่ี 3 เป็นตน้ไปจะจ่ายเงินปันผลของแต่ละบุคคลตามจ านวนหุน้ส่วน 
   
   6.14 แผนด าเนินการอ่ืนของธุรกจิ 
       1. มีการวางแผนการด าเนินการเพื่อเขา้ถึงเป้าหมายและสรรหาผูบ้ริโภครายใหม่ 
       2. มีการขยายกิจการเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใหมี้พ้ืนท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
       3. มีการออกงานจดัแสดงสินคา้ เพ่ือประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ในช่วงเวลากิจกรรมจดัข้ึน
ตามศูนยจ์ดัแสดงสินคา้ในหลายจงัหวดั 
 
7.  แผนการตลาด 
 7.1   เป้าหมาย 
    1. ตอ้งการใหรั้บรู้คุณภาพของสินคา้เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
    2. สามารถเพ่ิมยอดขายและไดรั้บผลก าไรเพ่ิมข้ึนทุกๆปี 
    3. ขยายกิจการและเพ่ิมสาขาในช่วงระยะเวลาหลงัจากปีท่ี 3 
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 7.2   การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
    1. กลุ่มวยัท างาน พนกังานบริษทั/พนกังานเงินเดือน อาศยัอยูต่ามคอนโดหรือหอ้งเช่า 
    2. กลุ่มวยัเรียน นิสิต-นกัศึกษา อาศยัอยูต่ามหอพกั 
    3. กลุ่มบุคคลทัว่ไป  และอาศยัอยูต่ามสถานท่ีต่างๆ 
 
 7.3   กลยุทธ์ทางการตลาด 
         7.3.1     กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 
 เน่ืองจากสินคา้เป็นผลิตภณัฑแ์ฮนดเ์มดมีความแตกต่างจากส้ินคา้ทัว่ๆไปฉะนั้นการออกแบบ
จึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนสินคา้ในทอ้งตลาดทัว่ไปและเป็นท่ีดึงดูดใจของผูบ้ริโภคเป็น
อยา่งมาก เพราะมีคุณภาพ ความคงทน ความคุม้ค่าและท่ีส าคญัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพราะผลิต
ดว้ยกรรมวิธีการรีไซเคิล รูปร่างปานกลาง ขนาดเดียว  สูง 64 ซม. กวา้ง 43 ซม.  ลึก 30 ซม. 

 
 7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
 สินค้าโคมไฟจากกล่องนมราคาเดียวคือ  450 บาท โดยมีการตั้งราคาให้ต  ่ากว่าคู่แข่งใน
ช่วงแรก เพราะสินคา้มีตน้ทุนในการผลิตต ่าอยูแ่ลว้จึงไม่ส่งผลต่อก าไรมากนัก และเป็นกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ของเราและทางร้านไดม้ีการจดัช่องทางการช าระเงิน
ไวห้ลายช่องทาง ดงัน้ี  
 -   ถา้ลูกคา้มาซ้ือสินคา้ท่ีร้านสามารถช าระเงินเป็นเงินสดหรือบตัรเครดิต 
-   หากเป็นลูกคา้ทางออนไลน์ลูกคา้สามารถช าระเงินผา่นธนาครหรือแอปบญัชีนาคารดงัต่อไปน้ี 
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 7.3.3     กลยุทธ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 สถานท่ีผลิตและจ าหน่าย อยูท่ี่  1658 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา  
 จ.กรุงเทพมหานคร หรือโทรสัง่061-6805400,093-0923660และ ทางออนไลน์ 

 
 

                                                  

                                                             สถานี BTS อดุมสขุ 

 

 

 

 

วิทยาลัยอรรถวิทย์พาณิชยการ                     ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลบางนา        วัดศรีเอ่ียม 

 

 

 

                                     

 

                                                                       

 

 

 

  สถานท่ีด าเนิน

โครงงาน 
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ทางออนไลน์ 

FACEBOOK: Milk  BoxesLamp 

        
 
LINE: @Milk  BoxesLamp 

     
 
 7.3.4    กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
  1.โปรโมชัน่ราคาพิเศษหากซ้ือโคมไฟ 2 ช้ิน จากราคา 900  บาท  ลดเหลือ   
 850 บาท  (ตอ้งซ้ือเป็นคู่เท่านั้น) 
  2. มีส่วนลด 5% ใหก้บัผูแ้ชร์เพจร้านบน FACEBOOK 
   3. จดัส่งฟรีเม่ือซ้ือโคมไฟครบจ านวน 5 ช้ินข้ึนไป  
(บริเวณกรรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเท่านั้น) 
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 7.4  กจิกรรมหรือการด าเนินการทางการตลาด 
 1. การน าสินคา้ไปจดัแสดงไปนอกสถานท่ี เช่น งานจดัแสดงสินคา้ หา้งสรรพสินคา้ 
  2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์อัพเดตข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆผ่านทาง
 ออนไลน์ FACEBOOK และ LINE 
 
8.  แผนการผลติ 
 8.1 สถานประกอบการในการผลติ       
  สถานท่ีตั้ง 1658 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา     
  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 
 
  8.2  เคร่ืองจกัร อปุกรณ์และเคร่ืองมือในการผลติ 

ล าดบั รายการ จ านวน การใช้งาน ราคาทุน อาย ุ

1. ดินสอ 5 วาด/ร่างแบบ 50 3เดือน 

2. คตัเตอร์ 5 ตดักระดาษ 100 3เดือน 

3. กรรไกร 5 ตดักระดาษ 150 3เดือน 

4. กาว 10 ติดกระดาษ 100 3เดือน 

5. ปืนกาว 2 ติดกระดาษ 400 1ปี 
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  8.3 ข้อมูลการผลติ 

จ านวนหน่วยการผลิตสูงสุด 40ตวั/วนั , 1,040ตวั/เดือน , 12,480ตวั/ปี 
อตัราประมาณการในการผลิต 40ตวั/วนั , 1,040ตวั/เดือน , 12,480ตวั/ปี 
เป้าหมายหน่วยการผลิต 40ตวั/วนั , 1,040ตวั/เดือน , 12,480ตวั/ปี 
เวลาท่ีใชใ้นการผลิตต่อรอบการผลิต 5 ตวั / ชัว่โมง 
เวลาผลิตต่อวนั 8 ชัว่โมง 
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิต 4 คน      
อตัราค่าแรงงานในการผลิต 300 บาท / วนั 
 
8.4  รายละเอยีดวตัถุดิบที่ใช้ในการผลติ 
- กล่องนม       
- หลอดไฟ   
- กรรไกร/คตัเตอร์  
- กาวแท่ง/ปืนยงิกาว 
 
8.5 ขั้นตอนการผลติ 
 
1. เร่ิมแรก ตดักล่องนมออก ใหเ้ป็นแผน่ส่ีเหล่ียม แลว้ลา้งท าความสะอาด ผึ่งใหแ้หง้ 
 

 

2. ตดักล่องนมใหเ้ป็นผน่ส่ีเหล่ียมยาวๆแลว้ ท ารอยใหด้า้นเท่าทนั แลว้พบัเขา้หากนัเป็นสามเหล่ียม 

 

 

3. แลว้ลองน ามาวางประกอบกนั จะท าเป็น หา้เหล่ียม หรือ หกเหล่ียมก็ได ้

 

 

4.การประกอบแต่ละดา้นให้ตดัแผ่นกล่องนมอีกหน่ึงแผ่นมาทากาวแลว้ครอบลงไประหว่างแผ่น

สามเหล่ียม 



43 
 

 

 

5.น าทั้งหมดมาประกอบกนัเป็นรูปทรง 

 

 

6.น ามาติดกบัหลอดไฟ ก็จะไดโ้คมไฟส่ิงประดิษฐจ์ากกล่องนมแลว้ 

 

1.  เร่ิมแรก ตดักล่องนมออก ใหเ้ป็นแผน่ส่ีเหล่ียม แลว้ลา้งท าความสะอาด ผึ่งใหแ้หง้ 
 

                   
 

2. ตดักล่องนม ใหเ้ป็นแผน่ส่ีเหล่ียมยาวๆแลว้ท ารอยใหด้า้นเท่ากนัแลว้พบัเขา้หากนัเป็นสามเหล่ียม 
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3.  แลว้ลองน ามาวางประกอบกนัจะท าเป็น หา้เหล่ียม หรือ หกเหล่ียมก็ได ้

                       

 

4. การประกอบแต่ละดา้นใหต้ดัแผน่กล่องนมอีกหน่ึงแผน่มาทากาว แลว้ครอบลงไประหว่างแผน่

สามเหล่ียม 

         

 

5. น าทั้งหมดมาประกอบกนัเป็นวงกลม 
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6. น ามาติดกบัหลอดไฟ ก็จะไดโ้คมไฟส่ิงประดิษฐจ์ากกล่องนมแลว้ 
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9. แผนการเงิน 
 9.1 ประมาณการในการลงทุน 

ล าดบั รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ รวมมูลค่า 

1. เงินสด 200,000 - 200,000 

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 200,000 - 200,000 

 โครงสร้างทางการเงนิ
(เปอร์เซ็นต์) 

100% - 100% 

 
 9.2 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 

ล าดบั รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน - - - 

2. อาคาร ออฟฟิต 100,000 - 

3. ส่วนตกแต่ง/ปรับปรุง ปรับปรุงสถานท่ี 50,000 - 

4. โรงงาน - - - 

5. เคร่ืองจกัร - - - 

6. อุปกรณ์/เคร่ืองใช ้
อุปกรณ์ส านกังาน
คอมพิวเตอร์/ปร้ิน
เตอร์ 

50,000 - 

7. ยานพาหนะ - - - 

8. วตัถุดิบคงเหลือ - - - 

9. สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - - 

10. ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - - 

11. รายการอ่ืนๆ (ถา้มี) - - - 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบการธุรกิจปัจจุบนั 200,000 - 
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 9.3 สมมตฐิานทางการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนของรายได ้- % - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของราคาขายสินคา้ - % - - - 
การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนทุนการผลิต - % - 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  1 - % - 5% 10% 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  2 - % - - - 

การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  3 - % - - - 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการค านวณใน 1 ปี – วนั/เดือน 26วนั/เดือน 
อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) - % - - - 
สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - - - 

 
 9.4 นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ระยะเวลาการใหเ้ครดิตการขายสินคา้ – วนั/เดือน - - - 

ระยะเวลาเครดิตซ้ือสินคา้ – วนั/เดือน - - - 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - % - - - 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - % - - - 

นโยบายการตั้งส ารองเงินสดในกิจการ 100,000 

การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ - - - 

นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - - - 
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 9.5 ประมาณการในการผลติรายเดือน 

เดือน 
รายการ 

เดือนที่1 เดือนที่2 เดือนที่3 เดือนที่4 เดือนที่5 เดือนที่6 เดือนที่7 เดือนที่8 เดือนที่9 เดือนที่10 เดือนที่11 เดือนที่12 

จ านวนสินค้า
ขาย(ตวั) 

            

โคมไฟ 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 

รวมจ านวน
สินคา้ 

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

ราคาสินค้า
(บาท) 

            

โคมไฟ 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 
ราคาสินค้า
เฉลีย่ 

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 

รายได้จากการ
ขาย(บาท) 

            

โคมไฟ 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 

รวมรายได้ 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 
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รวมรายได้
สะสม(บาท) 

468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 

ลูกหนีก้ารค้า
(บาท) 

            

เงินสดรับจาก
การขาย 

468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 
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 9.6 ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

จ านวนสินค้าขาย (หน่วย) 

โคมไฟ 12,480.00 13,104.00 14,415.00 
รวมจ านวนสินค้าขาย 12,480.00 13,104.00 14,415.00 
    

ราคาสินค้า (บาท/หน่วย)    

โคมไฟ 450 450 450 
ราคาสินค้าเฉลีย่ 450 450 450 
    
รายได้จากการขาย (บาท) 

โคมไฟ 5,616,000.00 5,896,800.00 6,486,750.00 
    

รวมรายได้จากการขาย (บาท) 5,616,000.00 5,896,800.00 6,486,750.00 

 
ประมาณการลูกหนีก้ารค้า 

ขายดว้ยเงินสด 5,616,000.00 5,896,800.00 6,486,480.00 
ขายดว้ยสินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ 
(วนั/เดือน) 

- - - 

ลูกหนีก้ารค้ารวม (บาท) - - - 

เงินสดจากการขายสินค้า (บาท) 5,616,000.00 5,896,800.00 6,486,480.00 
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 9.7 ประมาณการต้นทุนวตัถุดบิและสินค้าซ้ือมาเพ่ือการผลติ 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

จ านวนวตัถุดิบในการผลติ (หน่วย) 
หลอดไฟ (ลงั) 125.00 132.00 146.00 
กล่องนม (กิโลกรัม) 2,496.00 2,621.00 2,884.00 
กาว (กิโลกรัม) 312.00 328.00 361.00 
สายไฟ (เสน้) 12,480.00 13,104.00 14,414.40 
    
ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบ (บาท/หน่วย)    
หลอดไฟ (ลงั) 1,800.00 1,890.00 2,079.00 
กล่องนม (กิโลกรัม) 5.00 5.25 5.77 
กาว (กิโลกรัม) 15.00 15.75 17.32 
สายไฟ (เสน้) 60.00 63.00 69.30 
    
ต้นทุนวตัถุดบิ (บาท)    
หลอดไฟ (ลงั) 225,000.00 249,480.00 303,534.00 
กล่องนม (กิโลกรัม) 12,480.00 13,760.25 16,640.68 
กาว (กิโลกรัม) 4,680.00 5,166.00 6,252.52 
สายไฟ (เสน้) 748,800.00 825,552.00 998,917.92 
    
รวมต้นทุนวตัถุดบิในการผลติ (บาท) 990,960.00 1,093,958.25 1,325,345.12 
ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด 990,960.00 1,093,958.25 1,325,345.12 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 
ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 
มูลค่าเจ้าหนีก้ารค้าวตัถุดิบและสินค้าซ้ือ
มา 

- - - 

เงินสดจ่ายวตัถุดบิและสินค้าซ้ือมาเพ่ือ
ผลติ 

990,960.00 1,093,958.25 1,325,345.12 
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 9.8 ประมาณการต้นทุนการผลติสินค้าและต้นทุนการขายสินค้า 
รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ 

ต้นทุนการผลติสินค้า (บาท) 
ค่าวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ 990,960.00 1,093,958.25 1,325,345.12 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปซ้ือมาเพ่ือการผลิต - - - 
ค่าแรงงานในการผลิต 374,400.00 393,120.00 432,432.00 
ค่าไฟฟ้าในการผลิต 14,400.00 15,120.00 16,632.00 
ค่าน ้ าประปาในการผลิต 18,000.00 18,900.00 20,790.00 
ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการผลิต 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 24,000.00 25,200.00 27,720.00 
ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต - - - 
ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ในการผลิต - - - 
รวมต้นทุนการผลติสินค้า (1) 1,427,760.00 1,552,598.25 1,829,849.12 

 
ค่าเส่ือมราคาในการผลติ (บาท) 

ค่าเส่ือมราคาอาคารในการผลิต(5%) -   - - 
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์(20%) 160.00 160.00 160.00 
ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) 160.00 160.00 160.00 
รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการผลติ (2)    
 
รวมต้นทุนการผลติสินค้าทั้งส้ิน (1) + (2) 1,427,920.00 1,552,758.25 1,830,009.12 
+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั วตัถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพ่ือผลิตคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั สินคา้ซ้ือมาเพ่ือผลิตคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ระหว่างท าคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั สินคา้ระหว่างท าคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท) 1,427,920.00 1,552,758.25 1,830,009.12 
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 9.9 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 
รายการ ปีที1่ ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 
เงินเดือนบุคลากร 360,000.00 378,000.00 415,800.00 
ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 18,000.00 18,900.00 20,790.00 
ค่าใชจ่้ายส านกังาน 9,600.00 10,080.00 11,088.00 
ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าใชจ่้ายน ้ าประปาส่วนส านกังาน 8,400.00 8,820.00 9,702.00 
ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์โทรสาร 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าใชจ่้ายส้ินเปลืองส านกังาน 2,400.00 2,520.00 2,772.00 
ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ - - - 
ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
ค่าใชจ่้ายน ้ ามนัยานพาหนะในการขาย - - - 
ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ 8,400.00 8,820.00 9,702.00 
ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
ค่าใชจ่้าย Commission จากการขาย - - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็อื่นๆ - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการขาย 
(1) 

436,800.00 458,640.00 504,504.00 

 
ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย    
ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน(5%) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใช(้20%) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) - - - 

รวมค่าเส่ือมราคา (2) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย(1)+(2) 451,800.00 
 

473,640.00 
 

519,504.00 
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 9.10 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

รายได้    
    รายไดจ้ากการขายสินคา้ 5,616,000.00 5,896,800.00 6,486,480.00 
รายไดอ่ื้น - - - 
    
รวมรายได้ 5,616,000.00 5,896,800.00 6,486,480.00 
    
    หกั-ตน้ทุนขายสินคา้ 1,427,920.00 1,552,758.25 1,830,009.12 
    
ก าไรขั้นต้น 4,188,080.00 4,344,041.75 4,656,470.88 
    
    หกั-ค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขาย 451,800.00 473,640.00 519,504.00 
    
ก าไรจากการด าเนินการ 3,736,280.00 3,870,401.75 4,136,966.88 
    
   หกั-ดอกเบ้ียจ่าย - - - 

    

ก าไรก่อนหกัภาษีเงนิได้นิตบุิคคล (15%) 3,736,280.00 3,870,401.75 4,136,966.88 
    
    หกั-ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(15%) 560,442.00 580,560.26 620,545.03 
    
ก าไรสุทธ ิ 3,175,838.00 3,289,841.49 3,516,421.85 
    
    หกั-เงินปันผลจ่าย (10%) - - - 
ก าไรสะสม     - 3,175,838.00 114,003.49 
    
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 3,175,838.00 114,003.49 3,402,418.36 

มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น 15.87 0.57 17.01 
 



                                                                                                                                                             55 

 9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

กระแสเงินสดจากการด าเนินการ    
  เงินสดรับจากการขายสินคา้ 5,616,000.00 5,896,800.00 6,486,480.00 
  เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการผลิต 1,427,920.00 1,552,758.25 1,830,009.12 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 451,800.00 473,640.00 519,504.00 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - 
  เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 560,442.00 580,560.26 620,545.03 
กระแสเงินสดจากการด าเนินการรวม 3,175,838.00 3,289,841.49 3,516,421.85 
    
กระแสเงินสดจากการลงทุน    
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์าคาร -100,000.00 - - 
เ งินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพย์ส่วน
ตกแต่ง 

-50,000.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ -50,000.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในเคร่ืองใชส้ านกังาน - - - 
กระแสเงินสดจากการลงทุนรวม -200,000.00 - - 
กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน    
  เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 
  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 
  เงินจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 
  เงินสดจ่ายปันผล - - - 
กระแสเงินสดจากการจดัหาเงินรวม    
กระแสเงินสดสุทธิ 2,975,838.00 3,289,841.49 3,516,421.85 
บวก+กระแสเงินสดตน้งวด - - - 
กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 2,975,838.00 3,289,841.49 3,516,421.85 
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 9.12 ประมาณการงบดุล 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 2,975,838.00 3,289,841.49 3,516,421.85 
ลูกหน้ีการคา้ - - - 
สินคา้คงเหลือ - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,975,838.00 3,289,841.49 3,516,421.85 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 200,000.00 - - 
สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - - - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 200,000.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 3,175,838.00 3,289,841.49 3,516,421.85 
หน้ีสินหมุนเวียน - - - 
เงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน - - - 
เงินกูร้ะยะยาว - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 

รวมหนีสิ้น    
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 
ส่วนเกนิ (ต า่) กว่าทุน 3,175,838.00 114,003.49 3,402,418.36 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 3,175,838.00 114,003.49 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,175,838.00 3,289,841.49 3,516,421.85 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,175,838.00 3,289,841.49 3,516,421.85 
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 9.13 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

การวดัสภาพคล่องทางการเงนิ    
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) สภาพคล่อง

สูง 
สภาพคล่อง

สูง 
สภาพคล่องสูง 

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) - - - 
การวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน    
อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 
อตัราหมุนเวียนของสินคา้ (รอบ) - - - 
ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วนั) - - - 
ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 
อตัราหมุนเวียนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 
อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รวม) - - - 
การวดัความสามารถในการช าระหนี ้    
อตัราส่วนแห่งหน้ี (Debt to Equity Ratio) - - - 
อตัราส่วนแห่งทุน - - - 
อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหน้ี - - - 
การวดัความสามารถในการบริหารงาน - - - 
อตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) - - - 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
(ROE) 

- - - 

อตัราก าไรขั้นตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 74.57 73.66 71.78 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (เปอร์เซ็นต)์ 66.53 65.63 63.77 
อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 56.55 55.79 54.21 
ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน    
ผลก าไรต่อหุน้ (Earning per share) 15.87 0.57 17.01 
มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 
ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 
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10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมนิความเส่ียง 

ล าดบั ลกัษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบที่จะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1. 
ผลประกอบการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ท าใหย้อดขายของบริษทั
ลดลง 

จดัโปรโมชัน่เพ่ือเพ่ิม
ยอดขาย 

2. 
สินคา้มีราคาตน้ทุนสูงกว่าท่ี
ก  าหนดไว ้

ท าใหเ้งินส ารองจ่ายไม่
เพียงพอในการหมุนเวียน
ค่าใชจ่้ายดา้นอ่ืน 

ซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ์
จ  านวนมากๆ จะ
สามารถช่วยลดราคา
ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย 

3. สินคา้ถูกลอกเลียนแบบ 
ท าใหลู้กคา้ไปซ้ือของ 
คู่แข่งอ่ืนท่ีเลียนแบบ 

จดักิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย เช่น การออกบูท 
การโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์

4. ลูกคา้เปล่ียนรสนิยมการซ้ือ 

ท าใหร้ายรับโดยรวมของ
กิจการลดลงเน่ืองจากลูกคา้
ใหค้วามสนใจในผลิตภณัฑ์
อ่ืนท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่ 

ติดตามสถานการณ์
ความเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและ
ปรับเปล่ียนสินคา้ให้
ตอบสนองกบัความ
ตอ้งการ ณ เวลานั้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                          

บที่ 4 
 ผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 

 
 

นางสาวอรวรรณ์  โคตมนต์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัตงิาน หมายเหตุ  

24-28 มิ.ย. 62 ส่งโครงเพ่ือขออนุมติั 
 

1-12 ก.ค. 62 ก าหนดส่งเน้ือหา บทท่ี 1 (บทน า) 
 

15-31 ก.ค. 62 ก าหนดส่งเน้ือหา บทท่ี 2  
 

  (แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง)   
1-30 ส.ค. 62 ก าหนดส่งเน้ือหา บทท่ี 3 

 
  (วธีิการด าเนินโครงการ)   

26 ส.ค. 62 แผนธุรกิจ 
 

   - บทสรุปผูบ้ริหาร   
   - วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ   
   - ความเป็นมาของธุรกิจ   
   - ผลิตภณัฑ ์   
   - วเิคราะห์อุตสาหกรรม และ การตลาด   
   - แผนการบริหารจดัการ   
   - แผนการตลาด   
   - แผนการผลิต / การขาย / การบริหาร   
   - แผนการเงิน   
   - แผนการฉุกเฉิน หรือ แผนประเมินความเส่ียง   

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

  กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเตรียม Present คร้ังท่ี 1)   



                                                                                                                                                         60   

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัตงิาน หมายเหตุ 

21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1  
 (โครงการ + บทท่ี1-3 + แผนธุรกิจ)   

1-31 ต.ค. 62 ปฎิบติัภาคสนามระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง  
  (ปฎิบติัการขาย / งานบริการ /งานประดิษฐ์)   
  เขา้รับการนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ   

1-8 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าเสนองาน  
  โครงการ การออกร้านจดัแสดงสินคา้ /บริการ   
  แสดงผลงานประดิษฐ ์   

16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 2  
  (แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน   

  จดัแสดงสินคา้  / บริการ / แสดงผลงานประดิษฐ์)   

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน ์  
16-20 ธ.ค. 62 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4  

   - ปฎิบติังานรายบุคคล   
   - บญัชี + ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ   

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

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

  ภาคผนวก ก   
  ภาคผนวก ข   
  ภาคผนวก ค   
  ภาคผนวก ง   
10-14 ก.พ.63 ก าหนดส่งกิตติกรรมประกาศ  

 ก าหนดส่ง บทคดัย่อ  

17-21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
24-28 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม +เงินค่ารูปเล่ม + แผ่นซีดี 1 แผน่  
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รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 

 
 

นางสาวเกวลนิ   จนัทร์พวง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัตงิาน หมายเหตุ  

24-28 มิ.ย. 62 ส่งโครงเพ่ือขออนุมติั 
 

1-12 ก.ค. 62 ก าหนดส่งเน้ือหา บทท่ี 1 (บทน า) 
 

15-31 ก.ค. 62 ก าหนดส่งเน้ือหา บทท่ี 2  
 

  (แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง)   
1-30 ส.ค. 62 ก าหนดส่งเน้ือหา บทท่ี 3 

 
  (วธีิการด าเนินโครงการ)   

26 ส.ค. 62 แผนธุรกิจ 
 

   - บทสรุปผูบ้ริหาร   
   - วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ   
   - ความเป็นมาของธุรกิจ   
   - ผลิตภณัฑ ์   
   - วเิคราะห์อุตสาหกรรม และ การตลาด   
   - แผนการบริหารจดัการ   
   - แผนการตลาด   
   - แผนการผลิต / การขาย / การบริหาร   
   - แผนการเงิน   
   - แผนการฉุกเฉิน หรือ แผนประเมินความเส่ียง   

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

  กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเตรียม Present คร้ังท่ี 1)   
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วนั/เดือน/ปี การปฏิบัตงิาน หมายเหตุ 

21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1  
 (โครงการ + บทท่ี1-3 + แผนธุรกิจ)   

1-31 ต.ค. 62 ปฎิบติัภาคสนามระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง  
  (ปฎิบติัการขาย / งานบริการ /งานประดิษฐ์)   
  เขา้รับการนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ   

1-8 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าเสนองาน  
  โครงการ การออกร้านจดัแสดงสินคา้ /บริการ   
  แสดงผลงานประดิษฐ ์   

16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 2  
  (แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน   

  จดัแสดงสินคา้  / บริการ / แสดงผลงานประดิษฐ์)   

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน ์  
16-20 ธ.ค. 62 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4  

   - ปฎิบติังานรายบุคคล   
   - บญัชี + ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ   

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

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

  ภาคผนวก ก   
  ภาคผนวก ข   
  ภาคผนวก ค   
  ภาคผนวก ง   
10-14 ก.พ.63 ก าหนดส่งกิตติกรรมประกาศ  

 ก าหนดส่ง บทคดัย่อ  

17-21 ก.พ. 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
24-28 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม +เงินค่ารูปเล่ม + แผ่นซีดี 1 แผน่  
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย ในโครงการ 
บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดษิฐ์โคมไฟจากกล่องนม (MILK BOXESLAMP) 
 

 
ว/ด/ป 

 
รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ 
11 / 09 / 62 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2 1,000 2,000      2,000 
15 / 09 / 62 กล่องนม  (หลงัจากบริโภค)                         800  200    
22 / 10 / 62 หลอดไฟ                                             1  249    
27/ 10 / 62 เหลก็ยดึโคมไฟ    1  120    

 วสัดุแขวนโคมไฟ    1  200    
 แผน่รองตดั    2  175    
 กรรไกร    1  45    
 มีดคดัเตอร์    1  25    

รวม 2,000  -1,014  986 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
            โครงการนวตักรรมนวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม (MILK 
BOXESLAMP)                         มีผูร่้วมลงทุน 2 คน   ออกเงินร่วมลงทุนคนละ 1,000  บาท 
ดังมรีายช่ือต่อไปนี ้

1. นางสาว  อรวรรณ์ โคตรมนต ์  
2.  นางสาว  เกวลิน จนัทร์พวง 

เงินท่ีใชใ้นการลงทุน                                                                 2,000 บาท 
หกัทุนจากการด าเนินโครงการ                                                    1,014  บาท      
เหลือเงินจาการด าเนินโครงการ                                                        986 บาท 

 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือประดิษฐส่ิ์งประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม 
2. เพื่อวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารและจัดการ และแผนการเงินของ

ส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม 
3. เพ่ือวางแผนธุรกิจส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม 

รายงานผลของแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทัศนคติท่ีมีต่อนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากกล่องนม                           

(MILK BOXESLAMP) ของนกัศึกษาในวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ปรากฏผล
ขอ้มูลดงัน้ี 
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ  านวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0  และเพศหญิง 
จ  านวน  89คน คิดเป็นร้อยละ 89.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย 
 อาย ุผูต้อบแบบสอบถามมีอายตุ  ่ากว่า  15  ปี จ  านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.0 อายุ 15-
20 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 อาย ุ31 ปีข้ึนไป  11คน คิดเป็นร้อยละ11.0 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ15-20 ปี รองลงมาคือ ต ่ากว่า  221-25 ปี ตามล าดบั 

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ23.0 ครู/
อาจารย ์จ  านวน30 คน คิดเป็นร้อยละ30.0  ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.0 รับจา้งทัว่ไป/พนักงานบริษทั จ  านวน8 คน คิดเป็นร้อยละ8.0 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
จ  านวน8คน คิดเป็นร้อยละ8.0 อ่ืนๆ ไม่มี โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพ ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ ครู/อาจารย ์นักเรียน/นักศึกษา และรับจา้งทั่วไป/พนักงานบริษัท 
ตามล าดบั 
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 ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามศึกษาอยูใ่นระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ 6จ านวน 
6คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 มธัยมศึกษาตอนต้นจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ9.0 ระดับต ่ากว่า
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ  านวน7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ปริญญาตรี/ปวส. จ  านวน9 คิด
เป็นร้อยละ9.0 ปริญญาตรี จ  านวน54คน คิดเป็นร้อยละ54 ปริญญาโท/สูงกว่า จ  านวน15คน คิด
เป็นร้อยละ15.0โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ
ปริญญาโท-สูงกว่า อนุปริญญาตรี/ปวส. มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ประถมศึกษา ตามล าดบั 
 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ผูแ้บบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท 
ไม่มีรายได ้5,001-10,000 บาท จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 รายได ้10,001-15,000 บาท 
จ  านวน 19 คน คิดเป็นจ านวน 19.0รายไดสู้งกว่า 15,001 บาทข้ึนไป จ  านวน 71คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.0โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน15,001 บาทข้ึน 
รองลงมาคือรายได ้10,001-15,000 บาท และรายได ้ต ่ากว่า 5,001-10,000 บาท ตามล าดบั 

        จากทศันคติท่ีมีต่อนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากกล่องนม (MILK BOXESLAMP)ใน
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( ̅ = 4.82) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย ( ̅= 4.70) ดา้นราคา อยู่
ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย  ( ̅= 4.71) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย
( ̅= 4.67) และ ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับดีมาก มี ค่าเฉล่ีย (  ̅ = 4.82)



  

บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 โครงการนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากกล่องนม (MILK BOXESLAMP)                         

เป็นโครงการท่ีมีแนวคิดน าวตัถุดิบกล่องนมท่ีบริโภคมาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นโคมไฟจากกล่อง

นม มีการดดัแปลงวตัถุดิบจากกล่องนมเก่าท่ีเหลือใชห้รือเรียกว่าการแปรใชใ้หม่  เป็นการจดัการ

วสัดุเหลือใชท่ี้ก  าลงัจะเป็นขยะโดยน าไปผา่นกระบวนการแปรสภาพ  เพื่อให้เป็นวสัดุใหม่แลว้น า

กลบัมาใชไ้ดอี้กท าใหเ้กิดการคิดคน้พฒันาส่ิงของเหลือใชใ้หเ้ป็นนวตักรรมน้ีข้ึนมา เนน้การใชว้สัดุ

เหลือใช้อย่างคุม้ค่าเป็นประเด็นส าคญั เพื่อลดปัญหาของรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีต้องมีการลงทุนสูง

หรือมีขั้นตอนท่ียุง่ยาก เนน้การน าเอากล่องนมท่ีเหลือจากการบริโภคแลว้ มาสร้างเป็นส่ิงประดิษฐ์

ของตกแต่งบา้น  ออกแบบใหเ้ป็นโคมไฟจากกล่องนม พร้อมดดัแปลงเพื่อใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 

ท าใหเ้หมาะกบัผูท่ี้อาศยัตาม หอพกั หรือบา้นเช่า เพราะช้ินงานมีขนาดกะทดัรัดไม่ใหญ่จนเกินไป 

ประหยดัพ้ืนท่ีในการใชง้านจริงและสามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย อีกทั้งยงัมีประโยชน์ในการใชส้อยท่ี

หลากหลาย มีความแข็งแรงทนทานพร้อมรับน ้ าหนกัจากการใชง้านไดดี้ 

           ในการท าโครงการโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากกล่องนม  มีผูร่้วมลงทุน

ทั้งหมด 2 คน จ านวนเงินท่ีน ามาลงทุนคนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ

จ านวน 2,000 บาท ส่วนค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานจริงรวมทั้งส้ิน 1,014 บาท ท าให้เหลือเงินจาก

การลงทุน 986 บาท  สถานท่ีในการปฏิบติังาน คือ 1658 ถ.บางนา-ตราด กม. 4   แขวงบางนา   เขต

บางนา   กรุงเทพมหานคร 10260 ระยะเวลาในการปฏิบติังานหรือประดิษฐ์โคมไฟจากกล่องนม 

ตั้งแต่มิถุนายน 2562 ถึง เดือน กุมภาพนัธ ์2563                

           การจดัท าโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม  ช่วยให้ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้

และประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคโ์ครงการดงัน้ี 

 1. เพื่อประดิษฐส่ิ์งประดิษฐโ์คมไฟจากกล่อง 2.เพ่ือวางแผนธุรกิจส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจาก

กล่องนม 3. เพื่อวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารและจดัการ และแผนการเงินของ

ส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องน 
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สรุปตารางการปฏิบัตงิานจริง 
 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ
1 17 ก.ค. 62 ออกแบบโคมไฟจากกล่องนม 
2 23 ก.ค. 62 หาแหล่งซ้ือวสัดุ  
3 15 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังท่ี 1 
4 17 ก.ย. 62 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
5 24 ก.ย. 62 จดัเตรียมอุปกรณ์ 
6 8 ต.ค. 62 เร่ิมลงมือในการประดิษฐต์ามแบบท่ีไดว้างแผนไว ้
7 14 ต.ค. 62 ลา้งท าความสะอาดวสัดุและเช่ือมวสัดุเขา้ดว้ยกนั 
8 29 ต.ค. 62 บบรจุกล่อง 
9 24พ.ย. 62 Present โครงการคร้ังท่ี 2 

 
ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
     1. ออกแบบแลว้มีปัญหาเวลาปฏิบติังานจริง 
     2. ขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการประดิษฐ์ 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 
     1. การออกแบบสินคา้ทุกช้ินควรนึกถึงระยะเวลาการลงมือปฏิบติังานจริง 
      2. ควรปรึกษาผูท่ี้มีความเช่ียวชาญพร้อมศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัการประดิษฐ์โคมไฟจากวสัดุ
เหลือใชห้รือโคมไฟจากกล่องนม 
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ภาคผนวก ก 
  -  แบบเสนอขออนุมัตโิครงการ 
  -  บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
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ช่ือโครงการ   โคมไฟจากกล่องนม (Milk beoxeslamp) 
แผนงาน   นกัศกึษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุ่มนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  อาจารยอุ์ดมพร   เปตานนท ์
 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 1. นางสาว อรวรรณ์      โคตมนต ์  ประธานโครงการ  
 2. นางสาว เกวลิน          จนัทร์พวง รองประธานโครงการ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ในปัจจุบนักล่องนมถือเป็นขยะชนิดหน่ึงท่ีผูค้นส่วนมากด่ืมแลว้จะน ากล่องมาท้ิงตามถงั
ขยะหรือบางคนก็ท้ิงตามสถานท่ีต่างๆ ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มในเร่ืองของความสกปรกและพอ
เวลานานไปกล่องนมก็เร่ิมจะส่งกล่ินเหมน็ออกมาซ่ึงเราสามารถเอากล่องนมพวกน้ีมาคิดต่อยอด
จดัท าส่ิงของจากความคิดสร้างสรรคข้ึ์นมา อาจจะเป็นของใชท่ี้อยูใ่กลต้วัเราท่ีเราสามารถน ามาใช้
ไดจ้ริง เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ ลดปัญหาขยะประเภทกล่องนมและเป็นการ 
รีไซเคิลของท่ีเราสามารถหาได ้
โดยท่ีชั้นของกล่องนมจะมีคุณสมบติัดีๆมากมายหลายอยา่งประกอบดว้ย โพลีเอทิลีน มีคุณสมบติั
ป้องกนัความช้ืนจากภานอกและป้องกนัการร่ัวซึมของของเหลว 
 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงเห็นคุณค่าของวสัดุเหลือใช ้จากกล่องนมท่ีเหลือใชน้ ากลบั
มาสร้าง ส่ิงประดิษฐ ์โคมไฟจากกล่องนม เพ่ือเป็นการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่าดว้ยวิธีการ
สร้างสรรค ์การน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยการวางแผน ออกแบบและลงมือปฎิบติั ของคณะ ผูจ้ดัท า อกั
ทั้งยงัเป็นการลดปริมาณขยะจากกล่องนมอีกทางหน่ึงดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
 2.  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
 3.  เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
 4.  เพ่ือใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพ่ิมทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
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เป้าหมาย 
1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 
วธิีการด าเนินการ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบส่ิงประดิษฐ ์
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์
5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ ์

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการออกแบบและวางโครงสร้าง 
3. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ังเป็นอนัเสร็จส้ินของการท างาน 

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมนิผล 
1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        72 

ขั้นตอนด าเนินงาน 
ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรม 
 

         

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และ
จดัสรรงบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ          

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ีท่ีจะท า
ส่ิงประดิษฐ ์

         

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ ์
 

         

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีวางไว ้

         

7. สรุปผลการปฏิบติังาน 
 

         

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

         

 
วนั เวลา สถานที ่
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ ์2563 
             สถานท่ี   1658 ถนน.บางนา-ตราด กม.4 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
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งบประมาณ และวสัดุอปุกรณ์ 
             งบประมาณในการลงทุน   เป็นเงิน    1,014   บาท 
      1. กล่องนม 200 บาท 
      2. กรรไกร 45 บาท 
      3. หลอดไฟ 249 บาท 
     4. เหลก็ยดึโคมไฟ 120 บาท 
     5. ท่ีแขวนโคมไฟ 200 บาท 
     6. แผน่รองตดั 175 บาท 
    7. มีดคดัเตอร์ 25 บาท  
 
    รวม  1,014         บาท 
 
การตดิตามผลและการประเมนิ 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. น าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลเพ่ิมใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละเพ่ิมรายไดใ้ห้นกัศกึษา 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 
ปัญหาและอปุสรรค 

1. การใชเ้คร่ืองมือ-อุปกรณ์ตอ้งมีความช านาญ 
2. วสัดุหลกัท่ีใชม้ีความแข็งแรงต ่า 
3. มีการดูแลรักษาความล าบาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ท าการฝึกฝนใชเ้คร่ืองมือ-อุปกรณ์จนเกิดความช านาญ 
 2.    แกไ้ขการออกแบบและเสริมความแข็งแรงจากวสัดุอ่ืนๆ 
              3.    ควรเก็บไวใ้นสถานท่ีไม่มีความช้ืน 
 
 
ลงช่ือ.......................................................     ลงช่ือ..................................................   
      (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ)์                                     (อาจารยอุ์ดมพร   เปตานนทท์นต)์             
       อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                           อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       
 

 
ลงช่ือ.................................................. 
      (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ)์ 

      อาจารยห์วัหนา้สาขาวิชาการตลาด 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 
 

                                                  

                                                           สถานี BTS อดุมสขุ 

 

 

วิทยาลัยอรรถวิทย์พาณิชยการ                   ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลบางนา        วัดศรีเอ่ียม 

 

 

       

                                 

 

                                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สถานท่ีด าเนิน

โครงงาน 
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บนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
โครงการ                                 นวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม (Milk beoxeslamp) 
ท่ีปรึกษาโครงการ                   อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์ 
ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ            อาจารยอุ์ดมพร   เปตานนทท์นต ์
ผูรั้บผดิชอบโครงการ              1.นางสาวอรวรรณ์  โคตมนต ์  รหสัประจ าตวั 40593   ปวส. 2/31 
                                                2. นางสาวเกวลิน     จนัทร์พวง รหสัประจ าตวั 40891  ปวส. 2/31 

 

 
 

ล าดบั
ที่ 

รายการ วนัที่  
ลงช่ือที่
ปรึกษา 

ลงช่ือที่
ปรึกษาร่วม 

1 ส่งโครงเพ่ือขออนุมติั 24-28 มิ.ย. 62     
2 ก าหนดส่งเน้ือหา บทท่ี 1 (บทน า) 1-12 ก.ค. 62     
3 ก าหนดส่งเน้ือหา บทท่ี 2  15-31 ก.ค. 62     
  (แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง)       
4 ก าหนดส่งเน้ือหา บทท่ี 3 1-30 ส.ค. 62     
  (วธีิการด าเนินโครงการ)       
5 แผนธุรกิจ 26 ส.ค. 62     
   - บทสรุปผูบ้ริหาร       
   - วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ       
   - ความเป็นมาของธุรกิจ       
   - ผลิตภณัฑ ์       
   - วเิคราะห์อุตสาหกรรม และ การตลาด       
   - แผนการบริหารจดัการ       
   - แผนการตลาด       
   - แผนการผลิต / การขาย / การบริหาร       
   - แผนการเงิน       

  
 - แผนการฉุกเฉิน หรือ แผนประเมินความ
เส่ียง 

      

6 ส่ง PowerPoint (โครงการ + แผนธุรกิจ 2-6 ก.ย. 62     
  กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเตรียม Present คร้ังท่ี 1)       
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ล าดบั
ที่ 

 

รายการ 
 

วนัที ่
ลงช่ือที่
ปรึกษา 

ลงช่ือที่
ปรึกษาร่วม 

7 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 1 21 ก.ย. 62     
 (โครงการ + บทท่ี1-3 + แผนธุรกิจ)       
8 ปฎิบติัภาคสนามระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง 1-31 ต.ค. 62    

  (ปฎิบติัการขาย / งานบริการ /งานประดิษฐ์)       
  เขา้รับการนิเทศจากอาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงการ 
      

9 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าเสนองาน 1-8 พ.ย. 62     
  โครงการ การออกร้านจดัแสดงสินคา้ /

บริการ 
      

  แสดงผลงานประดิษฐ ์       
10 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังท่ี 2 16 พ.ย. 62     

  (แผนการตลาด แผนการผลิต และการออ
กร้าน 

      

  จดัแสดงสินคา้  / บริการ / แสดงผลงาน
ประดิษฐ์) 

      

11 งาน ATC นิทรรศน ์ 13 ธ.ค. 62     
12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 16-20 ธ.ค. 62     

   - ปฎิบติังานรายบุคคล       
   - บญัชี + ผลการด าเนินงานดา้น

งบประมาณ 
      

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

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

  ภาคผนวก ก       
  ภาคผนวก ข       
  ภาคผนวก ค       
  ภาคผนวก ง       
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*** หมายเหตุ*** 

ตารางก าหนดส่งงานในแต่ละรายการ ถอืเป็นวนัสุดทา้ยท่ีแกไ้ขเป็นฉบบัสมบูรณ์พร้อมส่งแลว้ 

ไม่ใช่วนัของการน าส่ง เพ่ือรับการตรวจเป็นคร้ังแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั
ที่ 

 

รายการ 
 

วนัที ่
ลงช่ือที่
ปรึกษา 

ลงช่ือที่
ปรึกษาร่วม 

16 ก าหนดส่งกิตติกรรมประกาศ 10-14 ก.พ.63     

  ก าหนดส่ง บทคดัย่อ      

17 ตรวจรูปเล่มโครงการ 17-21 ก.พ. 63     

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



                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก  ข แบบสอบถาม 
 
- รายงานผลแบบสอบถาม 

     - ตวัอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ทศันคติท่ีมีต่อนวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม (Milk beoxeslamp) 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามมี 3 ตอน กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน             
มากท่ีสุด 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
 ( ) ชาย      

( ) หญิง 
2. อาย ุ
 ( ) ต  ่ากว่า 20 ปี 
 ( ) อาย ุ21-30 ปี 
 ( ) อาย ุ31 ปีข้ึนไป 
3. การศึกษา 

( ) ต  ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ( ) มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ( ) ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา 

( ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
4. อาชีพ 

( ) นกัเรียน/นกัศึกษา 
 ( ) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 ( ) ลูกจา้ง/พนกังานเอกชน 

( ) ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................................... 

5. รายไดต่้อเดือน 
 ( ) ต  ่ากว่า 5,000 บาท  ( ) รายได ้5,001–10,000 บาท 
 ( ) รายได ้10,001–15,000 บาท ( ) สูงกว่า 15,000 บาท 
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ตอนที่ 2 ทศันคติท่ีมีต่อนวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม (Milk beoxeslamp) 
ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

                            ด้านผลติภัณฑ์ 
1. รูปแบบของผลิตภณัฑ ์      
2. ความคุม้ค่าในการใชง้าน      
3. คุณภาพของผลิตภณัฑ ์      
                                 ด้านราคา 
1. ความคุม้ค่ากบัราคา      
2. ราคาเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์      
                    ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย 
1.การติดต่อหรือซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย      
2. ร้านตั้งอยูใ่กลก้บัแห่ลงชุมชน      
3. สามารถสัง่ซ้ือไดผ้า่นทางอินเทอร์เน็ต      
                  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ 2 ช้ินเหลือ 
850 บาท (ตอ้งซ้ือคู่) 

     

2.มีส่วนลดใหก้บัผูแ้ชร์เพจร้าน 5 %บน
FACEBOOK   

     

3. จดัส่งฟรีเม่ือซ้ือโคมไฟครบ 5 ช้ินข้ึนไป(ฉพาะ
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) 

     

4. มีป้ายร้านจดัแสดงสินคา้      
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รายงานผล แบบสอบถาม 
นวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม ( Milk beoxeslamp.) 

            แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ทศันคติท่ีมีต่อนวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจาก
กล่องนม ( Milk beoxeslamp.)  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 100 
คน 
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อนวตักรรมส่ิงประดิษฐโ์คมไฟจากกล่องนม  
( MILK BOXESLAMP ) 
   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
   ชาย 11 11.0 
   หญิง 89 89.0 
   รวม 100 100 
2. อาย ุ
   อายตุ  ่ากว่า 15 ปี 
   อาย ุ15-20 ปี 
   อาย ุ21-25 ปี 
   อาย ุ26-30 ปี 
   อาย ุ31 ปีข้ึนไป 

 
14 
27 
26 
22 
11 

 
14.0 
27.0 
26.0 
22.0 
11.0 

รวม 100 100 
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สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

3. อาชีพ 
  นกัเรียน/นกัศกึษา 
  ครู/อาจารย ์
  ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  รับจา้งทัว่ไป/พนกังานบริษทั 
  ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
  อ่ืนๆ... 

 
23 
30 
31 
8 
8 
- 

 
23.0 
30.0 
31.0 
8.0 
8.0 

- 
  รวม 100 100 
4. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา 

 
6 

 
6.0 

  มธัยมศึกษาตอนตน้ - - 
  มธัยมตอนปลาย/ปวช. 7 7.0 
  อนุปริญญาตรี/ปวส. 9 9.0 
  ปริญญารี 
  ปริญญาโท/สูงกว่า 

54 
15 

54.0 
15.0 

   รวม 100 100 

5. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
  รายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั5,000 บาท 10 10.0 
  รายได ้5,001 – 10,000 บาท 19 19.0 
  รายได ้10,001 – 15,000 บาท 71 71.0 
  รายได ้15,001 บาทข้ึนไป - - 
   รวม 100 100 
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 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ทศันคติท่ีมีต่อนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจาก
กล่องนม ( Milk beoxeslamp.) ของนกัศึกษาในวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ปรากฏผล
ขอ้มูลดงัน้ี 
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ  านวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 11  รองลงมาเพศหญิง 
จ  านวน  89  คน คิดเป็นร้อยละ 89 
 อาย ุผูต้อบแบบสอบถามมีอายตุ  ่ากว่า  15  ปี จ  านวน  14 คน  คิดเป็นร้อยละ 14 รองลงมา
อาย ุ15-20 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และอาย ุ21-25 ปี จ  านวน  26 คน  คิดเป็นร้อยละ 26 
ตามล าดบั 
 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 
รองลงมาครู/อาจารย ์จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ  านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31 ตามล าดบั 
 ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา จ  านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6 รองลงมามธัยมศึกษาตอนตน้ จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 และมธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7  ตามล าดบั 
 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ผูแ้บบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 5,000 บาท 
จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมารายได ้5,001-10,000 บาท จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
19 และรายได ้10,001-15,000 บาท จ  านวน 71 คน คิดเป็นจ านวน 71 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         85 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัทัศนคตทิี่มต่ีอนวตักรรมส่ิงประดษิฐ์โคมไฟจากกล่องนม 
 ( Milk beoxeslamp.) 
 สามารถจดัล  าดบัค่าเฉล่ีย( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเท่ากบัเกณฑ ์
ดงัน้ี 
 5 ระดบัความพึงพอใจดีมากท่ีสุด  4 ระดบัความพึงพอใจมาก 
 3 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  2 ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
 1 ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

5 4 3 2 1 𝒙 SD 
ด้านผลติภัณฑ์  
1. ความแข็งแรง ทนทาน 82.0% 18.0% - - - 4.82 0.39 
2. การออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 82.0% 18.0% - - - 4.82 0.39 
3. ความทนทานจากความร้อน 49.0% 36.0% 15.0% - - 4.34 0.73 
4. การรับประกนัสินคา้ 82.0% 18.0% - - - 4.82 0.39 
ด้านราคา  
5. ความคุม้ค่าดา้นคุณภาพกบัราคาท่ีจ่าย 66.0% 34.0% - - - 4.66 0.48 
6. ความคุม้ค่าดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ 82.0% 18.0% - - - 4.82 0.39 
7. ราคาใหถู้กกว่าราคาในทอ้งตลาดเม่ือเทียบ
กบัคู่แข่งขนั 

67.0% 33.0% - - - 4.67 0.47 

8. ช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย 67.0% 33.0% - - - 4.67 0.47 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
9. ติดต่อสะดวกซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 64.0% 36.0% - - - 4.64 0.48 
10. สามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดผ้า่นทาง
อินเทอร์เน็ต 

70.0% 30.0% - - - 4.70 0.46 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
11.บริการจดัส่งสินคา้ฟรี(กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล) 

82.0% 18.0% - - - 4.82 0.39 

12. การไดรั้บส่วนลด เช่น กดไลน์ กดแชร์ใน
เพจ Facebook:Milk Boxeslamp. 

82.0% 18.0% - - - 4.82 0.39 

13.การจดัแสดงสินคา้/ป้ายน าเสนอ 82.0% 18.0% - - - 4.82 0.39 
14.การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ ์ผา่นส่ือต่างๆ  82.0% 18.0% - - - 4.82 0.39 



                                                                                                                                                         86 

หมายเหตุ เกณฑบ์อกระดบัความคิดเห็นเสนอแนะโดย John.W.Best ดงัน้ี 
ถา้   ̅ คะแนน 4.50-5.00 คือ ดีมาก 
ถา้   ̅ คะแนน 3.50-4.49 คือ มาก 
ถา้   ̅ คะแนน 2.50-3.49 คือ ปานกลาง 
ถา้   ̅ คะแนน 1.50-2.49 คือ นอ้ย 
ถา้   ̅ คะแนน 1.00-1.49 คือ นอ้ยท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี 2 ทัศนคติท่ี มีต่อนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์โคมไฟจากกล่องนม( Milk 
beoxeslamp.) พบว่า 
 ด้านผลติภัณฑ์ส่วนใหญ่มีทศันคติดา้นความแข็งแรงทนทาน อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย  
(  ̅=4.82) รองลงมาดา้นการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย  
(  ̅=4.82) และดา้นการรับประกนัสินคา้ อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย ( ̅=4.82) ตามล าดบั 
 ด้านราคาส่วนใหญ่มีทศันคติดา้นความคุม้ค่าดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัดีมาก 
มีค่าเฉล่ีย (  ̅=4.82)  รองลงมาดา้นราคาให้ถูกกว่าราคาในทอ้งตลาดเมื่อเทียบกบัคู่แข่งขนั อยู่ใน
ระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย (  ̅=4.67)  และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 
( ̅=4.67) ตามล าดบั 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านสามาสั่งซ้ือสินค้าได้ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย(  ̅=4.70)  รองลงมาดา้นติอต่อสะดวกซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 
อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย (  ̅=4.64)   
ดา้นราคาส่วนใหญ่มีทศันคติดา้นความคุม้ค่าดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 
(  ̅=4.82)  รองลงมาดา้นราคาใหถู้กกว่าราคาในทอ้งตลาดเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั อยู่ในระดบัดีมาก 
มีค่าเฉล่ีย (  ̅=4.67)  และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย ( ̅=4.67) 
ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาดส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านบริการจัดส่งสินค้าฟรี(เฉพาะ
กรุงเทพฯและปริมณฑล) อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย (  ̅=4.82)  รองลงมาดา้นการไดรั้บส่วนลด 
เช่น กดไลน์ กดแชร์ในเพจ Facebook:Milk Boxeslamp อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย (  ̅=4.82)  
และดา้นการจดัแสดงสินคา้/ป้ายน าเสนอ อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย ( ̅=4.82) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค    ประมวลภาพผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

   -ตราสินค้าและรูปแบบผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

   -เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 

   -รูปภาพวสัดุอุปกรณของผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

   -รูปภาพขั้นตอนปฎบิัตงิานโครงการ 
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ตราสินค้า 

 

รูปแบบผลติภัณฑ์ 
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ภาพป้ายหน้าร้าน 

 

ภาพส่ือออนไลน์ทาง Facebook 
 

 
ช่องทางการตดิต่อทาง Line   
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รูปภาพขั้นตอนการปฏิบัตงิานโครงการ    

ขั้นตอนการผลติ 
 

ขั้นตอนที1่: เร่ิมแรก ตดักล่องนมออก ใหเ้ป็นแผน่ส่ีเหล่ียม แลว้ลา้งท าความสะอาด ผึ่งใหแ้หง้ 
 

                   
 

ขั้นตอนที2่: ตดักล่องนม ใหเ้ป็นแผน่ส่ีเหล่ียมยาวๆแลว้ท ารอยใหด้า้นเท่ากนัแลว้พบัเขา้หากนัเป็น
สามเหล่ียม 

                    

ขั้นตอนที3่: แลว้ลองน ามาวางประกอบกนัจะท าเป็น หา้เหล่ียม หรือ หกเหล่ียมก็ได ้

                       

 



                                                                                                                                                          91 

ขั้นตอนที4่: การประกอบแต่ละดา้นใหต้ดัแผน่กล่องนมอีกหน่ึงแผน่มาทากาว แลว้ครอบลงไป

ระหว่างแผน่สามเหล่ียม 

         

ขั้นตอนที5่: น าทั้งหมดมาประกอบกนัเป็นวงกลม 
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ขั้นตอนที6่: น ามาติดกบัหลอดไฟ ก็จะไดโ้คมไฟส่ิงประดิษฐจ์ากกล่องนมแลว้ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง  ประวตัผู้ิด าเนินโครงการ 
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ประวตัผิู้ด าเนินโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล  :  นางสาวอรวรรณ์ โคตมนต ์
วนั เดือน ปี  :   20 พฤษภาคม 2542 
สถานท่ีเกิด  :  สกลนคร 
การศึกษา  :  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานท่ีศึกษา  :  วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ :  ประธานโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล  :  นางสาวเกวลิน จนัทร์พวง 
วนั เดือน ปี  :   29 กรกฎาคม 2542 
สถานท่ีเกิด  :  กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  :  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานท่ีศึกษา  :  วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ :  รองประธานโครงการ 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


