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(ก) 

บทคัดยอ 

 

หัวขอโครงการ  โคมไฟลอจักรยาน 

   Good night Shop 

ผูจัดทําโครงการ  1.  นาย จตุพล  สีลาโส 

2.  นาย ธนพล  บํารุงชีพ 

 

อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 

อาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยอุดมพร   เปตานนท 

สาขาวิชา  สาขาวิชาการตลาด 

สถาบัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

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

บทคัดยอ 

 

 โครงการ โคมไฟลอจักรยาน ซึ่งเปนโครงการประเภท สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อขยายธุรกิจ 

   2.เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินธุรกิจ 

   3.เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 

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

และขั้นที่ 3. ขั้นประเมินผล จากผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 

1.วันเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการ คือ เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

ถึง 29 กุมภาพันธ 2563 รวมปฎิบัติงาน 18 สัปดาห 19 คร้ัง สถานที่ดําเนินโครงการคือ 98/73 หมู 4 ถนนสุขุ

วิท ซ.ดานสําโรง 28 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  

 2. ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ มีเงินลงทุน 1,100 บาทไดกําไรทั้งสิ้น 299 บาท 

หักทุนจากการดําเนินการ 1,100 บาท รวมไดกําไรสุทธิ 299 บาท แบงกําไรใหสมาชิก 

ในกลุม 2 คน เทาๆกัน คนละ 149.50 บาทสมาชิก 

3. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ  ซึ่งตามวัตถุประสงคของโครงการน้ันการดําเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ ไดเรียนรูประสบการณตาง ๆ และความรูมากมายในการ

ดําเนินโครงการ  

 4.ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานโครงการ คือ การดําเนิน การนัดหมายในการ

ทํางาน การไมมีสบการณในการผลิตนวัตกรรม 



(ก) 

5.ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงการประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอ

จักรยาน ควรวางแผนในการดําเนินโครงการใหละเอียดและรอบคอบที่สุดเพื่อไมใหเกิดปญหาการ

ดําเนินงาน 

6.จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจ /ความคิดเห็น ปรากฏผลดังน้ี  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากผลการสํารวจปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอจักรยาน  ) Good Ningt Shop( ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ จํานวน 110 คน ปรากฏผลขอมูลดังน้ี 

เพศ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน  20 คน คิดเปนรอยละ 18.2  และเพศหญิง จํานวน  90  

คน คิดเปนรอยละ 81.8 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

 อายุ ผูตอบแบบสอบถามมีอายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน  60  คน  คิดเปนรอยละ 54.5  อายุ 20 -30 ป 

จํานวน 2 0  คน คิดเปนรอยละ 18.2  อายุ 31 -40 ปจํานวน  9 คน  คิดเปนรอยละ 8.2  อายุ 41 -50 ป จํานวน 6 

คน คิดเปนรอยละ 5.5   อายุ 50 ปขึ้นไป  จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.6  โดยผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีอายุตํ่ากวา 20 ป รองลงมาคือ 20 -30 ป ตามลําดับ 

 สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามโสด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 45.5 สมรสจํานวน 45  คน 

คิดเปนรอยละ  40.9  หมาย  /หยา   /แยกกันอยู  จํานวน 15  คน คิดเปนรอยละ  13.6  โดยผูตอบแบบสอบถาม

สวนมาก โสด รองลงมาคือ สมรส และ หมาย /หยา /แยกกันอยู ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 80  คน คิดเปนรอย

ละ 72.7 ปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9.1  สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 20  คน คิดเปนรอยละ  18.2  

โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  รองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี  และ

ปริญญาตรี ตามลําดับ 

นักเรียน /นักศึกษา รับราชการ /พนกังานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รับจาง/กิจการสวนตัว/อาชีพอิสระ 

 อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียน  /นักศึกษา จํานวน  50  คน คิดเปนรอยละ 45.5 รับราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ  18.2  บริษัทเอกชน  /รับจาง  จํานวน 20คน คิดเปนรอยละ 

18.2 กิจการสวนตัว /อาชีพอิสระ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 โดยผูตอบ 

แบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน  /นักศึกษา รองลงมาคือ  รับราชการ  /พนกังานรัฐวิสาหกิจ  บริษัทเอกชน/

รับจางและกิจการสวนตัว /อาชีพอิสระ ตามลําดับ รายได ตํ่า กวา 10,000 บาท  รายได 10,000 – 20,000 บาท  

รายได 20,001 – 30,000 บาท  รายได 30,000 บาท ขึ้นไป 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูแบบสอบถามมีรายได ตํ่า กวา 10,000 บาท จํานวน 30  คน คิดเปนรอยละ 

27.3 รายได 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 1 0  คน คิดเปนรอยละ 9  .1  รายได 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 

20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 รายได รายได 30,000 บาท ขึ้นไป  จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 45.5 โดยผูตอบ



(ก) 

แบบสอบถามสวนใหญรายได 30,000 บาท ขึ้นไป  รองลงมาคือรายได ตํ่า กวา 10,000 บาท และรายได 

20,001 – 30,000 บาท ตามลําดับ 

ในดานสวนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย )𝑋�     = 4  .69  ( เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสงเสริมการขาย อยูในระดับดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ย  )𝑋�   =4.79  (ดานราคา อยู

ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย )𝑋�  =4.57  (ดาน ผลิตภัณฑ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย )𝑋�  =4  .69  (และ ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย )𝑋�   = 4 .80(  

 
 



(ข) 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ อาจารยที่ปรึกษา

โครงการที่ไดใหคําแนะนําแนวคิดตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆมาโดยตลอดจนโครงการเลมน้ีเสร็จ

สมบูรณผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

           ขอขอบพระคุณ อาจารย อุดมพร   เปตานนท  อาจารยที่ปรึกษารวมที่คอยใหคําแนะนําในการทํางาน

คอยใหคําปรึกษาตรวจดูงานเอกสารตางๆสม่ําเสมอพรอมทั้งชวยบอกจุดบกพรองและแกไขใหโครงการ

ออกมาดีอยางสรางสรรคสามารถที่จะนําเสนองานไดอยางสมบูรณแบบ 

           ขอบพระคุณ อาจารยอุดมพร เปตานนท ที่คอยใหคําแนะนําและคอยใหคําปรึกษาในสวนของเน้ือหา

บทที่ 3 วิธีการดําเนินการ  

           ขอขอบพระคุณสถานที่ทํางานที่ไดใหใชสถานที่และอุปกรณและการปฏิบัติชิ้นงาน 

           ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกภายในกลุมทุกๆคนที่ไดเสียสละสวนตัวของทุกๆคนและใสใจรายละเอียด

ของชิ้นงานเพื่อทําใหชิ้นงานออกมาเปนชิ้นงานที่ประสบความสําเร็จและสมบูรณที่สุด 

          สุดทายน้ีขอขอบคุณเพื่อนๆจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่ไดใหความรวมมือในการทํา

แบบสอบถามเร่ืองทัศนคติที่มีตอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอจักรยาน 

(GOOD NINGT SHOP) จนทําใหโครงงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 

 

     

   คณะผูจัดทํา 

โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ โคมไฟจากลอจักรยาน 

 



1 
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

  ในอดีตโคมไฟ ถือวามีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษยมากไมวาจะเปน  

การใชเขียนหนังสือในตอนดึกหรืออานหนังสือลวนแตเปนสิ่งสําคัญ  

โดยเร่ิมแรกเปนการมาแทนหลอดไฟที่เปดตลอดชวยในการประหยัดการใชไฟในสินเปลืองการที่เอา

ลอจักรยานมาใชมาเปนโครมไฟแทนชวยในการประหยัดและเกิดสิ่งที่มีประโยชนและทดแทน

ทรัพยากรไดเปนอยางมากชวยลดปญหาขยะที่เหลือใชในประเทศไดโดยการนําของสิ่งที่ไมใชแลว

นําเอามาใชหรือเอามาประกอบเปนของใชในบานหรือเอาไปเปนอาชีพประกอบการขายไดสิ่งประดิษฐ

ตัวน้ีชวยใหคนที่ชอบสิ่งแปลกใหมๆหรือชอบงานประดิษฐในราคาที่ถูกและจับตองไดและนําเอาไปใช

ในชีวิตจริงไดหรือเอาไปตกแตงตามบานหรือสถานที่ไดหรือเอาไปต้ังโชวหรือเก็บของสะสมไวที่บาน

ได 

ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ  จึงเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใชจากจากลอจักรยานที่เหลือใชแลว

นํามาใชใหเกิดประโยชนนํามาใชใหเกอดมูลคาเพิ่มและมีความนาสนใจมากขึ้นทําใหไมสูญเสีย

ทรัพยากรอยางสินเปลืองและเรายังเห็นคาของลอจักรยานเลยที่สนใจจะกับเอามาใชใหเกิดประโยชน

และมีคุณคามากขึ้นเปลี่ยนจากของสิ้นเปลืองเอากับมาใชใหเกิดคูณคาและเปลี่ยนเปนเงินทําใหลอ

จักรยานอันเกาเปนสินคาที่กับมาเปลี่ยนเปนเงินไดและยังชวยใหลดปริมาณขยะในประเทศไดลดลงแค

นําของเหลือใชที่ไมใชแลวนํากับมาใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนสิ่งของที่เหลือใชเอากับมา

เปลี่ยนเปนเงินไดแทนที่จะปลอยทิ้งใหของไมมีคานําเอามาใชประโยชนใหเปนมูลคาไดทําใหมีรายได

ในชีวิตประจําวันไดอีก 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใช 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 

เปาหมายของโครงการ 

1. การนําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

2. เสนอขายบุคคลที่มีความสนใจในสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

3.  เอาสิ่งของที่เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน 

 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. นําผลงานสงเขาประกวดการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลเพิ่มใหกับวัสดุเหลือใชและเพิ่มรายไดใหนักศึกษา 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

4. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคสรางผลิตภัณฑที่แปลกใหมและมีคุณคา 
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     บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  

โครงการประเภทสิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอจักรยาน คณะผูจัดทําไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการดังน้ี 

 1.แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ 

 2.แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 3.แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 

 4.ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P's (Marketing Mix) 

 5.งานวิจัยที่เกี่ยวของ   

 

1.แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ 

การออกแบบหมายถึง การรูจักวางแผนจัดต้ังขั้นตอน และรูจักเลือกใชวัสดุวิธีการเพื่อทําตามที่ตองการน้ัน 

โดยใหสอดคลองกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิดตามความคิดสรางสรรค และการ

สรางสรรคสิ่งใหมขึ้นมา 

การออกแบบมีการใชความคิดเชิงสรางสรรค 4 ลักษณะ 

1. 4ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง  

2. ความคิดแปลกใหมไมซ้ํากันกับความคิดของคนอ่ืนและแตกตางจากความคิดธรรมดา  

3. ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดจากเดิมที่มีอยูแลวใหแปลกแตกตางจากที่เคยเห็น  

4. หรือสามารถพลิกแพลงใหกลายเปนสิ่งที่ไมเคยคาดคิด  

5. ความคิดริเร่ิมอาจเปนการนําเอาความคิดเกามาปรุงแตงผสมผสานจนเกิดเปนของใหม  

6. ความคิดริเร่ิมมีหลายระดับซึ่งอาจเปนความคิดคร้ังแรกที่เกิดขึ้นโดยไมมีใครสอนแมความคิดน้ันจะมี

ผูอ่ืนคิดไวกอนแลวก็ตาม 

 2. ความคิดคลองแคลว (Fluency)4 หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไมซ้ํากันในเร่ืองเดียวกันโดยแบงออกเปน 

4 ประเภท ดังน้ี 

  2.1 ความคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถในการใชถอยคําอยาง

คลองแคลว 
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 2.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational Fluency) เปนความสามารถที่จะคิดหา

ถอยคําที่เหมือนกันไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดภายในเวลาที่กําหนด 

             2.3 ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expression Fluency) เปนความสามารถในการใชวลีหรือ

ประโยค กลาวคือ สามารถที่จะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็วเพื่อใหไดประโยคที่ตองการ 

 2.4 ความคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถที่จะคิดคนสิ่งที่ตองการภายใน

เวลาที่กําหนด เชน ใชคิดหาประโยชนของกอนอิฐใหไดมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนดซึ่งอาจเปน 5 นาที หรือ 

10 นาที 

3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility)4 หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดแบงออกเปน 

 3.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที  (Spontaneous Flexibility)   เปนความสามารถที่จะพยายามคิดได

หลายทางอยางอิสระ ตัวอยางของคนที่มีความคิดยืดหยุนในดานน้ีจะคิดไดวาประโยชนของหนังสือพิมพมี

อะไรบาง ความคิดของผูที่ยืดหยุนสามารถจัดกลุมไดหลายทิศทางหรือหลายดาน เชน เพื่อรูขาวสาร เพื่อโฆษณา

สินคา เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะที่คนที่ไมมีความคิดสรางสรรคจะคิดไดเพียงทิศทางเดียวคือเพื่อรูขาวสารเทาน้ัน 

  3.2 ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการดัดแปลง

ความรูหรือประสบการณใหเกิดประโยชนหลายๆดานซึ่งมีประโยชนตอการแกปญหาผูที่มีความยืดหยุนจะคิด

ดัดแปลงไดไมซ้ํากัน 

4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration)4 หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเปนขั้นตอน สามารถอธิบายใหเห็นภาพ

ชัดเจน หรือเปนแผนงานที่สมบูรณขึ้น ความคิดละเอียดละออจัดเปนรายละเอียดที่นํามาตกแตง ขยายความคิด

คร้ังแรกใหสมบูรณขึ้น (Guilford 1967 : 145-151) 

ปจจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ 

 การออกแบบผลิตภัณฑมีปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ประการคือ 

 1. การออกแบบที่สัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 

 การออกแบบผลิตภัณฑ ควรตองพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภัณฑเปนประการแรกเพื่อจะไดออกแบบให

ไดความคงทนถาวรมากนอย หรือใหเหมาะสมกับการใชเพียงชั่วคราวของผลิตภัณฑน้ัน เพราะการออกแบบ

จะตองคํานึงถึงวัสดุและเวลาการผลิตไปพรอมกัน ถาออกแบบโดยไมไดศึกษาถึงคุณภาพตามเปาหมายของการ

ผลิตแลว ก็ไมสามารถออกแบบที่เหมาะสมได 

 2. การออกแบบที่สัมพันธกับวัสดุและกระบวนการผลิตในที่น้ีใครขอย้ําทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ

โดยตรง ดวยการผลิตสิ่งของเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑ กําลังการผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑจํานวนมาก มีความ
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จําเปนยิ่ง เคร่ืองมือที่ใชในการผลิตเชน เคร่ืองจักรกล หรือเคร่ืองทุนแรงอ่ืนๆ ยอมเหมาะสมกับวัสดุอยางหน่ึง 

ทําใหการออกแบบผลิตภัณฑตองพิจารณาถึงวัสดุและกระบวนการผลิตไปพรอมกัน 

3. การออกแบบที่สัมพันธกับคความตองการของผูบริโภค 

 3.1ความตองการที่สอดคลองกับสภาพความเปนอยูเปนความตองการที่เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรม 

รสนิยม และการใชผลิตภัณฑน้ันๆความตองการของผูบริโภคยังเกี่ยวของกับสภาพเศรษฐกิจโดยตรงอีกดวย 

 3.2สภาพสังคมที่กําลังเศรษฐกิจตกตํ่าการออกแบบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ราคาสูง สินคาฟุมเฟอย 

หรือเนนความงามทางการออกแบบมากจนผลิตภัณฑน้ันราคาสูง การออกแบบเชนน้ี  

อาจจะไมสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคได 

 4. การออกแบบที่มีคุณคาทางความงามเพื่อใหผูออกแบบตระหนักถึงความงามที่เดนชัดรวมสมัย และมี

ความคิดสรางสรรคแทรกอยูในการออกแบบแตละชิ้น ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือในผลิตภัณฑ

เปนคุณคาสวนหน่ึงของความงามอีกดวย 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 

 การออกแบบผลิตภัณฑมีปจจัย (Design factors)  มากมายที่นักออกแบบที่ตองคํานึงถึง  แตในที่น้ีจะขอ

กลาวเพียงปจจัยพื้นฐาน 10 ปจจัยที่สามารถควบคุมได และเปนตัวกําหนดองคประกอบของงานออกแบบ

ผลิตภัณฑที่สําคัญ 

 1.หนาที่ใชสอย (Function) ผลิตภัณฑทุกชนิดจะตองมีหนาที่ใชสอยถูกตองตามเปาหมายที่ต้ังไว  คือ

สามารถตอบสนองประโยชนใชสอยตามที่ผูบริโภคตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในหน่ึงผลิตภัณฑน้ันอาจมี

หนาที่ใชสอยอยางเดียวหรือกลายหนาที่ก็ได  แตหนาที่ใชสอยจะดีหรือไมน้ัน  ตองใชงานไประยะหน่ึงถึงจะ

ทราบขอบกพรอง  

2. ความสวยงามนาใช (Aesthetics or sales appeal) 

 ผลิตภัณฑที่ออกแบบมาน้ันจะตองมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม นาใช ตรงตามรสนิยมของกลุมผูบริโภค

เปาหมาย  เปนวิธีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมและไดผลดี  เพราะความสวยงามเปนความพึงพอใจ

แรกที่คนเราสัมผัสไดกอนมักเกิดมาจากรูปรางและสีเปนหลัก  การกําหนดรูปรางและสีในงานออกแบบ

ผลิตภัณฑน้ัน  ไมเหมือนกับการกําหนดรูปรางและสีในงานจิตรกรรม  ซึ่งสามารถที่จะแสดงหรือกําหนดรูปราง

และสีไดตามความนึกคิดของจิตกร แตในงานออกแบบผลิตภัณฑน้ัน  จําเปนตองยึดขอมูลและกฎเกณฑ

ผสมผสานของรูปรางและสีสัน  ระหวางทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผูบริโภคเขาดวยกัน  ถึงแมวา

มนุษยแตละคนมีการรับรูและพึงพอใจในเร่ืองของความงามไดไมเทากัน  และไมมีกฎเกณฑการตัดสินใจใดๆ ที่
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เปนตัวชี้ขาดความถูกความผิด  แตคนเราสวนใหญก็มีแนวโนมที่จะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกันตาม

ธรรมชาติ  

 3. ความสะดวกสบายในการใช (Ergonomics) 

 การออกแบบผลิตภัณฑที่ดีน้ันตองเขาใจกายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับขนาด สัดสวน  ความสามารถและ

ขีดจํากัดที่เหมาะสมสําหรับอวัยวะตางๆ ของผูใช การเกิดความรูสึกที่ดีและสะดวกสบายในการใชผลิตภัณฑ  ทั้ง

ทางดานจิตวิทยา(Psychology)และสรีระวิทยา(Physiology)  ซึ่งแตกตางกันไปตามลักษณะเพศ เผาพันธุ 

ภูมิลําเนา และสังคมแวดลอมที่ใชผลิตภัณฑน้ันเปนขอบังคับในการออกแบบการวัดคุณภาพทางดาน กายวิภาค

เชิงกล(ergonomics) พิจารณาไดจากการใชงานไดอยางกลมกลืนตอการสัมผัส 

 4. ความปลอดภัย (Safety) ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการดํารงชีพของมนุษย  มีทั้ง

ประโยชนและโทษในตัว  การออกแบบจึงตองคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของผูบริโภคเปน

สําคัญ  ไมเลือกใชวัสดุ  สี  กรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ  ที่เปนอันตรายตอผูใชหรือทําลายสิ่งแวดลอม  ถาหลีกเลี่ยง

ไมไดตองแสดงเคร่ืองหมายเตือนไวใหชัดเจนและมีคําอธิบายการใชแนบมากับผลิตภัณฑ 

 5. ความแข็งแรง (Construction) 

 ผลิตภัณฑที่ออกแบบมาน้ันจะตองมีความแข็งแรงในตัว  ทนทานตอการใชงานตามหนาที่และ

วัตถุประสงคที่กําหนดโครงสรางมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ ขนาด แรงกระทําในรูปแบบตางๆ จาก

การใชงาน ตัวอยางเชน การออกแบบเฟอรนิเจอรที่ดีตองมีความมั่นคงแข็งแรง  ตองเขาใจหลักโครงสรางและ

การรับนํ้าหนัก  ตองสามารถควบคุมพฤติกรรมการใชงานใหกับผูใชดวย เชน การจัดทาทางในการใชงานใหกับ

ผูใชดวย เชน การจัดทาทางในการใชงานใหเหมาะสม สะดวกสบาย ถูกสุขลกัษณะ  และตองรูจักผสมความงาม

เขากับชิ้นงานไดอยางกลมกลืน  เพราะโครงสรางบางรูปแบบมีความแข็งแรงดีมากแตขาดความสวยงาม จึงเปน

หนาที่ของนักออกแบบที่จะตองเปนผูผสานสองสิ่งเขามาอยูในความพอดีใหได  นอกจากการเลือกใชประเภท

ของวัสดุ โครงสรางที่เหมาะสมแลว ยังตองคํานึงถึงความประหยัดควบคูกันไปดวย 

6. ราคา (Cost) 

กอนการออกแบบผลิตภัณฑควรมีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะใชวาเปนกลุมใด  อาชีพอะไร ฐานะเปน

อยางไร ซึ่งจะชวยใหนักออกแบบสามารถกําหนดแบบผลิตภัณฑและประมาณราคาขายใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายไดใกลเคียงมากขึ้น  การจะไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีราคาเหมาะสมน้ัน  สวนหน่ึงอยูที่การเลือกใช

ชนิด  หรือเกรดของวัสดุ  และวิธีการผลิตที่เหมาะสม  ผลิตไดงายและรวดเร็ว  แตในกรณีที่ประมาณราคาจาก

แบบสูงกวาที่กําหนดก็อาจตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคประกอบดานตางๆ กันใหมเพื่อลดตนทุน  แต

ทั้งน้ีตองคงไวซึ่งคุณคาของผลิตภัณฑน้ัน 
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7. วัสดุ (Materials) 

 การออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติดานตางๆ ไดแก ความใส ผิวมันวาว ทนความรอน ทนกรดดาง

ไมลื่น ฯลฯ ใหเหมาะสมกับหนาที่ใชสอยของผลิตภัณฑน้ันๆ นอกจากน้ันยังตองพิจารณาถึงความงายในการ

ดูแลรักษา  ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซื้อและคงคลัง รวมถึงจิตสํานึกในการรณรงคชวยกันพิทักษ

สิ่งแวดลอมดวยการเลือกใชวัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใชใหมได (recycle) ก็เปนสิ่งที่นักอกแบบตองตระหนักถึง

ในการออกแบบรวมดวย เพื่อชวยลดกันลดปริมาณขยะของโลก 

8. กรรมวิธีการผลิต (Production) 

 ผลิตภัณฑทุกชนิดควรออกแบบใหสามารถผลิตไดงาย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ คาแรงและคาใชจายอ่ืนๆ แต

ในบางกรณีอาจตองออกแบบใหสอดคลองกับกรรมวิธีของเคร่ืองจักรและอุปกรณที่มีอยูเดิม  และควรตระหนัก

อยูเสมอวาไมมีอะไรที่จะลดตนทุนไดรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ มากกวาการประหยัดเพราะการผลิตทีละ

มากๆ 

9. การบํารุงรักษาและซอมแซม (Maintenance) 

 ผลิตภัณฑทุกชนิดควรออกแบบใหสามารถบํารุงรักษา และแกไขซอมแซมไดงาย ไมยุงยากเมื่อมีการชํารุด

เสียหายเกิดขึ้น  งายและสะดวกตอการทําความสะอาดเพื่อชวยยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ  รวมทั้งควรมีคา

บํารุงรักษาและการสึกหรอตํ่า  ตัวอยางเชน  ผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองยนต  และ

เคร่ืองใชไฟฟาตางๆ  ที่มีกลไกภายในซับซอน อะไหลบางชิ้นยอมมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใชงานหรือ

จากการใชงานที่ผิดวิธี  การออกแบบที่ดีน้ันจะตองศึกษาถึงตําแหนงในการจัดวางกลไกแตละชิ้น  เพื่อที่จะได

ออกแบบสวนของฝาครอบบริเวณตางๆ  ใหสะดวกในการถอดซอมแซมหรือเปลี่ยนอ 

ะไหลไดโดยงาย  นอกจากน้ันการออกแบบยังตองคํานึงถึงองคประกอบอ่ืนๆ รวมดวย 

 10. การขนสง (Transportation) 

 ผลิตภัณฑที่ออกแบบควรคํานึงถึงการประหยัดคาขนสง ความสะดวกในการขนสง  ระยะทาง  เสนทาง

การขนสง (ทางบก ทางนํ้าหรือทางอากาศ ) การกินเน้ือที่ในการขนสง (มิติความจุ  กวาง ´ ยาว ´ สูง  ของรถยนต

สวนบุคคล รถบรรทุกทั่วไป ตูบรรทุกสินคา ฯลฯ) สวนการบรรจุหีบหอตองสามารถปองกันไมใหเกิดการชํารุด

เสียหายของผลิตภัณฑไดงาย กรณีที่ผลิตภัณฑที่ทําการออกแบบน้ันมีขนาดใหญ  อาจตองออกแบบใหชิ้นสวน

สามารถถอดประกอบไดงาย เพื่อทําใหหีบหอมีขนาดเล็กลง  
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2.แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior defined) ไดมีการใหความหมายไวหลากหลาย ที่คลายคลึงกัน 

ดังน้ี  

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา  

ซึ่งการบริโภคและการจับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้น  

ทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาวดวย(Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 1990, น  .3 

อางอิงใน ศุภร เสรีรัตน .2550)  

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับการซื้อ การใช การ

ประเมินและการจับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการที่เขาคาดหวังวาจะทําใหความตองการ ของเขาไดรับความ

พอใจ(Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อางอิงใน ศุภร เสรีรัตน .2550) 

 อับราฮัม มาสโลว2  เปนนักจิตวิทยา2และนักมนุษยวิทยาซึ่งไดนําประสบการณที่ไดจากการเปนนักจิตวิทยา

และผูใหคําปรึกษามาเปนพื้นฐาน 

ในการเสนอทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยวาจะมีความตองการเปนระดับตางๆ ลาเฮย (Lahey, 2004, p. 

383) กลาวถึง กรอบความคิดที่สําคัญของทฤษฎีมาสโลว  

ซึ่งระบุวาบุคคลมีความตองการเรียงลําดับจากพื้นฐานไปยังระดับสูงสุดกลาวคือ 

1. มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความตองการอยูเสมอและไมมีวันสิ้นสุด และมากขึ้นเร่ือยๆ  

2. สิ่งที่มนุษยตองการขึ้นอยูกับสิ่งที่เขาไดรับ หรือมีอยูแลว  

3. เมื่อความตองการอยางใดอยางหน่ึงไดรับการตอบสนองแลวก็ยังมีความตองการน้ันตอไป เชน  

4. ความตองการในปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิต เปนตน 

5. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมของมนุษยอีกแตความตองการที่

ยังไมไดรับการจะตอบสนอง 

3. ความตองการของมนุษยมีลําดับของความสําคัญแตกตางกัน ความตองการมีหลายดาน  

บุคคลมีการแบงระดับความสําคัญ ความเรงดวนตอชีวิตแตกตางกัน  

และจะแสดงพฤติกรรมที่นําไปสูความตองการที่มีความสําคัญมากกวากอนเสมอ 

 ทฤษฎีลําดับขั้นแหงความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs) แบงออกเปน 5 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ขั้น ไดแก (Boeree, 2006) 

1. 4ความตองการทางรางกายหรือสรีระ (Physiological Needs)4 หมายถึง  

2. ความตองการพื้นฐานของรางกาย เชน ความหิว ความกระหาย  

3. ความตองการทางเพศและกรพักผอน เปนตน  

4. ความตองการเหลาน้ีเปนความตองการที่จําเปนสําหรับมีชีวิตอยู  

5. มนุษยทุกคนมีความตองการทางสรีระอยูเสมอจะขาดเสียไมได  

6. ถาอยูในสภาพที่ขาดจะกระตุนใหตนมีกิจกรรม ขวนขวายที่จะสนองความตองการ 

4 2. ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) 4หมายถึงความตองการความมั่นคงปลอดภัยทั้ง

ทางดานรางกายและจิตใจ และเปนอิสระจากความกลัว ขูเข็ญ บังคับ จากผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม เปนความตองการ

ที่จะไดรับการปกปองคุมกัน ความตองการประเภทน้ีเร่ิมต้ังแตวัยทารกจนกระทั่งวัยชรา ความตองการที่จะมีงาน

ทําเปนหลักแหลงก็เปนความตองการเพื่อสวัสดิภาพของผูใหญอยางหน่ึง 

4 3. ความตองการความรักและความผูกพัน (Love and Belonging Needs) หมายถึง 4มนุษยทุกคนมีความ

ปรารถนาจะใหเปนที่รักของผูอ่ืน และตองการมีความผูกพันกับผูอ่ืนหรือมีความสัมพันธเปนสวนหน่ึงของหมู 

ทราบวาทุกคนยอมรับตนเปนสมาชิก คนที่รูสึกวาเหงาไมมีเพื่อน มีชีวิตไมสมบูรณ เปนผูที่จะตองซอมความ

ตองการประเภทน้ี คนที่รูสึกวาตนเปนที่รักและยอมรับของหมูจะเปนผูที่สมปรารถนาในการตองการความรัก

และเปนสวนหน่ึงของหมู 

 4. ความตองการการยกยอง (Esteem Needs)4 ความตองการน้ีประกอบดวยความตองการที่จะประสบ

ผลสําเร็จ มีความสามารถ ตองการที่จะใหผูอ่ืนเห็นวาตนเองมีความสามารถ มีคุณคาและมีเกียรติ ตองการไดรับ

ความยกยองและนับถือจากผูอ่ืน ผูที่มีความสมปรารถนาในความตองการน้ีจะเปนผูที่มีความมั่นใจในตัวเอง เปน

คนมีประโยชนและมีคาตรงขามกับผูที่ขาดความตองการประเภทน้ี จะรูสึกวาตนไมมีความสามารถและมีปม

ดอย มองโลกในแงราย 

4 5. ความตองการรูจักตนเองอยางแทจริงและพัฒนาตนเองใหสมบูรณ (Need for self-actualization)4 มาส

โลวอธิบายความตองการที่เรียกวา “Self Actualization” วาเปนความตองการที่จะรูจักตนเองตามสภาพที่แทจริง

ของตน จะกลาที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รูจักคานิยมของตนเอง มีความจริงใจตอตนเอง ปรารถนาที่

จะเปนคนดีที่สุดเทาที่จะมีความสามารถทําได ทั้งทางดานสติปญญา ทักษะ และอารมณความรูสึกยอมรับตนเอง

ทั้งสวนดีและสวนเสียของตน ที่สําคัญที่สุดก็คือการมีสติที่จะยอมรับวาตนใชกลไกในการปองกันตนในการ

ปรับตัวและพยายามที่จะเลิกใช เปดโอกาสใหตนเองไดเผชิญกับความจริงของชีวิต เผชิญกับสิ่งแวดลอมใหมๆ 

โดยคิดวาเปนสิ่งที่ “ทาทาย” “นาต่ืนเตน” และมีความหมาย กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ
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ของตน เปนกระบวนการที่ไมมีจุดจบ ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู มนุษยทุกคนมีความตองการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่

ตามศักยภาพของตน เพราะมีนอยคนที่จะไดถึงขั้น “Self Actualization”อยางสมบูรณ 

4กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

4 การตัดสินใจ (Decision Making)4หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงจากทางเลือก

ตางๆที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่เขาจะเลือก

สินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สําคัญและอยู

ภายในจิตใจของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

4กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process) 4แมผูบริโภคจะมีความแตกตางกัน มีความตองการ

แตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คลายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ แบงออกเปน 7 

ขั้นตอน ดังน้ี 

4 ขั้นที่ 1 การระบุปญหา (Define the problem)4 เปนขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญอยางมาก เพราะการระบุ

ปญหาไดถูกตองหรือไม ยอมมีผลตอการดําเนินการในขั้นตอ ๆ ไปของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะสงผล

กระทบตอคุณภาพของการตัดสินใจดวย ดังน้ัน ผูบริหารจึงควรระมัดระวังมิใหเกิดความผิดพลาดในการระบุ

ปญหาขององคการ ทั้งน้ี ผูบริหารควรแยกแยะความแตกตางระหวางอาการแสดง (symptom) ที่เกิดขึ้นกับตัว

ปญหาที่แทจริงเสียกอน 

4ขั้นที่ 2  การระบุขอจํากัดของปจจัย (Indentify limiting factors)4 เมื่อสามารถระบุปญหาไดถูกตองแลว 

ผูบริหารควรพิจารณาถึงขอจํากัดตาง ๆ ขององคการ โดยพิจารณาจากทรัพยากรซึ่งเปนองคประกอบของ

กระบวนการผลิต ไดแก กําลังคน เงินทุน เคร่ืองจักร สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งเวลาซึ่งมักเปนปจจัย

จํากัดที่พบอยูเสมอ ๆ การรูถึงขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได จะชวยใหผูบริหารกําหนด

ขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกใหแคบลงได  

4ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives)4 ขั้นตอนตอไป ผูบริหารควรทําการพัฒนา

ทางเลือกตาง ๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือกเหลาน้ันควรเปนทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเปนไปได ในการแกปญหา

ใหนอยลงหรือใหประโยชนสูงสุด ตัวอยางเชน กรณีที่องคการประสบปญหาเวลาการผลิตไมเพียงพอ ผูบริหาร

อาจพิจารณาทางเลือกดังน้ี 1) เพิ่มการทํางานกะพิเศษ 2) เพิ่มการทํางานลวงเวลาโดยใชตารางปกติ 3) เพิ่ม

จํานวนพนักงาน หรือ 4) ไมทําอะไรเลย ในการพัฒนาทางเลือกผูบริหารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริหารอ่ืน ๆ 

ที่ประสบความสําเร็จทั้งภายในและภายนอกขององคการ ซึ่งอาจใชวิธีการปรึกษาหารือเปนรายบุคคล หรือ

จัดการประชุมกลุมยอยขึ้น ขอมูลที่ไดรับจากบุคคลเหลาน้ันเมื่อผนวกรวมกับสติปญญา ความรู ความสามารถ 

ความคิดสรางสรรคและประสบการณของตนเองจะชวยใหผูบริหารสามารถพัฒนาทางเลือกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
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4 ขั้นที่ 4  การวิเคราะหทางเลือก (Analyze the alternatives)4 เมื่อผูบริหารไดทําการพัฒนาทางเลือกตาง ๆ 

โดยจะนําเอาขอดีและขอเสียของแตละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอยางรอบคอบ และควรวิเคราะหทางเลือกใน

สองแนวทาง คือ ทางเลือกน้ันสามารถนํามาใชจะเกิดผลตอเน่ืองอะไรตามมา ทางเลือกบางทางเลือกที่อยูภายใต

ขอจํากัดขององคการก็อาจทําใหเกิดผลตอเน่ืองที่ไมพึงประสงคตามมา เชน ทางเลือกหน่ึง ของการเพิ่มผลผลิต 

ไดแกการลงทุนติดต้ังระบบคอมพิวเตอร ซึ่งจะชวยใหแกปญหาได แตอาจมีปญหาเกี่ยวกับการลดลงของขวัญ

กําลังใจของพนักงานในระยะตอมา เปนตน 

4 ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative)4 เมื่อผูบริหารไดทําการ วิเคราะหและ

ประเมินทางเลือกตาง ๆ แลว ผูบริหารควรเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละทางเลือกอีกคร้ังหน่ึง เพื่อ

พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสียตอเน่ืองในภายหลังนอยที่สุด และให

ผลประโยชนมากที่สุด แตบางคร้ังผูบริหารอาจตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบประนีประนอม โดยพิจารณา

องคประกอบที่ดีที่สุดของแตละทางเลือกนํามาผสมผสานกัน 

4 ขั้นที่ 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision)4 เมื่อผูบริหารไดทางเลือกที่ดีที่สุดแลว 

ก็ควรมีการนําผลการตัดสินใจน้ันไปปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารควร

กําหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการดําเนินงาน งบประมาณ และบุคคลที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน และจัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารที่จะชวยใหการ

ตัดสินใจเปนที่ยอมรับ นอกจากน้ีผูบริหารควรกําหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซึ่งมีสวนสนับสนุนใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

4 ขั้นที่ 7 การสรางระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system)4 ขั้นตอน

สุดทายของกระบวนการตัดสินใจ ไดแก การสรางระบบการควบคุมและการประเมินผล ซึ่งจะชวยใหผูบริหาร

ไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม ขอมูลยอนกลับจะชวยให

ผูบริหารแกปญหาหรือทําการตัดสินใจใหมไดโดยไดผลลัพธของการปฏิบัติที่ดีที่สุด  

4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 ผูบริโภคแตละคนมีความแตกตางกันในดานตางๆ  

ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล  

ทําใหการตัดสินใจซื้อของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน  

โดยปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย 4 ปจจัย 

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม ( Cultural  
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2. Factor) วัฒนธรรมเปนวิธีการดําเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือวาเปนสิ่งดีงามและยอมรับมาปฏิบัติ เพื่อให

สังคมดําเนินและมีการพัฒนาไปไดดวยดี  

3. บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพื่อการอยูเปนสวนหน่ึงของสังคม 

วัฒนธรรมเปนเคร่ืองผูกพันบุคคลในกลุมไวดวยกัน  

4. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กําหนดความตองการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรูเร่ือง

คานิยม ทัศนคติ ความชอบ การรับรู และมีพฤติกรรมอยางไรน้ัน  

5. จะตองผานกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับครอบครัว และสถาบันตางๆในสังคม คนที่อยูใน

วัฒนธรรมตางกันยอมมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน  

6. การกําหนดกลยุทธจึงตองแตกตางกันไปสําหรับตลาดที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน  

7. โดยวัฒนธรรมสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน ( Culture) หมายถึง  

1.2 สิ่งที่เปนรูปแบบหรือวิธีทางในการดําเนินชีวิตที่สามารถเรียนรูและถายทอด  

1.3 สืบตอกันมาโดยผานขบวนการอบรมและขัดเกลาทางสังคม  

1.4 วัฒนธรรมจึงเปนสิ่งพื้นฐานในการกําหนดความตองการซื้อและพฤติกรรมของบุคคล 

 1.2 วัฒนธรรมยอย ( Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมกลุมยอยๆในแตละวัฒนธรรม ซึ่งมีรากฐานมา

จากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาคที่แตกตางกัน  

บุคคลที่อยูในวัฒนธรรมกลุมยอยจะมีขอปฏิบัติทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกตางกันไปจากกลุมอ่ืน ทําใหมีผล

ตอชีวิตความเปนอยู ความตองการ แบบแผนการบริโภค  

พฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกันและในกลุมเดียวกันจะมีพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน วัฒนธรรมกลุมยอย เชน  กลุม

เชื้อชาติ กลุมศาสนา กลุมสีผิว กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุ กลุมยอยดานเพศ 

 1.3 ชั้นทางสังคม (Social class) เปนการจัดลําดับบุคคลในสังคมจากระดับสูงไประดับตํ่า  

โดยใชลักษณะที่คลายคลึงกัน ไดแก อาชีพ ฐานะ รายได ตระกูลหรือชาติกําเนิด  

ตําแหนงหนาที่ของบุคคลเพื่อจะเปนแนวทางในการแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย  

ตําแหนงของผลิตภัณฑและการจัดสวนประสมทางการตลาด 

  

42. ปจจัยดานสังคม ( Social ) 

Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ  

ลักษณะทางสังคมจะประกอบดวย 

 2.1 กลุมอางอิง (Reference  
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Group)4 เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวยมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น  

และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง เน่ืองจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม  

จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นจากกลุมอางอิง สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ กลุมปฐมภูมิ และ

กลุมทุติยภูมิ 

 2.2 ครอบครัว ( Family)4 บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลอยางมากตอทัศนคติ  

ความคิดและคานิยมของบุคคล ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว  

การเสนอขายสินคาจึงตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภค  

และการดําเนินชีวิตของครอบครัวดวย 

 2.3 บทบาทและสถานะ ( Roles and Statuses)4 บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน  

ครอบครัว กลุมอางอิง องคกรและสถาบันตางๆ บุคคลจะมีสถานะที่แตกตางกันในแตละกลุม ฉะน้ันในการ

ตัดสินใจซื้อ  

ผูบริโภคมักจะมีบทบาทหลายบทบาทที่เกี่ยวของกับ การตัดสินใจซื้อสินคาของตนเอง และผูอ่ืนดวย 

4 3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal  

Factor)4 การตัดสินใจซื้อของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคนในดานตางๆ ดังน้ี 

 3.1 อายุ (Age)4 อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน เชน  

กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น และรายการพักผอนหยอนใจ 

 3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle  

Stage)4 เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปน

สิ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และ

พฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน Kotler. (2003 : 260) ไดกลาววา วงจรชีวิตครอบครัว  

ประกอบดวยขั้นตอนแตละขั้นตอนจะมีลักษณะการบริโภคและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน 

 3.3 อาชีพ ( Occupation)  

อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน 

 3.4 รายได ( Income)4 หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ ( Economic Circumstance)  

โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่ เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลาน้ี

ประกอบดวย รายไดการออมสินทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน  

สิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาทั้งสิ้น 

 3.5 การศึกษา  
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4(Education)4 ผูที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษา

ตํ่า 

 3.6 คานิยมหรือคุณคา (Value)4 และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยมหรือคุณคา  

 หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

หรือหมายถึงอัตราผลประโยชนที่รับรูตอตราสินคา รูปแบบการดํารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการ

ดําเนินชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม ( Activities) ความสนใจ (Interest) ความคิดเห็น 

(Opinions) (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541) 

 4. ปจจัยดานจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปจจัยภายใน  

การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา  

ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มี อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคาปจจัยภายใน 

ประกอบดวย 

 4.1 การจูงใจ ( Motivation)4 หมายถึง พลังสิ่งกระตุน ( Drive) ที่อยูภายในตัวบุคคล  

ซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจถูกกระทบจากปจจัยภายนอกได  

พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีแรงจูงใจ ( Motive) ซึ่งหมายถึง  

ความตองการที่ไดรับการกระตุนจากภายในตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย 

แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย ถือวาเปนความตองการของมนุษย ไมวาจะเปน ความตองการทางดาน ตางๆ 

ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะหาสินคามาบําบัดความตองการของตน 

 4.2 การรับรู ( Perception)4 เปนกระบวนการรับรูของแตละบุคคลซึ่งขึ้นอยูปจจัยภายใน เชน ความเชื่อ 

ประสบการณ ความตองการและอารมณ และยังมีปจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุน การรับรูจะแสดงถึงความรูสึกจาก

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเห็น ไดยิน ไดกลิ่น รส กาย การสัมผัส ซึ่งแตละคนมีการรับรูแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ 

 4.3 การเรียนรู  

4( Learning)4 เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเปนผลจากประสบการณของบุคคล การเรียนรูของบุคคลจะ

เกิดขึ้น เมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุนและเกิดการตอบสนองตอสิ่งกระตุนน้ัน 

 4.4 ความเชื่อ ( Beliefs) 4  เปนความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเปนผลมาจาก

ประสบการณในอดีต 

 4.5 ทัศนคติ ( Attitudes)4 เปนการประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล  

ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง (Kotler. 2003 : 270) หรือ 

หมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งสวนประกอบของทัศนคติ 

 4.6 บุคลิกภาพ  
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4( Personality)4 เปนรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนอง  

หรืออาจหมายถึงลักษณะดานจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกตางของบุคคลซึ่งนําไปสูการตอบสนองที่สม่ําเสมอและมี

ปฏิกิริยาตอสิ่งกระตุน 

 4.7 แนวคิดของตนเอง ( Self-concept)4 หมายถึง  

ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองหรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นตอตนอยางไร 

8. 4ปจจัยดานการตลาด ( Marketing factor) หรือ สวนประสมการตลาด หมายถึง  

9. ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย  

 

3. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 

 แผนธุรกิจ (Business Plan)  

เปนเคร่ืองมือที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับผูประกอบการที่ริเร่ิมจะกอต้ังกิจการ แผนน้ีเปนผลสรุปหรือผลรวมแหง

กระบวนการคิดพิจารณา  

และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผูประกอบการออกมาเปนโอกาสทางธุรกิจ  

มีผูเปรียบเทียบวาแผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผนที่ในการเดินทาง ที่จะชี้แนะขั้นตอนตางๆ  

ทีละขั้นตอนในกระบวนการกอต้ังกิจการ แผนจะใหรายละเอียดตางๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด  

การแขงขันกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน  

ที่จะชี้นําผูประกอบการไปสูความสําเร็จหรือชี้ใหเห็นถึงจุดออนและขอควรระวังดวยเชนกัน 

 แผนธุรกิจที่ดียอมชวยในการวัดถึงความเปนไปไดของกิจการที่จะลงทุน  

แผนจึงควรประกอบดวยการวิเคราะหอยางละเอียดในตัวแปรหรือปจจัยดังตอไปน้ี 

 1.สินคาหรือบริการที่จะขาย 

  2.กลุมลูกคาที่คาดหวัง 

  3.จุดแข็งและจุดออนของกิจการที่จะทํา 

  4.นโยบายการตลาด เชน นโยบายดานราคา การสงเสริมการตลาด การกระจายสินคา 

  5.วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเคร่ืองจักร อุปกรณที่ตองใช 

   6.ตัวเลขทางการเงิน นับต้ังแตรายไดที่คาดวาจะได คาใชจาย กําไร ขาดทุน จํานวนเงินลงทุนที่ตองการ

และกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดมาหรือใชไป 

 แผนธุรกิจที่ดีเมื่ออานแลวควรจะตองตอบคําถามเหลาน้ีได 

 1. การกอต้ังธุรกิจเปนรูปรางชัดเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณแลวหรือยัง 

  2.ธุรกิจน้ีนาลงทุนไหม 
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  3.ธุรกิจมีแนวโนมหรือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จต้ังแตเมื่อแรกต้ังมากนอยขนาดไหน 

  4.ธุรกิจน้ีมีความไดเปรียบหรือความสามารถในการแขงขันในระยะยาวมากนอยเพียงใด 

  5.สินคาที่จะผลิตมีวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงใด 

  6.สินคาที่ผลิตสามารถวางตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด 

  7.วิธีการผลิตและการวางตลาดสินคาน้ัน มีทางเลือกอ่ืนๆ ที่ประหยัดไดมากกวาหรือไม 

  8.หนาที่ตางๆ เชน การผลิต การจําหนาย การจัดการทางการเงิน การจัดการคน มีการจัดการที่ดีและ

เหมาะสมเพียงใด 

  9. จํานวนและคุณภาพของพนักงานที่ตองการมีเพียงพอหรือไม 

 โดยสรุปแลวแผนธุรกิจที่มีการรวบรวมและเขียนขึ้นอยางดีน้ัน  

เพียงแตใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเทาน้ัน ตัวแผนตองสามารถเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่ดี ที่จะสงผานความคิด 

ผลการวิจัยและแผนที่จะนําเสนอใหกับผูอาน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาของเงิน  ตองเปนพื้นฐานสําคัญของการบริหารและดําเนินกิจการที่จะจัดต้ังขึ้น นอกจากน้ี 

ยังตองเปนเคร่ืองมือในการวัดผลความกาวหนาของกิจการ  

รวมถึงการประเมินถึงความเปลี่ยนแปลงที่จําเปน ดังน้ัน  

นับไดวาการวางแผนธุรกิจเปนเร่ืองที่ตองพิถีพิถัน ใชเวลาใชความพยายาม เสียคาใชจาย แตผลลัพธที่ไดกลับมา 

คือ ความแตกตางระหวางความสําเร็จและความลมเหลวของกิจการทีเดียว 

องคประกอบของแผนธุรกิจ  

 แมวาองคประกอบของแผนธุรกิจจะไมไดมีกําหนดไวตายตัว หากแตองคประกอบหลัก ซึ่งนักลงทุน

พิจารณาวาเปนสิ่งสําคัญและตองการรู จะประกอบดวยสิ่งเหลาน้ี คือ 

 องคประกอบที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 เปนสวนที่จะสรุปใจความสําคัญๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดใหอยูในความยาวไมเกิน 1-2 หนา สวนน้ีมี

ความสําคัญ เพราะเปนสวนแรกที่ผูรวมลงทุนจะอานและจะตองตัดสินใจจากสวนน้ีวา จะอานรายละเอียดในตัว

แผนตอหรือไมดังน้ัน  

บทสรุปผูบริหารจึงตองชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญสองประการ คือ 

 1. ชี้ใหเห็นวามีโอกาสจริงๆ เกิดขึ้นในตลาดสําหรับธุรกิจที่กําลังคิดจะทํา 

 2. ตองชี้ใหเห็นวา สินคาหรือบริการที่จะทําน้ัน  

จะสามารถใชโอกาสในตลาดที่วาน้ันใหเปนประโยชนไดอยางไร 

 บทสรุปผูบริหารจึงตองเขียนใหเกิดความนาเชื่อถือ หนักแนน  

และชวนใหติดตามรายละเอียดที่อยูในแผนตอไป ผูเขียนแผนควรระลึกไวเสมอวา  
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คุณภาพของบทสรุปผูบริหารจะสะทอนถึงคุณภาพของแผนโดยรวม  

จึงควรใหเวลากับการเขียนสวนน้ีอยางพิถีพิถันเน้ือหาในบทสรุปผูบริหารควรจะกลาวถึงสิ่งตอไปน้ี 

 1. อธิบายวาจะทําธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจน้ันเปนอยางไร  

 2. โอกาสและกลยุทธ สรุปวาอะไรคือโอกาสทําไมจึงนาในใจ และจะใชโอกาสน้ันดวยวิธีการอยางไร 

 3. กลุมลูกคาเปาหมายและการคะเนลูกคาเปาหมาย  

 4. ความไดเปรียบเชิงแขงขันของธุรกิจ  

 5. ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทํากําไร  

 6. ทีมผูบริหาร  

 7. ขอเสนอผลตอบแทน 

 องคประกอบที่ 2 : ประวัติยอของกิจการ 

 สวนน้ีคือการใหขอมูลเบื้อตนเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการกอต้ังกิจการ ทั้งในดานรูปแบบการ

จัดต้ังหรือจดทะเบียน  

ตลอดจนแนวคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การคิดคนและพัฒนาสินคา  /บริการ  ที่ตองการ

นําเสนอใหกับลูกคากลุมเปาหมาย  

นอกจากน้ีควรใหขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายระยะที่ตองการใหเปนในอนาคต 

 องคประกอบที่ 3 : การวิเคราะหสถานการณ 

 ขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนธุรกิจ คือ  

การพยายามทําความเขาใจถึงสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน  

และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปจจัยสําคัญๆที่สงผลกระทบตอสถานการณการแขงขัน ความ

นาสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการทํากําไร และความพรอมในดานตางๆ ของ

กิจการ  

ดังน้ันการวิเคราะหสถานการณจึงเปนงานอันดับแรกที่สําคัญที่ผูประกอบการควรกระทํา เพื่อใชเปนขอมูลใน

การกําหนดทิศทาง กลยุทธ และแผนการดําเนินงานของกิจการ การวิเคราะหสถานการณหรือเรียกอยางยอๆ วา 

SWOT ANALYSIS  

1. การวิเคราะหปจจัยภายใน หมายถึง  

2. การตรวจสอบความสามารถและความพรอมของกิจการในดานตางๆ  

3. ทั้งน้ีโดยมุงเนนการวิเคราะหในสวนที่เปน จุดแข็ง (Strengths) และ จุดออน (Weaknesses) ของ

กิจการ 

 2. การวิเคราะหปจจัยภายนอก หมายถึง  
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การประเมินสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่ผูประกอบการไมสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได ดังน้ันจึง

ตองพยายามเขาใจในสถานการณปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอมดังกลาว 

เปนไปในลักษณะที่เปนโอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการดําเนินธุรกิจ 

 ผลลัพธจากขั้นตอนของการวิเคราะหสถานการณ คือ  

บทวิเคราะหความเปนไปและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนในการกําหนดกล

ยุทธดานตางๆของกิจการ 

องคประกอบที่ 4 : วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ 

 วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ หมายถึง  

ผลลัพธทางธุรกิจที่กิจการตองการไดรับในชวงระยะเวลาของแผน  

ซึ่งโดยทั่วไปเปาหมายทางธุรกิจอาจเปนเปาหมายโดยรวมของกิจการ  

และเปาหมายเฉพาะดานในแตละแผนกหรือลักษณะงาน เชน เปาหมายทางการตลาด  

เปาหมายทางการจัดการ เปาหมายทางการผลิต และเปาหมายทางการเงิน เปนตน  

นอกจากน้ีเปาหมายทางธุรกิจอาจแบงเปนเปาหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ป เปาหมายระยะกลาง  

ประมาณ 3-5 ป และเปาหมายระยะยาวที่นานกวา 5 ปลักษณะของเปาหมายของธุรกิจที่ดีมี 3 ประการ คือ 

  1. มีความเปนไปได 

  2. สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

  3. เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 กลาวคือ ไมมุงหวังเพียงกําไรหรือผลลัพธในระยะสั้นมากจนเกินไป  

โดยเฉพาะหากผลในระยะสั้นน้ันจะกอใหเกิดผลเสียไดในระยะปานกลางและระยะยาว 

 องคประกอบที่ 5 : แผนการตลาด 

 แผนการตลาด คือ การกําหนดทิศทางและแนวทางในการทุมเทความพยายามทางการตลาด  

ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวลวงหนา  

โดยใชประโยชนจากความเขาใจที่ไดรับจากการวิเคราะหสถานการณในองคประกอบที่ 3  

มาพิจารณารวมกับวัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจที่กําหนดไวในองคประกอบที่ 4  

เน้ือหาของแผนการตลาดตองตอบคําถามหลักๆ ใหกับผูประกอบการอยางนอยดังตอไปน้ี  

 1. เปาหมายทางการตลาดที่ตองทําใหไดในระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบาง 

 2. ใครคือลูกคากลุมเปาหมาย ทั้งกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรอง 

 3. จะนําเสนอสินคา /บริ การอะไรใหกลุมเปาหมาย ในราคาเทาใด และดวยวิธีการใด 

 4. จะสรางและรักษาความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายเหลาน้ันไดดวยวิธีการใดบาง 
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 5. ถาสถานการณไมเปนไปตามที่คาดหวังไว จะปรับตัวหรือแกไขอยางไร 

 การตอบคําถามดังกลาวขางตน  

ผูประกอบการจําเปนตองพิจารณาองคประกอบที่สําคัญของแผนการตลาด ซึ่งมีเน้ือหาหลัก 4 สวน ดังน้ี 

 1. เปาหมายทางการตลาด 

 2. การวิเคราะหกลุมเปาหมาย 

 3. กลยุทธและกิจกรรมทางการตลาด 

  - กลยุทธการตลาดเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน 

  - กลยุทธเพื่อการเติบโตทางการตลาด 

  - กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 

 4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

 องคประกอบที่ 6 : แผนการผลิตปฏิบัติการ 

 หลังจากที่ผูประกอบการไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกิจการ  

ตลอดจนกําหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจและแผนกลยุทธของกิจการในภาพรวม  

เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงแขงขันแลว  

ผูประกอบการจําเปนตองถายทอดสิ่งเหลาน้ันใหออกมาเปนแผนการผลิต  /ปฏิบัติที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับ

แผนธุรกิจสวนอ่ืนๆ ของบริษัท อันไดแก แผนการตลาด แผนการบริหารและจัดการบุคลากรและแผนการเงิน  

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหองคกรมีศักยภาพในการบรรลุเปาหมายตามแผนน้ันๆ 

 แผนการผลิต 

ปฎิบัติการที่ดีจะตองสะทอนความสามารถของกิจการในการจัดการกระบวนการผลิตและปฎิบัติการใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับธุรกิจซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

วัตถุดิบและทรัพยากร 

• ที่ดิน 

• แรงงาน 

• เงินทนุ 

• ผูบริหาร  

 

กระบวนการผลิตและ

ปฏิบตัิการ 

• การแปรสภาพ

วัตถุดิบและ

ทรัพยากร 

ผลผลิต 

• สินคา 

• บริการ 

 

ขอมูลยอนกลับ 
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       ระบบแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรใหเปนผลผลิต 

 ในการวางแผนการผลิต /ปฏิบัติน้ัน   

ผูประกอบการตองพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการผลิตและปฏิบัติการภายในกิจการตามประเด็นที่

สําคัญๆ รวม 10 ประเด็นดังตอไปน้ี คือ 

1. คุณภาพ 

2. การออกแบบสินคาและบริการ 

3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบัติการ และการตัดสินใจเร่ืองกําลังการผลิต 

4. การเลือกสถานที่ต้ัง 

5. การออกแบบผังของสถานประกอบการ 

6. การออกแบบระบบงานและการวางแผนกําลังคน 

7. การจัดกระบวนการจัดสงวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป (Supply-Chain Management) 

8. ระบบสินคาคงคลัง 

9. กําหนดการผลิตและปฏิบัติการ 

10. การดํารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 

 องคประกอบที่ 7 : แผนการจัดการ และ แผนคน 

 สวนน้ีผูจัดทําแผนจะตองระบุโครงสรางขององคการใหชัดเจน  

โดยแสดงแผนผังโครงสรางขององคกรวา ประกอบไปดวยหนวยงานอะไรบาง  

หนวยงานแตละหนวยมีความรับผิดชอบอะไร รวมถึงตําแหนงผูบริหารหลักๆ ขององคการ โครงสรางของ

คณะกรรมการและการถือหุน  

การเขียนในสวนน้ีควรจะทําใหผูอานเห็นวาคณะผูบริหารรวมตัวกันในลักษณะเปนทีมที่ดีในการบริหาร มีความ

สมดุลในดานความรู ความสามารถที่ครบถวน ทั้งดานเทคนิคและการบริหาร  

มีความชํานาญและประสบการณในกิจการที่ทํา รายละเอียดในสวนน้ีประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี 

 1. โครงสรางองคกร 

 2. ตําแหนงบริหารหลัก 

 3. ผลประโยชนตอบแทนแกผูบริหาร 

 4. ผูรวมลงทุน ระบุผูรวมลงทุนอ่ืนๆ และเปอรเซ็นตการถือหุน 

 5. คณะกรรมการบริษัท 
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 องคประกอบที่ 8 : แผนการเงิน 

 ในการจัดทําแผนธุรกิจน้ัน กิจการตองทราบใหไดวาแผนที่จะจัดทําขึ้นน้ัน  

เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  

จะตองใชเงินลงทุนจํานวนเทาใด จะไดมาจากแหลงใดบาง จากแหลงเงินทุนภายใน ในรูปของเจาของกิจการ 

หรือแหลงเงินทุนภายนอกในรูปของการกูยืมจากเจาหน้ี เรียกวา กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) 

จากน้ัน จะเปนเร่ืองของการตัดสินใจนําเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกวา กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) ซึ่ง

จะแตกตางไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมที่สําคัญตอเน่ืองจากกิจกรรมดังกลาวขางตน คือ กิจกรรม

ดําเนินงาน (Operating Activities) ซึ่งจะประกอบไปดวย การผลิต การซื้อ การขาย และการจายคาใชจายตางๆ 

 การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมหลักทั้งสาม คือ กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมดําเนินงาน 

จะเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ นักบัญชีจะเปนผูนําเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม และ

สรุปออกมาเปน งบการเงิน (Financial Statements) ซึ่งเปนรายงานสรุปขั้นสุดทายของขบวนการจัดทําบัญชี  

ที่แสดงใหเห็นถึงขอมูลทางการเงินของธุรกิจหรืออาจจะเปนงบการเงินที่ครอบคลุมการดําเนินกิจกรรมทาง

ธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อใหทราบวา ในรอบระยะเวลาที่ผานมาน้ัน ธุรกิจมีฐานะการเงิน

อยางไร กําไรหรือขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงในเงินสดอยางไรบาง  

เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 

 องคประกอบที่ 9 : แผนการดําเนินงาน 

 หลังจากผูประกอบการกําหนดกลยุทธในดานตางๆ ของกิจการอยางรอบคอบและครบถวนแลว ขั้นตอน

ตอมาก็คือ การจัดทํารายละเอียดของกลยุทธดังกลาว โดยการกําหนดกิจกรรมของกลยุทธแตละดานใหเปน

รูปธรรมที่ชัดเจน 

 ในทางปฏิบัติ ผูประกอบการอาจจะทําแผนการดําเนินงานในลักษณะของตารางที่มีรายละเอียดของ

เปาหมาย กลยุทธ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ โดยจัดทํารายละเอียดเปนรายเดือนหรือราย

สัปดาห ตามที่ผูประกอบการเห็นสมควร 

องคประกอบที่ 10 : แผนฉุกเฉิน 

 แผนฉกุเฉินเปนการเตรียมแนวทางการดําเนินงานไวลวงหนา ในกรณีที่สถานการณหรือผลลัพธจากการ

ดําเนินงานไมเปนไปตามที่คาดไว หรือมีเหตุการณที่ไมคาดฝนเกิดขึ้น จนเปนผลกระทบในทางลบกับกิจการ ซึ่ง

โดยทั่วไปผูประกอบการควรอธิบายลักษณะความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจสงผลใหการดําเนินธุรกิจไมเปนไปอยาง

ราบร่ืนตามแผนธุรกิจที่ไดกําหนดไว 
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4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P's (Marketing Mix) 

 คอตเลอร, ฟลลิป (2546: 24) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหลาน้ีใหสามารถตอบสนองความตองการและ

สรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่กิจการใช

เพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมทางการตลาดแบงออกเปน 4 กลุม คือ 

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552: 80-81) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยเคร่ืองมือ

ดังตอไปน้ี 

 1.ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสูตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใชหรือการบริโภคที่

สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและ

สัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปน

สินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑ

ตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา  

จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตองจายเพื่อใหได ผลิตภัณฑ/บริการ หรือเปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู

เพื่อใหไดผลประโยชนจากการใช ผลิตภัณฑ/บริการคุมกับเงินที่จายไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 

616) หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น  

ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ

กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ัน  

ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ 

4. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง  

5. โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใช  

6. เพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคกรไปยังตลาด  

7. สถานบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด  

8. สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บ

รักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

 3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel Distribution) หมายถึง  
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กลุมของบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือบริการสําหรับการใชหรือ

บริโภค (Kotler and Keller. 2009 : 787) หรือหมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ  

และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คน

กลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใชชองทางตรง (Direct channel) จากผูผลิตไปยังผูบริโภค 

หรือผูใชทางอุตสาหกรรม และใชชองทางออมจากผูผลิต ผานคนกลางไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

 3. 2 ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว สิ น ค า ห รื อ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว สิ น ค า สู ต ล า ด  ( Physical 

distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการ

ควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทายในการบริโภค

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร (Kotler and Keller. 2009 : 786) หรือหมายถึง กิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑ จากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

 4. การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง  

เปนสิ่งจูงใจระยะสั้นที่กระตุนใหเกิดการซื้อหรือขายผลิตภัณฑหรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 

617) เปนเคร่ืองมือกระตุนความตองการซื้อที่ใชสนับสนุนการโฆษณา  

และการขายโดยใชพนักงานขาย (Etzel, Walker and Stanton. 2007 :  

677) ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาคนสุดทาย หรือบุคคลอ่ืนในชองทาง

การจัดจําหนาย 

  4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร และสงเสริมการตลาด

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ หรือ ความคิด  

ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 33)  

  4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal  

selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือ

บริการดวยการขายแบบเผชิญหนาโดยตรงหรือใชโทรศัพท (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 675) หรือเปน

การเสนอขายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขาย  

และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) 

  4.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง  

เปนสิ่งจูงใจระยะสั้นที่กระตุนใหเกิดการซื้อหรือขายผลิตภัณฑหรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 

617) เปนเคร่ืองมือกระตุนความตองการซื้อที่ใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย (Etzel, 

Walker and Stanton. 2007 :  
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677) ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาคนสุดทาย หรือบุคคลอ่ืนในชองทาง

การจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ 

   1. การกระตุนผูบริโภค การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer Promotion) 

   2. การกระตุนคนกลาง การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade promotion) 

   3. การกระตุนพนักงานขาย การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย (Sales force Promotion) 

 4.4 การใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) มีความหมายดังน้ี  

  1. การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หรือตราสินคาหรือบริษัทที่ไม

ตองมีการจายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงิน) โดยผานการกระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ  

  2. ประชาสัมพันธ (Public relations) หมายถึง  

ความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองคกรหน่ึงเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ ตอผลิตภัณฑ หรือ

ตอนโยบายใหเกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึง (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 677) มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือ

ปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑของบริษัท 

 4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) การโฆษณาเพื่อใหเกิดการ

ตอบสนองโดยตรง (Direct response  

advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online  

advertising) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสสองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตาง 

ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผู ซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ทั้งน้ีตองอาศัย

ฐานขอมูลลูกคาและใชสื่อตาง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกคา 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ปวริศ   มหาวรรณศรี (2560) 

 ปจจุบันคนนิยมตกแตงบานดวยเฟอรนิเจอรตาง ๆ มากมาย หรือแมกระทั่งโคมไฟที่ชวยใหแสง

สวาง    แตจะใหมีประโยชนมากขึ้นจะตองสวยงาม ราคาไมแพงเกินไป  เพื่อจะใหไดทั้งการตกแตง

บานและการอํานวยความสะดวกสบาย การผลิตโคมไฟสามารถใชวัสดุไดหลายชนิด เชน 

เหล็ก  ไม  อะลูมิเนียมแตคนไทยนิยมนําวัสดุดังกลาวนํามาประดิษฐซึ่งมีราคาคอนขางแพง แตความ

เปนจริงแลวโคมไฟสามารถผลิตจากวัสดุอยางอ่ืนได ไมวาจะเปน ลูกโปง เสนดายหรือแมแตวัสดุเหลือ

ใชตางๆมีวัตถุประสงคเพื่อ1.)เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการนําวัสดุเหลือใชมาประดิษฐเปนสิ่งของตกแตงและ

ใชงานไดจริง2.)เพื่อศึกษาวิธีการใชโปรแกรม Google sketchupในการออกแบบโครงสรางของ

สิ่งประดิษฐ3.)เพื่อศึกษาการจัดทําโครงงานวิชาคอมพิวเตอร 
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3.ขั้นปรพเมินผล จากการดําเนินงานสรุปดังน้ี 

ขั้นที่ 1 กําหนดปญหาหรือความตองการ 

ปญหาคือ ปจจุบันคนสวนใหญนิยมใชโคมไฟที่ทําจากอะลูมิเนียมหรือเหล็กตางๆมากมาย มักมีราคาคอนขาง

แพง 

แนวทางการแกปญหาคือ นําวัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห เชน ดายที่หาไดตามทองตลาดทั่วไป มีราคา

ถูกและสามารถนํามาทําโคมไฟตกแตงบานไดและทําใหเกิดความสวยงามในอีกรูปแบบหน่ึง 

นที่ 2 รวบรวมขอมูล 

                จากการแนวทางการแกปญหาโดยใชนําวัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห เชน ดายที่หาไดตาม

ทองตลาดทั่วไป มีราคาถูกและสามารถนํามาทําโคมไฟตกแตงบานไดและทําใหเกิดความสวยงามในอีกรูปแบบ

หน่ึง ไดขอมูลดังตอไปน้ี  

ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการ 

                      โคมไฟจากเสนดายเมื่อประดิษฐแลวสามารถนํามาแขวนติดกับผนังรอบบานหรือจะนําไปตกแตง

ตามเทศกาลงานตางๆ ลูกโปงซึ่งสามารถนํามาประดิษฐเปนโคมไฟได ทําใหเกิดแสงสวางที่เล็ดลอดออกมาจาก

ความหางระหวางเสนดายทําใหเกิดความสวยงามในอีกรูปแบบหน่ึง นําเอาเสนดายกับลูกโปงมาประยุกตใชดวย

การใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เรียบงาย หาไดทั่วไปและราคาไมแพง 

 

 

 

 

 

 

 สวรรยา ธีระสุนทรไท และอรอุมา เสริฐศรี (2559)  

โครงการน้ีเปนโครงการประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  

“สิ่งประดิษฐโคมไฟจากกระดาษลูกฟูก” โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี  

1.เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ  

2.เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษที่ไมใชแลว  

3.เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม  
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4.เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 การดําเนินโครงการมีวิธีดําเนินโครงการ 3 ขั้นคือ 1.)ขั้นเตรียมการ 2.)ขั้นดําเนินการ และ 3.)ขั้น

ประเมินผล จากผลการดําเนินงานสรุปไดดังน้ี 

 1. เร่ิมดําเนินงานต้ังแต กรกฎาคม 2559 ถึง กุมพาพันธ 2560 สถานที่ 86 หมู 2 ซอยเทศบาล 8 ต.บางบอ จ.

สมุทรปราการ 10560 

 2. ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ มีเงินลงทุน 2,000 บาท  

คาใชจายในการดําเนินโครงการเปนเงิน 1,660 บาท คงเหลือ 340 บาท 

  

 3. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ  

ซึ่งตามวัตถุประสงคของโครงการน้ันการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ สราง

มูลคาเพิ่มใหกับกระดาษลูกฟูกที่ไมใชแลว  

นักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม  

นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 4. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานโครงการ คือ  

1.)ปญหาการตัดกระดาษที่ผิดพลาดทําใหประกอบแลวไมเทากันจึงทําใหเสียเวลาตองวัดและเสียเวลาประกอบ

ใหม 2.)วัสดุบางชิ้นเปนของเหลือใชทําใหการทําความสะอาดยากขึ้น  

3.)สมาชิกมีการทะเลาะเกี่ยวกับตัวผลงาน 

 5. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา คือ  

1.)ใชกระดาษแบบหนาเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อความแข็งแรงและทนทาน  

2.)วัสดุสกปรกมากตองใชเวลาและการรวมมือของเพื่อน ชวยกันทําความสะอาดขัดลาง 

 จากความพึงพอใจของกลุมลูกคาที่มีตอโครงการสิ่งประดิษฐโคมไฟจากกระดาษลูกฟูก โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X� = 4.57 ) เมื่อพิจารณาเปนดานพบวา ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( 

X� = 4.65 ) รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย( X� = 4.62 ) และดานการ

สงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X� = 4.53 ) ตามลําดับ 

 รุงรัศมี วันจงคําและขวัญชนก บุญพิมพ (2559)  

โครงการน้ีเปนโครงการประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอจักรยาน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของโครงการ  

2)เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฎิบัติงานกันเปนทีม  
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3)เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคผลิตภัณฑจากไมผลิตภัณฑ จากลอจักรยานเกา และเพื่อเปนการลด

ปริมาณการใชทรัพยากร 4)เพื่อตอบสนองแนวทางพระราชดํารัสปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยใชวัสดุเหลือ

ใชมาสรางใหเกิดประโยชน 

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

จากผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 

 1. วันเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการ คือ เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2563 รวมปฏิบัติงาน 62 สัปดาหสถานที่ดําเนินโครงการคือ 525/303 ซอยพรสวาง 14 วัดดานสําโรง 

ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270 

 2. ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ มีเงินลงทุน 4,000 บาท  

เสียคาใชจายดานวัสดุอุปกรณเปนจํานวนเงิน 820 คงเหลือ 3180 บาท คืนเงินใหสมาชิกคนละ 1590 บาท 

 3. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ  

การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุที่ไม

สามารถใชไดแลว ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม และทําใหเกิด

ความคิดสรางสรรคสรางผลิตภัณฑที่แปลกใหมและมีคุณคา 

 4. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินโครงการ  

ปญหาในดานเคร่ืองมือและอุปกรณที่สมาชิกภายในกลุมไมมีความชํานาญในการใช สมาชิกในกลุมยังทํางานไม

เปนทีมและบางคนอาจไมปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวทําใหเสียเวลาในการรางรูปแบบของสิ่งประดิษฐ ไมพา

เลทมีความเหนียวและแข็ง เวลาตัดหรือเจาะใสสกรู อาจจะทําใหไมแตกได 

6. การแกไขปญหา 1)ไดความชวยเหลือจากผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญ  

7. ใหความรูเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือตางๆมาชวยสอนวิธีการใชอยางถูกตอง ประธานโครงการมีการ

เรียกประชุมสมาชิกภายในกลุมใหทําหนาที่ของแตละคนอยางเต็มความสามารถ  

8. พรอมทั้งใหความชวยเหลือและคอยอํานวยการประสานใหสมาชิกภายในกลุม สมาชิกในกลุมไดมี

การคนหาขอมูลการออกแบบของตัวผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหมและทันสมัยทางอินเทอรเน็ต 

นิตยสารตกแตงบาน สอบถามอาจารยผูสอน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบตัวสิ่งประดิษฐ  

9. ใชความระมัดระวังในขั้นตอนการตัดหรือเจาะสกรูมากขึ้น 

 6. ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

ตองพยายามที่จะเรียนรูในสิ่งตางๆเพราะการใชเคร่ืองมือถาใชผิดวิธีก็สามารถกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย และ

สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อมาทดแทนถาเกิดความเสียหาย  

สมาชิกทุกคนจะตองคํานึงถึงการทํางานเปนทีม  
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เมื่อสมาชิกภายในกลุมขาดความรับผิดชอบทุกคนในกลุมตองบอกกลาวหรือเตือนใหบุคคลน้ันรูตัวและการ

ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย  

ตองมีการหาความรูหรือหาขอมูลตางๆนํามาเปนแนวทางในการปรับใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินโครงการ

ตอไป 

 จากผลการสํารวจทัศนคติที่ของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน โดยถามเกี่ยวกับสวน

ประสมทางการตลาด (4P’s) 

 สวนประสมทางการตลาด (4P’s) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( X� = 4.50 ) เพื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( X� = 4.57 ) ดานราคาอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย ( X� = 4.44 ) ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( X� = 4.53 ) และ 

ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X� = 4.48 ) ตามลําดับ  
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บทที่ 3  

วิธีการดําเนินโครงการ 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ  

1. เตรียมคิดรูปแบบสิ่งประดิษฐ 

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินงาน  

1. จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน 

2. ปฏิบัติงานโดยเร่ิมงานจากการออกแบบและวางโครงสราง 

3. มวนกระดาษหนังสือพิมพทากาวลาเท็กซ 

4. นํามวนที่ไดมาติดเลียงกันยิงดวยกาวรอนทําเปนชิ้นสวน 

5. นําชิ้นสวนแตละชิ้นมาประกอบเปนชิ้นงาน และทาส ี

6. ตรวจสอบความเรียบรอยอีกคร้ังเปนอันเสร็จสิ้นของการทํางาน 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1.สรุปผลการปฏิบัติงาน 

2.สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
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แผนการปฏิบัติงาน 

  

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

มิ.ย. 

 

 

 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม         

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และ

จัดสรรงบประมาณ 

        

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

        

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ที่จะทํา

สิ่งประดิษฐ 

        

5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ        

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและขั้นตอน

การดําเนินงานที่วางไว 

      

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน         

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน         

 

วัน,เวลา,สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต พฤษภาคม 2562  ถึง กุมภาพนัธ 2563 

 สถานที่ปฏิบัติงาน ที่  98/73 หมู 4 ถนนสุขุวิท ซ.ดานสําโรง 28 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

10270 
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สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ซอย : วัดดานสําโรง 28 

ซอ
ย 

: ว
ัดด

าน
สํา

โร
ง 

ที่อยู Goodnight Shop  98/73 หมู 4 ถนนสุขุวิท ซ.ดาน

สําโรง 28 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  

วิทยาลัย ATC 

ถนน : สุขุมวิท 



30 
 

ขอบเขตดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

       งบประมาณในการลงทุน   เปนเงิน   1,500   บาท  

1. ลอจักรยาน  150  บาท 

2. หลอดไฟ  70   บาท      

3. สายไฟ  80   บาท 

4. เลื่อยมือ  210   บาท  

5. สวิตซไฟ  70  บาท 

6. กาวรอน  15  บาท    

7. ไม  90  บาท    

8. ตะปู   210 บาท 

รวม                                895  บาท 

การจัดทําแผนธุรกิจ 

1. บทสรุปผูบริหาร 

บริษัท Goodnight Shop จํากัด เร่ิมกอต้ังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000บาท โดยมี 

นายจตุพล สีลาโส เปนผูกอต้ังบริษัท และนายธนพล บํารุงชีพ เปนผูรวมกอต้ังบริษัท ต้ังอยู ที่  98/73 หมู 4 ถนนสุขุวิท 

ซ.ดานสําโรง 28 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยเร่ิมตนจากมองเห็นวาในปจจุบันมีเทคโนโลยี

มากมายที่เขามาในโลกของเรา เรามองเห็นวา สินคาของเราที่ประดิษฐดวยงานแฮมเมดจะตอบโจทยลูกคาไดดีที่สุดและ

สามารถลดมลพิษขยะบางสวนได เพราะเรานํามารีไซเคิลในบางสวน  

จึงมีแนวความคิดที่จะทําการวิจัยและทดลองผลิตสินคาดวยวิธีการรีไซเคิลและจําหนายสินคาภายใตแบรนด 

Goodnight Shop โดยมีคูแขงขัน 1.ราน มีของ shop 2.ราน รักบาน 3.ราน Home Shop ที่จําหนายสินคาใกลเคียงกัน 

 กิจการสามารถเผชิญการแขงขันในปจจุบันและเติบโตไดอีก  

เพราะปจจุบันมีผูบริโภคจํานวนมากที่ใหความสําคัญและแสวงหาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จากกลุมลูกคา

เปาหมายของกิจการ คือ กลุมวัยทํางาน พนักงานบริษัท/พนักงานเงินเดือน อาศัยอยูตาม คอนโดหรือหองเชา 2.กลุมวัย

เรียน นิสิต-นักศึกษา อาศัยอยูตามหอพัก และอ่ืนๆที่มีความชื่นชอบสินคาสไตลแฮนดเมด 

 ปจจุบันกิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 200,000 บาท ประมาณการรายไดจากการขายสินคาปที่ 3 เปนเงิน 4,864,950.00 

บาท ประมาการตนทุนการผลิตสินคาปที่ 3 เปนเงิน 1,225,160.26 บาท ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย

ปที่ 3 เปนเงิน 754,698.00 บาท กําไรสะสมปที่ 3 เปนเงิน 90,257.68บาท ภายในระยะเวลา 3 ป มีเงินหมุนเวียนภายใน

กิจการ 7,277,572.02 บาท 
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2. วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

 เปนการนําเสนอแผนธุรกิจตอธนาคารพาณิชย 

 โดยวัตถุประสงคเพื่อ 

  1.เพื่อขยายธุรกิจ 

  2.เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินธุรกิจ 

  3.เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 

3. ความเปนมาของธุรกิจ 

  3.1   ประวัติความเปนมา หรือ แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ 

ประวัติของกิจการ / ผูเร่ิมกอตั้ง 

ประวัติบริษัท 

 บริษัท Goodnight Shop จํากัด เร่ิมกอต้ังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000บาท โดยมี 

นายจตุพล สีลาโส เปนผูกอต้ังบริษัท และนายธนพล บํารุงชีพ เปนผูรวมกอต้ังบริษัท ต้ังอยู ที่  98/73 หมู 4 ถนนสุขุวิท 

ซ.ดานสําโรง 28 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

  

เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตสินคาและจําหนาย โดยเร่ิมตนจากไดมองเห็นวาในปจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่เขามาในโลกของ

เรา เรามองเห็นวา สินคาของเราที่ประดิษฐดวยงานแฮมเมดจะตอบโจทยลูกคาไดดีที่สุดและสามารถลดมลพิษขยะ

บางสวนได เพราะเรานํามารีไซเคิลในบางสวน 

 โดยเร่ิมแรกเปนแคการดําเนินธุรกิจรานเล็กๆเพียง 2 คน โดยทําการผลิตสินคาที่บาน เปนโครมไฟธรรมดาๆ 

และทําการพัฒนาออกแบบดีไซนผลิตภัณฑใหม แลวทดลองจําหนายผานทาง เฟสบุค  

ผลปรากฏวามีลูกคาสนใจและชอบในสินคาของรานเรา และมีผลตอบรับที่ดีมากขึ้น นับต้ังแตน้ันเปนตนมา จึงไดทําการ

จัดต้ังบริษัท Goodnight Shop เพิ่อดําเนินการผลิตและจําหนายสินคาจนเปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักจากลูกคา  

เพราะสินคาของเราผลิตดวยวิธีการรีไซเคิลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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3.2  ข้ันตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ลําดับ รายการดําเนินงาน 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ระยะคาดวา

จะแลวเสร็จ 

1 
จัดต้ังบริษัท Goodnight Shop จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจโครมไฟ

จากลอจักรยาน 
1 เดือน 30 วัน 

2 จดทะเบียน บริษัทจํากัด 2 อาทิตย 14 วัน 

3 ประชุมบอรดบริหารทุกฝาย 2 อาทิตย 14 วัน 

4 ทําวิจัยกลุมคนทั่วไปที่สนใจนวัตกรรมจากสิ่งของเหลือใช 1 เดือน 30 วัน 

5 สรุปผลวิจัย นําขอมูลมาประชุมและเร่ิมดําเนินการ 1 อาทิตย 7 วัน 

6 
เร่ิมเปดตัวผลิตภัณฑโครมไฟจากลอจักรยานและโฆษณา

ผลิตภัณฑ 
1 เดือน 30 วัน 

รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 
4 เดือน  

1 อาทิตย 
125 วัน 

 

4. ผลิตภัณฑ 

 4.1 รายละเอียดสินคา 

 โครมไฟจากลอจักรยาน เปนผลิตภัณฑที่ผลิตดวยกรรมวิธีการรีไซเคิล จากชางฝมือที่มากประสบการณ  

เพื่อเปนการสรางคุณคา สรางมูลคา ดวยวิธีการที่สรางสรรค  

การนํากลับมาใชใหมมีความแตกตางจากสิ้นคาทั่วๆไปการออกแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะ และเปนที่สนใจของ

ผูบริโภค เพราะมีคุณภาพ ความคงทน ความคุมคาและที่สําคัญเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยมีอยูที่ราคา 1,399 บาท 

1. วัสดุหลักลอจักรยาน 

2. ฐานไม 

3. ทรงกลม 

4. สูง 69 ซม. กวาง 45 ซม. ลึก 30 ซม. 
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5.  การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการวิเคราะหตลาด 

 5.1    สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

  บริษัทไดใชกลยุทธการสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภค  

จากการสํารวจพฤติกรรมของกลุมเปาหมายอาจมาจากสาเหตุตางๆเชน ความชอบ ความพึงพอใจที่ตองการผลิตภัณฑ  

ผูบริโภครุนใหมที่มีไลฟสไตลเปนของตนเอง จากกระแสการใชสิ้นคาแฮนดเมดเปนที่มีความนิยมมากขึ้น  

ทางบริษัทจึงไดนําผลิตภัณฑชั้นวางของจากกระดาษหนังสือพิมพออกจําหนายสูสลาด  

เพื่อตอบสนองตามความตองการของผูบริโภคที่มีความชอบไลฟสไตลแตกตางกันออกไป 

 

 5.2    สวนแบงทางการตลาด 

Goodnight Shop 

 
 5.3 แนวโนมทางการตลาด 

  แนวโนมทางการตลาดบริษัท Goodnight Shop สามารถเติบโตไดอีก  

เพราะปจจุบันมีผูบริโภคจํานวนมากที่ใหความสําคัญและแสวงหาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

ซึ่งพฤติกรรมในการบริโภคดังกลาวตรงกับเงื่อนไขกระแสเกี่ยวกับธุรกิจสีเขียว กับการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ทํา

ใหสามารถดําเนินการควบคูไปกับการสรางผลกําไรใหกับองคกรเน่ืองจากมีการเติบโตอยางตอเน่ือง สงผลใหบริษัท 

Goodnight Shop ไดรับผลตอบรับที่ดีจากกลุมลูกคาเปาหมาย 

10% 

16% 

35% 

39% 

สวนแบงทางการตลาด 

Goodnight Shop 

  
สีแดง : ราน Goodnight Shop 
 

สีเขียวออน : ราน รักบาน 
 

สีฟา : มีของ Shop 
 

สีเขียวเขม : Home Shop 
 

Home Shop 

รักบาน 

มีของ Shop 
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 5.4 ตลาดเปาหมาย 

  ลักษณะทั่วไปของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของธุรกิจ คือ 

1.กลุมวัยทํางาน พนักงานบริษัท/พนักงานเงินเดือน อายุ 25-44 ป อาศัยอยูตาม คอนโด/หองเชา/บานเชา 

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

  เปนกลุมผูบริโภคยุคใหมที่มีความตองการสินคาที่มีการออกแบบที่เปนสิ่งแปลกใหมโดยลูกคาสวนใหญจะ

คํานึงถึงการในระยะการใชงาน คุณภาพ ความคุมคาในการซื้อสินคา จึงทําใหบริษัท เราตองขยายตัวเพื่อที่จะเจาะ

กลุมเปาหมายมากขึ้น 

 5.5 ลักษณะท่ัวไปของลูกคา 

  ลักษณะทั่วไปของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของกิจการก็คือผูบริโภค ที่มีความสนใจในตัว สินคาสิ่งแปลกใหม

สวยงาม ตองการที่จะประหยัดคาใชจาย และสามารถตอบสนองความตองการในการใชงานไดดี  

และสามารถทดแทนในกลุมสินคาทั่วไปไดในคุณภาพระดับเดียวกัน 

 5.6 สภาพการแขงขัน 

  สภาวะการแขงขันของตลาดสินคาแฮนดเมดจะมีความรุนแรงนอยกวาตลาดสินคาทั่วไป  

เพราะผูประกอบการรายใหมที่สามารถอยูในตลาดเปนเวลานานไดน้ันมีนอยราย เน่ืองจากจําเปนตองมีแรงงานที่มีฝมือ มี

ทักษะสูง และมีเงินลงทุนสําหรับการออกแบบใหมๆเสมอ และสินคาของคูแขงขันในตลาดมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน มี

การลอกเลียนแบบกันไปมา ทําใหผูบริโภคเกิดการพิจารณา เปรียบเทียบการออกแบบสินคา ราคา คุณภาพของสินคา 

ความคุมคา โดยบริษัททําการเพิ่มศักยภาพใหมากขึ้น เพื่อที่สามารถมีแขงขันกับบริษัทอ่ืนๆในทองตลาดได 

 5.7  คูแขงขัน 

1. ราน มีของ shop 

2. ราน รักบาน 

3. ราน Home Shop 

   

 

5.8 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

การ

เปรียบเทียบ 

ราน 

Goodnight Shop 

ราน  

มีของ shop 

ราน  

รักบาน 

ราน  

Home Shop 
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ดานสินคา โครมไฟลอจักรยาน โครมไฟพลาสติก โครมไฟขวดแกว โครมไฟทั่วไป 

ราคา ราคา 1,399 บาท ราคา 1,699 บาท ราคา 1,550 บาท ราคา 1,600 บาท 

ชองทางการ

จัดจําหนาย 

1.หนาราน Goodnight Shop 

2. ทางออนไลน 

 Facebook : Jatupon_Jiw 

 Line : jatupon10501 

1. หนาราน มีของ 

shop 

2. ทางออนไลน 

     Facebook 

1. หนาราน รักบาน 

2. ทางออนไลน 

     Facebook 

1. หนาราน 

Home Shop 

2. ทางออนไลน 

     Website 

การสงเสริม

การตลาด 

1. มีสวนลดเมื่อซื้อ 

    สินคา 2 ชิ้นเหลือ 

    2,600 บาท 

2. จัดสงฟรีสําหรับลูกคาที่

สั่ง 2 ชิ้นขึ้นไป 

1. สวนลดเมื่อซื้อ 

    สินคาครบ1,500  

    บาท ลด 10 % 

2.การแจกใบปลิว 

1.จัดสงฟรีลงทะเบียน     

    เมื่อสั่งซื้อครบ  

    2,000 บาท 

2.การแจกใบปลิว 

1.จัดสงสินคาฟรี

ในพื้นที่ใกลเคียง 

2.การแจกโบชัว 

  

 

 

 

 

 

5.9 การวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 

            5.9.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน 
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ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานการบริหารจัดการ 1.นําสิ่งที่ไมใชแลวมารีไซเคิล 

ใหเปนสิ่งประดิษฐตางๆ 

2.ตัวสินคามีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพอีกอยางเปนงาน

แฮนดเมดที่มีความละเอียดออน 

1.จํานวนคนไมพอตอการผลิต 

 

ดานการตลาด 1.สินคามีราคาถูก 

2.มีโปรโมชั่นสงเสริมการขาย 

1.สินคามีความตองการในเฉพาะ

กลุม 

ดานการผลิต 1.เปนสิ่งประดิษฐจากลอจักรยาน 

ที่มีความโดดเดน 

2.เปนสินคาที่แปลกใหมในตลาด 

และไดรับความนิยม 

1.วัสดุในการผลิตมีจํากัด 

2.ตองมีความรูในการผลิต 

ผลิตภัณฑ 

ดานการเงิน 1.มีการบริหารจัดการขั้นตอนใน

การดําเนินการจัดซื้อวัสดุ 

2.มีการจัดการงบประมาณ และ

รายงานการสั่งซื้อ 

1.ใชงบในการผลิตคร้ังแรก

อาจจะเยอะเน่ืองจากยังขาด

ประสบการณในหลายๆอยาง 

 

 

 

  

 

 

 

 5.9.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
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ตลาดและกลุมลูกคาเปาหมาย 1.ลูกคามีความสนใจในการ

ประดิษฐ ที่เปนงานแฮนดเมด 

2.มีการอธิบายความรูในการ

ประดิษฐใหลูกคาทราบถึงวัสดุที่

ใช 

1.เปนสินคาที่ไมคอยจําเปนตอ

ชีวิตประจําวันของผูบริโภค 

สถานการณการแขงขัน 1.ในเขตการขายยังไมมีคูแขงที่

ขายผลิตภัณฑเหมือนเรา 

1.เปนสินคาที่ลอกเลียนแบบได 

2.คูแขง 

สังคม 1.เปนผลิตภัณฑที่สนับสนุนให

สรางรายไดจากวัสดุเหลือใช 

2.ลดปริมาณขยะ โดยมี

วัตถุประสงคชวยลดขยะบนโลก 

เพื่อสังคม 

- 

เทคโนโลยี 1.เปดโอกาสในการใช

เทคโนโลยีในการโปรโมท

ผลิตภัณฑ เชน Facebook,IG 

1.ตองมีความรูในการประดิษฐ 

6. แผนบริหารจัดการ 

   6.1   ขอมูลธุรกิจ 

     ชื่อกิจการ Goodnight Shop 

     ที่อยู / ที่ต้ังกิจการ  อยูที่  98/73 หมู 4 ถนนสุขุวิท ซ.ดานสําโรง 28 ต.สําโรงเหนือ อ.

เมือง จ.       สมุทรปราการ 10270 

      รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ บริษัทจํากัด 

      ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท 

      ระยะเวลาดําเนินการที่ผานมา               - 

      หมายเลขทะเบียนการคา  - 

    

 

 6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง   
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1 นายจตุพล สีลาโส ประธาน 

2 นายธนพล บํารุงชีพ รองประธาน 

   

 6.3   อํานาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ 

 อํานาจการตัดสินใจของกิจการขึ้นอยูกับ ประธาน แตเพียงผูเดียว  

  6.4  รายชื่อผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล จํานวนหุน มูลคาหุน เปอรเซ็นต 

1 นายจตุพล สีลาโส 12,000 120,000 60% 

2 นายธนพล บํารุงชีพ 8,000 80,000 40% 

รวมจํานวนหุน 20,000 200,000  100% 

*มูลคาหุนละ 10 บาท 

 6.5   ประวัติของกรรมการหรือผูบริหาร 

  1. ชื่อ   นายจตุพล สีลาโส อายุ 19 ป 

  การศึกษา 

ระดับ ม.ปลาย จากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

              2.  ชื่อ   ธนพล บํารุงชีพ อายุ 19 ป 

  การศึกษา 

ระดับ ม.ปลาย จากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

  

 

 

 

6.6   แผนผังองคกร 
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6.7   หนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก 

นายจตุพล สีลาโส 

ประธาน 

นายธนพล บํารุงชีพ 

รองประธาน 
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1. ชื่อ นายจตุพล สีลาโส 

     ตําแหนง  ประธาน 

     หนาที่ความรับผิดชอบ บริหาร วางแผน ตัดสินใจงานในบริษัท 

     การศึกษา ระดับ ม.ปลาย จาก โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

     อัตราเงินเดือน 20,000 บาท 

2.  ชื่อ นายธนพล บํารุงชีพ 

     ตําแหนง รองประธาน 

     หนาที่ความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาวางแผนธุรกิจ จัดหาเงินทุน 

     การศึกษา ระดับ ม.ปลาย จาก โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

     อัตราเงินเดือน 10,000 บาท 

 6.8   แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 

  

  

 6.9   วิสัยทัศน 

  นําเสนอสินคามีคุณภาพ  

มุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความเปนเลิศที่มีความแตกตางตอบโจทยความคาดหวังของลูกคาเสมอ สินคาของเรา

จะตองผานเกณฑมาตรฐานของเราเพื่อสรางแบรนดใหเปนที่รูจักชองบุคคลทั่วไป 

 6.10  พันธกิจ 

ลําดับ ฝายงาน ตําแหนงงาน จํานวน 
อัตรา

เงินเดือน 
รวมเงินเดือน 

1. นายจตุพล สีลาโส ประธาน 1 20,000 บาท 20,000 บาท 

2. นายธนพล บํารุงชีพ รองประธาน 1 10,000 บาท 10,000 บาท 

3. - - - - - 

4. - - - - - 

5. - - - - - 

6. - - - - - 

รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 2 30,000 บาท 30,000 บาท 
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  1. จัดระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการผลิตอยางตอเน่ือง 

  2. สรางผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมใหมและการบริการ 

   3. บริหารธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการที่นาพอใจเพื่อสรางผลกําไรในธุรกิจ 

 6.11 เปาหมายทางธุรกิจ 

  เปาหมายระยะสั้น 

  1. เพื่อผลิตและจําหนายใหแกกลุมผูบริโภคแหลงชุมชนใกลเคียง 

  2. ตองการใหเปนที่รูจักในกลุมลูกคา 

  3. ธุรกิจตองการคืนทุนภายในระยะเวลา 3 ป 

  

 เปาหมายระยะกลาง 

    1. เพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นอีก 20% 

      2. เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑไปเขตพื้นที่ใกลเคียง  

    3. ขยายชองทางการเขาถึงกลุมผูบริโภคกลุมอ่ืนๆ 

  เปาหมายระยะยาว 

    1. เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดีมากขึ้นจนเปนที่กลาวขานของกลุมลูกคาทั่วไป 

    2. สามารถรักษาลูกคาเดิมไวใหไดมากที่สุดและเพิ่มลูกคารายใหมอยูเสมอ 

    3. เปนผูนําตลาดที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุดและมีกําไรในปตอไปเพิ่มขึ้นเร่ือยๆจากป 

  กอนหนาอีก 20% 

 6.12 ปจจัยความสําเร็จ 

    1. การบริการอันประทับใจมีความซื่อสัตยตอลูกคา 

    2. มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 

    3. มีแหลงวัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีการคัดสรรวตัถุดิบที่มีคุณภาพมาใหแกลูกคา 

      6.13 นโยบายในการจายเงินปนผลหรือการแบงผลประโยชน 

    1. มีนโยบายการจางเงินปนผลใหกับหุนสวนทุกๆคน โดยยึดหลักในการคลองถือหุน 

    2. หลังจากปที่ 3 เปนตนไปจะจายเงินปนผลของแตละบุคคลตามจํานวนหุนสวน 

  6.14 แผนดําเนินการอื่นของธุรกิจ 

    1. มีการวางแผนการดําเนินการเพื่อเขาถึงเปาหมายและสรรหาผูบริโภครายใหม 

    2. มีการขยายกิจการเพื่อเพิมชองทางการจําหนายสินคาใหมีพื้นที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

    3. มีการออกงานจัดแสดงสินคา เพื่อประชาสัมพันธรานคาในชวงเวลากิจกรรมจัดขึ้นตามศูนย 
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       จัดแสดงสินคาในหลายจังหวัด 

7.  แผนการตลาด 

 7.1   เปาหมาย 

    1. ตองการใหรับรูคุณภาพของสินคาเพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับกลุมเปาหมาย 

    2. สามารถเพิ่มยอดขายและไดรับผลกําไรเพิ่มขึ้นทุกๆป 

    3. ขยายกิจการและเพิ่มสาขาในชวงระยะเวลาหลังจากปที่ 3 

 7.2   การกําหนดลูกคาเปาหมาย 

  1. กลุมวัยทํางาน พนักงานบริษัท/พนักงานเงินเดือน อายุ 25-44 ป  

        อาศัยอยูตาม คอนโดหรือหองเชา,บานเชา 

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

 7.3   กลยุทธทางการตลาด 

         7.3.1     กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

   เน่ืองจากสินคาเปนผลิตภัณฑแฮนดเมดมีความแตกตางจากสิ้นคาทั่วๆไปฉะน้ันการออกแบบจึงเปน

เอกลักษณเฉพาะ ไมเหมือนสินคาในทองตลาดทั่วไปและเปนที่ดึงดูดใจของผูบริโภคเปนอยางมาก เพราะมีคุณภาพ 

ความคงทน ความคุมคาและที่สําคัญเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพราะผลิตดวยกรรมวิธีการรีไซเคิล 
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7.3.2 กลยุทธดานราคา 

 สินคาโครมไฟลอจักรยานมีราคาเดียวคือ 1,399 บาท โดยมีการต้ังราคาใหตํ่ากวาคูแขงในชวงแรก  

เพราะสินคามีตนทุนในการผลิตตํ่าอยูแลวจึงไมสงผลตอกําไรมากนัก  

และเปนกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาของเราและทางรานไดมีการจัดชองทางการชําระเงิน

ไวหลายชองทาง ดังน้ี  

1. ถาลูกคามาซื้อสินคาที่รานสามารถชําระเงินเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต 

2. หากเปนลูกคาทางออนไลนลูกคาสามารถชําระเงินผานธนาครหรือแอปบัญชีนาคารดังตอไปน้ี 

  

 

  

 

  7.3.3     กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 

   สถานที่ผลิตและจําหนาย อยูที่  98/73 หมู 4 ถนนสุขุวิท ซ.ดานสําโรง 28 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.

สมุทรปราการ 10270 ทางออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINE: jatupon10501 

 

ธนาคารกสิกร     ธนาคารไทยพาณิชย      ธนาคารกรุงเทพ 

ซอย : วัดดานสําโรง 28 

วิทยาลัย ATC 

ถนน : สุขุมวิท 

ซอ
ย 

: ว
ัดด

าน
สํา

โร
ง 

ที่อยู Goodnight Shop  98/73 หมู 4 ถนนสุขุวิท ซ.ดาน

สําโรง 28 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
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7.3.4    กลยุทธดานสงเสริมการตลาด 

  1.โปรโมชั่นราคาพิเศษหากซื้อโครมไฟลอจักรยาน 2 ชิ้น จากราคา 2,798  บาท  ลดเหลือ  2,600 บาท

ถวน 

  2. จัดสงฟรีลงทะเบียนเมื่อสั่งครบ 2 ตัว  ขึ้นไป 

     7.4 กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 

 1. การนําสินคาไปจัดแสดงไปนอกสถานที่ เชน งานจัดแสดงสินคา หางสรรพสินคา 

  2. การโฆษณาประชาสัมพันธอัพเดตขอมูลสินคาและโปรโมชั่นใหมๆผานทางออนไลน  

      FACEBOOK และ LINE 
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8.  แผนการผลิต 

 8.1 สถานประกอบการในการผลิต 

            สถานที่  98/73 หมู 4 ถนนสุขุวิท ซ.ดานสําโรง 28 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

   8.2  เคร่ืองจักร อุปกรณและเคร่ืองมือในการผลิต 

 

 8.3 ขอมูลการผลิต 

     

จํานวนหนวยการผลิตสูงสุด  30ตัว/วัน , 810ตัว/เดือน , 9,720ตัว/ป 

     อัตราประมาณการในการผลิต  30ตัว/วัน , 810ตัว/เดือน , 9,720ตัว/ป 

     เปาหมายหนวยการผลิต  30ตัว/วัน , 810ตัว/เดือน , 9,720ตัว/ป 

     เวลาที่ใชในการผลิตตอรอบการผลิต  4 ตัว / ชั่วโมง 

8.4  รายละเอียดวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 

1. ลอจักรยาน  กาวรอน 

2. สายไฟ เลื่อย 

3. วัสดุอุปกรณตกแตง 

ลําดับ รายการ จํานวน การใชงาน ราคาทุน อายุ 

1. ลอจักรยาน 1 เปนโครง 150     7 เดือน 

2. ไม 5 ใชเปนฐาน 90    5 เดือน 

3. หลอดไฟ 8 ประดับ 70      5 เดือน 

4. สายไฟ 50 ซ.ม. ตัวเชื่อมไฟ 80 5 เดือน 

5. เลื่อยมือ 1 เลื่อยไม 210 1 ป 

6. สวิตซไฟ 1 เปด-ปด 70 5 เดือน 

7. กาวรอน 2 ติดหลอดไฟ 15     2 เดือน 

8. ตะปู 10 ติดไม 210 5 เดือน 
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   8.5  ข้ันตอนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วัดขนาดฐานไม 

รางออกแบบและวางโครงสราง 

ตรวจสอบความเรียบรอยอีกคร้ังเปนอันเสร็จสิ้น 

ตอกตําปูต้ังเปนฐานไม 

นําลอจักรยานเจาะรูเพื่อใสหลอดไฟ 

นําตัวลอจักรยานมาประกอบกับฐานไม 

นําหลอดไฟใสลอจักรยานและเดินสายไฟ 
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9. แผนการเงิน 

 9.1 ประมาณการในการลงทุน 

ลําดับ รายการ ทุนเจาของ เงินกู รวมมูลคา 

1. เงินสด 200,000 - 200,000 

 รวมมูลคาการลงทุนท้ังสิ้น 200,000 - 200,000 

 โครงสรางทางการเงิน(เปอรเซ็นต) 100% - 100% 

 

 9.2 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจปจจุบัน 

 

ลําดับ รายการ รายละเอียด 
มูลคา

ประมาณ 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน - - - 

2. อาคาร - - - 

3. สวนตกแตง/ปรับปรุง ปรับปรุงสถานที่ 5,000 - 

4. โรงงาน - - - 

5. เคร่ืองจักร - - - 

6. อุปกรณ/เคร่ืองใช 

อุปกรณสํานักงาน

คอมพิวเตอร/ปร้ิน

เตอร 

70,000 - 

7. ยานพาหนะ จักรยานยนต 40,000 - 

8. วัตถุดิบคงเหลือ - - - 

9. สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ - - - 

10. ทรัพยสินทางปญญา - - - 

11. รายการอ่ืนๆ (ถามี) - - - 

รวมมูลคาทรัพยสินที่ใชในการประกอบการธุรกิจปจจุบัน 115,000 - 
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 9.3 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของรายได - % - 5% 10% 

การเปลี่ยนแปลงของราคาขายสินคา - % - - - 

การเปลี่ยนแปลงของตนทุนทุนการผลิต - % - 5% 10% 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย  1 - % - 5% 10% 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย  2 - % - - - 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย  3 - % - - - 

ระยะเวลาที่ใชในการคํานวณใน 1 ป – วัน/เดือน 27วัน/เดือน 

อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) - % - - - 

สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - - - 

 

 9.4 นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

ระยะเวลาการใหเครดิตการขายสินคา – วัน/เดือน - - - 

ระยะเวลาเครดิตซื้อสินคา – วัน/เดือน - - - 

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ขอกู (ถามี) – บาท - - - 

วงเงินสินเชื่อระยะยาวที่ขอกู (ถามี) – บาท - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น - % - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว - % - - - 

นโยบายการต้ังสํารองเงินสดในกิจการ 100,000 

การใหผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอ่ืนๆ - - - 

นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - - - 
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เดือน                                

   รายการ 

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

จํานวนสินคาขาย 

(ตัว) 
            

โครมไฟ 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 

รวมจํานวนสินคา

ขาย 

810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 

ราคาสินคา (บาท)             

โครมไฟ 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 

ราคาสินคาเฉลี่ย 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 

รายไดจากการขาย 

(บาท) 
            

โครมไฟ 1133190.00 1133190.0

0 

1133190.00 1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.

00 

1133190.0

0 

1133190.00 

รวมรายได 1133190.00 1133190.0

0 

1133190.00 1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.

00 

1133190.0

0 

1133190.00 

รวมรายไดสะสม

(บาท) 
1133190.00 

2266368.0

0     
3399558.00     

4532748.0

0     

5656938.0

0     

6799128.0

0     

7932318.0

0     

9065508.0

0     

10198698.

00     

11331888

.00     

12465078.

00     

13598268.0

0     

ลูกหน้ีการคา 

(บาท) 
- - - - - - - - - - - - 

เงินสดรับจากการ

ขาย 

1133190.00 1133190.0

0 

1133190.00 1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.0

0 

1133190.

00 

1133190.0

0 

1133190.00 
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 9.6 ประมาณการรายไดจากการขายสินคา 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนสินคาขาย (หนวย) 

โครมไฟ     9,720.00 10,206.00     11,227.00     

รวมจํานวนสินคาขาย 9,720.00 10,206.00     11,227.00 

                

ราคาสินคา (บาท/หนวย)                

โครมไฟ 1,399.00     1,399.00     1,399.00     

ราคาสินคาเฉลี่ย 1,399.00     1,399.00     1,399.00     

                

รายไดจากการขาย (บาท) 

โครมไฟ 13,598,280.00     14,278,194.00 15,706,013.40 

                

รวมรายไดจากการขาย (บาท) 13,598,280.00     14,278,194.00 15,706,013.40 

 

ประมาณการลูกหน้ีการคา 

ขายดวยเงินสด 13,598,280.00     14,278,194.00 15,706,013.40 

ขายดวยสินเชื่อ (เครดิตการคา) - -     -     

ระยะเวลาใหเครดิตการคา (วัน/เดือน) -     -     -     

ลูกหน้ีการคารวม (บาท) -     -     -     

เงินสดจากการขายสินคา (บาท) 13,598,280.00     14,278,194.00 15,706,013.40 
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9.7 ประมาณการตนทุนวัตถุดิบและสินคาซื้อมาเพื่อการผลิต 

 

  

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนวัตถุดิบในการผลิต (หนวย) 

ลอจักรยาน (จํานวน) 9,720.00     10,692.00     12,295.80     

ไม (20X20) 2,430.00     2,552.00 2,808.00 

หลอดไฟ (หลอด) 1,556.00 1,634.00 1,798.00 

สายไฟ (ซ.ม.) 4,860.00 5,103.00 5,614.00 

ตะปู (ลัง) 81.00 86.00 95.00 

สวิตซไฟ (กลอง) 1,620.00 1,701.00 1,872.00 

กาวรอน (จํานวน) 3,240.00 3,402.00 3,743.00 

ราคาตอหนวยของวัตถุดิบ (บาท/

หนวย) 
               

ลอจักรยาน (จํานวน) 150.00     157.50 173.25 

ไม (20X20) 90.00    94.50 103.95 

หลอดไฟ (หลอด) 210.00 220.50 242.55 

สายไฟ (เมตร) 80.00 84.00 92.40 

ตะปู (ลัง) 950.00 997.50 1,097.25 

สวิตซไฟ (กลอง) 83.70 87.88 96.67 

กาวรอน (จํานวน) 15.00     15.75 17.32 

ตนทุนวัตถุดิบ (บาท)                

ลอจักรยาน (จํานวน) 1,458,000.00     1,607,445.00 1,945,077.75 

ไม (20X20) 218,700.00 241,164.00 291,891.60 

หลอดไฟ (หลอด) 326,760.00 360,297.00 436,104.90 

สายไฟ (เมตร) 388,800.00 428,652.00 518,733.60 

ตะปู (ลัง) 76,950.00 85,785.00 104,238.75 

สวิตซไฟ (กลอง) 135,594.00 149,483.88 180,966.24 

กาวรอน (จํานวน) 48,600.00 53,581.50 64,828.76 

รวมตนทุนวัตถุดิบในการผลิต (บาท) 2,653,404.00 2,926,408.38 3,541,841.60 

ประมาณการเจาหน้ีการคา 

       ซื้อสินคามาดวยเงินสด 2,653,404.00 2,926,408.38 3,541,841.60 
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 9.8 ประมาณการตนทุนการผลิตสินคาและตนทุนการขายสินคา 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

ตนทุนการผลิตสินคา (บาท) 

   คาวัตถุดิบในการผลิตสินคา 2,653,404.00 2,926,408.38 3,541,841.60 

   คาสินคาสําเร็จรูปซื้อมาเพื่อการผลิต - - - 

   คาแรงงานในการผลิต -     -     -     

   คาไฟฟาในการผลิต 31,500.00     33,075.00 36,382.50 

   คานํ้าประปาในการผลิต 5,400.00     5,670.00 6,237.00 

   คาวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต 4,200.00     4,410.00 4,851.00 

   คาบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ 2,400.00 2,520.00 2,772.00 

   คาขนสงวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต - - - 

   คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการผลิต - - - 

   รวมตนทุนการผลิตสินคา (1) 2,696,904.00 2,972,083.38 3,592,084.10 

 

คาเสื่อมราคาในการผลิต (บาท) 

   คาเสื่อมราคาอาคารในการผลิต(5%) -   -     -     

   คาเสื่อมราคาเคร่ืองจักรและอุปกรณ(20%) 174.00 174.00 174.00 

   คาเสื่อมราคายานพาหนะ(5%) -   -     -     

   รวมตนทุนคาเสื่อมราคาในการผลิต (2) 174.00 174.00 174.00 

 

รวมตนทุนการผลิตสินคาท้ังสิ้น (1) + (2) 2,697,078.00 2,972,257.38 3,592,258.10 

+ บวก วัตถุดิบคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคาซื้อมาเพื่อผลิตคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก สินคาซื้อมาเพื่อผลิตคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคาระหวางทําคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก สินคาระหวางทําคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนงวด - - - 

-หัก สินคาสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 

รวมตนทุนขายสินคา (บาท) 2,697,078.00 2,972,257.38 3,592,258.10 
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 9.9 ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

คาใชจายในการบริหารและการขาย (บาท) 

   เงินเดือนบุคลากร 360,000.00 378,000.00 415,800.00 

   คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร 66,000.00 69,300.00 76,230.00 

   คาใชจายสํานักงาน 9,800.00 10,290.00 11,319.00 

   คาใชจายไฟฟาสวนสํานักงาน 11,000.00 11,550.00 12,705.00 

   คาใชจายนํ้าประปาสวนสํานักงาน 5,000.00 5,250.00 5,775.00 

   คาใชจายโทรศัพท,โทรสาร 10,000.00 10,500.00 11,550.00 

   คาใชจายแบบพิมพ เอกสาร 8,000.00 8,400.00 9,240.00 

   คาใชจายสิ้นเปลืองสํานักงาน 2,500.00 2,625.00 2,887.50 

   คาใชจายดานที่ปรึกษาดานตาง ๆ - - - 

   คาธรรมเนียมราชการ - - - 

   คาใชจายนํ้ามันยานพาหนะในการขาย - - - 

   คาโฆษณา ประชาสัมพันธ 13,000.00 13,650.00 15,015.00 

   คาใชจายในการออกงานแสดงสินคา 14,000.00     14,700.00 16,170.00 

   คาใชจายการเลี้ยงรับรอง - - - 

   คาใชจาย Commission จากการขาย - - - 

   คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ - - - 

   คาใชจายในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล - - - 

   คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ - - - 

รวมคาใชจายในการบริหารงานและการขาย (1) 499,300.00 524,265.00 576,691.50 

 

คาเสื่อมราคาสวนการบริหารและการขาย    

   คาเสื่อมราคาอาคารสวนสํานักงาน(5%)    

   คาเสื่อมราคาอุปกรณเคร่ืองใช(20%) 14,000 14,000 14,000 

   คาเสื่อมราคายานพาหนะ(5%) 2,000 2,000 2,000 

รวมคาเสื่อมราคา (2) 16,000.00        16,000.00     16,000.00     

รวมคาใชจายการบริหารและการขาย (1) + (2) 515,300.00 540,265.00 592,691.50 
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 9.10 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

รายได    

    รายไดจากการขายสินคา 13,598,280.00     14,278,194.00 15,706,013.40 

    รายไดอ่ืน -     -     -     

                

รวมรายได 13,598,280.00     14,278,194.00 15,706,013.40 

                

    หัก-ตนทุนขายสินคา 2,697,078.00 2,972,257.38 3,592,258.10 

                

กําไรข้ันตน 10,901,202.00 11,305,936.62 12,113,755.30 

                

    หัก-คาใชจายในการบริหารและการขาย 515,300.00 540,265.00 592,691.50 

                

กําไรจากการดําเนินการ 10,385,902.00 10,765,671.62 11,521,063.80 

                

   หัก-ดอกเบี้ยจาย - - - 

                

กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล (15%) 10,385,902.00 10,765,671.62 11,521,063.80 

                

    หัก-ภาษีเงินไดนิติบุคคล(15%) 1,557,885.30 1,614,850.74 1,728,159.57 

                

กําไรสุทธิ 8,828,016.70 9,150,820.88 9,792,904.23 

                

    หัก-เงินปนผลจาย (10%) - - - 

กําไรสะสม     -     8,828,016.70 322,804.18 

 - - - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 8,828,016.70 322,804.18 9,470,100.05 

มูลคาทางบัญชีตอหุน 44.14 1.61 47.35 
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 9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

กระแสเงินสดจากการดําเนินการ     

  เงินสดรับจากการขายสินคา 13,598,280.00     14,278,194.00 15,706,013.40 

  เงินสดรับจากรายไดอ่ืน - - - 

  เงินสดจายคาใชจายในการผลิต 2,697,078.00 2,972,257.38 3,592,258.10 

  เงินสดจายคาใชจายการบริหารและการขาย 515,300.00 540,265.00 592,691.50 

  เงินสดจายคาใชจายอ่ืนๆ - - - 

  เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,557,885.30 1,614,850.74 1,728,159.57 

กระแสเงินสดจากการดําเนินการรวม 8,828,016.70 9,150,820.88 9,792,904.23 

    

กระแสเงินสดจากการลงทุน    

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยที่ดิน - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยสวนตกแตง -5,000.00 - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยอุปกรณ -70,000.00 - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในเคร่ืองใชสํานักงาน - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยยานพาหนะ -40,000.00   

กระแสเงินสดจากการลงทุนรวม -115,000.00 - - 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 

  เงินสดรับจากการออกหุนทุน - - - 

  เงินสดจายคาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น - - - 

  เงินจายชําระคืนเงินกูระยะสั้น - - - 

  เงินสดจายคาดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว - - - 

  เงินจายชําระคืนเงินกูระยะยาว - - - 

  เงินสดจายปนผล - - - 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินรวม - - - 

  กระแสเงินสดสุทธิ 8,713,016.70 9,150,820.88 9,792,904.23 

  บวก+กระแสเงินสดตนงวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 8,713,016.70 9,150,820.88 9,792,904.23 
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 9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 8,713,016.70 9,150,820.88 9,792,904.23 

ลูกหน้ีการคา - - - 

สินคาคงเหลือ - - - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 8,713,016.70 9,150,820.88 9,792,904.23 

สินทรัพยไมหมุนเวียน    

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สุทธิ 115,000.00 - - 

สินทรัพยจับตองไมได - - - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 115,000.00 - - 

รวมสินทรัพย 8,828,016.70 9,150,820.88 9,792,904.23 

หน้ีสินหมุนเวียน - - - 

เงินกูระยะสั้น - - - 

เจาหน้ีการคา - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ - - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - - 

หน้ีสินไมหมุนเวียน - - - 

เงินกูระยะยาว - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ - - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - - 

รวมหน้ีสิน    

ทุนจดทะเบียนชําระแลว - - - 

สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน 8,828,016.70 322,804.18 9,470,100.05 

กําไร (ขาดทุน) สะสม -     8,828,016.70 322,804.18 

รวมสวนของผูถือหุน 8,828,016.70 9,150,820.88 9,792,904.23 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 8,828,016.70 9,150,820.88 9,792,904.23 
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  9.13 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

การวัดสภาพคลองทางการเงิน    

   อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) สภาพคลอง

สูง 

สภาพคลอง

สูง 

สภาพคลอง

สูง 

   อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (เทา) - - - 

การวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยสิน    

   อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

   อัตราหมุนเวียนของสินคา (รอบ) - - - 

   ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วัน) - - - 

   ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (วัน) - - - 

   อัตราหมุนเวียนสินทรัพยถาวร (รอบ) - - - 

   อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (รวม) - - - 

การวัดความสามารถในการชําระหน้ี    

   อัตราสวนแหงหน้ี (Debt to Equity Ratio) - - - 

   อัตราสวนแหงทุน - - - 

  อัตราสวนแหงความสามารถในการชําระหน้ี - - - 

การวัดความสามารถในการบริหารงาน - - - 

   อัตราสวนผลตอบแทนสินทรัพย (ROA) - - - 

   อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) - - - 

   อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซ็นต) 80.48% 79.50% 77.12% 

   อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (เปอรเซ็นต) 76.37% 75.39% 73.35% 

   อัตรากําไรสุทธิ (เปอรเซ็นต) 64.92% 64.08% 62.36% 

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน    

   ผลกําไรตอหุน (Earning per share) 44.14 1.61 47.35 

   มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value) 10 10 10 

   มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 3 ป 

   อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ป 

   ระยะเวลาคืนทุนพ 3 ป 
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 10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 

ลําดับ ลักษณะปญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน แนวทางในการแกไข 

1. 
ผลประกอบการไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

ทําใหยอดขายของบริษัท

ลดลง 

จัดโปรโมชั่นเพื่อเพิ่ม

ยอดขาย 

2. 
สินคามีราคาตนทุนสูงกวาที่

กําหนดไว 

ทําใหเงินสํารองจายไม

เพียงพอในการหมุนเวียน

คาใชจายดานอ่ืน 

ซื้อสินคาและผลิตภัณฑ

จํานวนมากๆ จะ

สามารถชวยลดราคา

ตนทุนวัตถุดิบตอหนวย 

3. สินคาถูกลอกเลียนแบบ 
ทําใหลูกคาไปซื้อของ 

คูแขงอ่ืนที่เลียนแบบ 

จัดกิจกรรมสงเสริมการ

ขาย เชน การออกบูท 

การโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ 

4. ลูกคาเปลี่ยนรสนิยมการซื้อ 

ทําใหรายรับโดยรวมของ

กิจการลดลงเน่ืองจากลูกคา

ใหความสนใจในผลิตภัณฑ

อ่ืนที่มีรูปแบบแปลกใหม 

ติดตามสถานการณ

ความเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมผูบริโภคและ

ปรับเปลี่ยนสินคาให

ตอบสนองกับความ

ตองการ ณ เวลาน้ัน 
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บทที่ 4 

 ผลการดําเนินโครงการ  

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

 

 

 

จตุพล สีลาโส 

วัน  /เดือน /ป  การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

1 ก .ค . 62 ประชุมวางแผนในกลุม  

8 ก .ค . 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการ    

10 ก .ค . 62 ปร้ินงาน สงโครงการเพื่อขออนุมัติ  

17 ก .ค . 62 ออกแบบโคมไฟลอจักรยาน  

23 ก .ค . 62 หาแหลงซื้อวัสดุ   

24 ก .ค . 62 หาขอมูลบทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

27 ก .ค . 62 แกไขเอกสารขอมูลโครงการ  

14 ส .ค . 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสงเน้ือหา บทที่ 2 และบทที่ 3  

25 ส .ค. 62 สง Powerpoint  

30 ส .ค . 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present งาน  

15ก .ย . 62 Present โครงการคร้ังที่ 1  

17 ก .ย . 62 ซื้อวัสดุอุปกรณ  

24 ก .ย . 62 จัดเตรียมอุปกรณ  

8 ต .ค . 62 เร่ิมลงมือในการประดิษฐตามแบบที่ไดวางแผนไว  

14 ต .ค . 62 ลางทําความสะอาดวัสดุและเชื่อมวัสดุเขาดวยกัน  

29 ต .ค . 62 บรรจุลงกลอง  

7 พ .ย . 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present งาน  

24พ .ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 2  

11 ธ .ค . 62 ประชุมวางแผนในกลุม เพื่อแบงงาน  

8 ม .ค . 63 พิมพเน้ือหาบทที่ 4 )เน้ือหารูปเลมโครงการ(   
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

ธนพล บํารุงชีพ 

วัน  /เดือน /ป  การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

1 ก .ค . 62 ประชุมวางแผนในกลุม  

8 ก .ค . 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการ    

10 ก .ค . 62 ปร้ินงาน สงโครงการเพื่อขออนุมัติ  

17 ก .ค . 62 ออกแบบโคมไฟจากลอจักรยาน  

23 ก .ค . 62 หาแหลงซื้อวัสดุ   

24 ก .ค . 62 หาขอมูลบทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

27 ก .ค . 62 แกไขเอกสารขอมูลโครงการ  

14 ส .ค . 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสงเน้ือหา บทที่ 2 และบทที่ 3  

25 ส .ค . 62 สง Powerpoint  

30 ส .ค . 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present งาน  

15 ก .ย . 61 Present โครงการคร้ังที่ 1  

17 ก .ย . 62 ซื้อวัสดุ  

24 ก .ย . 62 จัดเตรียมอุปกรณ  

8 ต .ค . 62 เร่ิมลงมือในการประดิษฐตามแบบที่ไดวางแผนไว  

14 ต .ค . 62 ลางทําความสะอาดวัสดุและเชื่อมวัสดุเขาดวยกัน  

29 ต .ค . 62 บรรจุลงกลอง  

7 พ .ย . 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present งาน  

24 พ .ย.  62 Present โครงการคร้ังที่ 2  

11 ธ .ค . 62 ประชุมวางแผนในกลุม เพื่อแบงงาน  

10 ม .ค . 63 พิมพเน้ือหาบทที่ 5 )เน้ือหารูปเลมโครงการ(   
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บัญชีรายรับ – รายจาย ในโครงการ 

  

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย  จํานวนเงิน จํานวนหนวย  จํานวนเงิน จํานวนหนวย  จํานวนเงิน 

มิ.ย. เงินทุน -  2,000 -  - -  2,000 

ก.ค. 62 ลอจักรยาน -  - 1  150 -  1,850 

ก.ค. 62 หลอดไฟ -  - 1  70 -  1,780 

ก.ค. 62 สายไฟ -  - 1  80 -  1,700 

ก.ค. 62 เลื่อยมือ -  - 1  210 -  1,490 

ก.ค. 62 สวิตซไฟ -  - 1  70 -  1,420 

ก.ค. 62 กาวรอน -  - 1  15 -  1,405 

ก.ค. 62 ไม -  - 5  90 -  1,315 

ก.ค. 62 ตะปู -  - 12  210 -  1,105 

ก.ค. 62 ไวนิล -  - 1  300 -  805 

ก.ค. 62 ของตกแตง -  - 1  300 -  505 

ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

            โครงการนวัตกรรมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอจักรยาน (Good Ningt Shop)  

มีผูรวมลงทุน 2 คน   ออกเงินรวมลงทุนคนละ 1,000  บาท 

ดังมีรายชื่อตอไปน้ี 

นาย จตุพล สีลาโส  

นาย ธนพล บํารุงชีพ 

มีเงินลงทุน     2,000 บาท 

หักคาใชจายตางๆ    1,495 บาท 

คงเหลือ      505 บาท 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อขยายธุรกิจ 

2. เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินธุรกิจ 
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รายงานผลของแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากผลการสํารวจปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอจักรยาน    ) Good Ningt Shop ( ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ จํานวน 110 คน ปรากฏผลขอมูลดังน้ี 

เพศ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน  20 คน คิดเปนรอยละ 18.2  และเพศหญิง 

จํานวน  90  คน คิดเปนรอยละ 81.8 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

 อายุ ผูตอบแบบสอบถามมีอายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน  60  คน  คิดเปนรอยละ 54.5  อายุ 20 -30 ป 

จํานวน 2 0  คน คิดเปนรอยละ 18.2  อายุ 31 -40 ปจํานวน  9 คน  คิดเปนรอยละ 8.2  อายุ 41 -50 ป 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.5   อายุ 50 ปขึ้นไป  จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.6  โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีอายุตํ่ากวา 20 ป รองลงมาคือ 20 -30 ป ตามลําดับ 

 สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามโสด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 45.5 สมรสจํานวน 45 

คน คิดเปนรอยละ  40.9  หมาย  /หยา   /แยกกันอยู  จํานวน 15  คน คิดเปนรอยละ  13.6  โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนมาก โสด รองลงมาคือ สมรส และ หมาย /หยา /แยกกันอยู ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 80  คน คิดเปน

รอยละ 72.7 ปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9.1  สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 20  คน คิดเปนรอย

ละ  18.2  โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  รองลงมาคือสูงกวา

ปริญญาตรี และปริญญาตรี ตามลําดับ 

นักเรียน /นักศึกษา รับราชการ /พนกังานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน /รับจาง                         กิจการ

สวนตัว /อาชีพอิสระ  

 อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียน  /นักศึกษา จํานวน  50  คน คิดเปนรอยละ 45.5 รับ

ราชการ  /พนกังานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน 20  คน คิดเปนรอยละ  18.2  บริษัทเอกชน  /รับจาง  จํานวน 20คน 

คิดเปนรอยละ 18.2 กิจการสวนตัว /อาชีพอิสระ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 โดยผูตอบ 

แบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน  /นักศึกษา รองลงมาคือ  รับราชการ  /พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

บริษัทเอกชน /รับจาง และกิจการสวนตัว /อาชีพอิสระ ตามลําดับ 

รายได ตํ่า กวา 10,000 บาท              รายได 10,000 – 20,000 บาท  รายได 20,001 – 30,000 บาท          

รายได 30,000 บาท ขึ้นไป 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ผูแบบสอบถามมีรายได ตํ่า กวา 10,000 บาท จํานวน 30  คน คิดเปนรอย

ละ 27.3 รายได 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 1 0  คน คิดเปนรอยละ 9  .1  รายได 20,001 – 30,000 บาท 
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จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 รายได รายได 30,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 45.5 

โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรายได 30,000 บาท ขึ้นไป  รองลงมาคือรายได ตํ่า กวา 10,000 บาท 

และรายได 20,001 – 30,000 บาท ตามลําดับ 

ในดานสวนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย )𝑥�   = 4 .69 (

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสงเสริมการขาย อยูในระดับดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ย  )𝑥�   =4.79  (ดาน

ราคา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย  )𝑥�   =4.57  (ดาน ผลิตภัณฑ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย )𝑥�  =

4 .69 (และ ดาน ชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย )𝑥�   = 4 .80(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

  

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 ในการปฏิบัติงานคร้ังน้ีถือวา ผานไปไดดวยดีมีทั้งอุปสรรค และความประสบความสําเร็จได

เรียนรูอะไรใหม ๆ ในแนวคิดมีความละเอียดออนที่มากขึ้นในการทํางาน และรูจักการแกไขปญหาที่เจอ 

วาตองแกไขอยางไร และมีอาจารยที่คอยแนะนําเปนสิ่งที่ดีในการดําเนินงานคร้ังน้ี สุดทายโครงการน้ี

ไมวาผลจะเปนอยางไรจะดีหรือไมดีเราทําดีที่สุดและเต็มที่ที่สุดแลว 

การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

 1.การนําของที่ไมใชแลวมารีไซเคิลมาใชใหม 

 2.เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่ดี 

 3.ไดรูวาการทําธุรกิจมีหลักพื้นฐานอยางไรบาง 

สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมทีปฏิบัต ิ

1 มิ.ย. 62 1.เตรียมคิดรูปแบบนวัตกรรม 

2 มิ.ย. 62 2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3 มิ.ย. 62 3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4 ต.ค. 62 4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ที่จะทําสิ่งประดิษฐ 

5 ก.ค. 62 5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ 

6 พ.ย. 62 6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

7 พ.ย. 62 7. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

 1.การติดในสวนของตัวไฟตองเปลี่ยนมาเปนอีกแบบ 

 2.แผนการเงินผิดพลาดตองแกไขหลายรอบ 

 3.ไมคอยมีเวลาในการประดิษฐผลิตภัณฑสักเทาไหรเน่ืองจากตองทํางานแตก็สามารถหาเวลา

มาทําได 

 4.ไวนิลที่สั่งทําไมตรงกับที่สั่งไวเน่ืองจากเราตองการเปนแนวต้ังยาวแตกับไดมาเปนแบบ

สี่เหลี่ยม 
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ขอเสนอแนะ แนะแนวทางในการพัฒนา 

 1.ตองวางแผนเกี่ยวกับวงจรไฟใหละเอียดไมงั้นจะผิดพลาด 

 2.ตองใจเย็นๆ ทําทีละขั้นตอนใหถูกตองเพื่อที่จะไมตองแกไขหลายๆคร้ัง 

 3.ควรสั่งไวนิลใหละเอียดโดยบอกความสูงเทาไหรความกวางเทาไหรระบุใหชัดเจน 
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บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ....................................................................................    

ท่ีปรึกษาโครงการ  ................................................................... 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ  ............................................................. 

 ผูรับผิดชอบโครงการ.....................................................ระดับชั้น..................เลขที่............. 

                                .......................................................ระดับชั้น..................เลขที่.............                                   

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

1 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   

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

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

15-31 ก.ค.62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3   

(วิธีการดําเนินโครงการ) 

1 -30 ส.ค.62   

แผนธุรกิจ    

- บทสรุปผูบริหาร    

- วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ    

- ความเปนมาของธุรกิจ    

- ผลิตภัณฑ    

- วิเคราะหอุตสาหกรรม และการตลาด    

- แผนการบริหารจัดการ    

- แผนการตลาด    

- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

- แผนการเงิน    

- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 สง PowerPoint (โครงการ + บทที่ 1-3 + 

แผนธุรกิจ กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรียม

นําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 1 

(โครงการ +บทที่ 1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62   

ปวส.2 
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7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศ จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

ลําดับ

ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

8 กําหนดสง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ

ตลาด และ แผนการผลิต) กับอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเตรียมนําเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

รวมทั้งการออกรานจัดแสดงสินคา/ บริการ/ 

แสดงผลงานประดิษฐ) 

1-8 พ.ย.62   

9 นําเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกราน 

จัดแสดงสินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

.... พ.ย. 62   

10 กําหนดสง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   

11 งาน ATCนิทรรศน 

(ออกราน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค.62   

12 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

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

13 กําหนดสง เน้ือหา บทที่  5 

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปรรค 

และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา)) 

20-24 ม.ค.63   

14 กําหนดสง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   

15 กําหนดสง ภาคผนวก ก-ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ

ผูจัดทําโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอ และสารบัญ 

10-14ก.พ.63   

17 กําหนดสง ตรวจรูปเลมโครงการ 17-21ก.พ.63   

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

ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2561 

 

ชื่อโครงการ                         Good Night Shop 

ระยะเวลาการดําเนินงาน         มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 

สถานที่การดําเนินงาน            ซอยวัดดาน 48 

ประมาณคาใชจาย                   4,000 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

              1.  นาย ธนพล                    บํารุงชีพ     รหัสนักศึกษา       41000            ปวส.2/31 

2.  นาย จตุพล                     สีลาโส       รหัสนักศึกษา       40887            ปวส.2/31 

 

ลงชื่อ........................................................................................ประธานของการ 

(นาย จตุพล   สีลาโส)…../…../….. 

 

ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ                          ความเนของอาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

…………………………………………                    …………………………………………... 

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

………………………………………… ……………………………………………. 

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

(อาจารย วงคเดือน   ประไพวัชรพันธ)…/…/… (อาจารย อุดมพร   เปตานนท)…/…/… 

 

ลงชื่อ................................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
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              (อาจารย วงคเดือน   ประไพวัชพันธ)…/…/… 

วัตถุประสงค 

          1.เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

          2.เพื่อสรางอาชีพและรายไดระหวางการศึกษา 

          3.เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการขายสินคา 

เปาหมาย 

          1.สรางผลกําไร รายไดใหกับนักศึกษา 

          2.เพื่อปฏิบัติงานทดลองขายสินคาในสถานที่จริง 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันตรียมการ 

         1.เตรียมคิดรูปแบบขายสินคา 

         2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน  

         3.รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา 

         4.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําธุรกิจ 

         5.จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติ 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

         1.การซื้ออุปกรณ และตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

         2.ทดลองปฏิบัติการประดิษฐ และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

        3.ปฏิบัติดําเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการขาย และ ที่วางแผนไว 
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ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

       1.สรุปผลการปฏิบัติงานบริการ และงบประมาณผลกําไร ขาดทุน    

       2.แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา 

 

ชื่อโครงการ                     Good Night Shop 

แผนงาน                           นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุม ขายสินคา 

อาจารยที่ปรึกษา               อาจารย วงคเดือน ประไพวัชรพันธ 

อาจารยที่ปรึกษารวม         อาจารย อุดมพร เปตานนท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

                   1.นาย จตุพล    สีลาโส         ประธานโครงการ 

                   2.นาย ธนพล    บํารุงชีพ      รองประธานโครงการ 

หลักการและเหตุผล 

          ในปจจุบันสิ่งประดิษฐมีหลายแบบที่ประดิษฐออกมาหลายอยางหลายแบบตางชิ้นก็แตกตางกันไป

บางอยางก็มีความแปลกใหมไมเหมือนใครบางอยางก็นิยมแบบเดิมแตสิ่งประดิษฐที่ทําคือโคมไฟทําจากลอ

รถจักรยานมีความแปลกใหมและมีความเปนวินเทจและทําออกมานิยมแบบสมัยเกาทําใหดึงดูดลูกคาที่มี

ความชอบวินเทจหรือสมัยเกาๆมีความสวยงามตอนเปดไฟเวลากลางคืนใชไปตกแตงตามงานตางๆไดหรือจะเอา

ไปไวต้ังในหองนอนเวลากลางคืนไดเหมืนกันใชไดทุกเพศทุกวัย 

         มีคุณคาทางดานการใชงานหรือเปนงานโชวสิ่งประดิษฐแปลกใหมไดมีการดัดแปลงรูปแบบจากโครมไฟ

โดยการใชลอจักรยานมาใชเปนโครงแลวใชหลอดไฟติดตามรอบวงลอใหทั่งและมีการตอสายไฟเขากะ

หลอดไฟทําใหเกิดไฟตอดรอบลอจักรยานกระแสไฟเกิดจากมอเตอรไฟแบตเตอร่ีเปนตัวจายกระแสไฟทําใหไฟ

ติดได 
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     ทั้งน้ีผูจัดทําโครงการจึงไดจัดทําหลายรูปแบบหลายออกแบบสิ่งประดิษฐทําใหลูกคามีการเลือกซื้อสินคา

ไดมากขึ้นและแถมมีการใหลูกคามีสวนรวมในการลงมือทําโคมไฟจากลอจักรยานดวยตนเองอีกดวยทําใหลูกคา

มีความสนใจและอยากจะรวมมือในการทําเพื่อเปนการฝกทักษะการออกแบบสรางสรรคสิ่งประดิษฐของตัวเอง

อีกดวยและเอาไปใชในชีวิตประจําวันหรือเปนอาชีพในอนาคตได 

    งบประมาณ และ วัสดุอุปกรณ 

งบประมาณในการลงทุนคนละ 2,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเปน 4,000 บาท 

1.อุปกรณ 

         โครงลอจักรยาน                                                                               150   บาท 

          แผงหลอดไฟ         200   บาท 

          สายไฟ         120   บาท 

          มอเตอรไฟ         110   บาท 

          แบตเตอร่ีตัวจายกระแสไฟ          160   บาท 

         กาวตราชาง         60   บาท  

         สีกระปอง          75   บาท 

  2.เบ็ดเตล็ด 

        คาปายราน/สื่อโฆษณา      500  บาท 

       คาเคร่ืองแบบพนักงาน 150 (2 คน)      300  บาท            

       คาใชจายอ่ืนๆ       650  บาท       

       รวม      2,325  บาท 
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การติดตามผลและการประเมิน 

      1.นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

      2.แบบทดสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา 

      3.รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

ผลท่ีขาดวาจะไดรับ 

     1.บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

     2.เกิดการสรางรายไดระหวางการศึกษา 

     3.เกิดความคิดสรางสรรคในการวางแผนกลุยุทธการประดิษฐ 

ปญหาและอุปสรรค 

     1.วัตถุดิบที่ใชอาจมีราคาตนทุนสูงและไมสามารถเก็บไวไดนาน 

     2.สินคาที่ทําอาจจะเกาหรือเสื่อมสภาพ 

ขอเสนอแนะ 

     1มีการวางแผนในการซื้อวัตถุดิบอยางเหมาะสม และหาแหลงวัตถุดิบสํารองไดและมีราคาที่ถูก 

     2.วางแผนในการผลิตแตละวัน  
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บันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษารวม 

โครงการ                                สิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอจักรยาน 

ที่ปรึกษาโครงการ               อาจารย วงคเดือน ประไพวัชรพันธ 

ที่ปรึกษารวมโครงการ         อาจารย อุดมพร เปตานนท 

ผูรับผิดชอบโครงการ          นาย จตุพล    สีลาโส         ระดับชั้น  ปวส.2/31  เลขที่ 13 

                                         นาย ธนพล    บํารุงชีพ      ระดับชั้น  ปวส.2/31  เลขที่ 20 

ลําดับ 

ที่ 

รายการ วันที่ ลงชื่อ 

ที่ปรึกษา 

ลงชื่อ 

ที่ปรึกษารวม 

1 สงโครงการเพื่ออนุมัติ 9-30 มิ.ย 62   

2 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 1 (บทนํา) 25-26 มิ.ย 62   

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 

16 ก.ค 62   

4 กําหนดสงเน้ือหา บทที่ 3 

(วิธีการดําเนินโครงการ) 

20 ส.ค 62   

5 แผนธุรกิจ 20 ส.ค 62   

 -  บทสรุปบริหาร    

 -  วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ    

 - ความเปนของธุรกิจ    

 - ผลิตภัณฑ    

 - วิเคราะหอุสาหกรรม และ การตลาด    

 - แผนการตลาด    

 - แผนการประดิษฐ/การขาย    

 - แผนการเงิน    

 - แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

6 สง PowerPoint(โครงการ+แผนธุรกิจ) 10 ก.ย 62   
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ลําดั

บ 

ที่ 

รายการ วันที่ ลงชื่อ 

ที่ปรึกษา 

ลงชื่อ 

ที่ปรึกษารวม 

7 นําเสนอโครงการ (PowerPoint) คร้ังที่ 1 

(โครงการ+บทที่ 3+แผนธุรกิจ) 

15 ก.ย 62   

 

8 

ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ) 

เขารับการนิเทศจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค 62   

 

9 

นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 2 

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการจะ 

แสดงสินคา/บริการ/แสดงผลการประดิษฐ) 

24 พ.ย 62   

10 งาน ACTนิทรรศการ 14 ธ.ค 62   

11 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

- ปฏิบัติงานรายบุคคล 

14 ม.ค 63   

 บัญชี+ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ    

12 กําหนดสงเน้ือหา บทที่ 5 

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ) 

21 ม.ค 63   

13 กําหนดสงบรรณานุกรม 28 ม.ค 63   

14 กําหนดสง 

ภาคผนวก ก 

11 ก.พ 63   

 ภาคผนวก ข    

 ภาคผนวก ค     

 ภาคผนวก ง    

15 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ 18 ก.พ 63   

 กําหนดสง บทคัดยอ    

16 ตรวจรูปเลมโครงการ 22 ก.พ 63   

17 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 22 ก.พ 63   
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สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส่ีแยกบางนา 

ถนนแบร่ิง 

ซอยพรสวาง 14 อรรถวิทย 



77 
 

 

 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟลอจักรยาน 

(Good Night Shop) 

สวนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐโคมไฟลอจักรยาน 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงไปในชอง □ เพียง 1 ชอง ตามความเปนจริง  

1. เพศ  

□ 1. ชาย  □ 2. หญิง  

2. อายุ  

□ 1. อายุตํ่ากวา 20 ป  □ 2. อายุ 20 -30 ป  

□ 3. อายุ 31 -40 ป   □ 4. อายุ 41 -50 ป  

□ 5. อายุ 50 ปขึ้นไป  

3. สถานภาพสมรส  

□ 1. โสด  □ 2. สมรส  

□ 3. หมาย/หยา /แยกกันอยู 

4. ระดับการศึกษา  

□ 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี  □ 2. ปริญญาตรี  

□ 3. สูงกวาปริญญาตรี  □ 4. อ่ืนๆ..................... 
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5. อาชีพ 

□ 1. นักเรียน/นักศึกษา                             □ 2. รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  

 □ 3. บริษัทเอกชน/รับจาง                          □ 4. กิจการสวนตัว/อาชีพอิสระ  

 □ 5. อ่ืนๆ...........................  

6.รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

□ 1.รายได ตํ่า กวา 10,000 บาท               □ 2. รายได 10,000 – 20,000 บาท 

□ 3. รายได 20,001 – 30,000 บาท          □ 4. รายได 30,000 บาท ขึ้นไป  
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สวนท่ี 2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่มีผลตอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟลอจักรยาน 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

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

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

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

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

*** ขอขอบคุณที่ทานเสียสละเวลาในการใหขอมูลตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี*** 

 

 

 

 

ขอ 

 

 

 

 

รายการ 

ระดับความสําคัญ 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

 

1 

ดานผลิตภัณฑ 

รูปแบบของผลิตภัณฑ 

     

2 ความคุมคาในการใชงาน      

3 คุณภาพของผลิตภัณฑ      

 

1 

ดานราคา 

ความคุมคากับราคา 

     

2 ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ      

 

1 

ดานชองทางจัดจําหนาย 

การติดตอหรือซื้อผลิตภัณฑไดงาย 

     

2 รานต้ังอยูใกลกับแหลงชุมชน      

3 สามารถสั่งซื้อไดผานทางอินเทอรเน็ต      

 

1 

ดานการสงเสริมการตลาด 

มีสวนลดเมื่อซื้อสินคา 2 ชิ้นเหลือ 2,600 บาท  

     

2 มีปายประชาสัมพันธตางๆ ชัดเจน      

3 มีปายรานจัดแสดงสินคา      
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รายงานผล แบบสอบถาม 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอจักรยาน (Good Ningt Shop) 

            แบบสอบถามชุดน้ีเปนการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอจักรยาน (Good Ningt Shop)  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ มี

ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 110 คน 

แบบสอบถามมี 2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคม

ไฟจากลอจักรยาน (Good Ningt Shop) 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

 ชาย 

 หญิง 

20 

90 

18.2 

81.8 

รวม 110 100.0 

2.อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุตํ่ากวา 20 ป  60 54.5 

อายุ 20 -30 ป 20 18.2 

อายุ 31 -40 ป 9 8.2 

อายุ 41 -50 ป 6 5.5 

อายุ 50 ปขึ้นไป 15 13.6 

รวม 110 100.0 

3.สถานภาพสมรส  จํานวน (คน) รอยละ 

โสด 50 45.5 

สมรส 45 40.9 

หมาย/หยา /แยกกันอยู 15 13.6 

รวม 110 100.0 
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4. ระดับการศึกษา  จํานวน (คน) รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 80 72.7 

ปริญญาตรี 10 9.1 

สูงกวาปริญญาตรี 20 18.2 

รวม 110 100.0 

5. อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 50 45.5 

รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 20 18.2 

บริษัทเอกชน/รับจาง                           20 18.2 

กิจการสวนตัว/อาชีพอิสระ 20 18.2 

รวม 110 100.0 

6.รายไดเฉลี่ยตอเดือน  จํานวน (คน) รอยละ 

รายได ตํ่า กวา 10,000 บาท                30 27.3 

รายได 10,000 – 20,000 บาท 10 9.1 

รายได 20,001 – 30,000 บาท           20 18.2 

รายได 30,000 บาท ขึ้นไป 50 45.5 

รวม 110 100.0 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอจักรยาน (Good Ningt Shop)   ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ปรากฏผลขอมูลดังน้ี 

 เพศ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน  20 คน คิดเปนรอยละ 18.2  และเพศหญิง 

จํานวน  90  คน คิดเปนรอยละ 81.8 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ

ชาย 

 อายุ ผูตอบแบบสอบถามมีอายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน  60 คน  คิดเปนรอยละ 54.5 อายุ 20 -

30 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 อายุ 31 -40 ปจํานวน  9 คน  คิดเปนรอยละ 8.2 อายุ 41 -

50 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.5  อายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.6 โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุตํ่ากวา 20 ป รองลงมาคือ 20 -30 ป ตามลําดับ 

 สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามโสด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 45.5 สมรส

จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 40.9 หมาย/หยา /แยกกันอยู จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.6 โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก โสด รองลงมาคือ สมรส และ หมาย/หยา /แยกกันอยู ตามลําดับ 
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ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 80 คน 

คิดเปนรอยละ 72.7 ปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9.1 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน 

คิดเปนรอยละ 18.2 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

รองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี และปริญญาตรี ตามลําดับ 

นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน/รับจาง                         กิจการ

สวนตัว/อาชีพอิสระ 

 อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 45.5 รับ

ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 บริษัทเอกชน/รับจาง จํานวน 20

คน คิดเปนรอยละ 18.2 กิจการสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 โดยผูตอบ 

แบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

บริษัทเอกชน/รับจางและกิจการสวนตัว/อาชีพอิสระ ตามลําดับ 

รายได ตํ่า กวา 10,000 บาท              รายได 10,000 – 20,000 บาท  รายได 20,001 – 30,000 บาท          

รายได 30,000 บาท ขึ้นไป 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ผูแบบสอบถามมีรายได ตํ่า กวา 10,000 บาท จํานวน 30 คน คิดเปน

รอยละ 27.3 รายได 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9.1 รายได 20,001 – 

30,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 รายได รายได 30,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 50 คน 

คิดเปนรอยละ 45.5 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรายได 30,000 บาท ขึ้นไป รองลงมาคือ

รายได ตํ่า กวา 10,000 บาท และรายได 20,001 – 30,000 บาท ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟจาก

ลอจักรยาน (Good Ningt Shop) 

 สามารถจัดลําดับคาเฉลี่ย(𝑥) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเทากับเกณฑ 

ดังน้ี 

 5 ระดับความพึงพอใจดีมากที่สุด  4 ระดับความพึงพอใจมาก 

 3 ระดับความพึงพอใจปานกลาง  2 ระดับความพึงพอใจนอย 

 1 ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 � SD 

ดานผลิตภัณฑ  

รูปแบบของผลิตภัณฑ 61.8% 27.3% 10.9% - - 4.50 0.68 

ความคุมคาในการใชงาน 63.6% 27.3% 9.1% - - 4.54 0.65 

คุณภาพของผลิตภัณฑ 87.3% 12.7% - - - 4.87 0.33 

ดานราคา  

ความคุมคากับราคา 54.5% 34.5% 10.9% - - 4.43 0.68 

ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 67.3% 18.2% 14.5% - - 4.52 0.73 

ดานชองทางการจัดจําหนาย  

การติดตอหรือซื้อผลิตภัณฑไดงาย 92.7% 7.3% - - - 4.92 0.26 

รานต้ังอยูใกลกับแหลงชุมชน 92.7% 7.3% - - - 4.92 0.26 

สามารถสั่งซื้อไดผานทางอินเทอรเน็ต 57.3% 36.4% 6.4% - - 4.50 .61 

ดานการสงเสริมการตลาด  

มีสวนลดเมื่อซื้อสินคา 2 ชิ้นเหลือ 2,600 บาท   69.1% 30.9% - - - 4.69 0.46 

มีปายประชาสัมพันธตาง ๆ ชัดเจน 82.7% 17.3% - - - 4.82 0.37 

มีปายรานจัดแสดงสินคา 87.3% 12.7% - - - 4.87 0.33 

 

หมายเหตุ เกณฑบอกระดับความคิดเห็นเสนอแนะโดย John.W.Best ดังน้ี  

 ถา 𝑥คะแนน 4.50-5.00 คือ ดีมากที่สุด 

 ถา xคะแนน 3.50-4.49 คือ มาก 

 ถา �̅�คะแนน 2.50-3.49 คือ ปานกลาง 

 ถา �̅�คะแนน 1.50-2.49 คือ นอย 

 ถา 𝑥 �คะแนน 1.00-1.49 คือ นอยที่สุด 
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สวนประสมทางการตลาด 𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

   1.ดานผลิตภัณฑ 4.69 0.39 ดีมากที่สุด 

   2.ดานราคา 4.57 0.46 ดีมากที่สุด 

   3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.80 0.27 ดีมากที่สุด 

   4.ดานการสงเสริมการตลาด 4.79 0.35 ดีมากที่สุด 

รวม 4.69 0.37 ดีมากที่สุด 

จากปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอ

จักรยาน (Good Ningt Shop) ในดานสวนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ย (X = 4.69) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสงเสริมการขาย อยูในระดับดีมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ย (x= 4.79) ดานราคา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (x= 4.57) ดานผลิตภัณฑ อยู

ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย(x= 4.69) และ ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด มี

คาเฉลี่ย (x = 4.80) 

สรุปรายงานผลของแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากผลการสํารวจปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐโคมไฟจากลอจักรยาน (Good Ningt Shop) ของนักศึกษาในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 110 คน ปรากฏผลขอมูลดังน้ี 

เพศ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน  20 คน คิดเปนรอยละ 18.2  และเพศหญิง 

จํานวน  90  คน คิดเปนรอยละ 81.8 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ

ชาย 

 อายุ ผูตอบแบบสอบถามมีอายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน  60 คน  คิดเปนรอยละ 54.5 อายุ 20 -

30 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 อายุ 31 -40 ปจํานวน  9 คน  คิดเปนรอยละ 8.2 อายุ 41 -

50 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.5  อายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.6 โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุตํ่ากวา 20 ป รองลงมาคือ 20 -30 ป ตามลําดับ 

 สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามโสด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 45.5 สมรส

จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 40.9 หมาย/หยา /แยกกันอยู จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.6 โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก โสด รองลงมาคือ สมรส และ หมาย/หยา /แยกกันอยู ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 80 คน 

คิดเปนรอยละ 72.7 ปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9.1 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน 

คิดเปนรอยละ 18.2 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

รองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี และปริญญาตรี ตามลําดับ 
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นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน/รับจาง                         กิจการ

สวนตัว/อาชีพอิสระ 

 อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 45.5 รับ

ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 บริษัทเอกชน/รับจาง จํานวน 20

คน คิดเปนรอยละ 18.2 กิจการสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 โดยผูตอบ 

แบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

บริษัทเอกชน/รับจางและกิจการสวนตัว/อาชีพอิสระ ตามลําดับ 

รายได ตํ่า กวา 10,000 บาท              รายได 10,000 – 20,000 บาท  รายได 20,001 – 30,000 บาท          

รายได 30,000 บาท ขึ้นไป 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ผูแบบสอบถามมีรายได ตํ่า กวา 10,000 บาท จํานวน 30 คน คิดเปน

รอยละ 27.3 รายได 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9.1 รายได 20,001 – 

30,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 18.2 รายได รายได 30,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 50 คน 

คิดเปนรอยละ 45.5 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรายได 30,000 บาท ขึ้นไป รองลงมาคือ

รายได ตํ่า กวา 10,000 บาท และรายได 20,001 – 30,000 บาท ตามลําดับ 

ในดานสวนประสมทางการตลาด 4P’s โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (X = 

4.69) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสงเสริมการขาย อยูในระดับดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (𝑋�= 

4.79) ดานราคา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (X= 4.57) ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากที่สุด มี

คาเฉลี่ย(X= 4.69) และ ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (𝑋� = 4.80) 
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ภาคผนวก  ข 

- แบบสอบถาม 

- รายงานผลแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลิตภัณฑ หรือ บริการในโครงการ 

- ตราสินคาและรูปแบบผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ 

- เอกสารสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธโครงการ 

- รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ 

- รูปภาพข้ันตอนปฎิบัติงานโครงการ 
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1.ตราสินคา 

2.รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑ 

 2.1 ไม 

 2.2 ลอจักรยาน 

 2.3 วัสดุอุปกรณตางๆ 

3.รูปผลิตภัณฑ 
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4.รูปภาพข้ันตอนปฎิบัติงานโครงการ 
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ภาคผนวก ง ประวัติผูดําเนินโครงการ 
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ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

ชื่อ นามสกุล  :  นายจตุพล สีลาโส 

วัน เดือน ป   :   2 กันยายน 2542 

สถานที่เกิด   :  กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา   :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานที่ศึกษา  :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตําแหนงในโครงการ :  ประธานโครงการ 

 

ชื่อ นามสกุล  :  นายธนพล บํารุงชีพ 

วัน เดือน ป   :   2 พฤศจิกายน 2542 

สถานที่เกิด   :  สมุทรปราการ 

การศึกษา   :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานที่ศึกษา  :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ตําแหนงในโครงการ :  รองประธานโครงการ 
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