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วตัถุประสงคเ์พื่อ 1.เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
วสัดุเหลือใช ้3.เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม4.เพื่อให้นกัศึกษามี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
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ประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 
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จงัหวดั สมุทรปราการ 10540 
 2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 4,800 บาท เสียค่าใชจ่้าย 3,113 บาท คงเหลือ
เงิน 582 บาท 

3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงคข์องโครงการนั้น(1)สามารถ
สร้างมูลค่าใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละสามารถเพิ่มมูลค่าใหน้กัศึกษา (2) ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความ
ร่วมมือ จากการท างานเป็นทีม (3) แสดงความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัและสร้างผลิตภณัฑแ์ปลกใหม่และ
มีคุณค่า 
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4 . ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานโครงการ คือ (1). ขอความช่วยเหลือจากผูท่ี้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญ เก่ียวกบัการใชง้านของเคร่ืองมือเขม็ตอกถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม (2) ควรคน้หาขอ้มูล
แนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีความแปลกใหม่ร่วมสมยั และสอบถามอาจารยเ์พื่อน ามาเป็น
แนวทางในการออกแบบ 

5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์คือ (1)ขอความ
ช่วยเหลือจากผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ เก่ียวกบัการใชง้านของเคร่ืองมือเขม็ตอกถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 
(2)ควรคน้หาขอ้มูลแนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่ร่วมสมยั และสอบถาม
อาจารยเ์พื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ 

 6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อพวงมาลยัจากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่ม ผูต้อบ
แบบสอบถามปรากฏผลดงัน้ีดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความ
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด(x̅= 4.60, SD, = 0.47) (x̅= 4.60, SD, = 0.42) รองลงมา คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความความคิดเห็นอยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด (x ̅= 4.59, SD, = 0.48) และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบั พึงพอใจมากท่ีสุด(x ̅= 
4.55, SD, = 0.47
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บทที่ 1 

  บทน า 

หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองดว้ยปัจจุบนัพวงมาลยัหอมจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่น ไดรั้บความสนใจต่อกลุ่มผูบ้ริโภค
ชาวไทยนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะงานมาลยัหอมจากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่นท่ีมีความคิด
สร้างสรรคแ์ละมีแนวคิดไอเดียแปลกใหม่  และเป็นท่ีดึงดูดความสนใจไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริโภคชาว
ไทยหรือนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมีความสนใจสินคา้ความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร แต่มกัมี
ปัญหาในด้านการออกแบบ หรือรูปทรงของตัวผลิตภณัฑ์ไม่ตรงตามความต้องการ ของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคมีความทนัสมยั  มีรูปแบบการผลิต ท่ีเนน้ ความคงทนถาวรเกบ็ไดน้าน และมีความสวยงาม 
เป็นแหล่งหาวสัดุไดง่้าย เป็นวสัดุท่ีเหลือใช ้มีการช่วยลดภาวะโลกร้อน มีความพิถีพิถนัในการร้อย
มาลยัดว้ยฝีมือซ่ึงเก็บลายละเอียดไดง่้ายกว่า ซ่ึงเป็นสินคา้ดา้นความประณีตละเอียดอ่อน ท่ีท าดว้ย
ความใส่ใจทุกขั้นตอนในการร้อยมาลยัผูบ้ริโภคสามารถเลือกสีได ้เช่น   สีขาว     สีเขียว    สีด า    สี
ชมพู     สีแดง      สีม่วง     สีทอง   สีน ้ าเงิน  สีฟ้า และมีขนาดใหเ้ลือก ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ มีแบบทั้งหมด3แบบ แบบพื้นฐาน แบบลายไทย แบบลายอุบะ สามารถเป็นของท่ีละลึกหรือ
ของขวญัใหก้บัคนท่ีเรารักและสามารถไปไหวพ้ระได ้เน่ืองดว้ยปัจจุบนังานหตัถกรรม ถือเป็นงาน
ประดิษฐท่ี์ก าลงัไดรั้บความสนใจต่อกลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งมากพวงมาลยัจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มเป็นอีก
หน่ึงงานท่ีน่าดึงดูดความสนใจไอเดียแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแต่มกัมีปัญหาในดา้นการออกแบบ 
หรือการออกแบบลวดลายบางประเภทอาจติดลิขสิทธ์ิในการออกแบบรูปทรงของตวัผลิตภณัฑไ์ม่
ตรงตามความตอ้งการของผูผ้ลิตเน่ืองจาก ขนาดและสีสันของซองน ้ ายาปรับผา้นุ่มท่ีใช้แลว้มี
จ านวนจ ากดัซ่ึงปัญหาน้ีท าใหผ้ลผลิตมีลกัษณะการท าออกมานอ้ยมากเกินจึงเกิดปัญหาลวดลายติด
ลิขสิทธ์ิเกิดข้ึน 
 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการน า เศษถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มท่ีเหลือใชก้ลบัมา
ใชใ้หม่ใชเ้กิดประโยชน์   ในการสร้างสรรคแ์นวคิดแปลกใหม่  เพื่อเพิ่มมูลค่าในตวัผลิตภณัฑก์าร
คิดสร้างสรรคผ์ลงานตวัผลิตภณัฑ ์รูปแบบสวยงามแปลกใหม่ร่วมสมยัไม่เหมือนใคร เพื่อให้เห็น
คุณค่าของวสัดุเหลือใชท่ี้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ให้เกิดประโยชน์ไดห้ลายๆอยา่ง ทั้งเป็นการลง
มือปฏิบติัจริงของนกัศึกษา และเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บั นกัศึกษาอีกดว้ยในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
เป้าหมาย 

1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 
การติดตามผลและการประเมิน 

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

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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



                                                                                                                                                                   

บทที่ 2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุท่ีเหลือใช ้พวงมาลยัหอมจากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่ม
ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ ดงัน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์

2. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์
3. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
4. แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 
5. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

1. แนวคดิเกีย่วกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 
วตักรรมมาจากค าภาษาองักฤษว่า “Innovation” ตามรากศพัท์หมายถึง การกระท าท่ีใหม่

ของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค านิยามของ ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (2549) ไดใ้ห้ความหมาย
ของนวตักรรมไวว้่า นวตักรรมคือ “ ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม” 

ทอมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes) ไดใ้ห้ความหมายของ “นวตักรรม” ว่า เป็นการน าวิธีการ
ใหม่ ๆ มาปฏิบติัหลงัจากไดผ้่านการทดลองหรือไดรั้บการพฒันามาเป็นขั้น ๆ แลว้ เร่ิมตั้งแต่การ
คิดคน้ (Invention) การพฒันา (Development) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบติั
ก่อน (Pilot Project) แลว้จึงน าไปปฏิบติัจริง ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา  

มอร์ตัน (Morton,J.A.) ให้ความหมาย “นวตักรรม” ว่าเป็นการท าให้ใหม่ข้ึนอีกคร้ัง
(Renewal) ซ่ึงหมายถึง การปรับปรุงส่ิงเก่าและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน 
หรือองคก์ารนั้น ๆ นวตักรรม ไม่ใช่การขจดัหรือลม้ลา้งส่ิงเก่าใหห้มดไป แต่เป็นการ ปรับปรุงเสริม
แต่งและพฒันา 

วชัรพล  วบูิลยศริน (2556 : 10) กล่าวถึงความหมายของ นวตักรรม คือ แนวคิด วิธีการ
ปฏิบติั หรือส่ิงใหม่ท่ียงัไม่แพร่หลายหรือยงัไม่เคยใชม้าก่อน และเขา้มาเปล่ียนแปลงกระบวนการ
หรือส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม โดยผา่นการคิดคน้ประดิษฐข้ึ์นมาใหม่ หรือพฒันาจากของเดิมท่ีมีอยูใ่หท้นัสมยั 
และปรับปรุงจนไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ ( อา้งอิงจาก https://jarernsri512.wordpress.com) 
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องค์ประกอบของนวัตกรรม ประกอบด้วย 
1. ความใหม่ ใหม่ในทีน้ีคือ ส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีผูใ้ดท ามาก่อน เคยท ามาแลว้ในอดีตแต่น ามาร้ือ

ฟ้ืนใหม่ หรือเป็นส่ิงใหม่ท่ีมีการพฒันามาจากของเก่าท่ีมีอยูเ่ดิม 
2. ใช้ความรู้หรือความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันานวตักรรมตอ้งเกิดจากการใช้ความรู้และ

ความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างและพฒันา ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ หรือการท าซ ้ า 
3. มีประโยชน์ สามารถน าไปพฒันาหรือแกปั้ญหาในการด าเนินงานได ้ถา้ในทางธุรกิจตอ้งมี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม 
4. นวตักรรมมีโอกาสในการพฒันาต่อได ้
ช้ันตอนของนวตักรรม  
1. การคิดคน้ (Invention) เป็นการยกร่างนวตักรรมประกอบดว้ยการศึกษาเอกสารทฤษฎีท่ี

เก่ียวกบันวตักรรม การก าหนดโครงสร้างรูปแบบของนวตักรรม 
2. การพฒันา ( Development) เป็นขั้นตอนการลงมือสร้างนวตักรรมตามท่ียกร่างไว ้การ
ตรวจสอบคุณภาพของนวตักรรมและการปรับปรุงแกไ้ข 

              3. ขั้นน าไปใชจ้ริง(Implement) เป็นขั้นท่ีมีความแตกต่างจากท่ีเคยปฏิบติัเดิมมา ในขั้นตอนน้ี
รวมถึงขั้นการทดลองใชน้วตักรรม และการประเมินผลการใชน้วตักรรม 
               4. ขั้นเผยแพร่ ( Promotion) เป็นขั้นของการเผยแพร่ การน าเสนอ หรือการจ าหน่าย 

หลกัการสร้างสรรค์งานประดษิฐ์  
การสร้างสรรคง์านประดิษฐใ์หป้ระดิษฐใ์หป้ระสบผลส าเร็จนั้น ผูเ้รียนตอ้งมีความพึงพอใจ ใน

การท างาน โดยยดึหลกัการดงัน้ี 
1. หมัน่ศึกษาหาความรู้ในงานท่ีตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญการในชุมชนการ

โรงเรียน จากตวัอยา่งส่ิงประดิษฐท่ี์สนใจ 
2. ศึกษาหลกัการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบติังาน ในการประดิษฐ์ช้ินงานโดยการวิเคราะห์ 

ดว้ยตนเองหรือศึกษาจากผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ หรือจากส่ือต่าง ๆ เช่น วารสาร หนงัสือ เป็นตน้ 
3. ทดลองการปฏิบติัการประดิษฐ์ ผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้และทดลองปฏิบติัตามแนวคิดท่ีได้

สร้างสรรคไ์ว ้และมีการปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องจนส าเร็จเป็นช้ินงานประดิษฐท่ี์พึงพอใจ
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การออกแบบงานประดิษฐ์ 
การออกแบบงานประดิษฐ์ เป็นการสร้างรูปลกัษณ์ของช้ินงาน โดยอาศยัความคิดสร้างสรรค์

ความรู้ความเขา้ใจ ในหลกัการออกแบบและน ามาใช ้ท าให้การออกแบบช้ินงานนั้นมีคุณค่าและน่าสน
ในยิง่  

1.  การออกแบบ หมายถึง การท าตน้แบบ หรือการท าโครงสร้างของช้ินงานท่ีตอ้งการประดิษฐ์ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลงานส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั โดยการเลือกวสัดุ เลือกสี ท่ีน ามาใชใ้หเ้หมาะสมสวยงาม 

2.    ท่ีมาของการออกแบบงานประดิษฐ ์
2.1. การศึกษาแบบของงานท่ีตนสนใจจากหนงัสือ นิตยสารแลว้ทดลองปฏิบติั 

              2.2. การดดัแปลงแบบท่ีมีอยูเ่ดิม หรือแบบตวัอยา่งโดยท าการศึกษาแบบ จนเกิดความ
เขา้ใจ จึงปฏิบติัการสร้างแบบ โดยการน าเอาแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไป
ผสมผสานท าใหไ้ดแ้บบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร 

2.3. การออกแบบดว้ยตนเองคือการออกแบบท่ีเกิดจากแนวคิดของตนเองและทดลอง
ปฏิบติัสร้างแบบจนไดแ้บบท่ีสวยงาม เหมาะสมตามความตอ้งการ 

ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 
1.    งานประดิษฐมี์ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของไทย 
2.    งานประดิษฐมี์ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 
3.    งานประดิษฐช่์วยใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ 
4.    งานประดิษฐช่์วยใหก้ารท างานของสมองและประสาทสมัผสัประสานสมัพนัธ์กนั 
5.    ใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัตกแต่ง ของขวญัท่ีระลึก 
6.    รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
7.    เป็นการฝึกลกัษณะนิสัยในการท างานใหมี้ความอดทน     
(อา้งอิงจากhttp://netra./pru.ac.th) 
 

2. แนวคดิการออกแบบผลติภัณฑ์ 
แนวคิดในเร่ืองวฎัจกัรของผลิตภณัฑ ์ ช้ีให้เราเห็นว่าระดบัของผลก าไรจะไม่คงท่ีอยูต่ลอดไป

โดยไม่ลดลง  สินค้าใด ๆ ก็ตามย่อมจะต้องถึงจุดอ่ิมตัวและถดถอยเหมือนกันหมด ด้วยเวลาและ
ความเร็วท่ีต่างกนัออกไป  ดงันั้นการพฒันาผลิตภณัฑห์รือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา  จึงเป็น
แนวทางใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไปไม่ส้ินสุด 
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การลงทุนพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ก็มีความเส่ียงสูงมาก สภาพการณ์ของตลาดมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งสลบัซบัซ้อนและไม่แน่นอน  อตัราการลม้เหลวของผลิตภณัฑใ์หม่จึงค่อนขา้งสูง  ผลิตภณัฑบ์าง
ชนิดเป็นผลจากความคิดสร้างสรรคท่ี์ดีมากแต่ไม่มีโอกาสพฒันา อย่างไรก็ตาม เวลาพูดถึงผลิตภณัฑ์
ใหม่  ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นส่ิงประดิษฐ์ใหม่ถอดดา้มเสมอไป  ผลิตภณัฑ์ใหม่ส่วนมากเป็นนวตักรรมท่ี
พฒันาข้ึนมาจากประดิษฐ์กรรมเก่า แต่ใชป้ระโยชน์ไดดี้กวา่เดิม  และเป็นท่ียอมรับของทอ้งตลาด  การ
หยบิยมืเอาความคิดหรือผลงานออกแบบในอดีตมาขดัเกลาใหม่  พฒันาต่อเติมเสริมแต่งใหข้ยายออกไป
เป็นฐานของการสร้างนวตักรรมท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด 

การหาความคิดใหม่ ๆ เป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีส าคญั  
แต่เราจะฟูมฟักและบ่มเพาะความคิดต่าง ๆจะพฒันาความคิด  จะคน้หาความคิดจากไหน  และดว้ยวิธี
ใด  เป็นค าถามท่ีนกัออกแบบมือใหม่ประสงคจ์ะไดรั้บค าตอบมากท่ีสุดส่ิงแรกท่ีควรท าและบงัเกิดผลท่ี
รวดเร็ว คือการมองหาค าแนะน า การช้ีแนวทาง การอรรถาธิบาย  และการศึกษาผลงานของนกัออกแบบ
รุ่นก่อน  เพื่อจะไดเ้ขา้ใจวิธีคิดและวีท างานของเขาเหล่านั้น  แลว้น ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมแต่ในรูป
ขององคก์รแลว้  การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ทุกชนิดลว้นเร่ิมตน้มาจากแนวความคิดทั้งส้ิน  และมกัเป็น
การท างานร่วมกนัเป็นทีม  โดยเปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีความรู้และทกัษะต่างกนัช่วยกนัคิด
ช่วยกนัพฒันา  แต่ทั้งน้ีแนวคิดใหม่ท่ีไดม้านั้น  จะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดบอ้มของการด าเนินธุรกิจ
นั้นดว้ย  จึงจะเกิดประโยชน์แทจ้ริงได ้

การออกแบบผลติภัณฑ์ท่ีเน้นคุณค่าทางความงาม 
รูปลกัษณ์ท่ีงดงามสะดุดตานับเป็นหัวใจพื้นฐานของผลิตภณัฑ์  และผลิตภณัฑ์บางประเภท

ประเด็นในการพิจารณาเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค  อาจไม่ใช่เร่ืองของสมรรถนะหรือคุณสมบติัพิเศษโดด
เด่นส าหรับการใชง้านของผลิตภณัฑน์ั้น  แต่กลบัเป็นความพึงพอใจในความงามของรูปโฉมภายนอก
เป็นประเด็นส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  แนวคิดน้ีมีลกัษณะท่ีสนองตอบค่านิยมในสังคมมากกว่า
ความจ าเป็นหรือความตอ้งการขั้นพื้นฐาน  สอดคลอ้งกบัสุภาษิตไทยท่ีว่า  ไก่งามเพราะขน  คนงาม
เพราะแต่ง ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองประดบั เส้ือผา้ ของขวญั เฟอร์นิเจอร์  และของตกแต่งบา้น เป็น
ตน้ 

การออกแบบผลติภัณฑ์ท่ีเน้นคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย 
หลกัการด าเนินธุรกิจต้องถือว่าผูบ้ริโภคมีความหมายและส าคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ  

ผูบ้ริโภคยคุใหม่มีความรู้และมีวิจารณญาณท่ีดีข้ึนในการพิจารณาเลือกซ้ือส่ิงของต่าง ๆ ไม่ถูกชกัจูงง่าย
และซ้ือเฉพาะส่ิงท่ีจ าเป็นและมีคุณค่าโดยแทจ้ริงต่อการใชอุ้ปโภคบริโภค  การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่
จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล (Research)  เพื่อก าหนดแนวทางใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
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กลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน  และควรตระหนกัอยู่เสมอว่าผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือสินคา้ท่ีเขาเช่ือว่าจะ
แกปั้ญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึนกบัเขาได ้ ดงันั้นปัญหาจึงเป็นตวักระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีแขง็แกร่งเสมอ  
แนวคิดน้ีจะเนน้การแกปั้ญหาเป็นประเด็นส าคญั  ไม่นิยมการเสริมแต่งเพื่อความสวยงามจนเกินความ
จ าเป็น 

ความเหมาะสมกบัสรีระของผู้ใช้งาน 
เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีค  านึงถึงสรีระของผูใ้ช้งานมาก่อนส่ิงอ่ืนใด  รูปแบบของ

ผลิตภณัฑจ์ะเป็นไปในลกัษณะท่ีจงใจใหเ้กิดการตอบสนองทางกายภาพท่ีดี  ไม่ก่อใหเ้กิดความเม่ือยลา้
โดยง่าย กระชบัไดส่้วนกบัสรีระ เป็นตน้ 

การออกแบบที่เน้นการประหยัดเน้ือที่ 
 เป็นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ค านึงถึงการประหยดัเน้ือท่ีในการขนส่ง  การจดัเก็บ  และการ

พกพาเป็นส าคญั  รูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีจะก่อให้เกิดการประหยดัเน้ือท่ีได้นั้น  มกัจะเป็นไปใน
รูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์พบัได ้ ซอ้นได ้ ยดืหดได ้ ถอดประกอบได ้เป็นตน้ 

การออกแบบที่เน้นความคล่องตัวในการใช้งาน 
เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นการแก้ปัญหาด้านการใช้งานของผลิตภณัฑ์ให้เกิดความ

คล่องตวัและสะดวกมากข้ึน  รูปแบบของผลิตภณัฑม์กัเป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของสังคม  และวิถี
การด าเนินชีวิตทั้งทางการงานและส่วนตวั  ควบคู่กบัความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลย ี

ความสัมพนัธ์กนัระหว่างรูปลกัษณ์กบัพฤติกรรมการใช้งาน 
เป็นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์อาศยัการมองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างรูปลกัษณ์กบัพฤติกรรม

การใชง้านท่ีตอบรับกนั เช่น การรวมเอาผลิตภณัฑท่ี์มีต าแหน่งการใชง้านเดียวกนัเขา้ดว้ยกนั  แต่คงไว้
ซ่ึงประสิทธิภาพของการใช้สอยเดิม  ข้อเด่นของแนวคิดน้ีคือเกิดความเรียบร้อยและสร้างความ
ประหลาดใจเม่ือพบเห็นไดม้าก 

การออกแบบผลติภัณฑ์ท่ีท าจากวสัดุใช้แล้ว 
การรณรงคน์ าวสัดุท่ียงัใชป้ระโยชน์ไดอ้อกมาจากกองขยะนั้น  สามารถลดปริมาณขยะท่ีตอ้ง

ก าจดัลงได ้ ท าใหเ้กิดแนวคิดท่ีจะน าเอาวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงัท าประโยชน์ไดอี้กกลบัมาเขา้กระบวนการแปร
รูป  เพื่อดดัแปลงใชป้ระโยชน์ในรูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างออกไปจากเดิม  วสัดุท่ีถูกน ามาใช้
ใหม่นั้นมีตั้งแต่ ไม ้ขวดแกว้ โลหะ พลาสติก และอ่ืน ๆ ท่ีผูค้นใชแ้ลว้ท้ิง แนวคิดดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีดี
มาก แต่ผลิตภณัฑท่ี์ไดน้ั้นจะตอ้งมีคุณภาพดี ไดม้าตรฐาน และท่ีส าคญัคือตอ้งเป็นท่ียอมรับของตลาด 
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การออกแบบผลติภัณฑ์ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ 
ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่มีแนวโนม้ตอ้งการหวนคืนสู่ออ้มกอดของธรรมชาติ เพราะตอ้งการความ

สงบ ผ่อนคลาย และท่ีพกัทางใจในการฟ้ืนฟูความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ และคนอีกส่วนหน่ึง
เช่ือวา่วตัถุดิบจากธรรมชาติคือความสด สะอาด บริสุทธ์ิ และมีคุณค่าท่ีจะท าใหสุ้ขภาพของเราแขง็แรง  
ดังนั้นความนิยมในตัวผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนช่วยให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากข้ึนนั้น  ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม  ยงัคงเป็นกระแสนิยมท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  ถึงแมว้า่จะมีช่วงเวลาของ
การละเลยหรือห่างเหินบา้ง แต่ทา้ยท่ีสุดมนุษยก์บัธรรมชาติกมิ็อาจแยกขาดจากกนัได ้

การออกแบบผลติภัณฑ์ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  หรือการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ี

สะอาดท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่าผลิตภณัฑสี์เขียว (Green product) นั้น  มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภค
ของมนุษย์ ท่ีมีแนวโน้มการบริโภคท่ีเร็วข้ึน เบ่ือแล้วท้ิง ท าให้เกิดขยะมากมายท่ีไม่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทั้ง ๆ ท่ีผลิตภณัฑน์ั้นยงัไม่เสีย หรือช ารุด เพียงบางส่วนซ่ึงสามารถซ่อมแซมใชใ้หม่ได ้

การออกแบบผลติภัณฑ์ตลาดเฉพาะกลุ่ม 
ผลิตภณัฑห์ลายอยา่งออกแบบมาเพื่อ ใชก้บักิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ หรือใชใ้นบาง

สถานท่ีเท่านั้น แต่ส าหรับผลิตภณัฑบ์างอย่างก็เหมาะสมกบัการใชง้านในบางกลุ่มคน เช่น  สุขภณัฑ์
ส าหรับเดก็  โทรศพัทส์ าหรับคนตาบอด  เป็นตน้ 

จุดมุ่งหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม  ก็เพื่อจะหลีกเล่ียงการ
เผชิญหนา้กบัคู่แข่งรายใหญ่ท่ีมุ่งสู่ตลาดหลกั  ซ่ึงเป็นการท าตลาดท่ีวดักนัดว้ยปริมาณมาก (Economies 
of scale)  ทั้งในการผลิต  การจดัจ าหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  

  ช่องว่างการตลาดท่ีมุ่งสร้างความแตกต่างผลิตภณัฑอ์อกจากตลาดใหญ่  ยงัมีโอกาสอีกมาก  
แต่เราตอ้งท าความเขา้ใจลูกคา้อย่างจริงจงัและรวดเร็วกว่าคู่แข่ง  ตอ้งเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของลูกคา้  
ทศันคติ  การตดัสินใจ และวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle)  มาเป็นปัจจยัส าคญัของการก าหนดทิศทาง
การตลาดของผลิตภณัฑเ์ฉพาะกลุ่มนั้น  การเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นวิถีการด าเนินชีวิตของ
กลุ่มต่าง ๆ  ยงัช่วยให้คน้พบถึงความตอ้งการท่ีซ่อนอยู่ในใจของลูกคา้ และสามารถท่ีจะตอบสนอง
ลูกคา้ไดร้วดเร็ว  และสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีแตกต่างได ้

การออกแบบผลติภัณฑ์เชิงนวตักรรม 
เอด็วิน อี. บ๊อบโรว ์ กล่าววา่  "มนุษยมี์ส่ิงจ าเป็นนอ้ยแต่มีความอยากมากมายจงคน้หาส่ิงต่าง ๆ  

ท่ีคนตอ้งการ  แลว้จึงผลิตมนัข้ึนมา"ความจริงแลว้มนุษยส์ามารถมีชีวิตอยูไ่ดโ้ดยปราศจากนวตักรรม 
แต่เม่ือประวติัศาสตร์หมุนเวียนเปล่ียนไป  แนวโนม้การพึ่งพิงนวตักรรมใหม่(Innovation) ก็มีมากข้ึน
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เร่ือย ๆ จนกลายเป็นองคป์ระกอบจ าเป็นส าหรับอริยธรรมของเรา  ดงันั้นหากตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ใหป้ระสบความส าเร็จ  ใหพ้ฒันาเฉพาะสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะซ้ือเท่านั้น นกัออกแบบอาจจะ
ชอบความคิดของตวัเองเหมือนแม่ท่ีเห็นลูกตวัเองน่ารัก  
 แต่คนอ่ืน ๆ  จะชอบความคิดของเราหรือไม่  ยงัเป็นค าตอบคลุมเครือท่ีตอ้งรอการพิสูจน์  ดงันั้นการ
คน้หาส่ิงต่าง ๆ ท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการ  แลว้จึงผลิตมนัข้ึนมาดูจะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมและมีความ
เส่ียงต่อการลม้เหลวทางธุรกิจนอ้ยกวา่ 

การออกแบบผลติภัณฑ์ที่เน้น บาง เลก็ และให้อสิระ 
ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคในยคุดิจิตอลส่วนใหญ่ปรารถนาคือขนาดเล็ก  พกพาสะดวก น ้ าหนกัเบา 

ใชง้านคล่องตวั  และอดัแน่นดว้ยสมรรถนะ  แต่การท่ีจะท าใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณลกัษณะเบา บาง  เลก็ และ
ให้อิสระไดน้ั้น มกัตอ้งอาศยัความกา้วหนา้ทางวสัดุและเทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม่มาช่วยแกปั้ญหา
ในอีกมุมมองหน่ึงของการตลาดแล้ว การตั้งแนวความคิดแบบใหม่ถอดด้ามส าหรับการออกแบบ
ผลิตภณัฑน์ั้นเป็นเร่ืองยาก  เพราะกวา่ท่ีแนวคิดจะเป็นรูปธรรมไดต้อ้งใชเ้วลาและเงินลงทุนสูง  รวมทั้ง
มีภาวะความเส่ียงสูงดว้ย  ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ การออกแบบต่อยอดของเก่า  โดยการน าเอาส่ิงท่ี
มีอยู่แล้วมาดัดแปลงเพิ่มเติมคุณสมบติับางประการให้เกิดผลดีข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ เช่น ปลอดภยักว่า 
ประหยดักวา่  กะทดัรัดกวา่ ทนทานกวา่ ใชง้านง่ายกวา่ ดูแลรักษาง่ายกวา่  รูปแบบดูดีและทนัสมยักวา่
ฯลฯ เช่น พดัลมใบพดัรูปแบบมาตรฐานทัว่ไปน ามาพฒันาดดัแปลงเป็นพดัลมหลายหัว พดัลมมือถือ 
พดัลมพบัเก็บได ้ พดัลมไอน ้า พดัลมมีกล่ินหอม เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นเป็นผลมาจากการคิดต่อยอด
ของเก่าทั้ งส้ิน ท าให้เกิดเป็นทางเลือกใหม่กับผู ้ใช้และผู ้ผลิตตามมาอีกมากมาย  (อ้างอิงจาก
http://netra./pru.ac.th) 

 
3.แนวคดิกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์าร และกระบวนการท่ี
พวกเขาเหล่านั้นใชเ้ลือกสรร รักษา และก าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด 
เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคมพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเป็นการสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามท า
ความเขา้ใจกระบวนการการตดัสินของผูซ้ื้อทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษา
ลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภคปัจเจกชน อาทิ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อ
พยายามท าความเขา้ใจความตอ้งการของประชาชน พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมิน
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง และสังคมแวดลอ้มดว้ย



10 
 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการใช้สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการ
แสดงออก 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา 
การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการ
ของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) 

Engel และผูร่้วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นการกระท าของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมี
อยูก่่อนและมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือการ
บริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ทั้งเงิน เวลา    และก าลงัเพื่อ
บริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่างไร ท่ีไหน และ
บ่อยแค่ไหน 

แองเจิลคอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดใ้ห้ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้
ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และ
ซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124 – 125) อา้งอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 
Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมาย
รวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
การก าหนดขั้นตอนของการตดัสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย การตดัสินใจ

โดยมีล าดบัขั้นของกระบวนการ ดงักล่าว เป็นการตดัสินใจโดยใชห้ลกัเหตุผลและมีกฎเกณฑ ์ซ่ึงเป็น
การตดัสินใจโดยใชร้ะเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาขอ้สรุปเพื่อการตดัสินใจ 
ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจมีอยูห่ลายรูปแบบ 
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ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดงันี ้ 
ขั้นท่ี 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก เพราะ

การระบุปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ ยอ่มมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการตดัสินใจ 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตดัสินใจดว้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรระมดัระวงัมิให้เกิดความ
ผิดพลาดในการระบุปัญหาขององคก์าร ทั้งน้ี ผูบ้ริหารควรแยกแยะความแตกต่างระหว่างอาการแสดง 
(symptom) ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัปัญหาท่ีแทจ้ริงเสียก่อน ยกตวัอยา่งเช่น กรณีท่ียอดขายของบริษทัลดลง ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากคุณภาพสินคา้ต ่า จะเห็นวา่การท่ียอดขายลดลง เป็น 

อาการแสดง และปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขไดแ้ก่ การท่ีคุณภาพสินคา้ต ่า ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีชาญฉลาด
ตอ้งคอยสังเกตอาการแสดงต่าง ๆ ทั้งตอ้งรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการคน้หาสาเหตุของอาการแสดง
เหล่านั้น ซ่ึงจะน าไปสู่การระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 

ขั้นท่ี 2 การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (Indentify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปัญหาได้
ถูกตอ้งแลว้ ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงขอ้จ ากดัต่าง ๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเป็น
องค์ประกอบของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ก าลงัคน เงินทุน เคร่ืองจกัร ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
รวมทั้ งเวลาซ่ึงมักเป็นปัจจัยจ ากัดท่ีพบอยู่เสมอ ๆ การรู้ถึงข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขท่ีไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได ้จะช่วยใหผู้บ้ริหารก าหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงไดต้วัอยา่งเช่น ถา้
มีเง่ือนไขว่าตอ้งส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแกไ้ขปัญหาการผลิตสินคา้
ไม่เพียงพอท่ีมีระยะเวลาด าเนินการมากกวา่ 1 เดือน กค็วรถูกตดัท้ิงไป  

ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผูบ้ริหารควรท า
การพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศกัยภาพและมีความเป็นไป
ได ้ในการแกปั้ญหาให้นอ้ยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีองคก์ารประสบปัญหาเวลา
การผลิตไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารอาจพิจารณาทางเลือกดงัน้ี 1) เพิ่มการท างานกะพิเศษ 2) เพิ่มการท างาน
ล่วงเวลาโดยใช้ตารางปกติ 3) เพิ่มจ านวนพนักงาน หรือ 4) ไม่ท าอะไรเลย ในการพฒันาทางเลือก
ผูบ้ริหารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริหารอ่ืน ๆ ท่ีประสบความส าเร็จทั้งภายในและภายนอกของ
องคก์าร ซ่ึงอาจใชว้ิธีการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจดัการประชุมกลุ่มยอ่ยข้ึน ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
บุคคลเหล่านั้นเม่ือผนวกรวมกบัสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรคแ์ละประสบการณ์
ของตนเองจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถพฒันาทางเลือก 

ขั้นที่  4 การวิเคราะห์ทางเลือก(Analyze the alternatives)  เ ม่ือผู ้บริหารได้ท าการพัฒนา
ทางเลือกต่าง ๆ โดยจะน าเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอยา่งรอบคอบ และ
ควรวิเคราะห์ทางเลือก 

12 
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ขั้นท่ี 5 การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative)  เ ม่ือผู ้บริหารได้ท าการ 
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือก
อีกคร้ังหน่ึง เพื่อพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสียต่อเน่ืองใน
ภายหลงันอ้ยท่ีสุด และให้ผลประโยชน์มากท่ีสุด แต่บางคร้ังผูบ้ริหารอาจตดัสินใจเลือกทางเลือกแบบ
ประนีประนอม โดยพิจารณาองคป์ระกอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือกน ามาผสมผสานกนั  

ขั้นที่ 6 การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เม่ือผูบ้ริหารไดท้างเลือกท่ี
ดีท่ีสุดแล้ว ก็ควรมีการน าผลการตัดสินใจนั้ นไปปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรก าหนดโปรแกรมของการตดัสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั ควรมีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีท่ีชดัเจน และจดัใหมี้
ระบบการติดต่อส่ือสารท่ีจะช่วยให้การตดัสินใจเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรก าหนดระเบียบ
วิธี กฎ และนโยบาย ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ขั้นท่ี 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) 
ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซ่ึงจะ
ช่วยให้ผูบ้ริหารไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ขอ้มูล
ยอ้นกลบัจะช่วยใหผู้บ้ริหารแกปั้ญหาหรือท าการตดัสินใจใหม่ไดโ้ดยไดผ้ลลพัธ์ของการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
(อา้งอิงจาก https://www.gotoknow.com) 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู ้บริโภค (Factors Influence consumer Buging 

Behavior) 
1. ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัผูซ้ื้อเองผูซ้ื้อมีความแตกต่างในเร่ือง เพศ อายุ รายได้ สถานภาพของ

ครอบครัว และอาชีพ โดยความแตกต่างในปัจจยั เหล่าน้ีท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกัน
ออกไป 

2. ปัจจยัดา้นจิตวิทยาความตอ้งการและแรงจูงใจ โดย A.H. Maslow ไดก้ล่าวไวใ้นHierarchy of 
Needs อย่างน่าสนใจ ว่า ความตอ้งการของผูซ้ื้อนั้นตอ้งการตอบสนองในเร่ืองของดา้นร่างกาย, ความ
ปลอดภยั, ความตอ้งการให้สังคมยอมรับ, ตอ้งการมีฐานท่ีเด่น และตอ้งการประสบผลส าเร็จในชีวิต มี
ช่ือเสียง 

3. การรับรู้ (Perception)การรับรู้มีผลกบัการกระตุน้การซ้ือ และการบริการลูกคา้สัมพนัธ์นั้น 
ควรท าความเขา้ใจในลกัษณะการรับรู้ของกลุ่มตลาดเป้าหมาย ต่าง ๆ เช่น กลุ่มของสินคา้ส าหรับเด็ก, 

https://www.gotoknow.com/
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ส าหรับกลุ่มคนท่ีอยูใ่นวยัท างาน และกลุ่มของผูสู้งอาย หลงัจากนั้น องคก์รสามารถเลือกขอ้มูล ข่าวสาร
ท่ีเหมาะสมกลุ่มตลาดเป้าหมายจะรับรู้ไดง่้าย 

4. ทศันคติ (Attitude)ควรสร้างทศันคติท่ีดี กบัภาพพจน์ขององคก์รพนกังานขายและสินคา้หรือ
บริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้ใด ๆ ท่ีใหม่ออกสู่ตลาด จะประสบความส าเร็จได้
นับจะ ตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีให้กับผูซ้ื้อ ให้เกิดการยอมรับในตลาดกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งใน 
กระบวนการซ้ือ (Participants in Buying Process) กลุ่มคนเหล่าน้ีมีบทบาท ในการตดัสินใจซ้ือ โดย
สามารถแยกกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการซ้ือออกเป็น 5 กลุ่ม 

ผูริ้เร่ิม (Initiator) ส่วนมากแลว้จะเป็นผูใ้ช ้(Users) เป็นผูเ้สนอแนวความคิด ให้แนวทางหรือ
อธิบาย บอกเล่าใหฟั้งเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการ 

- ผูมี้อิทธิพล (Influencer) เป็นผูท่ี้มีอ  านาจในการชกัจูงหรือชกัชวนใหผู้ซ้ื้อโนม้เอียง ตามความ
ตอ้งการได ้ในกระบวนการตดัสินใจ 

- ผูต้ดัสินใจ (Peciders) คือผูพ้ิจารณาขั้นสุดทา้ยวา่จะมีการซ้ือสินคา้หรือไม่ 
- ผูอ้นุมติั (Approvers) คือบุคคลท่ีอนุมติัใหเ้กิดการซ้ือข้ึน 
- ผูซ้ื้อ (Buyer) คือบุคคลท่ีไปซ้ือสินคา้นั้น อาจเขา้มาเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งในกระบวนการ

ตดัสินใจ 
การเปล่ียนแปลงลกัษณะการซ้ือของผูบ้ริโภค (Chang in Consumer Buying Habits) พฤติกรรม

การซ้ือในสงัคมไทยมีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปอยา่งเห็นชดัเจนมีดงัน้ี 
- การเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือ (Size and Quantity) เน่ืองจากเป็นครอบครัวเดียวมากข้ึน 

ปริมาณการซ้ือสินคา้ต่าง ๆ มีขนาดลดลงในแต่ละคร้ังท่ีซ้ือ โดยจะเป็นการซ้ือปริมาณท่ีนอ้ยลง แต่เนน้
คุณภาพมากข้ึน 

- การเปล่ียนแปลงท าเลซ้ือ (Changing in Buying location) ท าเลท่ีตั้งขององค์กรโดยเฉพาะ
ร้านคา้มีความส าคญัมากข้ึนกบัการซ้ือสินคา้หรือบริการ 

- ตอ้งการความสะดวกสบายในการซ้ือมากข้ึน (Conveniences) สินคา้หรือบริการนั้น ตอ้งการ
ความสะดวกสบายในการซ้ือ 

- การซ้ือสินคา้โดยการบริการตวัเองเพิ่มข้ึน (Selp-Services) ผูซ้ื้อจะมีความสนใจมากข้ึนเพราะ
สามารถซ้ือสินคา้ไดใ้นราคายติุธรรมมากข้ึน 

- การใชสิ้นเช่ือ (Credit Required) ผูซ้ื้อมีความสนใจมากข้ึนในการซ้ือสินคา้และบริการโดย
การผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ในกรณีน้ีเกิดผลกระทบ กบัผูป้ระกอบการคือ เม่ือผูป้ระกอบการสามารถขาย

14 
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สินค้าหรือบริการในลักษณะเงินเช่ือมากเท่าไร ขณะเดียวกัน ก็จ าเป็นต้อง กันเงินส าหรับส ารอง
ค่าใชจ่้ายในการติดตามเกบ็หน้ีและเผือ่หน้ีสูญเพิ่มข้ึน 

- ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้ท่ีมีความพิเศษเฉพาะตวัมาใช้งานเพื่อสนองความตอ้งการความพึง
พอใจ ของลูกคา้ในแต่ละฝ่าย เช่น บริการหรือสินคา้จะสามารถปรับ-เปล่ียนคุณสมบติัหรือลกัษณะการ
ให้บริการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน เช่น การออกแบบของหมอนข้ึนอยู่กบั อายของผูใ้ช,้ ขนาดของศีรษะ 
และ ความชอบส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละราย  
(อา้งอิงจาก http://library.vu.ac.th) 
 
4. แนวคดิการเขียนแผนธุรกจิ 

จุดเร่ิมตน้ส าหรับการท าแผนธุรกิจนั้น ควรประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ีโดยละเอียด ไดแ้ก่ (1) สินคา้หรือบริการท่ีจะขาย (2) กลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงั (3) จุดแข็งและ
จุดอ่อนของกิจการท่ีจะท า (4) นโยบายการตลาด (5) วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต และ (6) 
ตวัเลขทางการเงิน เก่ียวกบั รายได ้ค่าใชจ่้าย ก าไร ขาดทุน จ านวนเงินท่ีจะลงทุน และกระแสเงินสด ท่ี
คาดการณ์ไว ้  

แผนธุรกจิท่ีด ีเม่ืออ่านแล้วควรจะต้องสามารถตอบค าถามเหล่านีไ้ด้ 
1. การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั 
2. ธุรกิจน้ีน่าลงทุนหรือไม่ 
3. ธุรกิจท่ีจะท ามีแนวโนม้หรือโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จตั้งแต่เม่ือแรกตั้งมากนอ้ย 
4. ธุรกิจน้ีมีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
5. สินคา้ท่ีจะผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด 
6. สินคา้ท่ีผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
7. วิธีการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั้น มีทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีประหยดัไดม้ากกวา่หรือไม่ 
8. หนา้ท่ีต่าง ๆ เช่นการผลิต การจ าหน่าย การจดัการทางการเงิน การจดัการคน มีการจดัการท่ีดี

เหมาะสมเพียงใด 
9. จ านวนและคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ 
ผูท่ี้ริเร่ิมจะก่อตั้งธุรกิจใหม่ จ าเป็นตอ้งใหเ้วลากบัการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อใหไ้ดแ้ผนท่ีดีทั้ง 

น้ีเพราะแผนท่ีดีเป็นตวัช้ีวา่ผูเ้ขียนมีความสามารถ ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดความฝันเท่านั้น แผนท่ีดีจะท า
ให้ผูร่้วมลงทุนหรือผูใ้ห้กูแ้น่ใจว่า ผูป้ระกอบการใหม่สามารถท าให้ความคิดและความฝันกลายเป็น
ความจริงไดห้รือไม่แผนท่ีดีช้ีให้เห็นว่าผูเ้ขียนเป็นมืออาชีพ ความสมบูรณ์ครบถว้นของแผนจะเป็นตวั
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สะทอ้นให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการมีความสามารถและความใส่ใจเพียงใด เพราะถา้แผนขอกูย้งัไม่มี
คุณภาพ ยอ่มคาดหวงัไม่ไดก้บัคุณภาพการประกอบการในอนาคตแผนท่ีดีช้ีให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมี
การเตรียมตัวอย่างดี แผนจะบอกถึงระดับความเตรียมพร้อมในธุรกิจท่ีจะลงทุน ช้ีให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการมีความรู้เท่าทนัในธุรกิจนั้น ๆ ขนาดไหน ยิง่ถา้มีระดบัการเตรียมพร้อมและทางหนีทีไล่
มากเท่าไร ยิง่ท าใหผู้ร่้วมลงทุนหรือผูใ้หกู้รู้้สึกเส่ียงนอ้ยลงเท่านั้นแผนท่ีดีเผยใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการมี
วิสัยทศัน์ คือเป็นผูเ้ล็งการณ์ไกล และมีวิธีจะจดัการกบัส่ิงทา้ทายในอนาคต แผนธุรกิจเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ผูป้ระกอบการจะตอ้งค านึงถึงเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงแผนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานใน
อนาคตของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในองคก์ร รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่สถาบนัการเงินและนกัลงทุน
ภายนอกท่ีจะเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กิจการในอนาคตได ้โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกให้เราทราบว่า
ปัจจุบนัเราเดินอยู ่ตรงไหน อนาคตจะไปอยูท่ี่ใด ดว้ยวิธีการอยา่งไร 

องคป์ระกอบส าคญัในแผนธุรกิจนั้นท่ีจริงแลว้มิไดมี้การก าหนดไวต้ายตวั  แต่อย่างไรก็ตาม
องคป์ระกอบหลกัท่ีนักลงทุนมกัพิจารณาว่าเป็นส่ิงส าคญัและตอ้งการท่ีจะทราบเก่ียวกบัส่ิงเหล่านั้น  
คือ 

องค์ประกอบท่ี 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
บทสรุปส าหรับผูบ้ริหารนั้นเป็นส่วนท่ีสรุปใจความส าคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยู่ใน

ความยาวไม่เกิน 1-2 หน้า ส่วนน้ีมีความส าคญัเพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่าน และจะตอ้ง
ตัดสินใจจากส่วนน้ีว่าจะอ่านรายละเอียดในตัวแผนต่อไปหรือไม่ ดังนั้น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้ง
ช้ีใหเ้ห็นประเดน็ส าคญัคือ 

1) ช้ีใหเ้ห็นวา่มีโอกาสจริง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในตลาดส าหรับธุรกิจท่ีก าลงัคิดจะท า 
2) ตอ้งช้ีให้เห็นว่าสินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้น จะสามารถใชโ้อกาสในตลาดท่ีว่านั้นให้เป็น

ประโยชน์ไดอ้ยา่งไรบา้ง 
บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งเขียนใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ  หนกัแน่น และชวนใหติ้ดตามรายละเอียด

ท่ีอยู่ในแผนต่อไป  ผูเ้ขียนแผนพึงระลึกไวเ้สมอว่าคุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะสะทอ้นถึงคุณภาพ
ของแผนโดยรวม  จึงควรใหเ้วลากบัการเขียนแผนส่วนน้ีอยา่งพิถีพิถนั 

ส่วนเน้ือหาในส่วนนีค้วรประกอบไปด้วยส่ิงต่อไปนี ้
1) อธิบายวา่จะท าธุรกิจอะไรและแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไร 
2) แสดงถึงโอกาสและกลยทุธ์ในการท าธุรกิจนั้น วา่ท าไมธุรกิจน้ีน่าสนใจท่ีจะท า 
3) กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคาดคะเนลูกคา้เป้าหมาย 
4) ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ 
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5) ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการท าก าไร 
6) ทีมผูบ้ริหาร บอกถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
7) ขอ้เสนอผลตอบแทน 
องค์ประกอบท่ี 2 ประวัติย่อของกจิการ 
องคป์ระกอบส่วนน้ีเป็นการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั้ง ทั้งใน

ดา้นรูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด 
การคิดคน้และพฒันาสินคา้และบริการ ท่ีตอ้งการน าเสนอให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นอกจากน้ียงัควร
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 

องค์ประกอบท่ี 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ 
ขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนธุรกิจคือ  การพยายามท าความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของการ

ด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั  และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์การแข่งขนั  ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม  ตลอดจนความสามารถในการท า
ก าไร  และความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ของกิจการ  ดงันั้นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงานอนัดบัแรก
ท่ีส าคัญท่ีผูท้  าธุรกิจควรกระท า  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทาง  กลยุทธ์  และแผนการ
ด าเนินงานของกิจการส่วนใหญ่แลว้เคร่ืองมือส าคญัท่ีถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ีคือ 
SWOT Analysis ได้แก่  การวิ เคราะห์ปัจจัยภายใน เพื่อมองหาจุดแข็ง (Strength)  และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ของกิจการ   และการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก เพื่อมองหาโอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) ของกิจการผลลพัธ์ของการวิเคราะห์สถานการณ์ คือบทวิเคราะห์ความเป็นไปและ
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ดา้นต่าง ๆ ของ
กิจการต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 4 วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกจิ 
วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ  นั้นคือ ผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการต้องได้รับในช่วง

ระยะเวลาของแผน  ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการและเป้าหมาย
เฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลักษณะงาน  เช่น เป้าหมายทางการตลาด  เป้าหมายทางการเงิน  
เป้าหมายทางการผลิต เป็นตน้  นอกจากน้ีเป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว  ตามระยะเวลาอีกดว้ยทั้งน้ีการก าหนดเป้าหมายไม่ไดห้มายถึงการมุ่งหวงัเพียงผลก าไร 
หรือผลลพัธ์ในระยะสั้นมากจนเกินไป  โดยเฉพาะหากผลในระยะสั้นนั้นอาจจะก่อใหเ้กิดผลเสียไดใ้น
ระยะปานกลางและระยะยาวดงันั้นจะพบวา่ลกัษณะของเป้าหมายทางธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการคือ 

1. มีความเป็นไปได ้
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2. สามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
3. เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
องค์ประกอบที่ 5 แผนน า คือ แผนการตลาด 
แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด  

ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหนา้  โดยใชป้ระโยชน์จาก
ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองคป์ระกอบท่ี 3 มาพิจารณาร่วมกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายทาธุรกิจท่ีก าหนดไวใ้นองคป์ระกอบท่ี 4 โดยทัว่ไปเน้ือหาของแผนการตลาดตอ้งตอบ
ค าถามหลกัๆ ใหก้บัผูท้  าธุรกิจดงัต่อไปน้ี 

- เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 
- ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
- จะน าเสนอสินคา้หรือบริการอะไรใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าไร และดว้ยวิธีการใด 
- จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวิธีการใดบา้ง 
- ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวจ้ะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 
โดยสรุปแลว้ส่วนประกอบท่ีส าคญัของแผนการตลาดจะประกอบดว้ยเน้ือหา หลกัๆ 4 ส่วน คือ 
1. เป้าหมายทางการตลาด 
2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
3. กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาดประกอบดว้ย กลยทุธ์การตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนักลยทุธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาดและกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 
องค์ประกอบท่ี 6 แผนเช่ือม คือ แผนการผลติ 
แผนการผลิตและการปฏิบัติท่ีดีจะต้องสะท้อนความสามารถของกิจการในการจัดการ

กระบวนการผลิตและปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมุ่งเนน้ประเด็นการจดัการไป
ยังระบบการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตให้เป็นผลผลิตซ่ึงสามารถแสดง
ความสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบได ้ ตั้งแต่ขั้นตอนการน าเขา้วตัถุดิบ (input)  กระบวนการในการแปลง
สภาพวตัถุดิบ (process)  จนถึง การน าออกผลผลิต (output) และข้อมูลยอ้นกลับ (feedback)  โดย
วตัถุดิบและทรัพยากรนั้นในท่ีน้ีหมายความถึง ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้ ชัว่โมงแรงงานท่ีท าการผลิต หรือ
ค่าใช้จ่ายรวมของทรัพยากรทุกอย่างท่ีใช้  ส าหรับกระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบ ก็คือ
กระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรการผลิตให้เป็นผลผลิต  และผลผลิตในท่ีน้ีคือ
จ านวนหรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีผลิตไดน้ัน่เองซ่ึงในการวางแผนการผลิตและปฏิบติันั้น  ผูท้  า
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ธุรกิจต้องพิจารณาตดัสินใจในประเด็นส าคญั ๆต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีโดยพยายามแสดงออกมาให้ได้
รายละเอียดชดัเจนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

1. คุณภาพ 
2. การออกแบบสินคา้และบริการ 
3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบติัการ 
4. การตดัสินใจในเร่ืองก าลงัการผลิต 
5. การเลือกสถานท่ีตั้ง 
6. การออกแบบผงัของสถานประกอบการ 
7. การออกแบบระบบงานและการวางแผนก าลงัคน 
8. ระบบสินคา้คงคลงั 
9. การจดักระบวนการจดัส่ิงวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 
10. ก าหนดการผลิตและปฏิบติัการ 
11. การด ารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 
องค์ประกอบท่ี 7 แผนสนับสนุน คือ แผนการจัดการและแผนคน 
ผูจ้ดัท าแผนจะตอ้งระบุโครงสร้างขององค์การให้ชัดเจน  โดยแสดงแผนผงัโครงสร้างของ

องคก์ารวา่ประกอบดว้ยหน่วยงานอะไรบา้ง  หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความรับผดิชอบอะไรบา้ง  รวมถึง
ต าแหน่งบริหารหลกัๆ ขององคก์าร  โครงสร้างของคณะกรรมการและการถือหุน้   การเขียนในส่วนน้ี
ควรจะท าให้ผูอ่้านเห็นว่าคณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมงานท่ีดีในการบริหาร  มีความ
สมดุลในดา้นความรู้  ความสามารถท่ีครบถว้น  ทั้งดา้นเทคนิคและการบริหาร  มีความช านาญและ
ประสบการณ์ในกิจการท่ีท า  ซ่ึงแผนส่วนน้ีควรประกอบไปดว้ยรายละเอียดคือ 

1. โครงสร้างองคก์าร 
2. ต าแหน่งบริหารหลกัๆ ระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบในแต่ละต าแหน่ง 
3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร 
4. ผูร่้วมลงทุน 
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องค์ประกอบท่ี 8 แผนควบคุม คือ แผนการเงิน 
ในการจดัท าแผนธุรกิจนั้น เจ้าของกิจการตอ้งทราบให้ไดว้่าแผนท่ีจดัท าข้ึน จะตอ้งใช้เงิน

ลงทุนจ านวนเท่าใดจะหามาได้จากแหล่งใดบา้งจากแหล่งเงินทุนภายในหรือภายนอก  (Financing 
Activities) จากนั้นก็จะเป็นเร่ืองของการตดัสินใจน าเงินไปลงทุน (Investing Activities) ซ่ึงแตกต่างกนั
ไปตามประเภทของธุรกิจ   กิจกรรมท่ีส าคญัต่อไปก็คือกิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยการผลิต  การซ้ือ  การขาย และการจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ซ่ึงนกับญัชีจะเป็นผูน้ าเสนอผล
ของกิจกรรมทั้งสาม  และสรุปออกมาเป็นงบการเงิน (Financial Statements)  ซ่ึงเป็นรายงานขั้นสุดทา้ย
ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจ หรืออาจจะเป็นงบการเงินท่ีครอบคลุมการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบว่าในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น  
ธุรกิจมีฐานะการเงินอยา่งไร  ก าไรหรือขาดทุน  มีการเปล่ียนแปลงในเงินสดอยา่งไรบา้ง  เพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไรงบการเงินจะตอ้งประกอบไปดว้ย  งบดุล  งบก าไรขาดทุน  งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ  งบกระแสเงินสด  และ นโยบายบญัชี  ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้กิจการควร
เปิดเผยรายการบญัชีในเร่ืองต่อไปน้ีไวใ้นงบการเงิน  ไดแ้ก่  วิธีการรับรู้รายได ้ การตีราคาสินคา้คงเหลือ  
การตีราคาเงินทุน  ค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  วิธีการคิดค่าเส่ือมราคาและการตดับญัชีสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  และการจดัท างบการเงินรวม 

องค์ประกอบท่ี 9 แผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานก็คือการจดัท ารายละเอียดของกลยุทธ์ดงักล่าว  โดยการก าหนดกิจกรรม

ของกลยุทธ์แต่ละดา้นให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน  โดยในทางปฏิบติัผูป้ระกอบการอาจจะท าแผนการ
ด าเนินงานในลักษณะของตารางท่ีมีรายละเอียดของเป้าหมาย กลยุทธ์  วิธีการงบประมาณ  และ
ระยะเวลาด าเนินการโดยจัดท ารายละเอียดเป็นรายเดือน หรือรายสัปดาห์  ตามท่ีผูป้ระกอบการ
เห็นสมควร 

องค์ประกอบท่ี 10 แผนฉุกเฉิน 
เป็นองคป์ระกอบสุดทา้ยท่ีตอ้งมีการคิดและเขียนไวล่้วงหนา้  เพื่อเป็นการเตรียมแนวทางการ

ด าเนินงานในกรณีท่ีสถานการณ์  หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้ หรือมี
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึน  จนเป็นผลกระทบในทางลบกบักิจการ  ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควร
อธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจท่ีอาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยา่งราบร่ืนตามแผนท่ีได้
ก าหนดไว ้(อา้งอิงจาก http://www.thaifranchisecenter.com) 
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5. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 ฟิลลปิ คอตเลอร์ (Philip Kotler) กล่าววา่ ท่ีใดก็ตาม ทั้งท่ีเป็นสถานท่ีหรือไม่มีสถานท่ี ท่ีมีอุป
สงคแ์ละอุปทาน ในสินคา้ หรือบริการมาพบกนั จนท าใหเ้กิดราคาท่ีมาจากกลไกตลาด โดยเศรษฐกิจใน
ระบบตลาดน้ียอมรับการเปล่ียนแปลงของราคา เช่น การท่ีราคาลดลงโดยอตัโนมติัเม่ือมีการเสนอขาย
สินค่าเป็นตน้ ทางดา้นทฤษฎีนั้น เห็นว่า เศรษฐกิจในระบบตลาดท่ีแทจ้ริงนั้น จ าเป็นตอ้งประกอบไป
ดว้ยเง่ือนไขต่าง ๆ ดงัน้ีคือ ผูผ้ลิตสินค่าท่ีมีขนาดเลก็ ผูบ้ริโภคจ านวนมากรวมถึง มาตรการในการกีดกนั
การเขา้ตลาดท่ีนอ้ย เง่ือนไขเหล่าน้ีถา้มีครบทั้งหมดจะถือว่าเป็นตลาดท่ีสมบูรณ์ซ่ึงพบไดม้ากในโลก
ปัจจุบัน (Kotler, 2003a, p.11) ค าว่า “ตลาด (Market)” มีความหมายครอบคลุมถึงลูกค้าหลายกลุ่ม 
รวมทั้งตลาดท่ีมีตวัตนโดยลกัษณะทางกายภาพ และตลาดท่ีไม่มีตวัตนในกายภาพ (ตลาด Digital) 
ตลอดจนตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีหลายๆตลาดยอ่ยซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อยูใ่นธุรกิจนั้นขอบเขตของ
การตลาด (The Scope of Marketing) การตลาดเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์การส่งเสริม และ
การส่งมอบสินคา้ หรือบริการให้กบัผูบ้ริโภคและองคก์รการธุรกิจต่าง ๆ นักการตลาดมีหน้าท่ีความ
ตอ้งการ ซ้ือผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของบริษทัการส่งมอบสินคา้ หรือบริการให้กบัผูบ้ริโภคและองคก์รการ
ธุรกิจต่าง ๆ นกัการตลาดมีหนา้ท่ีกระตุน้ความตอ้งการ ซ้ือผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของบริษทั 

เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การ
มีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และ
ผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการ
ซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรม
อยา่งถูกตอ้ง 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดย
แบ่งออกไดด้งัน้ี 

ผลติภัณฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือ
สินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองคก์รซ้ือไปเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืน ๆ หรือในแนวทางการ
ประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพื่อใชใ้นการผลิต การ
ให้บริการ หรือด าเนินงานของกิจการหรือ แมผ้ลิตภณัฑจ์ะเป็นองประกอบตวัเดียวในส่วนประสมของ
การตลาดกต็าม แต่เป็นตวัส าคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาอีกมากมาย ดงัน้ี เช่นความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑ์ (Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภณัฑ์ 
(Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ ์(Returns) 
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ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างก าไรในอตัราท่ี
เหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินท่ีถูกเรียกเกบ็เป็นค่าสินคา้หรือบริการหรือผลรวมของมูลค่าท่ีผูซ้ื้อท า
การแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใช้ผลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการหรือ
นโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies) หรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน การ
ก าหนดรามีความส าคญัต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถก าหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจชอบ การ
พิจารณาราคาจะตอ้งก าหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการแข่งขนั ก าไรท่ีคาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั 
ดงันั้นกิจการจะตอ้งเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการก าก าหนดราคาสินคา้และบริการ ประเด็นส าคญั
จะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคาไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีให้
ส่วนลด (Discounts) ราคาท่ีมีส่วนยอมให ้(Allowances) ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาท่ีการช าระเงิน (Payment 
Period) และราคาเง่ือนไขใหสิ้นเช่ือ (Credit Terms)  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสินค้าท่ีครอบคลุมและทั่วถึง 
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นเส้นทาง
เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได ้ในช่องทางการจดั
จ าหน่ายประกอบด้วย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรือลูกคา้ทาง
อุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็นการวาง
แผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงจุดท่ีตอ้งการ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งผลก าไร หรือกลยทุธ์ทางการตลาดในการท าใหมี้ผลิตภณัฑไ์ว้
พร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนวา่สินคา้ท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายและง่าย
ท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้
ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์หรือ ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีส่วนร่วม
ในกระบวนการน าพาสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
เหมาะสม มีความ ส าคญัต่อก าไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการก าหนดส่วนผสมทางการ
ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆเช่น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินคา้ เป็นตน้ โดยการเลือกช่องทางการตลาด
มักมีผลผูกพันในระยะยาว เช่น การเลือกแต่งตั้ งตัวแทนจ าหน่ายเปล่ียนตัวแทนจ าหน่ายจริง ก็
หมายความวา่การบริหารจดัการในส่วนอ่ืน ๆ เช่น การผลิต การบรรจุหีบห่อ พนกังานขาย นโยบายการ
จดัส่งสินคา้) หรือ การกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงั
บริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตวัสินคา้ ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและ
ระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจนั้น 
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การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเนน้ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและ
การตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงน าไปสู่การไดค้รอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึน
ตามเป้าหมายของกิจการนัน่เอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นของการสร้างประสบการณ์ท่ี
ดีน่าประทบัใจให้กบัลูกคา้ซ่ึงรู้จกักนัในช่ือว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ซ่ึง
หากสามารถสร้างประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้ หรือบริการท่ีดีต่อลูกคา้เป้าหมายแลว้ ก็จะน าไปสู่การ
สร้างความผกูพนัทางดา้นอารมณ์ท่ีแนบแน่น (Emotional Attachment) ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น
โดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดระดบัท่ีสองน้ี คือกิจการจะสามารถ 

มีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงข้ึน (Share of Heart) เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั (ณัฐ อิ
รนพไพบูลย ์2554) หรือ เป็นกิจกรรมติต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพื่อเป็นการใหค้ามรู้ ชกัจูง หรือ
เป็นการเตือน ความจ าเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑ์สินคาหรือบริการ การ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือ เป็นการตลาดทางตรงการใหข่้าวสาร และการประชาสมัพนัธ์ เป็นส่ิง
ส าคญัท่ีน ามาใช้ในการสร้างการรับรู้ การกระตุน้ช่ือเสียงของบริษทัการแยกแยะขอ้มูลข่าวสาร ของ
ผลิตภณัฑ์หรือการน าทางให้กบัพนักงานขายหรือเป็นกลยุทธ์การส่ือสารภายใตเ้ป้าหมายไดท้ราบถึง
ผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีตอ้งการจะจ าหน่าย ณ สถานท่ีใดระดบัใด การส่งเสริมการตลาดเป็นตวัแปรท่ี
หน่ึงของส่วนประสมการตลาดโดยท าหน้าท่ีช้ีชวน ให้ลูกคา้เป้าหมายสนใจและซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ์
หรือบริการนั้น (เชาว ์โรจนแสง 2545) หรือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินคา้หรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า ใน
ผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ (อ้างอิงจาก
https://fifathanom.wordpress.com/)   
 
6. งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัโครงการ 
 อภิสิทธ์ิ คล้ายแก้วและคณะ (2559) โครงการน้ีเป็นเป็นประเภทโครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์
ถงัขยะจากขวดพลาสติก มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2.) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุท่ีใชแ้ลว้ 3.) เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฎิบติังาน
กนัเป็นทีม 4.) เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. เตรียมการ ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 3. ขั้น
ประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม2559  
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ถึงวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2560 ปฎิบติังานประดิษฐ์ สถานท่ีด าเนินโครงการคือ 168 ซ.วดับางนาใน แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 2. ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 2,500 บาท เสียค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุอุปกรณ์

และค่าเอกสารเป็นจ านวนเงิน 2,380 บาท คงเหลือ 120 บาท คืนเงินใหส้มาชิก 2 คน คนละ 60 บาท  

 3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
ของวิชาโครงการ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวสัดุท่ีเหลือใช ้ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคี
และมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม และท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่
และมีคุณค่า 
 4. ปัญหาและอุปสรรคท่ี์เกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินโครงการ (1.) ปัญหาในดา้นเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีสมาชิกภายในกลุ่มไม่มีความช านาญในการใช ้(2.) สมาชิกในกลุ่มยงัท างานไม่เป็นทีมและ
บางคนอาจไม่ปฎิบติัตามแผนงานท่ีวางไวท้ าให้เกิดความล่าชา้ต่อการประสานงานไม่ไปตามขั้นตอน 
(3.) ไม่มีพื้นฐานในการออกแบบตวัผลิตภณัฑท์ าใหเ้สียเวลาในการร่างรูปแบบของส่ิงประดิษฐ ์
 5. การแกไ้ขปัญหา (1.) ไดข้อความช่วยเหลือจากผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การใช้เคร่ืองมือต่างๆ มาช่วยสอนวิธีการใช้อย่างถูกตอ้ง (2.) ประธานโครงการมีการเรียกประชุม
สมาชิกภายในกลุ่มให้ท าหน้าท่ีของแต่ละคนอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
คอยอ านวยการประสานให้สมาชิกภายในกลุ่ม (3.) สมาชิกในกลุ่มไดมี้การคน้หาขอ้มูลการออกแบบ
ของตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่และทนัสมยัทางอินเทอร์เน็ต นิตยสารตกแต่งบา้น สอบถาม
อาจารยผ์ูส้อน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบตวัส่ิงประดิษฐ ์
 6. ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันา (1.) ตอ้งพยายามท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ เพราะการ
ใชเ้คร่ืองมือถา้ใชผ้ิดวิธิก็สามารถก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างการ และส้ินเปลืองงบประมาณในการจดัซ้ือ
มาทดแทนถา้เกิดความเสียหาย (2.) สมาชิกทุกคนจะตอ้งค านึงถึงการท างานเป็นทีม เม่ือสมาชิกภายใน
กลุ่มขาดความรับผิดชอบทุกคนในกลุ่มตอ้งบอกกล่าวหรือเตือนใหบุ้คคลนั้นรู้ตวัและการท างานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายไว ้(3.) ตอ้งมีการหาความรู้หรือหาขอ้มูลต่างๆ น ามาเป็นแนวทางในการปรับใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่อไป 
จากการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน โดยถามเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาด (4P’s) 
 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.50) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.57) ดา้นราคาอยูใ่น 
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ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( �̅� = 4.44) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ม่ีค่าเฉล่ีย ( �̅� = 
4.53) และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅�  = 4.48) ตามล าดบั 

 

พรชิตา แก้วมณี และธัญทิพ วงษ์ศิริ (2561) โครงการกระเป๋าสะพายจากซองกาแฟซ่ึงเป็น
โครงการประเภทวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของ
วิชาโครงการ 2)เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 3)เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือ
ปฏิบัติงานเป็นทีม4)เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ จากการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน โดยถาม
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย (x=4.54) เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้ย พบว่า ดา้นการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย (x=4.59) รองลงมาคือ
ดา้นส่งเสริมการขายและดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย (x=4.56) และดา้นราคา อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด เฉล่ีย(x=4.52)ไปตามล าดบั โครงการน้ีเป็นโครงการประเภท นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ 
พวงมาลยัจากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่มมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชา
โครงการ 2.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวสัดุเหลือใช้ 3.เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือ
ปฏิบติังานกันเป็นทีม4.เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเพิ่มทกัษะในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1.ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี3ขั้นประเมินผล 
จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

1.วนัเวลาสถานท่ีด าเนินโครงการ คือเร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561ถึง 22 
กมุภาพนัธ์2562รวมปฏิบติังาน 35 สัปดาห์ 8 คร้ัง สถานท่ีด าเนินโครงการ คือ 367 หมู่ 1 กราฟฟิคเพลส 
ซ.1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

2.ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน3,000บาท หักค่าใชจ่้ายจากการ ด าเนินการ
2170 คงเหลือ 830 แบ่งก าไรใหส้มาชิก ในกลุ่ม 2 คน เท่า ๆกนั คนละ415 บาท 

3.ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการการนั้นการ
ด าเนินงานบรรลุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 1) การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ของวิชาโครงการ 2)สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุธรรมชาติ 3)ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความ
สามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 4)ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้างผลิตภณัฑ์ท่ี
แปลกใหม่และมีคุณค่า 
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4.ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานโครงการ คือ 1)สมาชิกไม่มีความช านาญ
ในการประดิษฐ์งานหตัถศิลป์ 2)ไม่มีพื้นฐานในการออกแบบช้ินงานท าให้เสียเวลาในการร่างรูปแบบ 
3)วสัดุซองกาแฟมีจ านวนไม่เพียงพอในการน ามาประดิษฐ ์

5.ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์ 1)ให้ผูเ้ช่ียวชาญให้
ค าแนะน าและฝึกฝนปฏิบติัเพื่อเพิ่มความช านาญ 2)สมาชิกภานในกลุ่มตอ้งช่วยกนัศึกษาคน้หาขอ้มูล
การออกแบบช้ินงาน 3)หาแหลงเกบ็วสัดุซองกาแฟเพิ่มเติมจากแหล่งเดิม 

6.จากความพึ่งมาใจของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อ กระเป๋าสะพายจากซองกาแฟ โดยภาพรวมอยูใ่น 
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (x = 4.54)เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย(x = 4.59)รองลงมาคือดา้นส่งเสริมการขายและดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ีย(x = 4.56)และดา้นราคา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย(x = 4.52)ไปตามล าดบั 
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บทที่ 3 
วธีิการด าเนินโครงการ 

วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์
5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
1. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2. ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3. ลา้งซองน ้ายาปรับผา้นุ่มแลว้ท ามาตากใหแ้หง้ 
4. ตดัคร่ึงเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ตดัขนาดใหเ้ท่ากนัเพื่อความสวยงาม 
5. เม่ือได้ส่ีเหล่ียมผืนผา้แลว้น ามาพบัเขา้หากันโดยพบัคลา้ยใบพดัจะให้สีขาวอยู่ด้านใน

จากนั้นกเ็อาปลายของมนัของแต่ละดา้นพบัลงมาอีกคร้ัง 
6. พบัคร่ึงตามแนวยาวก่อนท่ีจะน าเขม็แทงดา้ยเตรียมไวแ้ลว้มาร้อยต่อกนั 
7. ในระหวา่งการร้อยเราจะเอาปลายเขม็แทงเขา้กนัตามรอยพบั 
8. เม่ือร้อยเสร็จไดพ้วงมาลยัตามความตอ้งการใหเ้ขา้หากนัเป็นวงกลม 
9. น ามาร้อยใส่อุบะท่ีเตรียมไวแ้ลว้ถือวา่เป็นอนัเสร็จส้ิน 

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบติังาน 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 



27 
 

ขั้นตอนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

1.  เ ต รี ย ม คิ ด รู ปแบบนวัต ก รรม
ส่ิงประดิษฐ ์

 

        

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งาน และจดัสรรงบประมาณ 

 

        

3. ร่างโครงการและน าเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

 

       

4. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์   
 

      

5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ 

สถานท่ี ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์

   
 

     

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและ
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

    
 

    

7. สรุปผลการปฏิบติังาน      
 

  

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน        
 

 

วนั เวลา สถานที่ 

 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กมุภาพนัธ์ 2563  
สถานท่ี   81/129 คอนโดลุมพีนีเมกะบางนาตึกD  ถนน บางนาตราด ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดั สมุทรปราการ 10540 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 1,000 บาท  

1.    เขม็ยาว 9 น้ิว        30 บาท 
2.    ดอกรักปลอม 50 บาท 
3.    แผนโฟมยาง 36 บาท 
4.    เทปกาวผา้สีเขียว 24 บาท 
5.    ขัว่ชบาพลาสติก      250 บาท 
6.    ดา้ย                            20          บาท 
7.    ป้ายน าเสนอ  300 บาท 
8.    ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 171 บาท  

               รวม               881       บาท
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การจัดท าแผนธุรกจิ 
บทสรุปผู้บริหาร 
     แนวความคดิในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัแสร้งว่ามาลยั   จ ากดั. เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีเงินลงทุนจ านวน
200,000.00 บาท โดยมี นายรัชพล แป้นบางนา เป็นผูก่้อตั้งบริษทั และ นางสาวศิวพร โงว้เส็ง เป็นผูร่้วม
ก่อตั้งบริษทั ตั้งอยู่เลขท่ี 81/129 คอนโดลุมพีนีเมกะบางนา ถนนบางนา-ตราด อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ10540 โดย นางสาวศิวพร โงว้เส็งไดมี้พื้นฐานในการร้อยมาลยัมาจากการร้อยดอกไมส้ด 
จึงเกิดความคิดเขา้ไปดูรายการสมรภูมิไอเดีย เกิดอยากท านวตักรรมข้ึนและสามารถใชไ้ดจ้ริง และได้
เห็นพวงมาลยัท่ีท ามาจากถุงนมโรงเรียนจึงเกิดแนวคิดดดัแปลงมาเป็นซองน ้ายาปรับผา้นุ่ม เป็นวสัดุหา
ง่ายและตามทอ้งตลาด จึงท าการศึกษาคน้หาขอ้มูลแลว้พบว่า การท าพวงมาลยัหอมจากซองน ้ ายาปรับ
ผา้นุ่มยงัไม่เคยมีใครท า จึงเกิดความสนใจท่ีจะสร้างนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ข้ึนมาให้มีความโดนเด่น
เฉพาะและรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละคิดคน้การออกแบบความแปลกใหม่แตกต่างจากคู่
แข่งขนั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์และสร้างจุดเด่นมีการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ ไม่
ว่าจะเป็นดา้นคุณภาพหรือราคา จนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัภายในระยะเวลา 1 ปีและบริษทัสามารถชนะคู่
แข่งขนัภายใตแ้บรนด ์แสร้งวา่มาลยั 
 
  ผลติภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของธุรกจิ 

ผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์แสร้งว่ามาลยั ร้อยมาลยัประดิษฐ์และคิดคน้ออกแบบใหม่ โดยช่างท่ี
มีฝีมือมากประสบการณ์ โดยการไล่ไต่ระดบัความโดดเด่นของโทนสีท่ีน ามาใชใ้นการร้อยมาลยั ให้มี 
ความหลากหลาย ของถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มเพื่อความสวยละมุน โดยค านึงถึงความละเอียดในการตดัวสัดุ
การร้อยทุกขั้นตอน รวมถึงใหค้วามส าคญั ปรับเปล่ียนรูปแบบใหมี้เอกลกัษณ์ในตวัผลิตภณัฑ ์เพื่อดึงดูด
เป็นการสร้างมูลค่าให้กบัตวัผลิตภณัฑ์ ดว้ยวิธีแนวคิดแปลกใหม่ มีการดีไซน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้มีความสนใจผลงานดา้นหัตถศิลป์ฝีมือของคน
ไทย  เพราะมีคุณภาพ ความคงทน ความงดงามในจิตใจ ความละเอียด โดยพวงมาลยัของเรามี 3 ขนาด
ใหเ้ลือก คือ เลก็ กลาง และขนาดใหญ่  โดยจะมี 3 แบบ ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ลือก ดงัน้ี 

คือ 1. แบบพื้นฐาน 2. แบบลายไทย 3. แบบลายอุบะ มีราคาดงัน้ี  
-พวงมาลยั(เลก็)  ราคาอยูท่ี่ 199 บาท 
-พวงมาลยั(กลาง)  ราคาอยูท่ี่ 399 บาท 

   -พวงมาลยั(ใหญ่)  ราคาอยูท่ี่  499 บาท 
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            สภาวะตลาด 
  สภาวะการแข่งขนัของตลาดสินคา้แสร้งว่ามาลยัจะมีความรุนแรงน้อยกว่าตลาดสินคา้ทัว่ไป 

เพราะเป็นผูป้ระกอบการคนรุ่นใหม่ใหม่ท่ีสามารถอยูใ่นตลาดไดน้านนั้นมีนอ้ยราย เน่ืองจากจ าเป็นตอ้ง
มีแรงงานท่ีมีดา้นฝีมือ มีทกัษะสูง เก็บงานรายละเอียดรอบคอบ และมีเงินลงทุนส าหรับการปรับปรุง
ออกแบบใหม่ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ มีความทนัสมยั และประกอบกบัคู่แข่งขนัในทอ้งตลาดมีมากท่ีเป็นงาน
ดา้นหตัถศิลป์ประดิษฐด์ว้ยมือ มีการคดัลอกผลงานง่าย ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการพิจารณา เปรียบเทียบการ
ออกแบบสินคา้ ราคา คุณภาพของสินคา้ ความคุม้ค่า โดยบริษทัท าการเพิ่มศกัยภาพใหม้ากข้ึน เพื่อท่ีให้
มีความสามารถแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆในทอ้งตลาดได ้
              ลูกค้าเป้าหมาย 
 -กลุ่มลูกคา้นักท่องเท่ียว ชาวต่างชาติ ท่ีมีความสนใจงานแปลกใหม่มีไอเดียและช่ืนชอบ 
ผลงานส่ิงประดิษฐล์ ้าค่าดา้นฝีมือท่ีไม่เหมือนใคร 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 บริษทั แสร้งวา่มาลยั จ ากดั. จะก าหนดตลาดของบริษทัอยูท่ี่กลุ่มตลาดล่าง ราคาไม่แพง จะเนน้
ความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นการออกแบบ อาศยัไอเดียแปลกใหม่ และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นปัจจยัส าคญั 
สินคา้ตอ้งมีความสวยงาม เนน้ใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพ มีความคงทนละเอียดอ่อน มีการใชท้กัษะหรือเทคนิค
การผลิตโดยเฉพาะ ผ่านขั้นตอนการผลิตท่ีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้ และจะมีความแตกต่าง
จากสินคา้ทัว่ไปท่ีเป็นส้ินคา้ดา้นหตัถศิลป์  ตรงท่ีสินคา้แต่ละช้ินแมจ้ะมีรูปแบบ และดีไซน์เดียวกนัแต่
จะประดิษฐด์ว้ยมือกจ็ะมีการเก็บรายละเอียดแต่ละช้ินงาน ก็จะออกมาดว้ยความประณีต อยา่งมีคุณภาพ 
และบริษทัจะปรับปรุงช้ินงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดล่าง และพฒันาคุณภาพแต่ละ
ช้ินงานใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
              ดงันั้นทางบริษทัจะวางต าแหน่งผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัล่างซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่ม
ลูกคา้ชาวต่างชาติผูช่ื้นชอบงานฝีมือดีไซน์แปลกใหม่ไม่เหมือนใครสร้างจุดเด่นของสินคา้ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ ราคาไม่แพง ผสมผสานกบัการใชท้กัษะเฉพาะทาง เพราะจะท าใหค้ดัลอกผลงานไดย้าก เพื่อ
เพิ่มโอกาสใหลู้กคา้ชาวต่างชาติท่ีช่ืนชอบงานประดิษฐห์ตัถศิลป์แลว้จึงขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย
ผา่นทางออนไลน ์ โดยการขายผา่นเวบ็ไซต ์ เฟสบุ๊ค ไลน ์ การจดัจ าหน่ายผา่นคนกลาง และการไปออก
งานแสดงสินคา้สร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจต่อไป
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 แผนการผลติหรือการบริการ 
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าธุรกิจสินคา้แสร้งวา่มาลยัคือความโดดเด่นของสินคา้ ความมีเสน่ห์ใน

กระบวนการผลิตท่ีตอ้งใชค้วามประณีต ใส่ใจทุกขั้นตอน จนกลายมาเป็นสินคา้หน่ึงช้ิน แต่ในเม่ือธุรกิจ
กลุ่มน้ีก็มีพื้นฐานหตัถศิลป์โดยใชมื้อในการท า จึงท าให้แบรนด์ตอ้งสร้างจุดขายมากข้ึน เพื่อเพิ่มความ
โดดเด่นใหก้บัแบรนดใ์นแบบท่ีไม่เหมือนใคร ไม่วา่จะเป็นการใชว้สัดุท่ียงัไม่เคยมีใครท ามาก่อน หรือ
เป็นวิธีการผลิตแบบใหม่ หรือการใช้สองส่ิงผสานรวมกนัเป็นหน่ึงเดียว จนไดค้วามแปลกใหม่ไม่
เหมือนใครการท่ีแบรนด์ตอ้งมีความแข็งแรง นอกเหนือจากท่ีตอ้งมีความโดดเด่นในเร่ืองของสินคา้ 
หรือพฒันาสินคา้ใหมี้ความแปลกใหม่อยูเ่สมอกจ็ะท าใหแ้บรนดไ์ปไดไ้กลกวา่คนอ่ืน และทางบริษทัจะ
พฒันาเปล่ียนแปลงรูปแบบไปเร่ือยใหสิ้นคา้เขา้ไปอยูใ่นใจของกลุ่มชาวต่างชาติมากข้ึน นอกจากน้ี กจ็ะ
นึกถึงการต่อยอดสินคา้ เช่น ท าพวงมาลยัหอมจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มมีแบบลวดลายหลากหลายมากข้ึน 
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหลู้กคา้ ท่ีส าคญัยงัท าให้แบรนดไ์ม่หยดุน่ิงอยูก่บัท่ี และมีการดีไซน์รูปแบบ
ใหม่ออกมาเร่ือย 
 การบริหารจัดการ 

กิจการมีการบริหารจดัการโดย อ านาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยู่กบั ประธาน แต่เพียงผู ้
เดียว จึงท าให้กิจการไม่ประสบปัญหามากนกั มีการวางแผนงานของแต่ละฝ่ายท่ีชดัเจน ลงรายละเอียด
งานใหม้ากท่ีสุด กส็ามารถช่วยลดขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนได ้ช่วยประหยดัตน้ทุนการผลิต ถึงจะมีพนกังาน
มาช่วยท างานกอ็อกมามีประสิทธิภาพไดเ้หมือนกบัเจา้ของท าเอง ธุรกิจก็สามารถขยายเติบโตข้ึนได ้ซ่ึง
เม่ือเร่ิมตน้วางงานดว้ยตวัเองแลว้ ก็ควรเก็บรายละเอียดดว้ยตวัเอง  เพื่อรักษามาตรฐานของพวงมาลยั
เอาไว ้  
 สรุปผลทางการเงิน 

ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุนทั้งหมด 200,000.00 บาท ประมาณการรายไดจ้ากการขายสินคา้ปีท่ี 3 
เป็นเงิน 4,699,9260.00 บาท ประมาณการตน้ทุนการผลิตสินคา้ปีท่ี 3 เป็นเงิน 866,836.55 บาท ประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายปีท่ี 3 เป็นเงิน 871,934.20 บาท ก าไรสะสมปีท่ี 3 เป็นเงิน 
96,234.03 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวียนภายในกิจการ 2,516,979.97  บาท 
               
    2. วตัถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 
    เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคารพาณิชย ์โดยวตัถุประสงคเ์พื่อ 
    1. เพื่อขยายธรุกิจและเตรียมความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ 

    2. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
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3.  ความเป็นมาของธุรกจิ 

 3.1   ประวตัิความเป็นมา หรือ แนวคดิในการจัดตั้งธุรกจิ 
 ประวตัิของกจิการ / ผู้เร่ิมก่อตั้ง 
           บริษทัแสร้งว่ามาลยั   จ ากดั. เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีเงินลงทุนจ านวน 
200,000.00 บาท โดยมี นายรัชพล แป้นบางนา เป็นผูก่้อตั้งบริษทั และ นางสาวศิวพร โงว้เส็ง เป็นผูร่้วม
ก่อตั้งบริษทั ตั้งอยู่เลขท่ี 81/129 คอนโดลุมพีนีเมกะบางนา ถนนบางนา - ตราด อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ 10540 โดย นางสาวศิวพร โงว้เส็งไดมี้พื้นฐานในการร้อยมาลยัมาจากการร้อยดอกไมส้ด 
จึงเกิดความคิดไปดูรายการสมรภูมิไอเดีย เกิดความสนใจท านวตักรรมข้ึนและสามารถใชไ้ดจ้ริง และ
ไดเ้ห็นพวงมาลยัท่ีท ามาจากถุงนมโรงเรียน จึงเกิดแนวคิดดดัแปลงมาเป็นซองน ้ายาปรับผา้นุ่ม เป็นวสัดุ
หาง่ายตามทอ้งตลาด จึงท าการศึกษาคน้หาขอ้มูลแลว้พบวา่ การท าพวงมาลยัหอมจากซองน ้ายาปรับผา้
นุ่มยงัไม่เคยมีใครท า จึงเกิดความสนใจท่ีจะสร้างงานหัตถศิลป์ส่ิงประดิษฐ์ข้ึนมา ให้มีความโดนเด่น
เฉพาะ และรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละคิดคน้การออกแบบความแปลกใหม่แตกต่างจาก
คู่แข่งขนั เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างจุดเด่นมีการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ 
ไม่วา่จะเป็นดา้นคุณภาพหรือราคา จนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัภายในระยะเวลา 1 ปีและบริษทัสามารถชนะ
คู่แข่งขนัภายใตแ้บรนด ์แสร้งวา่มาลยั    
 
 

3.2  ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 

ล าดบั รายการด าเนินงาน 
ระยะ เ วล า
ด าเนินงาน 

ระยะคาดว่า

จะแล้วเสร็จ 

1 จดัตั้งบริษทั แสร้งวา่มาลยั เพื่อด าเนินธุรกิจ 1 เดือน 30 วนั 

2 รวบรวมเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ 3อาทิตย ์ 14วนั 
3 จดทะเบียน บริษทัจ ากดั 2 อาทิตย ์ 14 วนั 
4 วางแผนออกแบบการผลิตนวตักรรมส่ิงของเหลือใช ้ 1 สัปดาห์ 7 วนั 
5 ทดลองผลิตภณัฑแ์ละตรวจสอบผลิตภณัฑ ์ 1สัปดาห์ 7 วนั 
6 เร่ิมเปิดตวัผลิตภณัฑแ์ละโฆษณาผลิตภณัฑ ์ 1 เดือน 30 วนั 

รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 
3เดือน 
2 อาทิตย์ 

102วนั 
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4. ผลติภัณฑ์ 
          4.1รายละเอยีดสินค้า 
  ผลิตภัณฑ์ผลิตด้วยการใช้วสัดุเหลือใช้การรีไซเคิล การร้อยพวงมาลัยโดยช่างฝีมือท่ีมาก
ประสบการณ์ โดยการไล่ไต่ระดบัโทนสี และดึงดูดความสนใจผูท่ี้พบเห็นใหมี้ความหลากหลายของถุง
น ้ายาปรับผา้นุ่ม เพื่อความสวยละมุน สร้างมูลค่ากบัสินคา้ ดว้ยผลงานการคิดสร้างสรรค ์การน ากลบัมา
ใชใ้หม่มีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไป มีการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และไม่ซ ้ าใคร และเป็น
ท่ีสนใจนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพราะมีคุณภาพ ความคงทน ความงดงามจิตใจ รูปทรง สะดวกต่อการ
ใชง้านโดยมีราคาดงัน้ี 
          พวงมาลยัขนาดเลก็  (เส้นผา่นศูนยก์ลางดา้นใน 9 Cm ยาว 17 Cm สูง 2 Cm)    ราคา 199 บาท 

          พวงมาลยัขนาดกลาง (เส้นผา่นศูนยก์ลางดา้นใน 13 Cm ยาว 20 Cm สูง 5 Cm) ราคา 399 บาท 

          พวงมาลยัขนาดใหญ่ (เส้นผา่นศูนยก์ลางดา้นใน 17 Cm ยาว 23 Cm สูง 8 Cm)  ราคา 499 บาท 
 
ภาพสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พวงมาลยัขนาดเลก็  (เส้นผา่นศูนยก์ลางดา้นใน 9 Cm ยาว 17 Cm สูง 2 Cm)   ราคา 199 บาท 
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พวงมาลยัขนาดกลาง (เส้นผา่นศูนยก์ลางดา้นใน 13 Cm ยาว 20 Cm สูง 5 Cm) ราคา 399 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พวงมาลยัขนาดใหญ่ (เส้นผา่นศูนยก์ลางดา้นใน 17 Cm ยาว 23 Cm สูง 8 Cm)   ราคา 499 บาท 
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5.  การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 

        5.1  สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 
      บริษทัไดใ้ช้กลยุทธ์การส ารวจพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ส ารวจพฤติกรรม เช่น ความช่ืนชอบ  รูปแบบสินคา้แปลกตา ตราสินคา้ ความคงทน ความสวยงาม ราคา
ไม่แพง จึงเจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมีไลฟ์สไตล์เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ทาง
บริษทัจึงไดน้ าผลิตภณัฑพ์วงมาลยัจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มออกจ าหน่ายสู่ตลาด เพื่อตอบสนองตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบสินคา้แปลกใหม่ ลูกคา้มีความเปล่ียนแปลงความคิดไปตามกาลเวลา 

5.2  ส่วนแบ่งทางการตลาด 
 

 5.3 แนวโน้มทางการตลาด 
                 แนวโน้มการเจริญเติบโตในตลาดมีแนวทางไปไดไ้กล เพราะทางบริษทัจะเจาะกลุ่มลูกคา้
นกัท่องเท่ียวหรือชาวต่างชาติท่ีช่ืนชอบในงานหตัถศิลป์ส่ิงประดิษฐ์ มุ่งเนน้ประโยชน์ของการใชง้าน 
และมุ่งเน้นไปท่ีลูกคา้ท่ีสนใจในเอกลกัษณ์ส่ิงประดิษฐ์จากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่ม สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ 
พวงมาลยัหอมจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มท่ีมีรูปแบบสวยงามแปลกใหม่ร่วมสมยั 

5.4 ตลาดเป้าหมาย 
                  - กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีช่ืนชอบผลงานไอเดียแปลกใหม่ร่วมสมยั 

        - กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีความสนใจงานดา้นหตัถศิลป์เป็นงานดา้นฝีมือ 
 
 
 

20%

25%

30%

26%

ร้านแสร้งว่ามาลยั

ร้านมาลยัดวงใจ

ร้านมาลยัภาณุมาศ

ร้านมาลยัวรรณ
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5.5 ลกัษณะท่ัวไปของลูกค้า 
  ลกัษณะทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ทางบริษทั แสร้งวา่มาลยั จ ากดั. ลูกคา้ท่ี
มีความสนใจและช่ืนชอบภูมิปัญญาไทย พวงมาลยัจากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่มซ่ึงเป็นการผลิตสินคา้ท่ีเป็น
งานหัตถศิลป์ส่ิงประดิษฐ์จากซองน ้ ายาปรับผา้นุ่ม ท่ีเป็นงานดา้นฝีมือท่ีมีความละเอียดอ่อนสวยงาม
แปลกใหม่ร่วมสมยัไดดี้ และสามารถทดแทนในกลุ่มสินคา้ทัว่ไปไดใ้นคุณภาพระดบัเดียวกนั 

         5.6 สภาพการแข่งขัน 
      สภาวะการแข่งขนัทางการตลาดสินคา้ประดิษฐ์ จะมีความรุนแรงน้อยกว่าตลาดสินคา้ทัว่ไป 
เพราะผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ท่ีสามารถอยู่ในตลาดเป็นไดน้านนั้นมีน้อยราย เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งมี
แรงงานท่ีมีฝีมือ มีทกัษะสูง และมีเงินลงทุนส าหรับการออกแบบใหม่ๆเสมอ คู่แข่งขนัหตัถศิลป์ดา้น
ฝีมือมีคู่แข่งจ านวนมาก  มีการก็อปป้ีผลงานกนัไปมา ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการพิจารณา เปรียบเทียบการ
ออกแบบสินคา้ ราคา คุณภาพของสินคา้ ความคุม้ค่า แหล่งซ้ือขายง่าย โดยบริษทัท าการเพิ่มศกัยภาพ
ให้มากข้ึนและพัฒนาเปล่ียนแปลงรูปแบบใหม่ออกมาเร่ือย สามารถแข่งขันกับบริษัทอ่ืนๆใน
ทอ้งตลาดได ้          

5.7 คู่แข่งขัน  
      1.ร้านมาลยัดวงใจ 

      2.ร้านมาลยัภาณุมาศ 

     3.ร้านมาลยัวรรณ 
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5.8 รายละเอยีดการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขัน 

เปรียบเทียบ 
แสร้งว่ามาลยั 

ถุงน า้ยาปรับผ้านุ่ม 

ร้านมาลยัดวงใจ 

ริบบิน้ 

ร้านมาลยัภาณมุาศ 

ไหมพรม 

ร้านมาลยัวรรณ 

ผ้าขาวม้า 

ด้าน

ผลติภณัฑ์ 

 
 

 

 

 

ด้านราคา  

เลก็(S)  199บาท 
กลาง(M)399 บาท 
ใหญ่(L) 499 บาท 

เลก็ (S)200 บาท 
กลาง(M)400 บาท 
ใหญ่(L)500 บาท  

เลก็ (S) 300บาท 
กลาง(M) 540  บาท 
ใหญ่ (L) 600 บาท 

เลก็ (S)300 บาท 
กลาง(M) 540 บาท 
ใหญ่(L)  600บาท 

ด้าน

ช่องทางการ

จัดจ าหน่าย 

- หนา้ร้าน 
-Facebookแสร้งวา่มาลยั  
- Lineแสร้งวา่มาลยั 
-โทรศพัท0์807790839 

-มีหนา้ร้านตลาด 
 นดัรถไฟ 
-Facebookมาลยั
ดวงใจ  
  

-มีหนา้ร้านตลาด 
นดัรถไฟ 
-Facebookมาลยั
ภาณุมาศ  

  

-มีหน้าร้านตลาด
นดัรถไฟ 
Facebook
มาลยัวรรณ  

ด้าน
ส่งเสริม
การตลาด 

--ช าเงินผา่นTrue money

ส่วนลด10% 

- ซ้ือพวงมาลยั5พวง 

ข้ึนไป ลด 10% 

-มีป้ายร้านจดัแสดง

สินคา้ 

-โฆษณาประชาสัมพนัธ ์

ส่งเสริมการตลาด 

ผา่นFacebook 

-ให้ส่วนลด5%เม่ือซ้ือ
มาลัยจ านวน 7 พวง
ข้ึนไป 

-ไม่มีการส่งเสริม
การตลาด 

-ให้ส่วนลดเม่ือซ้ือ
สินค้าครบ1 ,400
บาท 
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5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 

 5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการบริหาร

จัดการ 

- พนกังานมีประสบการณ์ในการเยบ็ปัก

ถกัร้อย 

- พนกังานไม่มีความช านาญเฉพาะ

ดา้นเยบ็ปักถกัร้อยตรงตามความ

ตอ้งการท่ีลูกคา้อยากได ้

ด้านการตลาด - มีช่องทางการจ าหน่ายหลากหลาย และ
มีผลิตภณัฑใ์หม่ๆผา่นทาง 
FACEBOOKแสร้งมาลยั LINE แสร้ง
มาลยั 

- เป็นสินคา้รูปแบบใหม่ยงัไม่เป็นท่ี

รู้จกัของกลุ่มลูกคา้อยา่งแพร่หลาย 

 

 

ด้านการผลติ - ผูผ้ลิตมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบั

การร้อยมาลยัจากดอกไมส้ดมาก่อน 

- พนกังานมีการฝึกฝนฝีมือการออกแบบ

ใหม่ตลอดเวลา 

 

- บุคลากรท่ีมีความช านาญยงัไม่

เพียงพอต่อการผลิตสินคา้ 

- ผลิตไม่ทนัตามท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือเพราะ

ตอ้งใชเ้วลานานในการผลิตในดา้น

ฝีมือ  

ด้านการเงนิ - มีเงินทุนของตวัเอง มีการบริหาร

การเงินอยา่งเป็นสดัส่วน 

- การจดัท ารายงานทางการเงิน ขาด

การสรุปผลท่ีชดัเจน  

ด้านการบริการ - พนกังานมีความกระตือรือร้นในการ

พร้อมท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ีและไดรั้บความสะดวกสบาย

รวดเร็วตามความตอ้งการของลูกคา้ 

- การใหบ้ริการล่าชา้ หากมีค าสัง่ซ้ือ
เขา้มาเป็นจ านวนมาก 
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5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยสถาณการณ์ใน

การพจิารณา 

โอกาส (Opportuniwies) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย 

 

- สินค้าสามารถจ าหน่ายได้ทั้ งก ลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

- ผูบ้ริโภคหันมาสนใจสินคา้แปลกใหม่
ไม่เหมือนใครผลิตจากวสัดุเหลือใช้ท่ี
หาไดง้าย 

-กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มไม่นิยมใช้
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวสัดุรีไซเคิล 

สถานการณ์แข่งขัน - มีคู่แข่งขนัประเภทเดียวกนันอ้ยราย -คู่แข่งทางการตลาดมีการพฒันา
สินคา้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

สังคม - เน่ืองจากกระแสสังคมมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจึงท าให้ดึงดูด
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติหันมาสนใจ
สินคา้แปลกใหม่ 

-ยงัไม่เป็นท่ีนิยมในกลุ่มท่ีตอ้งการ 
พวงมาลยัจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

เทคโนโลย ี - มีการน าเทคโนโลยี Social Mediaท่ี
ทันสมัยมาใช้ ช่ วยในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการกระจาย
สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค 

-คู่แข่งขนัมีการพฒันาเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัเพิ่มมากข้ึน 

สภาพเศรษฐกจิ - นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติหนัมาเลือกซ้ือ
สินคา้แปลกใหม่ท าให้เศรษฐกิจมีการ
ขยายตวัข้ึน  

-ค่าครองชีพสูงข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภค
ใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือ 

กฎหมาย,ระเบียบ, 

ข้อบังคบั 

-  -การออกแบบลวดลายบางประเภท
อาจติดลิขสิทธ์ิในการออกแบบ 

กลุ่มผู้จ าหน่าย, 

เครือข่าย 

-  -ขาดตัวแทนในการจัดจ าหน่าย
สินคา้ 
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6. แผนบริหารจัดการ 
 6.1   ข้อมูลธุรกจิ 

     ช่ือกิจการ                                         พวงมาลยัหอมจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 
     ท่ีอยู ่/ ท่ีตั้งกิจการ         อยูท่ี่ 81/219 คอนโดลุมพีนีเมกะบางนา ถ.บางนา-                                       
                                                              ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ10540 
      รูปแบบการด าเนินการของธุรกิจ    บริษทัจ ากดั 
      ทุนจดทะเบียน                                 200,000.00 บาท 
      ระยะเวลาด าเนินการท่ีผา่นมา          ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 
      หมายเลขทะเบียนการคา้                  1964185996333 

 6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายรัชพล   แป้นบางนา ประธาน 

2 นางสาวศิวพร  โงว้เส็ง รองประธาน 

 
 
 6.3   อ านาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 
 อ านาจการตดัสินใจของกิจการข้ึนอยูก่บั ประธาน แต่เพียงผูเ้ดียว  
  6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 

1 นายรัชพล         แป้นบางนา 10,000.00 100,000.00 50% 

2 นางสาวศิวพร  โงว้เส็ง 10,000.00 100,000.00 50% 

รวมจ านวนหุ้น 20,000.00 200,000.00  100% 

    *มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
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      6.5   ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร 
 ก. ช่ือ-นามสกลุ     นายรัชพล  แป้นบางนา             อาย ุ20 ปี 
  การศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนวดับางน ้าผึ้งใน สมุทรปราการ  
ปีการศึกษา 2559 
ระดบัประกาศนียบตัร วิชาชีพชั้นสูง จาก วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  
ปีการศึกษา 2562 

            ข.  ช่ือ-นามสกลุ     นางสาวศิวพร  โงว้เส็ง         อาย ุ21 ปี 
  การศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวฒันานคร  สระแกว้ 
ปีการศึกษา 2559 
ระดบัประกาศนียบตัร วิชาชีพชั้นสูง จาก วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ปีการศึกษา 2562  
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6.6   แผนผงัองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

นายรัชพล   แป้นบางนา 

 ประธาน 

  

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

หวัหนา้บญัชี 

 

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

หวัหนา้ฝ่ายบุคคล 

 

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

หวัหนา้การตลาด

การตลาด 

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

หวัหนา้การผลิต 

 

นางสาวศิวพร  โง้วเส็ง 
รองประธาน 
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6.7   หน้าท่ีความรับผดิชอบ และคุณสมบัตขิองบุคลากรหลกั 
1. ช่ือ-นามสกลุ                                 นายรัชพล   แป้นบางนา 
ต าแหน่ง ประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ วางแผน บริหารจดัการ ตดัสินใจงานในบริษทั 
การศึกษา/คุณสมบติั ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ปี พ.ศ. 2562 
อตัราเงินเดือน 15,000 บาท 
2.  ช่ือ-นามสกลุ                                นางสาวศิวพร  โง้วเส็ง 
ต าแหน่ง รองประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ใหค้ าปรึกษา และรับผดิชอบเก่ียวกบัฝ่ายต่างๆ 
การศึกษา/คุณสมบติั ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ปี พ.ศ. 2562 
อตัราเงินเดือน 13,000 บาท 
3.  ช่ือ-นามสกลุ                                ................................................ 
ต าแหน่ง หวัหนา้บญัชี 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการเงิน 
การศึกษา/คุณสมบติั  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
อตัราเงินเดือน 7,000 บาท 
4.  ช่ือ-นามสกลุ                                ................................................... 
ต าแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายบุคคล 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลรับสมคัรพนกังาน 
การศึกษา/คุณสมบติั ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

              อตัราเงินเดือน  7,000 บาท 
 
5.  ช่ือ-นามสกลุ                                 ..................................................... 
ต าแหน่ง หวัหนา้การตลาด 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ส่งเสริมการตลาด 
การศึกษา/คุณสมบติั ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

             อตัราเงินเดือน 7,000 บาท 
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6.  ช่ือ-นามสกลุ                                ………………………………….. 
ต าแหน่ง หวัหนา้การผลิต 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ รับผดิชอบเก่ียวกบัการผลิต 
การศึกษา/คุณสมบติั ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

              อตัราเงินเดือน 7,000 บาท 
6.8   แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

 
6.9 วสัิยทัศน์ 

 น าเสนอสินคา้มีคุณภาพ มีความแปลกใหม่ของสินคา้สร้างความต่ืนตวัของตลาดรวมทั้งสร้าง
ความประทบัใจให้กบัผูบ้ริโภค ไม่เอาเปรียบลูกคา้ การผลิตภณัฑท่ี์มีความทนัสมยัเป็นเลิศ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ตอบโจทยข์องลูกคา้ท่ีช่ืนชอบงานพวงมาลยั  
  
  6.10  พนัธกจิ 
 1. จดัระบบการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ คุณภาพ และพฒันารูปแบบรูปทรงอยา่งต่อเน่ือง 
 2. สร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่ 
  3. สร้างความเช่ือมัน่ในมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์     
 

ล าดบั ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อตัราเงินเดือน รวมเงินเดือน 

1. นายรัชพล แป้นบางนา ประธาน 1 15,000.00 15,000.00 

2. นางสาวศิวพร  โงว้เส็ง รองประธาน 1 13,000.00 13,000.00 

3. - บญัชีการเงิน 1 7,000.00 7,000.00 

4 - หวัหนา้ฝ่ายบุคคล 1 7,000.00 7,000.00 

5 - หวัหนา้การตลาด 1 7,000.00 7,000.00 

6 - หวัหนา้การผลิต 1 7,000.00 7,000.00 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 6 56,000.00 56,000.00 
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6.11 เป้าหมายทางธุรกจิ 

 เป้าหมายระยะส้ัน 
 1. เพื่อใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 2. ตอ้งการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 3. ธุรกิจตอ้งการคืนทุนภายในระยะเวลา 3 ปี 
 เป้าหมายระยะกลาง 

  1. พฒันาสินคา้ใหมี้ความแปลกใหม่และมีความทนัสมยั 
  2. เพื่อท าใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัท่องเท่ียวมากข้ึน 

  เป้าหมายระยะยาว 
  1.ท าให้ผลิตภณัฑพ์วงมาลยัจากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่มเป็นท่ีหน่ึงในวงการการตลาด  รักษาลูกคา้  
เก่าไวแ้ละจดัท ากลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มจ านวนผูบ้ริโภคนกัท่องเท่ียวรายใหม่ 

  6.12 ปัจจัยความส าเร็จ 
1. มีการบริการท่ีสร้างความประทบัใจแก่ผูบ้ริโภค 
2. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิต 
3. มีแหล่งวตัถุดิบท่ีดีสามารถน ามาสร้างสรรคง์านคุณภาพใหมี้ความความงาม 

  6.13 นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 
 1. มีนโยบายแบ่งเงินปันผลใหก้บัหุน้ส่วนทุกๆคน โดยยดึหลกัในการครองถือหุน้ 
 2. หลงัจากปีท่ี 2 เป็นตน้ไปจะจ่ายเงินโบนสัของแต่ละบุคคลตามจ านวนหุน้ส่วน 
   6.14 แผนด าเนินการอ่ืนของธุรกจิ 
 1. มีการวางแผนการด าเนินงานและขยายสาขาออกไปเพื่อเป็นท่ียอมรับทางสังคมเพิ่มมากข้ึน
 2. การพฒันาคิดคน้ส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆข้ึนมาตลอด 
 3. มีการออกงานจดัแสดงสินคา้ เพื่อประชาสมัพนัธ์ร้านคา้ในช่วงเวลากิจกรรมจดัข้ึนตามศูนย ์
       จดัแสดงสินคา้ในหลายจงัหวดั 
7.  แผนการตลาด 
 7.1 เป้าหมาย 
 1. ตอ้งการใหรู้้คุณภาพของสินคา้เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
 2. สามารถเพิ่มยอดขายและไดรั้บผลก าไรเพิ่มข้ึนทุกๆปี 
 3. ขยายกิจการและเพิ่มสาขาในช่วงระยะเวลา3ปี 
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 7.2  การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
 - กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีช่ืนชอบผลงานไอเดียแปลกใหม่ การร้อยพวงมาลยั 
 - กลุ่มนานาชาติท่ีมีความสนใจงานดา้นหตัถศิลป์เป็นงานดา้นฝีมือ 

   7.3   กลยุทธ์ทางการตลาด 
         7.3.1 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 
          ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้วสัดุเหลือใช้การรีไซเคิล  การร้อยพวงมาลัยโดยช่างฝีมือท่ีมาก

ประสบการณ์ โดยการไล่ไต่ระดบัโทนสีและดึงดูดความสนใจผูท่ี้พบเห็นใหมี้ความหลากหลายของถุง

น ้ ายาปรับผา้นุ่ม เพื่อความสวยละมุน สร้างมูลค่ากบัสินคา้ ดว้ยความพิถีพิถนัในการร้อยมาลยั การคิด

สร้างสรรค์โดยเลือกใช้วตัถุดิบท่ีหาไดง่้าย มีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ๆไป มีการออกแบบท่ีเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะและไม่ซ ้ าใคร และเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพราะมีคุณภาพ ความ

คงทน ความงดงามในจิตใจ รูปทรง สะดวกต่อการใชง้าน และเป็นสินคา้ท าดว้ยมือ จึงมีการตรวจสอบ

คุณภาพไดทุ้กขั้นตอนอยา่งละเอียด ซ่ึงท าใหลู้กคา้มัน่ใจและไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ และสินคา้ทุกช้ินผา่น

การตรวจสอบทุกขั้นตอนการบรรจุภณัฑ์สินคา้ ทางร้านจะท าการบรรจุสินคา้ใส่กล่องและน าใส่ถุง

กระดาษให้มีความสวยงาม และติดโลโกร้้านเพื่อให้ลูกคา้เช่ือมัน่ในตวัสินคา้ และท าให้ลูกคา้สามารถ

ถือไดอ้ยา่งสะดวกเป็นการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้โดยมีราคาดงัน้ี จะมี3แบบ 

 

 

                                   

 

 

 

                           

 
 

 

 

            1.แบบ

พืน้ฐาน                                      

          2.แบบลาย

ไทย                                     

3. แบบอุบะ 
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         7.3.2กลยุทธ์ด้านราคาสินคา้ 

                          พวงมาลยัจากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่มมีราคา3แบบ เล็ก 199บาท กลาง 399บาท ใหญ่ 499บาท 
โดยเลือก การตั้งราคาต ่ากวา่คู่แข่งขนั เพื่อไม่ใหลู้กคา้คิดวา่สินคา้มีราคาแพงเกินความเป็นจริง แต่ก็ตอ้ง
มีคุณภาพสินค้า คงทน สวยงามละเอียดอ่อนมีการเปรียบเทียบด้านราคาคู่แข่งในท้องตลาด ราคา
พวงมาลยั มีดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
   พวงมาลยัขนาดเลก็  (เส้นผา่นศูนยก์ลางดา้นใน 9 Cm ยาว 17 Cm สูง 2 Cm)  ราคา199 บาท 

 
 
 
 
 
 
พวงมาลยัขนาดกลาง (เส้นผา่นศูนยก์ลางดา้นใน 13 Cm ยาว 20 Cm สูง 5 Cm) ราคา 399 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
พวงมาลยัขนาดใหญ่ (เส้นผา่นศูนยก์ลางดา้นใน 17 Cm ยาว 23 Cm สูง 8 Cm)   ราคา 499 บาท  
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การจดัส่งสินคา้หลงัจากลูกคา้ไดเ้ลือกหรือท าตามตกลงกนัแลว้ จะเป็นการส่งไปรษณีย ์หากลูกคา้อยูใ่น
ต่างจงัหวดั โดยเลือกเป็นการส่งแบบ ลงทะเบียน ซ่ึงตอ้งเสียค่าส่งเพิ่ม 50 บาท หรือตามน ้าหนกัของ
ผลิตภณัฑ ์ 

 7.3.3  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
              วตัถุประสงคข์องช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วใหแ้ก่ลูกคา้โดยท่ีลูกคา้
สามารถซ้ือสินคา้ไดโ้ดยความสะดวกสบาย โดยมีการสร้างช่องทางติดต่อทางโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) และขยายช่องทางออนไลน์ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความสะดวกและ รวดเร็วเป็นแหล่งซ้ือง่าย เป็นการ
ประหยดัเวลาและประหยดัค่าใชจ่้ายกบัลูกคา้ เน่ืองจาก(Social Media) มีการติดต่อกนัอยา่งรวดเร็ว เม่ือ
มาใชบ้ริการซ้ือสินคา้แลว้เกิดการประทบัใจจึงบอกปากต่อปากประชาสมัพนัธ์สินคา้ไปในตวั  
           สถานที่ประกอบการ   เลขท่ี81/129 คอนโดลุมพีนีเมกะบางนาตึก D ถนนบางนาตราด ต าบลบาง
แกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 10540 

ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ ลูกคา้สามารถเลือกรูปแบบและขนาด ทางช่องทางดงัต่อไปน้ี 
•             Facebook : แสร้งวา่มาลยั 
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          แสร้งว่ามาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการช าระ 

091-848-2481 
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            7.3.4  กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
             การส่งเสริมการตลาดภายใตแ้บรนด ์แสร้งวา่มาลยั นั้น จะใชก้ารส่งเสริมการตลาดทางตรงโดย
การโฆษณาสินคา้ ประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็เพจโดยใช(้Social Media)  เน่ืองจากไม่มีหนา้ร้านไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารอย่างเต็มและเป็นท่ีสะดวกต่อผูบ้ริโภค ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อการกระตุน้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโรคท่ีตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการ
การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บับริษทั 
             การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีดงันี ้
            1.การโฆษณาประชาสัมพันธ์อัพเดตข้อมูล  สินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆผ่านทางเพจ 
FACEBOOK  
             2.ช าเงินผา่นTrue moneyส่วนลด 10%ลูกคา้ 
             3.ซ้ือพวงมาลยั5พวงข้ึนไปลด 10% ช้ินข้ึนไป 
              กจิกรรมหรือการด าเนินการทางการตลาด 
             1. การน าสินคา้ไปจดัแสดงนอกสถานท่ี เช่น งานจดัแสดงสินคา้ นิทรรศการ เป็นตน้ 
             2. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์อัพเดตข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆผ่านทางออนไลน์ 
FACEBOOK , LINE ,เป็นตน้ 
         7.3.5 กลยุทธ์ด้านบุคลากรบริการ 

ดา้นบุคคล หรือ พนักงานท่ีท างานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องคก์รบริษทัต่างๆ มีการคดัเลือก
บุคลากร มีการฝึกอบรมก่อนจะปฏิบติังาน และมีการวางแผนการท างานและบุคลากรตอ้งมีความรู้
ความสามารถเพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีวางกลยทุธ์ไว ้การมีปฏิสัมพนัธ์ ท่ีดีและสร้าง
มิตรไมตรีทางร้านจะใช้ระบบการท างานเป็นทีม จะรับงานเอง จะตอบกลบัลูกคา้ พูดคุยกบัลูกคา้ดว้ย
ตวัเอง 
      7.3.6 กลยุทธ์ด้านกระบวนการบริการ 

              ดา้นการบริการกระบวนการเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ และงานปฏิบติัในดา้นการ
บริการเพื่อน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ เพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว ตอบกลบัลูกคา้ทางอิน
บลอ็กภายในคร่ึงชัว่โมง ทางร้านจะใชค้  าพูดท่ีลูกคา้เขา้ใจง่าย ไม่ท าใหลู้กคา้เกิดความสับสนในการสั่ง
พวงมาลยัจากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่ม และก าหนดระยะเวลาในการท าให้กับลูกค้าชัดเจน ติดต่อลูกคา้
สม ่าเสมอ 
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 7.3.7 กลยุทธ์ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ 
        ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้ากการเลือกใชสิ้นคา้และบริการของร้าน คือ หนา้เพจ Facebook มี

การใชค้  าพดูท่ีสุภาพในการโพสตข์ายสินคา้ทุกวนั ตอบกลบัลูกคา้ทนัใจรวดเร็ว  
 
8.  แผนการผลติ 
  8.1 สถานประกอบการในการผลติ 
81/129 คอนโดลุมพีนีเมกะบางนาตึกD  ถนน บางนาตราด ต าบลบางแก้ว อ าเภอบาพลี จังหวดั
สมุทรปราการ1054 
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8.2อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลติ 

  
    8.3 ข้อมูลการผลติ 

จ านวนหน่วยการผลิตสูงสุด 30 /วนั,900/เดือน ,  10,800/ปี 
อตัราประมาณการในการผลิต 30/วนั , 900 เส้น/เดือน , 10,800 /ปี 
เป้าหมายหน่วยการผลิต 30 /วนั , 900 /เดือน , 10,800 /ปี 
เวลาท่ีใชใ้นการผลิตต่อรอบการผลิต 6ตวั/  ชัว่โมง 
เวลาผลิตต่อวนั 8 ชัว่โมง 
จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิต 3  คน         
อตัราค่าแรงงานในการผลิต 300  บาท 

 
   8.4  รายละเอยีดวตัถุดบิท่ีใช้ในการผลติ 
- ถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 
-  ดอกรักปลอม 
-  ดอกขัว่ฉบ่า และ วอสลีน 
 

 

ล าดบั รายการ จ านวน การใช้งาน ราคาทุน อายุ 

1. กรรไกร 4 ตดัซองถุง 290.00 5ปี 

2. เขม็ร้อยมาลยั 3 ร้อยมาลยั 275.00 5ปี 
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8.5กระบวนการผลติ 

  จดัหาแหล่งวตัถุดิบ 

เอาเขม็ตอกแม่พิมพว์างบนซองถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มโดยใชค้อ้นตอก 

เม่ือไดก้ลีบดอกไมแ้ลว้ คดัสี แดง น ้าเงิน ม่วง ส้ม 

 

พบักลีบถุงจากซา้ยไปขวาบีบตรงปลายถุงเพื่อใหก้ลีบเดง้ 

น ากลีบท่ีคดัสีจดัเตรียมไว ้น ามาร้อยเขม็กบัเส้นได ้

เม่ือร้อยเสร็จตามความตอ้งการของเราแลว้ดดั ใหเ้ป็นวงกลมตามรัศมีท่ีวางไว ้

น าช้ินส่วนท่ีเราตบแต่งมาประกอบกบัพวงมาลยัใหส้วยงาม 

เกบ็รายละเอียดและตรวจสอบช้ินงานแต่ละพวงใหเ้รียบร้อย 

น าสินคา้ออกจ าหน่ายสู่ทอ้งตลาด 
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2.เอาเขม็ตอกแม่พิมพว์างบนซองถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มโดยใชค้อ้นตอก 

3.ตอกถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มไปเร่ือยจนกวา่จะหมด 

 

1.จดัหาแหล่งวตัถุดิบถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มยีห่่อไฟนไ์ลน์ และ ไฮคลาส 
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    4.เม่ือไดก้ลีบดอกไมแ้ลว้ คดัสี แดง น ้าเงิน ม่วง ส้ม 
 
 
 

                    

 

 

 

 

    5.พบักลีบถุงจากซา้ยไปขวาบีบตรงปลายถุงเพื่อใหก้ลีบเดง้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.น ากลีบท่ีคดัสีจดัเตรียมไว ้น ามาร้อยเขม็กบั

เส้นได้ 
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  6.เม่ือร้อยเสร็จตามความตอ้งการของเราแลว้ดดั ใหเ้ป็นวงกลมตามรัศมีท่ีวางไว ้

7.ท าส่วนตบแต่งพวงมาลยัการพบักรีบกระทุง้ใหส้วยงาม 

8.เกบ็รายละเอียดและตรวจสอบช้ินงานแต่ละพวงใหเ้รียบร้อย 
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9.น าสินคา้ออกจ าหน่ายสู่ทอ้งตลาด 
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9. แผนการเงิน 

 9.1 ประมาณการในการลงทุน 
ล าดบั รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ รวมมูลค่า 

1. เงินสด 200,000.00 - 200,000.00 

 รวมมูลค่าการลงทุนท้ังส้ิน 200,000.00 - 200,000.00 

 โครงสร้างทางการเงิน(เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 

 
  

9.2 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 

ล าดบั รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ 

1. ท่ีดิน - - 
2. อาคาร - - 
3. ส่วนตกแต่ง/ปรับปรุง - - 
4. อุปกรณ์-เคร่ืองมือ          ใชใ้นการผลิต 5,500.00 
5. เคร่ืองจกัร - - 

6. อุปกรณ์/เคร่ืองใช ้
อุปกรณ์ส านกังาน

คอมพิวเตอร์ / โทรศพัท ์
25,000.00 

7. ยานพาหนะ - - 
8. วตัถุดิบคงเหลือ - - 
9. สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - 
10. ทรัพยสิ์นทางปัญญา -  
11. รายการอ่ืนๆ (ถา้มี) - - 

รวมมูลค่าทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบการธุรกจิปัจจุบัน 30,500.00 
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9.3 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของรายได ้- % - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของราคาขายสินคา้ - % - - - 
การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนทุนการผลิต - % - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  1 - % - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  2 - % - - - 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย  3 - % - - - 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการค านวณใน 1 ปี – วนั/เดือน 30วนั/เดือน 
อตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) - % - 
สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - 

9.4 นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
ระยะเวลาการใหเ้ครดิตการขายสินคา้ – วนั/เดือน - - - 
ระยะเวลาเครดิตซ้ือสินคา้ – วนั/เดือน - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท - - - 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - % - - - 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - % - - - 
นโยบายการตั้งส ารองเงินสดในกิจการ 100,000.00 
การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ - 
นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - 
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               เดือน                                
   
 รายการ 

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

จ านวนสินค้าขาย 
(พวง) 

            

พวงมาลยั  (S) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

พวงมาลยั  (M) 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 

พวงมาลยั  (L) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

ราคาสินค้า (บาท) 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 

พวงมาลยั  (S) 199.00 199.00 199.00 199.00 199.00 199.00 199.00 199.00 199.00 199.00 199.00 199.00 

พวงมาลยั  (M) 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 399.00 

พวงมาลยั  (L) 499.00 499.00 499.00 499.00 499.00 499.00 499.00 499.00 499.00 499.00 499.00 499.00 

ราคาสินค้าเฉลีย่ 1,097.00 1,097.00 1,097.00 1,097.00 1,097.00 1,097.00 1,097.00 1,097.00 1,097.00 1,097.00 1,097.00 1,097.00 

รายได้จากการขาย 
(บาท) 

            

พวงมาลยั  (S) 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 

พวงมาลยั  (M) 139,650.00 139,650.00 139,650.00 139,650.00 139,650.00 139,650.00 139,650.00 139,650.00 139,650.00 139,650.00 139,650.00 139,650.00 

พวงมาลยั  (L) 149,700.00.00 149,700.00.00 149,700.00.00 149,700.00.00 149,700.00.00 149,700.00.00 149,700.00.00 149,700.00.00 149,700.00.00 149,700.00.00 149,700.00.00 149,700.00.00 

ราคาสินค้าเฉลีย่ 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 

รวมรายได้สะสม
(บาท) 

339,100.00 678,200.00 1,017,300.00 1,356,400.00 1,695,500.00 2,034,600.00 2,373,700.00 2,712,800.00 3,051,900.00 3,391,000.00 3,730,100.00 4,069,200.00 

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

เงินสดรับจากการขาย 339,100.00 339,100.00 339,100.00  399,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 

เงินสดรับจากการขาย 339,100.00 339,100.00 339,100.00 399,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 339,100.00 
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9.5 ประมาณการในการผลติรายเดือน 
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9.6 ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

จ านวนสินค้าขาย (หน่วย) 
พวงมาลยั  (S) 3,000.00 3,150.00 3,465.00 
พวงมาลยั  (M) 4,200.00 4,410.00 4,,851.00 
พวงมาลยั  (L) 3,600.00             3,780.00 4,158.00 
รวมจ านวนสินค้าขาย 10,800.00 11,340.00 12,474.00 

ราคาสินค้า (บาท/หน่วย)    
พวงมาลยั  (S) 199.00 199.00 199.00 
พวงมาลยั  (M) 399.00 399.00 399.00 
พวงมาลยั  (L) 499.00 499.00 499.00 
ราคาสินค้าเฉลีย่ 1,097.00 1,097.00 1,097.00 

รายได้จากการขาย (บาท) 
พวงมาลยั  (S) 597,000.00 626,850.00 689,535.00 
พวงมาลยั  (M) 1,675,800.00 1,759,590.00 1,935,549.00 
พวงมาลยั  (L) 1,796,400.00 1,886,220.00 2,074,842.00 
รวมรายได้จากการขาย (บาท) 4,069,200.00 4,272,660.00 4,699,926.00 

ประมาณการลูกหนีก้ารค้า 
ขายดว้ยเงินสด - - - 
ขายดว้ยสินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ (วนั/เดือน) 4,069,200.00 4,272,660.00 4,699,926.00 

ลูกหนีก้ารค้ารวม (บาท) - - - 

เงินสดจากการขายสินค้า (บาท) 4,069,200.00 4,272,660.00 4,699,926.00 
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9.7 ประมาณการต้นทุนวตัถุดบิและสินค้าซ้ือมาเพ่ือการผลติ 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

จ านวนวตัถุดบิในการผลติ (หน่วย) 
ถุงน ้ายาปรัปผา้นุ่ม (กิโลกรัม) 6,450.00 6,773.00 7,451.00 
 ขัว่ฉบา(แพค็500ดอก) 134.00 141.00 156.00 
ดอกรักปลอม(แพค็500ดอก) 132.00 139.00 153.00 
 กล่องบรรจุภณัฑ(์แพค็20กล่อง) 540.00 567.00 624.00 
 - - - 
ราคาต่อหน่วยของวตัถุดบิ (บาท/
หน่วย) 

   

ถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม(กิโลกรัม) 30.00 31.50 34.65 
 ขัว่ฉบา(แพค็500ดอก) 100.00 105.00 115.50 
ดอกรักปลอม(แพค็500ดอก) 100.00 105.00 115.50 
 กล่องบรรจุภณัฑ(์แพค็20กล่อง) 220.00 231.00 254.10 
 - - - 
ต้นทุนวตัถุดบิ (บาท)    
ถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม(กิโลกรัม) 193,500.00 213,349.50 258,177.15 
 ขัว่ฉบา(แพค็500ดอก) 13,400.00         14,805.00 18,018.50 
ดอกรักปลอม(แพค็500ดอก) 13,200.00 14,595.00 17,671.50 
 กล่องบรรจุภณัฑ(์แพค็20กล่อง) 118,800.00       130,977.00 158,558.40 
รวมต้นทุนวตัถุดบิในการผลติ (บาท) 338,900.00 373,726.50 452,425.05 

 - - - 
ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า                
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด - - - 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 
ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ (วนั/
เดือน) 

- - - 

มูลค่าเจ้าหนีก้ารค้าวตัถุดบิและสินค้า
ซ้ือมา 

- - - 

เงินสดจ่ายวตัถุดบิและสินค้าซ้ือมาเพ่ือ
ผลติ 

338,900.00 373,726.50 452,425.05 
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9.8 ประมาณการต้นทุนการผลติสินค้าและต้นทุนการขายสินค้า 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ต้นทุนการผลติสินค้า (บาท) 
   ค่าสินคา้ส าเร็จรูปซ้ือมาเพื่อการผลิต 338,900.00 373,726.50 452,425.05 
   ค่าแรงงานในการผลิต 324,000.00 340,200.00 374,220.00 
   ค่าไฟฟ้าในการผลิต 22,800.00 239,940.00 26,334.00 
   ค่าไฟฟ้าในการผลิต 9,600.00         10,080.00 11,088.00 
   ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการผลิต - - - 
   ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์           

2,300.00 
2,415.00 2,656.50 

   ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต - - - 
   ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ในการผลิต - - - 
   รวมต้นทุนการผลติสินค้า (1) 197,600.00 750,361.50 866,723.55 

ค่าเส่ือมราคาในการผลติ (บาท) 
   ค่าเส่ือมราคาอาคารในการผลิต(5%) - - - 
   ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์(20%)              

113.00 
 113.00 113.00 

   ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) - - - 
   รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการผลติ (2) 113.00 113.00 113.00 

รวมต้นทุนการผลติสินค้าท้ังส้ิน (1) + (2) 697,713.00 750,474.50 866,836.55 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั วตัถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อผลิตคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั สินคา้ซ้ือมาเพื่อผลิตคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 
-หกั สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท) 697,713.00 750,474.50 866,836.55 
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9.9 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 
   เงินเดือนบุคลากร 588,000.00 617,400.00 679,140.00 
   ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 22,000.00 23,100.00 25,410.00 
   ค่าใชจ่้ายส านกังาน 10,600.00 11,130.00 12,243.00 
   ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน 11,000.00 11,550.00 12,705.00 
   ค่าใชจ่้ายน ้าประปาส่วนส านกังาน 1,600.00 1,680.00 1,848.00 
   ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์โทรสาร 9,800.00 10290.00 11,319.00 
   ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
   ค่าเช่า 80,640.00 84,672.00 93,139.2 
   ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ - - - 
   ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
   ค่าใชจ่้ายน ้ามนัยานพาหนะในการขาย - - - 
   ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 8,000.00 8,400.00 9,240.00 
   ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
   ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
   ค่าใชจ่้าย Commission จากการขาย - - - 
   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
   ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
   ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็อ่ืน ๆ - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการขาย (1) 749,640.00 787,122.00 865,834.20 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย  
   ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน(5%) - - - 
   ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใช(้20%) 6,100.00 6,100.00 6,100.00 
   ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ(5%) - - - 

รวมค่าเส่ือมราคา (2) 6,100.00  6,100.00  6,100.00  

รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย (1) + (2) 755,740.00 792,222.00 871,934.20     
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9.10 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

รายได้                
    รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4,069,200.00     4,272,660.00     4,699,926.00     
    รายไดอ่ื้น - - - 
รวมรายได้ 4,069,200.00     4,272,660.00     4,699,926.00     

    
    หกั-ตน้ทุนขายสินคา้ 697,713.00     750,474.50  866,836.55        
        
ก าไรขั้นต้น 3,371,487.00     3,522,185.55     3,833,089.45     

    
    หกั-ค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขาย 755,740.00 793,222.00 871,934.20     
        
ก าไรจากการด าเนินการ 2,615,747.00    2,728,963.50    2,961,155.25    

    
   หกั-ดอกเบ้ียจ่าย - - - 
                
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (15%) 2,615,747.00    2,728,963.50 2,961,155.25    

                

    หกั-ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(15%) 392,362.05 409,344.52 444,173.28 
                
ก าไรสุทธิ 2,223,384.95 2,319,618.98 2,516,981.97 
    หกั-เงินปันผลจ่าย (10%) - - - 
ก าไรสะสม     - 2,223,384.95 96,234.03 

    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 2,223,384.95 96,234.03 2,420,747.94 

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 11.11% 0.48% 12.10% 
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9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

กระแสเงินสดจากการด าเนินการ - -     -     
  เงินสดรับจากการขายสินคา้ 4,069,200.00     4,272,660 4,699,926.00 
  เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น    
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการผลิต 697,713.00 750,474.5     866,836.55 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 755,740.00 793,222.00 871,934.20 
  เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ    
  เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 392,362.05 409,344.52 444,175.28 
กระแสเงินสดจากการด าเนินการรวม 2,223,384.95 2,319,618.98 2,516,979.97 
กระแสเงินสดจากการลงทุน                
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน    

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์าคาร    

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยต์กแต่ง    

เงินสดจ่ายการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 5,500.00   
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในเคร่ืองใชส้ านกังาน 25,000.00   
กระแสเงินสดจากการลงทุนรวม 30,500.00   
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน                
  เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 
  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
  เงินจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
  เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 
  เงินจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 
  เงินสดจ่ายปันผล - - - 
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินรวม    
  กระแสเงินสดสุทธิ 2,192,884.95 2,319,618.98 2,516,979.97 
  บวก+กระแสเงินสดตน้งวด - - - 
กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 2,192,884.95 2,319,618.98 2,516,979.97 
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9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 2,192,884.95 2,319,618.98 2,516,979.97 
ลูกหน้ีการคา้  - - 
สินคา้คงเหลือ  - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  - - 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 30,500.00 - - 
สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 30,500.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 2,223,384.95 2,319,618.98 2,516,979.97 

หนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 
เงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน - - - 
เงินกูร้ะยะยาว - - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ - - - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน - - - 

รวมหนีสิ้น - - - 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 
ส่วนเกนิ (ต ่า) กว่าทุน 2,223,384.95 96,234.03 2,420,747.94 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 2,223,384.95 96,234.03 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,223,384.95 2,319,618.98 2,516,979.9 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,223,384.95 2,319,618.98 2,516,979.9 
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9.13 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

การวัดสภาพคล่องทางการเงิน    
   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) 

สภาพคล่องสูง สภาพคล่องสูง 
สภาพคล่อง

สูง 
   อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) - - - 
การวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน    
   อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 
   อตัราหมุนเวยีนของสินคา้ (รอบ) - - - 
   ระยะเวลาเรียกเกบ็หน้ี (วนั) - - - 
   ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 
   อตัราหมุนเวยีนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 
   อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รวม) - - - 
การวัดความสามารถในการช าระหนี ้    
   อตัราส่วนแห่งหน้ี (Debt to Equity Ratio) - - - 
   อตัราส่วนแห่งทุน - - - 
  อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหน้ี - - - 
การวัดความสามารถในการบริหารงาน - - - 
   อตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) - - - 
   อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) - - - 
   อตัราก าไรขั้นตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 82.85% 82.43% 81.55% 
   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (เปอร์เซ็นต)์ 64.28% 63.87% 63.00% 
   อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 54.63% 54.28% 53.55% 
ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน    
   ผลก าไรต่อหุน้ (Earning per share) 11.11% 0.48% 12.10% 
   มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 10% 10% 10% 
   มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 
   อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 
   ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 
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   10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ลกัษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบที่จะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

ผลประกอบการไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

- ท าใหย้อดขายของบริษทัลดลง - จดัโปรโมชัน่เพื่อเพิ่ม

ยอดขาย 

ความเส่ียงด้านบริการ - มีผูป้ระกอบการหลายรายท า
ใหลู้กคา้มีทางเลือกในการ
เลือกซ้ือมากข้ึน 

- เพิ่มโอกาสโดยการเพิ่ม

รูปแบบหลากหลายให้

ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

พนักงานลาป่วยกะทันหันหรือ

ขาดบุคลากร 

- ไม่สามารถด าเนินงานการผลิต

หรือบริการ 

- ทุกอาทิตยใ์หพ้นกังาน

หมุนเวียนต าแหน่งหากคน

ขาดสามารถหาคนแทนได้

ทนัที 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินโครงการ 
รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 

นางสาวศิวพร   โง้วเส็ง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบตัิงาน หมายเหตุ 
17/06/62 ประชุมสมาชิกภายในกลุ่ม(เกบ็เงิน)  
18/06/62 คิดริเร่ิมโครงการส่ิงประดิษฐเ์พื่อเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
19/06/62 เร่ิมจดัท าใบเสนออนุมติัโครงการ  
25/06/62 ส่งใบเสนอโครงการอนุมติัโครงการใหท่ี้ปรึกษาตรวจ  
26/06/62 แกไ้ขอนุมติัโครงการคร้ังท่ี1  
27/06/62 ส่งใบเสนออนุมติัโครงการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจ 
 

28/06/62 อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเซ็นใบอนุมติัโครงการท่ีผา่นแลว้  
2/07/62 เร่ิมจดัพิมพเ์อกสารบทท่ี1(บทน า)  
8/07/62 ส่งรายงานบทท่ี1  
11/07/62 แกไ้ขรายงานบทท่ี1 คร้ัง ท่ี1  
12/07/62 เร่ิมท ารายงานบทท่ี2  
15/07/62 ส่งบทท่ี2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
20/07/62 แกไ้ขรายงานบทท่ี2 คร้ังท่ี1  
25/07/62 แกไ้ขรายงานบทท่ี2 คร้ังท่ี2  
1/08/62 เร่ิมท ารายงานบทท่ี3 แผนธุรกิจ  
19/08/62 ส่งบทท่ี3 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
25/08/62 แกไ้ขรายงานบทท่ี3 คร้ังท่ี1  
2/09/62 เร่ิมจดัท าPower Point ท่ีจะตอ้งน าเสนอโครงการ  
5/09/62 ส่งเอกสารบทท่ี3 แผนธุรกิจ และ Power Pointใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจอีกคร้ัง เพื่อเตรียมPower คร้ังท่ี1 
 

21/09/62 น าเสนอโครงการคร้ังท่ี1 ใหค้ณะกรรมการฟัง(โครงงาน+บทท่ี1-
3+แผนธุรกิจ) 

 

22/09/62 แกไ้ขเอกสารตามคณะกรรมการแนะน า  
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รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล(ต่อ) 

นางสาวศิวพร โง้วเส็ง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบตัิงาน หมายเหตุ 
3/10/62 ออกแบบป้ายร้าน  
5/10/62 น าเสนอป้ายร้านกบัอาจารยก์บัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
15/10/62 แกไ้ขป้ายร้านและสัง่ท าป้ายร้าน  
20/10/62 หาแหล่งซ้ือวสัดุ  
20/10/62 จดัเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมและวางแผนในการท า  
20/10/62 เอาเขม็ตอกแม่พิมพว์างบนซองถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มโดยใชค้อ้นตอก  
20/10/62 เม่ือไดก้ลีบดอกถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มแลว้คดัสี สีแดง น ้าเงินสีม่วง สี

ส้ม จะไดส้ะดวกต่อการหยบิจดั 
 

20/10/62 พบักลีบถุงจากซา้ยไปขวาบีบตรงปลายถุงเพื่อใหก้ลีบเดง้  
20/10/62 น ากลีบเดง้มาร้อยกบัเขม็ร้อยพวงมาลยักบัเส้นได ้  
20/10/62 เม่ือร้อยเสร็จตามความตอ้งการของเราแลว้ตดั ใหเ้ป็นวงกลมตาม

รัศมีท่ีวางไว ้
 

20/10/62 น าช้ินส่วนท่ีเราตบแต่งมาประกอบกบัพวงมาลยัใหส้วยงาม  
20/10/62 เกบ็รายละเอียดและตรวจสอบช้ินงานแต่ละพวงใหเ้รียบร้อย  
22/11/62 น าส่ิงประดิษฐม์าใหอ้าจารยนิ์เทศ  
2/11/62 เร่ิมท า Power point เพื่อน าเสนอโครงการคร้ังท่ี 2  
16/11/62 น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 2(แสดงผลงานประดิษฐ์)  
19/11/62 แกไ้ขพวงมาลยัขนาดกลางตามท่ีคณะกรรมการแนะน า  
8/12/62 จดัพิมพภ์าคผนวก ข(แบบสอบถาม)  
10/12/62 เตรียมจดังาน ATCนิทรรศน ์  
13/12/62 งาน ATCนิทรรศน์  
13/12/62 -แจกแบบสอบถาม และแปรผลแบบสอบถาม  
16/12/62 เร่ิมลงมือท ารายงานบทท่ี 4(รายงานผลการปฏิบติังานรายบุคคล)  
19//12/63 ส่งเอกสารบทท่ี4(ใหอ้าจารยร์ายบุคคล,บญัชี)  
21/01/63 เร่ิมท าบทท่ี5  
24/01/63 ส่งบทท่ี5(สรุปผลการด าเนินโครงการปัญหาอุปสรรค)  
28/02/63 แกไ้ขเอกสารบทท่ี5บรรณานุกรมคร้ังท่ี1  
3/02/63 จดัท าเอกสารภาคผนวก ก และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
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นางสาวศิวพร โง้วเส็ง 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบตัิงาน หมายเหตุ 
4/02/63 จดัท าเอกสารภาคผนวก ข และ ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
5/02/63 แกไ้ขเอกสารภาคผนวก  ข และ ส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
6/02/63 จดัท าเอกสารภาคผนวก ค    
7/02/63 จดัท าเอกสารภาคผนวก ง   
11/02/63 จดัท ากิตติกรรมประกาศ/สารบญั พร้อมน ากลบัมาแกไ้ข  
12/02/63 ส่งกิตติกรรมประกาศ/สารบญัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
13/02/63 จดัท าบทคดัยอ่/ส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
4/02/63 น าบทคดัยอ่กลบัมาแกไ้ข/ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
18/02/63 จดัท าส่วนหนา้ปก สารบญัและน าส่งรูปเล่มโครงการ  
20/02/63 แกไ้ขจุดบกพร่อง  
26/02/63 น าส่งรูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์ พร้อมแผน่ซีดี  
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รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 

นายรัชพล  แป้นบางนา 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบตัิงาน หมายเหตุ 
17/06/62 ประชุมสมาชิกภายในกลุ่ม(เกบ็เงิน)  
18/06/62 คิดริเร่ิมโครงการส่ิงประดิษฐเ์พื่อเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
19/06/62 เร่ิมจดัท าใบเสนออนุมติัโครงการ  
25/06/62 ส่งใบเสนอโครงการอนุมติัโครงการใหท่ี้ปรึกษาตรวจ  
26/06/62 แกไ้ขอนุมติัโครงการคร้ังท่ี1  
27/06/62 ส่งใบเสนออนุมติัโครงการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจ 
 

28/06/62 อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเซ็นใบอนุมติัโครงการท่ีผา่นแลว้  
2/07/62 เร่ิมจดัพิมพเ์อกสารบทท่ี1(บทน า)  
8/07/62 ส่งรายงานบทท่ี1  
11/07/62 แกไ้ขรายงานบทท่ี1 คร้ัง ท่ี1  
12/07/62 เร่ิมท ารายงานบทท่ี2  
15/07/62 ส่งบทท่ี2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
20/07/62 แกไ้ขรายงานบทท่ี2 คร้ังท่ี1  
25/07/62 แกไ้ขรายงานบทท่ี2 คร้ังท่ี2  
1/08/62 เร่ิมท ารายงานบทท่ี3 แผนธุรกิจ  
19/08/62 ส่งบทท่ี3 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
25/08/62 แกไ้ขรายงานบทท่ี3 คร้ังท่ี1  
2/09/62 เร่ิมจดัท าPower Point ท่ีจะตอ้งน าเสนอโครงการ  
5/09/62 ส่งเอกสารบทท่ี3 แผนธุรกิจ และ Power Pointใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา

ตรวจอีกคร้ัง เพื่อเตรียมPower คร้ังท่ี1 
 

21/09/62 น าเสนอโครงการคร้ังท่ี1 ใหค้ณะกรรมการฟัง(โครงงาน+บทท่ี1-
3+แผนธุรกิจ) 

 

22/09/62 แกไ้ขเอกสารตามคณะกรรมการแนะน า  
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รายงานผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล(ต่อ) 

นายรัชพล  แป้นบางนา 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบตัิงาน หมายเหตุ 
3/10/62 ออกแบบป้ายร้าน  
5/10/62 น าเสนอป้ายร้านกบัอาจารยก์บัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
15/10/62 แกไ้ขป้ายร้านและสัง่ท าป้ายร้าน  
20/10/62 หาแหล่งซ้ือวสัดุ  
20/10/62 จดัเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมและวางแผนในการท า  
20/10/62 เอาเขม็ตอกแม่พิมพว์างบนซองถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มโดยใชค้อ้นตอก  
20/10/62 เม่ือไดก้ลีบดอกถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มแลว้คดัสี สีแดง น ้าเงินสีม่วง สี

ส้ม จะไดส้ะดวกต่อการหยบิจดั 
 

20/10/62 พบักลีบถุงจากซา้ยไปขวาบีบตรงปลายถุงเพื่อใหก้ลีบเดง้  
20/10/62 น ากลีบเดง้มาร้อยกบัเขม็ร้อยพวงมาลยักบัเส้นได ้  
20/10/62 เม่ือร้อยเสร็จตามความตอ้งการของเราแลว้ตดั ใหเ้ป็นวงกลมตาม

รัศมีท่ีวางไว ้
 

20/10/62 น าช้ินส่วนท่ีเราตบแต่งมาประกอบกบัพวงมาลยัใหส้วยงาม  
20/10/62 เกบ็รายละเอียดและตรวจสอบช้ินงานแต่ละพวงใหเ้รียบร้อย  
22/11/62 น าส่ิงประดิษฐม์าใหอ้าจารยนิ์เทศ  
2/11/62 เร่ิมท า Power point เพื่อน าเสนอโครงการคร้ังท่ี 2  
16/11/62 น าเสนอโครงการคร้ังท่ี 2(แสดงผลงานประดิษฐ์)  
19/11/62 แกไ้ขพวงมาลยัขนาดกลางตามท่ีคณะกรรมการแนะน า  
8/12/62 จดัพิมพภ์าคผนวก ข(แบบสอบถาม)  
10/12/62 เตรียมจดังาน ATCนิทรรศน ์  
13/12/62 งาน ATCนิทรรศน์  
13/12/62 -แจกแบบสอบถาม และแปรผลแบบสอบถาม  
16/12/62 เร่ิมลงมือท ารายงานบทท่ี 4(รายงานผลการปฏิบติังานรายบุคคล)  
19//12/63 ส่งเอกสารบทท่ี4(ใหอ้าจารยร์ายบุคคล,บญัชี)  
21/01/63 เร่ิมท าบทท่ี5  
24/01/63 ส่งบทท่ี5(สรุปผลการด าเนินโครงการปัญหาอุปสรรค)  
28/02/63 แกไ้ขเอกสารบทท่ี5บรรณานุกรมคร้ังท่ี1  
3/02/63 จดัท าเอกสารภาคผนวก ก และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
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นายรัชพล    แป้นบางนา 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบตัิงาน หมายเหตุ 
4/02/63 จดัท าเอกสารภาคผนวก ก และส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
5/02/63 แกไ้ขเอกสารภาคผนวก ข และส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
6/02/63 จดัท าเอกสารภาคผนวก ค  และส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
7/02/63 จดัท าเอกสารภาคผนวก ง และส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
11/02/63 จดัท ากิตติกรรมประกาศ/สารบญั พร้อมน ากลบัมาแกไ้ข  
12/02/63 ส่งกิตติกรรมประกาศ/สารบญัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
13/02/63 จดัท าบทคดัยอ่/ส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
4/02/63 น าบทคดัยอ่กลบัมาแกไ้ข/ส่งต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
18/02/63 จดัท าส่วนหนา้ปก สารบญัและน าส่งรูปเล่มโครงการ  
20/02/63 แกไ้ขจุดบกพร่อง  
26/02/63 น าส่งรูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์ พร้อมแผน่ซีดี  
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 (บญัชีรายรับ-รายจ่าย(ปฏิบติั) 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐพ์วงมาลยัถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
1/10/2562 

เกบ็เงินสมาชิกในกลุ่ม 2 500 1,000 -     1,000 
3/10/2562 ถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

   26 14 351   649 
5/10/2562 เขม็ร้อยพวงมาลยัยาว 9 น้ิว 

   2 20 40   609 
5/10/2562 ดอกรักปลอม 

   1 200 200   409 
5/10/2562 กระดาษเช็ดชู 

   2 20 40   369 
5/10/2562 เทปกาวผา้สีเขียว 

   1 25 25   344 
5/10/2562 ขัว่ฉบ่าพลาสติก 

   1 250 250   94 
5/10/2562 กาวTOA 

   2 30 60   34 
7/10/2562 เกบ็เงินเพิ่ม 

2 1,000 2,000      2,034 
รวม 3,000  966  2,034 
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บญัชีรายรับ-รายจ่าย(ปฏิบติั) 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐพ์วงมาลยัถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
7/10/2562 

ยอดยกมา    -     2,034 
8/10/2562 ถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

   
9 10 90 

  
1,944 

8/10/2562 ปีนกาวสองหนา้ 
   

1 20 20 
  

1,924 

8/10/2562 กระดาษเช็ดชู 
   

1 25 25 
  

1,899 

10/10/2562 ไมจ้ิ้มฟัน 
   

1 25 25 
  

1,874 

10/10/2562 เขม็กบัดา้ย 
   

1 20 20 
  

1,854 

10/10/2562 กาวTOA 
   

1 25 25 
  

1,829 

19/10/2562 ป้ายโลโก ้
   

1 250 250                  1,779  

19/10/2562 ป้ายไวนิล 
   

1 150 150                  1,629  

รวม   605  1,629 
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บญัชีรายรับ-รายจ่าย(ปฏิบติั) 
โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐพ์วงมาลยัถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
19/10/2562 

ยอดยกมา    -     1,629 
20/10/2562 ผา้ปูโต๊ะ 

   
1 160 160                  1,469  

20/10/2562 ผา้คลุมกล่องดา้นในสีแดง 
   

1 100 100                  1,369  

21/10/2562 กล่องบรรจุภณัฑ ์
   

3 69 69                  1,300  

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

รวม   329  1,300 
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 บญัชีรายรับ-รายจ่าย (เอกสาร) 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐพ์วงมาลยัถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
21/10/2562 เกบ็เงินในกลุ่ม 2 900.00 1,800           1,800 

25/6/1962 ปร้ินโครงการอนุมติั       7 3 21     1,779 

26/6/1962 ปร้ินโครงการอนุมติั(แกไ้ข)       7 3 21     1,758 

8/7/1962 ปร้ินบทท่ี1       2 2 4     1,754 

11/7/1962 ปร้ินบทท่ี1(แกไ้ข)       2 2 4     1,750 

15/7/1962 ปร้ินบทท่ี2       21 3 63     1,687 

20/7/1962 ปร้ินบทท่ี2(แกไ้ข1)       21 3 63     1,624 

25/7/1962 ปร้ินบทท่ี2(แกไ้ข2) 
   

21 3 63     1,561 

19/8/1962 ปร้ินบทท่ี3 
   

42 3 126     1,435 

รวม 1,800  365  1,435 
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 บญัชีรายรับ-รายจ่าย (เอกสาร) 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐพ์วงมาลยัถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
19/8/1962 

ยอดยกมา    -     1,435 
25/8/1962 ปร้ินบทท่ี3(แกไ้ข1) 

   
42 3 126     1,309 

8/12/1962 ถ่ายเอกสารสอบถาม100ชุด 
   

100 3 200     1,109 

8/12/1962 ตวัอยา่งแบบสอบถาม 
   

2 2 4     1,105 

6/2/2563 ปร้ินบทท่ี4 
   

4 3 12     1,093 

6/2/2563 ปร้ินบทท่ี5  
   

3 3 9     1,084 

7/2/2563 ปร้ินผนวกและบรรณานุกรม 
   

31 2 62     1,022 

17/2/2563 ค่าปร้ินรวมเล่ม 
   

110 2 220     802 

รวม   633  802 
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บญัชีรายรับ-รายจ่าย(เอกสาร) 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐพ์วงมาลยัถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
19/10/2562 

ยอดยกมา    -     802 
21/2/2563 ค่าเขา้เล่ม 

   
1 200 200     602 

26/2/2563 ค่าแผน่ซีดีและหนา้ปก 
   

1 20 20     582 

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

รวม   220  582 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 

โครงการนวตักรรมส่ิงประดษิฐ์พวงมาลยัถุงน า้ยาปรับผ้านุ่ม 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4.    เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

งบประมาณในการลงทุน 2 คน คนละ 1,500บาท   รวมเป็นเงิน    3,000   บาท 
หกัค่าใชจ่้ายจากการด าเนินโครงการ           1,300   บาท 
เหลือเป็นจ านวนเงิน             1,800   บาท 
แบ่งเงินส่วนท่ีเหลือคืนใหส้มาชิกในกลุ่ม 2 คนเท่าๆกนั          900     บาท 
น าเงินส่วนที่เหลือคืนแก่สมาชิก ดงัมีรายช่ือต่อไปนี ้

1. นายรัชพล           แป้นบางนา     
2.    นางสาวศิวพร    โงว้เส็ง
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บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 โครงการนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์พวงมาลยัจากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่ม เป็นโครงการท่ีมีแนวคิด
ในการน าวสัดุท่ีเหลือใช ้กลบัมารีไซเคิลและใชป้ระโยชน์ ส่ิงมีคุณภาพจากการน าวสัดุท่ีเหลือใช ้มา
เพิ่มมูลค่าในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์พวงมาลยัจากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่มท่ีมีรูปแบบสวยงามแปลก
ใหม่ โดยการน าวสัดุท่ีเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ใหม่อีกคร้ัง โครงการงานหัตถศิลป์ส่ิงประดิษฐ์
พวงมาลยัจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มผูร่้วมลงทุนทั้งหมด 2 คน จ านวนเงินท่ีลงทุนคนละ 1,500บาท เป็น
จ านวนเงิน 3,000บาท สถานท่ีในการปฏิบติังานคือ 81/129คอนโดลุมพีนีเมกะบางนา ถนนบางนา-
ตราด ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 10540 ระยะเวลาในการปฏิบติังานตั้งแต่ 
เดือนตุลาคม 2562 มีค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานทั้งส้ิน 1,300 บาท เหลือเงิน1,800 บาทแบ่งคืนให้
สมาชิกคนละ 900 บาท  

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละเพิ่มรายไดใ้หก้บันกัศึกษา 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

สรุปตารางปฏบิัติงานจริง 

คร้ังที ่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมที่ปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
1 24 มิ.ย. 62 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั  
2 1 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 1 (บทน า)  

3 18 ก.ค.62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 2  
(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 

4 1 ส.ค. 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 3   
(วิธีการด าเนินโครงการ) 
แผนธุรกิจ 
- บทสรุปผูบ้ริหาร 
- วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ 
-ความเป็นมาของธุรกิจ 
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คร้ังท่ี วนั/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีปฏิบติั หมายเหตุ 
  ผลิตภณัฑ ์

- วิเคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด 
- แผนการบริหารจดัการ 
- แผนการตลาด 
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ 
- แผนการเงิน 
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง 

 

4 4 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint (โครงการ + บทท่ี1-3+แผนธุรกิจ 
กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรียมPresent งาน) 

 

5 21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 1 
(โครงการ +บทท่ี1-3 + แผนธุรกิจ) 

 

6 28 ต.ค 62   -ปฏิบติัการ งานประดิษฐ์  
7 1 ต.ค. 62   -เขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  
8 9 ต.ค. 62   - ประชุมวางแผนขั้นตอนการท าส่ิงประดิษฐ ์(1 ต.ค. 62)  
9 10 ต.ค.62   -ท าความสะอาดถุงเสร็จเอาไปตากแดดใหแ้หง้ ใชค้อ้น

วางบน เขม็แม่พิมพแ์ลว้ตอกถุงใหข้าด 
 

10 12 ต.ค 62   -เม่ือไดก้ลีบถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม คดัสี  แดง น ้าเงิน ม่วง  
11 13 ต.ค 62   -.พบักลีบถุงจากซา้ยไปขวาบีบตรงปลายถุงเพื่อใหก้ลีบ

เดง้ 
 

12 14 ต.ค 62   -น ากลีบท่ีพบัน ามาร้อยเขม็กบัเส้นไดร้้อยไปเร่ือยจนสุด
ปลายเขม็ 

 

13 15 ต.ค 62   ร้อยพวงมาลยั และน ากลีบสีฟ้ามาร้อยใหสุ้ดปลายเขม็
ร้อยพวงมาลยั   

 

14 16 ต.ค 62   -ขั้นตอนการท ากลีบกระทุง้ตบแต่ง พวงมาลยัน า
ช้ินส่วนท่ีเราตบแต่งมาประกอบกบัพวงมาลยัใหส้วยงาม 

 

15 17 ต.ค 62   -น าช้ินส่วนมาประกอบเขา้หากนัและเกบ็รายละเอียดให้
เรียบร้อย 
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คร้ังท่ี วนั/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีปฏิบติั หมายเหตุ 
16 7 พ.ย 62 ส่งPower Point (โครงการ + แผนธุรกิจ)กบัอาจารยท่ี์

ปรึกษา เพื่อเตรียมน าเสนองาน Present คร้ังท่ี 2 รวมทั้ง
การออกร้านจดัแสดงสินคา้/ บริการ/ แสดงผลงาน
ประดิษฐ)์ 

 

17 16 พ.ย 62 น าเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
จดัแสดงสินคา้/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

 

18 3 ธ.ค 62 ส่งแบบสอบถามโครงการ   
19 13 ธ.ค 62 จดัแสดงงาน ATCนิทรรศน ์ 

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
 

20 17 ธ.ค 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี 4  
(ปฏิบติังานรายบุคคล)  

 

21 17 ม.ค 62 (บญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ)  

22 21 ม.ค 62 ส่งเน้ือหา บทท่ี  5 
(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 

 

23 21 ม.ค 62 ก าหนดส่ง บรรณานุกรม   
24 8 ก.พ 62 ก าหนดส่ง 

ภาคผนวก ก  
ภาคผนวก ข  
ภาคผนวก  ค 
ภาคผนวก  ง 
ส่ง กิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ และสารบญั 

 

25 21 ก.พ 62 ส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ  

26 26 ก.พ 62 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1. สมาชิกไม่มีความรู้ความช านทาญในการใชเ้คร่ืองมือเขม็ตอกถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 
2. ไม่มีพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงท าให้เสียเวลาในการร่างรูปแบบของ

ส่ิงประดิษฐ ์
3. วสัดุซองถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มมีความเหนียวจึงท าใหก้ารร้อยพวงมาลยัยากและล าบาก 

 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 
 จากการด าเนินโครงการได้พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานหลายอย่าง จึงมี
แนวทางในการพฒันา เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวทางการพฒันามี
ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอความช่วยเหลือจากผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ เก่ียวกบัการใชง้านของเคร่ืองมือเขม็
ตอกถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

2. ควรคน้หาขอ้มูลแนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีความแปลกใหม่ร่วมสมยั และ
ขอค าแนะน าจากอาจารยเ์พื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ 
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ภาคผนวก ก โครงการ 

 

  -  แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

 -  บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 

 

 

  



 
 

 

 

 

แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวชิาการตลาดวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที่ 1-2  ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือโครงการ    พวงมาลยัจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  มิถุนายน2561  ถึง กมุภาพนัธ์ 2563 
สถานที่การด าเนินงาน     คอนโดลุมพีนี  81/129  ถ.บางนา-ตลาด ต.บางแกว้  
                                                       อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
ประมาณการค่าใช้จ่าย                1,000บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1.  นายรัชพล     แป้นบางนา รหสัประจ าตวั  37293 ปวส.2/2 
2.  นางสาวศิวพร    โงว้เส็ง รหสัประจ าตวั 41171 ปวส.2/10 
 

 

   ลงช่ือ..........................................................ประธานโครงการ 
   (นายรัชพล  แป้นบางนา )  ......../........./.........  
 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ  

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

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

 
 
 

ลงช่ือ ...............................................................    ลงช่ือ.................................................................... 
(อาจารย์กมลวรรณ  บุญสาย ) ......./......./.......             (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์)......./......./....... 
 
 

                                                        ลงช่ือ.............................................................หัวหน้าสาขาวชิาการตลาด 
                                                         (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์)......./......./.... 



 
 

ช่ือโครงการ   พวงมาลยัจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

 
แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุ่ม นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
 
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย  
 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์ 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1.  นายรัชพล        แป้นบางนา      ประธานโครงการ  
2.  นางสาวศิวพร    โงว้เส็ง      รองประธานโครงการ 

 
หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองดว้ยปัจจุบนังานหตัถกรรม ถือเป็นงานประดิษฐ์ท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจต่อกลุ่ม
ผูบ้ริโภคต่างๆพวงมาลยัจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่มเป็นอีกหน่ึงงานท่ีน่าดึงดูดความสนใจแต่มกัมีปัญหา
ในดา้นการออกแบบ หรือรูปของผลิตภณัฑไ์ม่ตรงตามความตอ้งการของผูผ้ลิตเน่ืองจาก ขนาดและ
สีสันของซองน ้ ายาปรับผา้นุ่มท่ีใช้แลว้มีจ านวนจ ากดัซ่ึงปัญหาน้ีท าให้ผลผลิตมีลกัษณะการท า
ออกมานอ้ยมากเกิน 
 ดังนั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดในการน า เศษถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่มท่ีเหลือ      
ใช้กลบัมาใช้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ มาเพิ่มมูลค่าในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ รูปแบบ
สวยงามแปลกใหม่ร่วมสมยั เพื่อให้เห็นคุณค่าของวสัดุเหลือใช้ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
หลายๆอยา่ง ทั้งเป็นการลงมือปฏิบติัจริงของนกัศึกษา และเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บั นกัศึกษา 
อีกดว้ยในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใช ้
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเพิ่มทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
 



 
 

เป้าหมาย 
1. การน าผลงานส่งเขา้ประกวดการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ประเภทส่ิงประดิษฐ ์
2. เสนอขายบุคคลท่ีมีความสนใจในส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 
วธีิการด าเนินการ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

 1.เตรียมคิดรูปแบบนวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
 2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 

       3.ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
       4.จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์
       5.จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
       6.จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ 

1.จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
2.ปฏิบติังานโดยเร่ิมงานจากการวางโครงสร้าง 
3.ลา้งซองน ้ายาปรับผา้นุ่มแลว้ท ามาตากใหแ้หง้ 
4.ตดัคร่ึงเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ตดัขนาดใหเ้ท่ากนัเพื่อความสวยงาม 
5.เม่ือไดส่ี้เหล่ียมผนืผา้แลว้น ามาพบัเขา้หากนัโดยพบัคลา้ยใบพดัจะใหสี้ขาวอยูด่า้นใน 
จากนั้นกเ็อาปลายของมนัของแต่ละดา้นพบัลงมาอีกคร้ัง 
6.พบัคร่ึงตามแนวยาวก่อนท่ีจะน าเขม็แทงดา้ยเตรียมไวแ้ลว้มาร้อยต่อกนั 
7.ในระหวา่งการร้อยเราจะเอาปลายเขม็แทงเขา้กนัตามรอยพบั 
8.เม่ือร้อยเสร็จไดพ้วงมาลยัตามความตอ้งการใหเ้ขา้หากนัเป็นวงกลม 
9.น ามาร้อยใส่อุบะท่ีเตรียมไวแ้ลว้ถือวา่เป็นอนัเสร็จส้ิน 

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 

1.สรุปผลการปฏิบติังาน 
2.ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

  



 
 

ขั้นตอนด าเนินงาน 
  

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

         

2. ประชุมวางแผนงาน วาง
รูปแบบงาน และจดัสรร
งบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

        

4. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกล
ยทุธ ์

         

5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถาน ท่ีท่ีจะท าส่ิงประดิษฐ ์

         

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวาง
ไว ้

         

7. สรุปผลการปฏิบติังาน         

8. ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

        

 

วัน เวลา สถานที ่

 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กมุภาพนัธ์ 2563 
สถานท่ี   81/129 คอนโดลุมพีนีเมกะบางนาตึกD  ถนน บางนาตราด ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดั สมุทรปราการ 10540



 
 

งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 1,000 บาท  

1. เขม็ยาว 9 น้ิว 30 บาท 
2. ดอกรักปลอม 50 บาท 
3. แผนโฟมยาง 36 บาท 
4. เทปกาวผา้สีเขียว 24 บาท 
5. ขัว่ชบาพลาสติก      250 บาท 
6. ดา้ย 20 บาท 
7. ป้ายน าเสนอ 300 บาท 
8. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 171 บาท   

รวม      881  บาท 
 
การติดตามผลและการประเมิน 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2.สามารถสร้างมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละเพิ่มรายไดใ้หก้บันกัศึกษา 
3.ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4.ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. วตัถุดิบท่ีใชอ้าจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการผลิต 
2. ช้ินงานไม่เป็นไปตามเวลาท่ีเราก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. วสัดุท่ีน ามาใชค้วรหาแหล่งวตัถุดิบส ารองไว ้ควรจดัเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมและ
รวบรวมการออกแบบพวงมาลยั 
 2. การฝึกฝีมือใหเ้กิดความเช่ียวชาญและมีทกัษะความรู้ในการด าเนินงานประดิษฐ ์
 
 
 
ลงช่ือ.............................................     ลงช่ือ.............................................   
      (อาจารยก์มลวรรณ บุญสาย)                                             (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ)์             
      อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                        อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       
 
 

ลงช่ือ............................................. 
(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 
อาจารยห์วัหนา้สาขาวิชาการตลาด 



 
 

      สถานทีด่ าเนินโครงการ 

 
  



 
 

บันทึกการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ที่ ปรึกษาร่วม 
โครงการส่ิงประดิษฐ์พวงมาลยัจากถุงน า้ยาปรับผ้านุ่ม  
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์กมลวรรณ  บุญสาย 
ที่ปรึกษาร่วมโครงการ อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์ 

 ผู้รับผดิชอบโครงการนายรัชพล        แป้นบางนา    ระดบัชั้น ปวส.2/2 เลขท่ี 15 
                                                        นางสาวศิวพร โงว้เส็ง          ระดบัชั้น ปวส.2/10 เลขท่ี 6 

 

 

ล าดบั
ที ่

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ที่ปรึกษา 

ลงช่ือ 
ที่ปรึกษาร่วม 

1 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั 24-28มิ.ย.62   
2 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 1(บทน า) 1-12 ก.ค.62   
3 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
15 -31 ก.ค.62   

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3   
(วิธีการด าเนินโครงการ) 

1-30 ส.ค.62   

 แผนธุรกิจ    
 - บทสรุปผูบ้ริหาร    
 - วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ    
 - ความเป็นมาของธุรกิจ    
 - ผลิตภณัฑ ์    
 - วิเคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด    
 - แผนการบริหารจดัการ    
 - แผนการตลาด    
 - แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    
 - แผนการเงิน    
 - แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง    
5 ส่ง PowerPoint (โครงการ + แผนธุรกิจ 

กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรียมPresent คร้ังท่ี1) 
2-6  ก.ย.62   

6 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที่ 1 
(โครงการ +บทท่ี1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย.62   



 
 

ล าดบั
ที ่

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ที่ปรึกษา 

ลงช่ือ 
ที่ปรึกษาร่วม 

7 ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง 
(ปฏิบติัการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)์  
เขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

8 ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี2 
รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/บริการ/
แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

1-8พ.ย.62   

9 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที่ 2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
จดัแสดงสินคา้/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

16 พ.ย.62   

10 ก าหนดส่งแบบสอบถามโครงการ 2-6 ธ.ค.62   
11 งาน ATC นิทรรศน ์

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
13 ธ.ค.62   

12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 
-ปฏิบติังานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

 -บญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 13-17ม.ค.63   
13 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี  5 

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหา
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 

20-24 ม.ค.63   

14 ก าหนดส่ง บรรณานุกรม  27-31ม.ค.63   
51  ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก-ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั
ผูจ้ดัท าโครงการ) 
 

3-7 ก.พ.63   

16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่และสารบญั 

10-14ก.พ.63   

17 ก าหนดส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ 17-21ก.พ.63   
18 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 24-28ก.พ.63   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ขแบบสอบถาม 

 
   - ตัวอย่างแบบสอบถาม 
   - รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 

 

  



 
 

 

 

 

แบบสอบถาม 

เร่ืองความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐ์”พวงมาลัยจากถุงน ้ายาปรับผ้านุ่ม” 

 
 
 

 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ลงใน (    ) ท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
1.1 เพศ 
1.2        (         )  ชาย      (       )  หญิง 
1.3 อาย ุ

(        )  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี               (        )  21-30 ปี               (       )  31-40 ปี 
(        )  อาย4ุ1-50 ปี                                 (        )  อาย ุ51 ปี ขั้นไป 
 

1.4 ระดบัการศึกษา 
(      ) ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   
(     ) มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   
(     ) อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 (     ) ปริญญาตรี   
(     ) ปริญญาโท หรือสูงกวา่  

1.4 อาชีพ 
(      )  รับจา้ง   (      )นกัเรียน/นกัศึกษา 
(      ) พนกังานบริษทัเอกชน (      )เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั 
(      ) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (      )อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................ 

1.5 รายได ้
 (      )  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท          (      ) 5,001-10,000 บาท   
 (      )  10,001-15,000 บาท              (      ) 15,001 บาทข้ึนไป 

แบบสอบถามน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐ ์“พวงมาลยัจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม” 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการประเภทส่ิงประดิษฐ ์จึงขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามเพ่ือ

ความสมบูรณ์ในการท าเอกสารวิชาโครงการ 



 
 

ส่วนที่ 2 ความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐ์พวงมาลยัจากถุงน า้ยาปรับผ้านุ่ม 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงใน (     ) ท่ีตรงกบัความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 
โดยมีค่าระดบัความส าคญัดงัน้ี 
5 เห็นดว้ย/พึงพอใจมากท่ีสุด  4 เห็นดว้ย/พึงพอใจมาก       3 เห็นดว้ย/พึงพอใจปานกลาง 
2 เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ย  1 เห็นดว้ย/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ล าดบัที่ รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
1 รูปแบบการออกแบบของผลิตภณัฑ ์      
2 ประโยชน์คุณค่าการใชง้านของผลิตภณัฑ ์      
3 การรับประกนัสินคา้      
4 คุณภาพของผลิตภณัฑ ์      

ด้านราคา (Price) 

1 ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ      
2 ความเหมาะสมของราคากบัการออกแบบ      
3 ช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย เช่น ผา่น True money       

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

1 การติดต่อหรือซ้ือผลิตภณัฑไ์ดส้ะดวกรวดเร็ว      

2 ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย เช่น หนา้ร้าน 
Facebook Line 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
1 ซ้ือพวงมาลยั 5 พวงข้ึนไป ลด 10%      
2 ช าระเงินผา่น True money ส่วนลด 10%      

3 มีบริการส่งฟรีแบบลงทะเบียน      
4 การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมการตลาดผา่น ป้าย

ร้าน Facebook  และ Line 
     

ขอ้เสนอแนะ
........................................................................................................................................................                                                                                                                                      
...................................................................................................................................................................                                                                                                      

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 



 
 

รายงานผลแบบสอบถาม 
ส่ิงประดิษฐพ์วงมาลยัจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองพวงมาลยัจากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของวิชาโครงการ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 100 คน และในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  
แบบสอบถามมี 2 ตอน 
 ตอนที่ 1ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐพ์วงมาลยัจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 
ตอนที่ 1ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จ านวน ( คน ) ร้อยละ  

1. เพศ 
ชาย 60 60.00 
หญิง 40 40.00 
รวม 100 100.00 

2. อายุ   

   ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 86 86.00 

   อาย ุ21-30ปี 12 12.00 

   อาย ุ31-40ปี 2 2.00 

   อาย4ุ1-50 ปี 0 0.00 

   อาย ุ51 ปี ข้ึนไป 0 0.00 
รวม 100 100.00 

3. ระดบัการศึกษา   

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(  ปวช. ) 26 26.00 
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 37 37.00 
 อนุปริญญา / ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  34 34.00 
    ปริญญาตรี 3 3.00 
    ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 0 0.00 
รวม 100 100.00 

 
  



 
 

 
จากตารางที่ 1ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ส่ิงประดิษฐพ์วงมาลยัจากถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม ปรากฏ 

ผลขอ้มูลดงัน้ี 
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา
เป็นเพศหญิงจ านวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 40 

อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ86 รองลงมาเป็น อาย2ุ1-30จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12และ อาย3ุ1-40จ านวน 2คน คิดเป็น
ร้อยละ 2ตามล าดบั 
 ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา  มธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.
6)ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาเป็น ระดบัการศึกษา  
ประกาศนียบตัรวิชาชีพสูง(ปวส)/อนุปริญญา จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และ ระดบัการศึกษา
ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช) จ านวน  26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 
ตามล าดบั 

สถานภาพ จ านวน ( คน ) ร้อยละ  

4. อาชีพ 
รับจา้ง   
นกัเรียน / นกัศึกษา 10 10.00 
พนกังานบริษทัเอกชน    2 2.00 
เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั 2 2.00 
ขา้ราชกาล / รัฐวิสาหกิจ 84 84.00 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ......... 2 2.00 
รวม 100 100.00 

5. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   

รายไดต้ ่ากวา่ หรือเท่ากบั 5,000 บาท 68 68.00 

รายได ้5,001 - 10,000 บาท 25 25.00 

รายได ้10,001 - 15,000 บาท 5 5.00 

รายไดสู้งกวา่ 15,001 บาทข้ึนไป 2 2.00 
รวม 100 100.00 



 
 

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ขา้ราชกาล / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 84 

คน  คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาเป็น ประกอบอาชีพ  นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10 และ ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั และอ่ืน ๆ  จ านวน  

2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรายไดต้ ่ากว่า
5,000  จ านวน 68 คน  คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาเป็น มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน5,001-10,000 จ านวน 
25คน คิดเป็นร้อยละ 25 และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-15,000จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 2 ความคดิเห็นที่มีต่อส่ิงประดิษฐ์..พวงมาลยัจากถุงน า้ยาปรับผ้านุ่ม 

 สามารถจดัล าดบัค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเท่ากบัเกณฑด์งัน้ี 
5   ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด               4  ระดบัความคิดเห็นมาก              

 3   ระดบัความคิดเห็นปานกลาง    2  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
 1   ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด     
  

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด x̅ S.D 

ระดับความ
คดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์ 
รูปแบบการออกแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

71 
(71.0%) 

24 
(24.0%) 

3 
(3.0%) 

- 2 
(2.0%) 

4.62 0.74 มากท่ีสุด 

ประโยชน์คุณค่าการใช้
งานของผลิตภณัฑ ์

62 
(24.0%) 

34 
(34.0%) 

2 
(2.0%) 

1 
(1.0%) 

1 
(1.0%) 

4.55 0.69 มากท่ีสุด 

การรับประกนั 65 
(3.0%) 

29 
(29.0%) 

6 
(6.0%) 

- - 4.59 0.61 มากท่ีสุด 

คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 64 
(2.0%) 

31 
(31.0%) 

5 
(5.0%) 

- - 4.59 0.59 มากท่ีสุด 

รวม 4.59 0.48 มากท่ีสุด 



 
 

 

 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด x̅ S.D 

ระดับความ
คดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านราคา 
ความเหมาะสมของราคา
กบัคุณภาพ 

64 
(64.0%) 

32 
(32.0%) 

4 
(4.0%) 

- - 4.60 0.57 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของราคา
กบัการออกแบบ 

66 
(66.0%) 

31 
(31.0%) 

3 
(3.0%) 

- - 4.63 0.54 มากท่ีสุด 

ช่องทางการช าระเงินท่ี
หลากหลาย เช่น ผา่น 
True money 

62 
(62.0%) 

35 
(35.0%) 

3 
(3.0%) 

- - 4.59 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.47 มากท่ีสุด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การติดต่อหรือซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดส้ะดวก
รวดเร็ว 

63 
(63.0%) 

33 
(63.0%) 

3 
(63.0%) 

1 
(1.0%) 

- 4.57 0.65 มากท่ีสุด 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
หลากหลาย เช่น หนา้ร้าน 
FaceBook Line 

59 
(59.0%) 

36 
(36.0%) 

4 
(4.0%) 

1 
(1.0%) 

- 4.53 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.92 มากท่ีสุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ซ้ือพวงมาลยั5ข้ึนไป ลด 
10% 

66 
(66.0%) 

31 
(31.0%) 

2 
(2.0%) 

1 
(1.0%) 

- 
4.62 0.58 มากท่ีสุด 

ช าระเงินผา่น true money 
ส่วนลด 10% 

64 
(64.0%) 

34 
(34.0%) 

2 
(2.0%) 

- - 
4.62 0.53 มากท่ีสุด 

มีบริการส่งฟรีแบบ
ลงทะเบียน 

70 
(70.0%) 

28 
(28.0%) 

2 
(2.0%) 

- - 
4.68 0.60 มากท่ีสุด 



 
 

 

จากตาราง   2 พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐ์พวงมาลยัจากถุงน ้ ายาปรับผา้นุ่มโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ดา้นราคาและ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด(x̅= 4.60, SD, = 0.47) 
(x̅= 4.60, SD, = 0.42) รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความความคิดเห็นอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก
ท่ีสุด (x ̅= 4.59, SD, = 0.48) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความ
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั พึงพอใจมากท่ีสุด(x ̅= 4.55, SD, = 0.47) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
1.ด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x ̅= 4.59, SD, = 

0.48)เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้รูปแบบการออกแบบของผลิตภณัฑ์
(x ̅= 4.62, SD, = 0.57)รองลงมา คือ ข้อคุณภาพของผลิตภัณฑ์(x ̅= 4.59, SD, = 0.59)และข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือประโยชน์คุณค่าการใชง้านของผลิตภณัฑ ์(x ̅= 4.55, SD, = 0.69) 

2.ด้านราคาโดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด(x ̅= 4.60, SD, = 0.47) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ความเหมาะสมของราคากบัการออกแบบ 
(x ̅=4.63 , SD, = 0.54)   รองลงมา คือ ขอ้ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ (x ̅=4.60 , SD, = 0.57)  
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย เช่น ผ่าน True money (x ̅= 4.59, 
SD, = 0.55) 

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(x ̅=4.55 , SD, = 0.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ การติดต่อหรือซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ไดส้ะดวกรวดเร็ว (x ̅=4.57 , SD, = 0.63)   รองลงมา คือ ขอ้ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
หลากหลาย เช่น หนา้ร้าน FaceBook Line (x ̅= 4.53, SD, = 0.63)   

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด x̅ S.D 

ระดับความ
คดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  (ต่อ) 
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ส่งเสริมการตลาดผา่น ป้าย
ร้าน Facebook และ line  

65 
(65.0%) 

33 
(33.0%) 

2 
(2.0%) 

- - 
4.61 0.60 มากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.45 มากท่ีสุด 
สรุปความคดิเห็นโดยรวม 4.60 0.42 มากท่ีสุด 



 
 

 4.ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมมีความความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(x ̅= 4.63, SD, = 0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ มีบริการส่งฟรี
แบบลงทะเบียน (x ̅= 4.68, SD, = 0.60)   รองลงมา คือ ขอ้ช าระเงินผา่น true money ส่วนลด 10%  
(x ̅= 4.62, SD, = 0.53)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการตลาด
ผา่น ป้ายร้าน Facebook และ line (x ̅= 4.61, SD, = 0.60) 

 
 

หมายเหตุ     ใชเ้กณฑบ์อกระดบัความคิดเห็นเสนอแนะโดย   John.W. Best    ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00    หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.50-4.49  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
 

  - ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
  - เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 
  - รูปภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

- รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
- รูปภาพการนิเทศจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

 
  



 
 

ตราสินค้า 
 

 

 

 

 

 

รูปแบบผลติภณัฑ์ 

 

 

                       

 

 

 

เพจ Facebook 

 



 
 

            แสร้งว่ามาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการช าระเงิน 

 

091-848-2481 



 
 

รูปวสัดุอุปกรณ์        

 

    1. เขม็ยาว 9 น้ิว                                                              2. ดอกรักปลอม   
 

 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.แผน่โฟมยาง           4เทปกาวผา้สีเขียว   

5. ขัว่ชบาพลาสติก   6ถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม 



 
 

รูปภาพขั้นตอนการปฏิบติังานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ท าความสะอาดถุงเสร็จเอาไปตากแดดใหแ้หง้ ใชค้อ้นวางบนเขม็แม่พิมพแ์ลว้ตอกถุงให้
ขาด 

 

 

 

 

              

 

 

            2.เม่ือไดก้ลีบถุงน ้ายาปรับผา้นุ่ม คดัสี  แดง น ้าเงิน ม่วง  

 

 

            3.พบักลีบถุงจากซา้ยไปขวาบีบตรงปลายถุงเพื่อใหก้ลีบเดง้ 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
            4.น ากลีบท่ีพบัน ามาร้อยเขม็กบัเส้นไดร้้อยไปเร่ือยจนสุดปลายเขม็ร้อยพวงมาลยั และน า
กลีบสีฟ้ามาร้อยใหสุ้ดปลายเขม็ร้อยพวงมาลยั 
 

 

 

 

 

 

 

            5.ขั้นตอนการท ากลีบกระทุ้งตบแต่ง พวงมาลยัน าช้ินส่วนท่ีเราตบแต่งมาประกอบกับ

พวงมาลยัใหส้วยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

            6.น าช้ินส่วนมาประกอบเขา้หากนัและเกบ็รายละเอียดใหเ้รียบร้อย 
 
 
 
 



 
 

ประมวลภาพ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพวธีิการใช้งาน 
 

 

 

 

 

 

          การน าไปไหวใ้หก้บัคนท่ีเรารัก    เช่น  คุณครู  พอ่และแม่ 

 

 

 

 

 

 

 

            การน าไปบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคุม้ครอง    เช่น    การน าไปวางบนรถ      การไหวศ้าลพระภูมิ



 

ประวติัผู้ด าเนินโครงการ 
 
 
 

 
ช่ือ นามสกุล   :  นายรัชพลแป้น   บางนา 
วนั เดือน ปี   :   26 สิงหาคม 2533 
สถานท่ีเกิด   :  สมุทรปราการ 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                                                          สาขาวิชาการตลาด         
สถานท่ีศึกษา   :  วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   ประธานโครงการ 
 
 
 
 
 
ช่ือ นามสกุล   :  นางสาวศิวพร โงว้เส็ง 
วนั เดือน ปี   :   20 กรกฎาคม 2541 
สถานท่ีเกิด   :  สระแกว้ 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                                                                                  สาขาวิชาการตลาด 
สถานท่ีศึกษา   :  วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   รองประธานโครงการ 
 


