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กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู ้ว ิจ ัยได้ทำการวิจัย เรื ่อง ความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษาที ่มีต่อธุรกิจปริ ้นสกรีน           

ด้วยคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ที่จะขอกล่าวขอขอบคุณผู้มีความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ และ ให้คำแนะนำใน

การทำวิจัยครั้งนี้จนสำเสร็จ 

ทางคณะผู้จัดทำจึงขอกล่าวขอบพระคุณ อาจารย์ศักดิ์ดา สัจจะไพบูลย์กิจ  ทีค่อยให้คำแนะนำปรึกษา 

ช่วยตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด และติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการจนกระทั่งทำให้

ผู้จัดทำสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้ปกครอง ที่ได้ให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือเรื ่องค่าใช้จ่ายต่างๆ และเป็นผู้ที ่ค่อยให้

กำลังใจในการทำวิจัยในครั้งนี้ 

 

 

 

ผู้จัดทำ 
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หัวข้อโครงการ   ธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ 

คณะผู้จัดทำ   1.นางสาวสุพิชชา ดวงแก้ว 

2.นายจักรพงษ์ จิตรโคตร 

3.นายวิสิทธิ์ เหมือนแตง 

สาขาวิชา   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ครูที่ปรึกษา    นายศักดิ์ดา  สัจจะไพบูลย์กิจ     

ปีการศึกษา   2562 

บทคัดย่อ 

โครงการนี้มีธุรกิจปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ

ของนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีที่มีต่อธุรกิจปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ และนำไปใช้

ต่อยอดในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้และยังเป็นต้นแบบในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพิ่มต่อไป กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 20 คนโดยวิธีการสุ่ม

แบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากการดำเนินการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ที่มีต่อธุรกิจปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถสรุปผลจากการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่ม

ตัวอย่าง ที่มีต่อธุรกิจปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3. 86 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0. 

59 
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บทท่ี 1 

บทนำ 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

  การทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทำให้การทำธุรกิจประเภทนี้มีความสะดวก  รวดเร็ว

ทันสมัยและปัจจุบันนี้วัยรุ่นนิยมใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมาก โทรศัพท์มือถือจึงมีความสำคัญมาก

เพราะต้องใช้ติดต่อสื่อสารและยังสามารถค้นหาข้อมูลหรือติดตามข่าวสารให้ทันท่วงท ีการใช้โทรศัพท์

นี้จึงต้องรักษาให้โทรศัพท์มีความคงทนสามารถใช้งานได้เป็นเวลานานจึงต้องใส่เคสโทรศัพท์เพ่ือ

ป้องกันการกระแทก กันรอยขีดขวนเป็นต้น(https://goo.gl/k2GRgv)  

  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีได้สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาจัดทำ

โครงการธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เคสโทรศัพท์แก้วน้ำ

เซรามิก กระเป๋าผ้า และเสื้อยืด เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายและ

เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตัวอักษรลาย หรือรูปภาพต่างๆ บนผลิตภัณฑ์ในการทำธุรกิจ

พิมพ์ลายลงบนผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกทางคอมพิวเตอร์ 

ต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรินท์เตอร์ เครื่องพิมพ์ลายกราฟิก 

กระดาษ Sublimation    เป็นต้น เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนให้นักเรียน-นักศึกษา มีรายได้เสริม

สามารถนำความรู้ไป แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจได้ 

โดยทางคณะผู้จัดทำไม่ได้คำนึงถึงแต่ความสวยงามของลวดลายเพียงอย่างเดียว แต่ยัง

คำนึงถึงความสุขของลูกค้าที่ได้รับผลิตภัณฑ์ของทางร้าน นอกจากซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้ว ยัง

สามารถทำเป็นของขวัญ ของฝาก หรือของที ่ระลึก คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นโอกาสสร้างรายได้ 

นอกจากนี้ผู้จัดทำยังได้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

เพ่ือการออกแบบและพิมพ์ลายลงในผลิตภัณฑ ์สามารถนำความรู้ที่เรียนมาทำธุรกิจเพ่ือให้เกิดรายได้ 

ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนในหลักสูตรของบริหารธุรกิจ 

 

 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ  



 
                                      
 

1.2.1 เพ่ือเพ่ิมรายได้ของนักศึกษาระหว่างเรียนได้ 

1.2.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะการออกแบบภาพกราฟิกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปประยุกตใ์ช้ใน

การประกอบอาชีพ 

 1.2.3 เพ่ือฝึกทักษะในการประกอบธุรกิจได้ 

 

1.3  ขอบเขตของโครงการ 

  การทำธุรกิจพิมพ์ภาพลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์ เป็นการทำธุรกิจเพื่อสงเสริมให้คณะผู้จัดทำ 

มีรายได้ระหว่างเรียน กลุ่มเป้าหมายของการทำธุรกิจพิมพ์ภาพลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์ คือประชากร

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยการมีบริการ

การพิมพ์ภาพลายกราฟิกลงบนผลิตภัณฑ์ ดังนี้  

1.เคสโทรศัพท์พิมพ์ภาพลายกราฟิก 

2. แก้วน้าเซรามิกพิมพ์ภาพลายกราฟิก  

3.กระเป๋าผ้าพิมพ์ภาพลายกราฟิก 

4.เสือยืดพิมพ์ภาพลายกราฟิก 

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.4.1 นักศึกษาสามารถเพ่ิมรายได้ในระหว่างเรียน  

1.4.2 นักศึกษามีทักษะการออกแบบภาพกราฟิกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการ 

ประกอบอาชีพ  

1.4.3. นักศึกษามีทักษะในการประกอบธุรกิจ  

1.4.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิค

ปทุมธานี 

 1. 5  นิยามศัพท์  

1.5.1 การพิมพ์ลายภาพกราฟิกบนผลิตภัณฑ์ หมายถึง การพิมพ์ภาพถ่ายภาพที่วาดขึ้นหรือ

ออกแบบด้วยตนเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ลงบนวัสดุ เช่น เคสโทรศัพท์ แก้วน้ำเซรามิก 

กระเป๋าผ้า เสื้อยืด เป็นต้น  

1. 5. 2 การออกแบบสร้างสรรค์ หมายถึง เป็นการออกแบบเพื่อนำเสนอความงามที่เน้น

ความคิดสร้างสรรค์ แปลงใหม่ ให้เกิดความเร้าใจ ซึ่งการสร้างสรรค์นี้อาจเป็นการพัฒนาจากการ

ถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ รู้จัก



 
                                      
 

วางแผนจัดตั้งขั้นตอนหรือรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบคุณสมบัติของ

วัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา 

 1.5.3 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หมายถึง เป็นการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

ระบบข้อมูลเข้ามาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และตกแต่งผลิตภัณฑ์  เช่น เคสโทรศัพท์ สกรีนแก้ว

น้ำเซรามิก กระเป๋าผ้า ฯลฯ ตามความต้องการของลูกค้าโดยไม่ซ้ำแบบใด  

1.5.4 เครื่อง Micro Sublimation luk. หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับการพิมพ์

ภาพถ่ายภาพที่วาดขึ้นหรือออกแบบเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงบนวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

1.5.5 ธุรกิจ หมายถึง เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการหรือทั้งสินค้า

และบริการแก่ผู้บริโภค ธุรกิจนั้นโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และบริหารจัดการเพื่อให้ได้ 

กำไรและเพ่ิมความม่ังคงแก่เจ้าของธุรกิจ 

1.5.6 สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การนำผลิตผล หรือวัตถุดิบที ่ได้จาก

ธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม ้เนื้อ ปลา แร่ธาตุ เป็นต้น มาผ่านกรรมวิธีในการผลิต อาจจะใช้เครื่องจักรทำ

ออกมาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ๆลๆ  

1.5.7 ผู้ใช้บริการ หมายถึง นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  

1.5.8 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ที่ดี หรือทัศนคติที่ต่อร้านธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วย

คอมพิวเตอร์ แสดงออกมาเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ความพึงพอใจ มากที่สุด ความพึงพอใจมาก ความพึง

พอใจปานกลาง, ความพึงพอใจน้อย และความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 



 

บทท่ี 2 

ทฤษฎีและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ในกระบวนการทำ “ธุรกิจออกแบบ และสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์” ได้ใช้ทฤษฎีเข้ามา

เกี่ยวข้องกับชิ้นงานดังต่อไปนี้ 

 2. 1 การออกแบบสร้างสรรค์ 

 2.2 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ 

 2. 3 รูปแบบของธุรกิจ 

 2.4 เป้าหมายในการจัดทำธุรกิจ 

 2.5 กลยุทธ์การตลาด 

 2. 6 การโฆษณาประชาสัมพันธ์  

2.7 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สกรีนด้วยคอมพิวเตอร์  

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2. 1 การออกแบบสร้างสรรค์ 

การออกแบบสร้างสรรค์ หมายถึง เป็นการออกแบบเพื่อนำเสนอความงามที่เน้นความคิด

สร้างสรรค์ แปลงใหม่ให้เกิดความเร้าใจ ซึ่งการสร้างสรรค์นี้อาจเป็นการพัฒนาจากการถ่ายทอด

รูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ รู้จักวางแผนจัดตั้ง 

ขั้นตอนหรือรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด

ตามความคิดสร้างสรรค์  และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา(https: / / goo. gl / 5oLSV) สามารถแบ่ง

ประเภทของการออกแบบได้ดังนี้  

2. 1. 1  งานออกแบบจิตรกรรม (Painting) คืองานศิลปะด้านการวาดเส้น ระบายสี เพ่ือแสดงอารมณ์

และความรู้สึกต่างๆ ที่ศิลปินต้องการสื่อสารออกมาในลักษณะงานสองมิติ ซึ่งจําเป็นต้องใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในผลงานแต่ละชิ้นของจิตรกรเป็นอย่างมาก จำแนกได้ตามลักษณะดังนี้  

 



 

2. 1. 1. 1  จิตรกรรมภาพวาด เรียกเป็นศัพท์ทัศนศิลป์ภาษาไทยได้หลายคำ คือภาพวาดเส้น

หรือคำทับศัพท์ว่า ดรอวิ่ง ก็มีการนำอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการวาดภาพ ที่ก้าวหน้า

และทันสมัยมากมาใช้ ผู ้เขียนภาพจึงอาจจะใช้อุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในการภาพวาดในสื่อ

สิ่งพิมพ์                                                                                                                                   

2.1.1.2 จิตรกรรมภาพเขียน ภาพเขียนเป็นการสร้างงาน 2 มิติบนพื้นระนาบด้วยสีหลายสี

จะต้องมีสื่อตัวกลางระหว่างวัสดุกับอุปกรณ์ที่ใช้เขียนมีกลวิธีเขียนที่สำคัญ คือ การเขียน

ภาพสีน้ำ การเขียนภาพสีน้ำมัน การเขียนภาพสีอะคริลิค การเขียนจิตรกรรมฝาผนัง 

จิตรกรรมแผง 

 2. 1. 2 งานออกแบบประติมากรรม (clpture) เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้นแกะสลักหล่อ

และจัดองค์ประกอบความงามขึ้นลงบนสื่อต่าง ๆ เช่นไม้หินโลหะสัมฤทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 

มิติมีความลึกหรือนูนหนาสามารถสื่อถึงสิ่งต่าง ๆ สภาพสังคมวัฒนธรรมเป็นต้นจำแนกได้ตามประเภท

ดังนี้  

2. 1. 2. 1 ประติมากรรมนูนต่ำเป็นงานประติมากรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันประติมากรรม

ประเภทนูนสูงจะแบนหรือบาง ได้แก่ ประติมากรรมที่เป็นลวดลายประดับตกแต่งเช่น

แกะสลักด้วยไม้หินปูนปั้นเป็นต้น  

2.1.2.2 ประติมากรรมนูนสูงเป็นประติมากรรมที่ไม่ลอยตัวมีพ้ืนหลังด้วยประติมากรรมจะยื่น

ออกมาจากพ้ืนหลังค่อนข้างสูง  

2. 1. 2. 3 ประติมากรรมลอยตัวเป็นประติมากรรมที่ปั้นหล่อหรือแกะสลักขึ้นเป็นรูปร่าง

ลอยตัวมองได้รอบด้านไม่มีพ้ืนหลัง 

2. 1. 3 งานออกแบบภาพพิมพ์ (Printing) หมายถึง ผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการพิมพ์กด

ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษจากแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ หรือ แม่พิมพ์ อื่นๆ 

หรือแม่พิมพ์เหล่านั้นศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ ้นมาใช้ในการพิมพ์ภาพนั้นจะต้องมีแม่พิมพ์ที่ใช้เป็น

แบบอย่างสำหรับในการพิมพ์ซึ่งสามารถเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ นำมาเป็นแม่พิมพ์ได้ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ไม้

กระดาษ ไม้ก๊อก กระดุม ขวด ชิ้นเผือกเป็นต้น แต่วัสดุต่าง ๆ  ที่จะนำมาเป็นแม่พิมพ์นั้นต้องมีร่องมี

รอย ซึ่งจะเป็นร่องลึกมากหรือลึกน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะแบบอย่างหรือรูปแบบในการพิมพ์  เป็นต้น 

แบ่งตามลักษณะของแม่พิมพ์ภาพพิมพ์ได้ลักษณะ ดังนี้ภาพพิมพ์ผิวนูน ภาพพิมพ์พื้นราบภาพพิมพ์

ร่องลึก ภาพพิมพ์ฉลุ  



 

2. 1. 4 งานออกแบบสื ่อประสม (Mixed Media) คืองานศิลปะที ่ใช ้วัสดุหลากหลายชนิด เช่น 

กระดาษ ไม้โลหะ พลาสติก เหล็ก หรือ วัสดุอื่น ๆ นำมาผสานผสาน สร้างความกลมกลืน ให้เกิดผล

งานที่แตกต่างกันออกไป  

2. 1. 5 1นออกแบบภาพถ่าย (Photography) การถ่ายภาพอาจเป็นภาพ คน สัตว์ สิ่งของธรรมชาติ

ทั่ว ๆ ไปหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เนื้อหาที่แปลกใหม่เพื่อสนองความต้องการ

สื่อสารอะไรบางอย่าง 

2. 2 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ 

 2. 2. 1 ความหมายของธุรกิจกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจัดจำหน่ายและการบริการ

ธุรกิจเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานในการสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือประชาชนโดย

นำทรัพยากรต่าง ๆ มาเข้ากระบวนการที่เรียกว่า "การดำเนินธุรกิจ" โดยภายในหน่วยงานหรือธุรกิจ

นั้น ๆ มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานกันอย่างมีระบบมีระเบียบตามกฎเกณฑ์เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนหรือผู้บริโภคได้ใช้สินค้าหรือบริการเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองให้

ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจธุรกิจนั้นสามารถชว่ย

ขจัดปัญหาการว่างงานช่วยกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนหรือช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้กับประเทศใน

รูปแบบของภาษีอากรเพ่ือที่จะสามารถนำภาษีอากรที่จัดเก็บไปพัฒนาประเทศได้จากบทความข้างต้น

สามารถสรุปความหมายของธุรกิจได้ดังนี้ 

ธุรกิจ หมายถึง เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกันการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการหรือทั้งสินค้าและบริการ แก่

ผู้บริโภคธุรกิจนั้นโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และบริหารจัดการเพื่อให้ได้กำไร และเพ่ิม

ความมั่งค่ังแก่เจ้าของธุรกิจ  

2.2.2 ความสำคัญของธุรกิจ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่เหมือนกันอยู ่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

ประเภทแรกเป็นความต้องการที่จําเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต Need) ได้แก่ปัจจัย 4 คืออาหาร  

เครื่องนุ่งหุ่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ส่วนความต้องการอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์อยากมี 

(Wants) แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ มนุษย์ก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตัวอย่างเช่น รถยนต์ เครื่องเสียง 

โทรทัศน์ เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของมนุษย์  เพราะธุรกิจเป็นแหน่ง

ผลิตสินค้า และบริการ เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ 

สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การนำผลิตผล หรือวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ 

เช่นผักผลไม ้เนื้อ ปลา แร่ธาตุ เป็นต้น มาผ่านกรรมวิธีในการผลิต อาจจะใช้เครื่องจักรทำออกมาเป็น



 

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ฯลฯ ที่จับต้องได้ สามารถขนส่งหรือ

เคลื่อนย้ายไปมาได้  โดยสามารถนำเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ได้ ในอดีตจะใช้การแลกเปลี่ยนกัน ส่วน

ปัจจุบันจะเป็นการใช้เงินตราแลกเปลี่ยนกัน สินค้าสามารถจำแนกประเภทได้ 2 ประเภท https, 

goo.gl/o753qs)  

2. 2. 2. 1 สินค้าแบบถาวร ได้แก่ สิ ่งของที ่ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น รถยนต์ หรือสินค้า 

อุตสาหกรรม  

2. 2. 2. 2 สินค้าแบบไม่ถาวร คือใช้แล้วหมดไป เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผงซักฟอก 

สบู่ ยาสีฟัน น้ำยาล้างจาน  

2. 2. 3 การดำเนินธุรกิจ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนในสังคม และมีความสำคัญที่ให้สังคมเกิดการ

พัฒนาและเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นจึงพอสรุปความสำคัญของธุรกิจได้ดังนี้  

2. 2. 3. 1 ธุรกิจผลิตสินค้า การนำเอาปัจจัยการผลิตอันได้แก่ ที ่ดิน ทุน แรงงาน และ

ความสามารถในการประกอบการมาผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้เทคโนโลยีระดับหนึ่ง

ผสมผสานกันเพื่อให้เกิดสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ หรือการผลิต เป็น

กระบวนการเพ่ิมคุณค่าและประโยชน์  

2. 2. 3. 2 ธุรกิจช่วยกระจายสินค้า และการบริหารจัดการกระจายสินค้าเป็นการเรื่องของ

กิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งของผู้บริโภค อุปโภค หรือที่เราเรียกว่า“ ลูกค้า

คนสุดท้าย” ในจำนวนที่ถูกต้องและในความเร็วที่ต้องการของลูกค้าโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของ

การกระจายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าและการคลังสินค้า การจัดการวัสดุ การควบคุม

สินค้าคงเหลือ และกิจกรรมหรือกระบวนการอื ่น ๆ โดยนำหลักในการบริหารจัดการมาใช้ใน

กระบวนการกระจายสินค้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2. 2. 3. 3 ธุรกิจเป็นแหล่งตลาดแรงงาน การดำเนินการธุรกิจมีความจำเป็นต้องใช้แรงงาน

เพื่อทำการผลิตสินค้าหรือบริการ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงทำให้คนมีงานทำ สามารถหารายได้เพ่ือ

เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมดีขึ้น ธุรกิจกระจายไปอยู่ส่วน

ต่างๆ ของประเทศ ก็เป็นการกระจายรายได้ และตลาดแรงงานไปสู่ท้องถิ่น 



 

2. 2. 3. 4 ธุรกิจเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาลการดำเนินธุรกิจมีผลกำไรประกอบธุรกจิมี

หน้าที่เสียภาษีให้รัฐบาลตามที่กฎหมายกำหนดทำรายได้ของรัฐเพิ่มขึ้นและรายได้ดังกล่าวรัฐบาล

นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศเป็นต้น  

2. 2. 3. 5 ธุรกิจช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสามารถช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับ 

บริษัท ธุรกิจองค์กรเมื่อเจ้าของกิจการผลิตสินค้าออกมาสู่ตลาดและจำหน่ายจะทำให้เกิดรายได้

ย้อนกลับทำให้สามารถลงทุนสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ ้นทำให้เกิดการหมุนเวียนไปนอกจากนี้

การตลาดยังทำให้เกิดองค์กรธุรกิจใหม่ ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างขึ้นเช่นร้านขายปลีกนายหน้าพ่อค้าคน

กลางเพ่ือต่อรองราคาสินค้าการขนส่งประกันและอีกมากมายทำให้เกิดทางเลือกให้ผู้ประกอบอาชีพให้

เลือกสรรและเกิดการขยายตัวในระบบตลาด 

 

 

 

2. 3 รูปแบบของธุรกจิ 

 2. 3. 1 การประกอบธุรกิจการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็น

เจ้าของกิจการโดยลำพังหรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้การที่จะ

ตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้นผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ

หลายประเภทด้วยกันเพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จรูปแบบของธุรกิจมีหลากหลาย

ดังนี้ (https: / / th. wikipedia. org / wiki / รูปแบบธุรกิจ)  

2. 3. 1. 1 กิจการเจ้าของคนเดียว (Individual Proprietorship) เป็นรูปแบบของการดำเนิน

กิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวคือผู ้ก่อตั้ งกิจการโดยมากมักเป็นกิจการขนาดเล็กเจ้าของเป็นผู้

บริหารงานเองดังนั้นจึงมีความคล่องตัวในการบริหารงานสูงเนื่องจากสามารถตัดสินใจในเรื่องของการ

บริหารงานได้เองโดยที่ไม่ต้องถามความเห็นของผู้อื่นหากกิจการมีกำไรเจ้าของกิจการที่ได้รับกำไรนั้น

แต่เพียงผู้เดียวแต่ถ้ากิจการขาดทุนเจ้าของกิจการก็ต้องรับผิดชอบผลการขาดทุนและหนี้สินที่เกิดขึ้น

แต่เพียงผู้เดียวเช่นกันในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเจ้าของคนเดียวนี้หากกิจการต้องการหาแหล่ง

เงินทุนเพ่ิมจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีเจ้าของเพียงคนเดียว  



 

2. 3. 1. 2 กิจการห้างหุ้นส่วน (Partnership) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคล

ตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจัดตั้งกิจการโดยเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันมีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนกัน

และแบ่งผลกำไรกันซึ่งเจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจะถูกเรียกว่า“ ผู้เป็นหุ้นส่วน” ในการบริหารงาน

ของกิจการจะกำหนดให้หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหารงานซึ่งจะเรียกว่าหุ้นส่วนผู้จัดการห้าง

หุ้นส่วนมี 2 ประเภทคือห้างหุ้นส่วนสามัญ (Unlimited Partnership) ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนประเภทที่ผู้

เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดห้างหุ้นส่วน

สามัญนี้จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) คือห้าง

หุ้นส่วนประเภทที่มีหุ้นส่วนบางคนรับผิดชอบเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วน

นั้นเท่านั้นซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

2. 3. 1. 3 บริษัทจำกัด (Limited Company) เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น

ด้วยการแบ่งเงินทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กันผู้ถือหุ้นซึ่งก็คือเจ้าของกิจการต้องรับผิดจำกัดเพียงไม่เกิน

จำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือบริษัทจะถูกบริหารงานโดยคณะกรรมการ บริษัท 

ซึ่งที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งโดยที่คณะกรรมการบริหารบริษัทนั้นมาจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้

ดังนั ้นในบริษัทจำกัดจึงมีการแยกระหว่างเจ้าของกิจการกับผู้บริหารงานนั้นก็คือผู ้ถือหุ้น  มิได้

บริหารงานเองโดยตรงแต่มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้บริหารงานแทนเมื่อจดทะเบียนแล้วบริษัท

จะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นซึ่งกิจการในรูปแบบบริษัทจำกัดนี้จะหาแหล่งเงินทุนได้ง่าย

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนมากและการบริหารงานก็คล่องตัวผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

ผู้บริหารก็มักจะเป็นมืออาชีพในการบริหารธุรกิจหากบริษัทมีกำไรเจ้าของกิจการซึ่งเรียกว่า“ ผู้ถือ

หุ้น” จะได้รับ 

2. 3. 1. 4 บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดขึ้นโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  พ. ศ. 

2535 โดยมีข้อกำหนดให้บริษัทซึ ่งดำเนินธุรกิจอยู ่แล้วสามารถนำหุ ้นจำนวนหนึ ่งของบริษัท

ออกจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้และประชาชนผู้ซื้อหุ้นจึงเป็นเจ้าของกิจการนั้นตามสัดส่วนของหุ้น

ที่ถืออยู่และหุ้นนี้อาจขายให้ผู้อื่นได้ตามราคาหุ้นในแต่ละวันผู้ที่ดำเนินการขายและซื้อหุ้นของบริษัท 

จำกัด (มหาชน) คือตลาดหลักทรัพย์กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นต่อประชาชนจะถูก

กำหนดตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์พ. ศ. 2535 โดยมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คอย

กำกับดูแลโดยในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Public Limited Company แล้วย่อได้เป็น Ply หรือ PLC 

(Public Limited Company) เพื่อแสดงว่าเป็นบริษัทจำกัดประเภทมหาชนแตกต่างไปจากบริษัท

ประเภท private หรืออาจย่อว่า Pet หรือ PCL (Private Company Limited) ซึ่งแต่เดิมนั้น บริษัท 



 

มหาชนถูกกำหนดให้ต้องมีผู ้ถือหุ้นอย่างน้อย 100 คนและต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นอย่างน้อย 

50% ของทุนจดทะเบียนแต่หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ. ศ. 2535 แล้ว

เงื่อนไขของการมีผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปและกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดจะมีผู้ถือหุ้นกี่คนก็

ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 คนเท่านั้น 

2. 3. 1. 5 กิจการร่วมค้า (Joint Venture) คือกิจการที่ดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือ

หากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัทบริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลหรือระหว่างบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาคณะบุคคลที่มิใช่นิติ

บุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลอ่ืนที่บรรยายไว้ในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร  

2. 3. 1. 6 กองทุนรวม (Mutual fund) เป็นการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไปคนละเล็ก

คนละน้อยเพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงกับนักลงทุน

กองทุนที่รวบรวมเงินที่ได้นี้จะได้รับการบริหารจัดการจากบริษัทจัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทน

นักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งกฎหมายจะกำหนด

เอาไว้เพื่อคอยดูแลเงินกองทุนนั้นแทนนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนล้ม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะชดเชยให้กับนักลงทุนหรือบริษัทจัดการกองทุนไม่ได้ทำตามหนังสือชี้ชวน

ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะเอาผิดบริษัทจัดการกองทุนแทนผู้ถือหน่วยลงทุน  

2. 3. 1. 7 บริษัทโฮลดิ้งหมายถึงบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นใน

บริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเองซึ่งอาจเป็นการลงทุนใน

บริษัทในประเทศหรือบริษัทในต่างประเทศโดยต้องไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัด

การเงินลงทุนโดยบริษัทโฮลดิ้งจะถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทอ่ืน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมยิ่งกว่าเพื่อการลงทุนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริษัทอ่ืน

โดยเฉพาะจัดว่าเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริงส่วนบริษัทที่ทำธุรกิจของตนเองพร้อมกับดูแลบริษัท

อ่ืนด้วยเรียกว่าบริษัทผู้ถือหุ้นแบบผสม 

 

2. 3. 1. 8 สหกรณ์เป็นรูปแบบธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีคณะบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปที่มี

อาช ีพความต้องการความสนใจที ่คล ้ายคลึงร ่วมกันจ ัดต ั ้งข ึ ้นและจดทะเบียนถูกต ้องตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ์ที ่ใช้อยู ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมอาชีพการครองชีพของสมาชิกและ

ครอบครัวให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ ้นซึ่งเป็นวิธีที่ให้ประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกของสหกรณ์และต่อ



 

ส่วนรวมสหกรณ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ. ศ. 2511 มาตรา 7) 

ได้แก่ สหกรณ์จำกัดเป็นสหกรณ์ที่สมาชิกมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังใช้ไม่

ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือและสหกรณ์ไม่จำกัดเป็นสหกรณ์ที่สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือ

หนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ไม่จำกัด 

2. 4 เป้าหมายในการจัดทำธุรกิจ 

 สิฏฐากร ชูทรัพพย์ (2557) ได้กล่าวว่าการเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Market Decision) 

หมายถึงการประเมินและเลือกตลาดในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมากกว่าหรือทั้งหมดจากที่ได้ทำการแบ่ง

ส่วนตลาดไปแล้วซึ่งเป็นวิธีการกำหนดความแตกต่างแต่ละส่วนตลาดเพื่อให้เป็นตลาดเป้าหมายที่

ชัดเจนและใช้ส่วนประสมทางการตลาดกับส่วนที่เลือกนั้นตลาดเป้าหมาย (Target Market หรือ 

Target Group) หมายถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือส่วนตลาดที่นักการตลาดสนใจและเลือกที่จะเข้าไปดำเนิน

กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนั้น ๆ การเลือกตลาดเป้าหมายมี 

2 ขั้นตอนคือ 

 2. 4. 1 การประเมินส่วนตลาด (Evaluating the Market Segment) เป็นการประเมินค่าของตลาด

แต่ละส่วนเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกส่วนตลาดที่เหมาะสมซึ่งนักการตลาดต้อง

ศึกษาส่วนตลาด 3 ส่วนดังนี้  

2. 4. 1. 1 ขนาดของส่วนตลาดและอัตราการขยายตัว เป็นการคาดคะเนยอดขาย

ของส่วนตลาดนั้น ๆ ว่ามีขนาดใหญ่เพียงพอหรือไม่  และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื ่อง

หรือไม่  

2. 4. 1. 2 โครงสร้างความน่าสนใจของส่วนตลาด เป็นการศึกษาถึงส่วนประกอบ

หรือตัวแปรต่าง ๆ ในตลาดส่วนนั้น ๆ ที่มีความสามารถในการจูงใจมากน้อยเพียงใด  

2. 4. 2 การเลือกส่วนตลาด (Selecting the Market Segment) ตลาดส่วนที่มีความเหมาะสมเป็น

เป้าหมายโดยมีวิธีเลือกดังนี้  

2. 4. 2. 1 การตลาดแบบไม่แตกต่างกัน หรือการตลาดที่เหมือนกันจะสามารถ

ประหยัดต้นทุนการดำเนินงานเนื่องจากใช้หลักการผลิตสินค้ารูปแบบเดียวกันในปริมาณมาก

ทำให้ลดทนต้นทุนการผลิตลดค่าโฆษณา เป็นต้น 



 

2. 4. 2. 2 การตลาดแบบแตกต่าง หรือการตลาดมุ่งต่างส่วนสามารถสร้างความพึง

พอใจและสนองความต้องการของบริโภคได้มากส่งผลให้ธุรกิจสามารถสร้างยอดขายได้มาก

ในทุก ๆ ส่วนของตลาดมีข้อจำกัดคือต้องใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงเช่นต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าคง

คลังและต้นทุนการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น  

2. 4. 2 .3 การตลาดแบบมุ่งตลาดส่วนเดียว หรือการตลาดมุ่งเฉพาะส่วนการเลือก

ตลาดแบบมุ่งตลาดส่วนเดียวนี้ธุรกิจจะพบกับความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเพียง

ส่วนเดียวเช่นมีบริษัทอื่นที่มีความเข้มแข็งทางด้านการเงินและมีความสามารถที่จะทุ่มการ

ส่งเสริมการตลาดเข้ามาเป็นคู่แข่งขันหากธุรกิจมีข้อจำกัดทางด้านเงินทุนอาจต้องเป็นฝ่าย

เสียส่วนศรองตลาดไปได้ เป็นต้น 

2. 5 กลยุทธ์การตลาด 

ประอรรัตน์ก็รติผจญ (2557) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การตลาดในการแข่งขัน (Competitive 

Marketing) ดังนี้  

    2.5.1 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของผู ้นำ (Market Leader strategies) ไว้ว ่าในทุก

อุตสาหกรรมจะต้องมีผู้นำตลาด และบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดจะมีส่วนตรองตลาดมากท่ีสุดในตลาด

ผลิตภัณฑ์ นั้น ๆ จะเป็นผู้นำทางด้านราคา การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดจำหน่าย ซึ่งจะมี

การเปลี ่ยนแปลงได้ตลาดเวลาขึ ้นอยู ่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ทาง

การตลาดของผู้นำก็คือ เพ่ือรักษาความเป็นผู้นำนั้นไว้โดยกลยุทธ์ที่ผู้นำใช้มี ดังนี้  

 2.5.1.1 การขยายตลาดรวม (Expanding the Total Market) เป็นวิธีการหาผู้ใช้ใหม่ ซึ่ง

เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ให้หันมาทดลองใช้ เป็นลักษณะการขยายตลาดโดยการ

ดึงดูดผู้ใช้ใหม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือการค้นหาและส่งเสริมการใช้ใหม่หรืออาจจะใช้วิธีการให้

ผู ้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้น เช่น การดื่มนมจากวันละ 1 กล่อง ก็จะกระตุ้นให้

ผู้บริโภคดื่มวันละ 2 กล่อง หรือส่งเสริมให้มีการดื่มนมตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ เป็นต้น  

2.5.1.2 การป้องกันส่วนครองตลาด (Protecting Market Share) เมื่อสามารถครองส่วน

ตลาดได้แล้วผู้น่าต้องใช้ความพยายามรักษาส่วนครองตลาดของตนเองไว้มิให้คู่แข่งเข้ามาแย่งส่วน

ครองตลาดนั้นไป  



 

2.5.1.3 การขยายส่วนครองตลาด (Expancing Market Share) ผู้นำทางการตลาดจะไม่หยุ

ตอยู่ในอัตราส่วนครองตลาดที่คงท่ีแต่จะต้องพยายามขยายส่วนครองตลาดให้เพ่ิมขึ้น  

 

     2.5.2 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของผู้ท้าชิง (FMarket Challenger Strategies) เป็นกล

ยุทธ์ของธุรกิจที่น้าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโดยเป็นรองผู้นำ และต้องการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด

ให้มากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

2.5.2.1 การโจมตีโดยตรง (Frontal Attack) เป็นการใช้เครื ่องมือหรือส่วนประสมทาง

การตลาดรวมทั้งปัจจัยทางการบริหารต่าง ๆ เพื่อเผชิญหน้ากับผู้นำตลาดโดยอาจใช้การจัดกิจกรรม

การส่งเสริมการตลาดการทุ่มโฆษณารวมถึงการใช้กลยุทธ์การลดราคา  

2.5.2.2 การโจมตีทางอ้อม (Flanking Attack) เป็นการใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งที่มีอยู่น้าไป

แข่งขันหรือโจมตีจุดอ่อนของผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ราคาและการจัดจำหน่าย เพ่ือหลีกเลี่ยงการ

เผชิญหน้า  

2.5.2.3 การโจมตีโอบล้อม (Encirclernment Attack) เป็นการใช้ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์โดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีหลายแบบ คุณภาพหลายเกรดและหลายราคา เพื่อเข้าสู่ตลาด

เป้าหมายที่มีความต้องการหลายแบบที่แตกต่างกัน  

     2.5.3 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของผู้ตาม (FMarker Follower Strategies) เป็นกลยุทธ์

ของผู้ตามที่เข้าสู่ตลาดในฐานะที่เป็นรองทั้งผู้นำและผู้ท้าชิง ซึ่งผู้ตามต้องพยายามเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

และรักษาส่วนครองตลาดนั้นไว้ โดยใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

2.5.3.1 การตามอย่างใกล้ชิด เป็นการใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งทั้งผู้น้า   

และผู้ท้าชิง 

2.5.3.2 การตามอย่างห่าง เป็นการเข้าสู่ตลาดโดยตามผู้นำและผู้ท้าชิงทั้งด้านการตลาด

ผลิตภัณฑ์ระดับราคา และการจัดจำหน่ายแต่ขณะเดียวกันก็ยังรักษาความแตกต่างไว้  

2.5.3.3 การเลือกตาม เป็นการเข้าสู่ตลาดโดยผู้ตามจะเลือกตามผู้นำที่เป็นธุรกิจที่ตนเองมี

ความชำนาญ โดยจะจัดส่วนประสมทางการตลาดตามท่ีตนเองถนัดและให้มีความแตกต่างจากผู้นำ  



 

    2.5.4 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของผู้เจาะตลาด (Market Nicher Strategies) เป็นกลยุทธ์

ของธุรกิจรายย่อยที่ไม่ต้องการเผชิญการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่แต่จะใช้ความพยายามค้นหาตลาด

เล็ก ๆ แล้วใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเข้าถือครองส่วนตลาดโดยเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม  

2.6 การโฆษาณาประชาสัมพันธ์ 

ประภาศรีสวัสดีอำไพรักษ์ (2545) การประชาสัมพันธ์ส่วนมากจะเข้าใจสับสนกับการโฆษณาคน

จำนวนมากมักจะเข้าใจว่าการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์มีความหมายเหมือนกันจนบางที่เราเรียก

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เป็น“ การโฆษณาประชาสัมพันธ์” ซึ่งในความเป็นจริงการโฆษณา

และการประชาสัมพันธ์มีความแตกต่างกันพอสมควรดังนี้  

2.6.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการกระทำการใด ๆ อันเป็นการชักจูงใจต่อกลุ ่มเป้าหมาย

เฉพาะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาศัยสื่อมวลชน (Mass media) ใน

การส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายและมิได้เป็นไปในรูปส่วนตัว  

2.6.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็นการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่

เกี่ยวข้องรวมถึง รับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีลักษณะของ

การประชาสัมพันธ์มีดังต่อไปนี้  

2.6.2.1 การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) เป็นการ

สื่อสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับเกี่ยวกับข่าวสารขององค์การที่ต้องการสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบและ

เข้าใจ และยังเป็นการสื่อสารย้อนกลับจากผู้รับ คือ สาธารณชน ไปยังองค์การเกี่ยวกับความคิดเห็นที่

เกี่ยวกับองค์การ  

2.6.2.2 การประชาสัมพันธ์อาจมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม (Multiple target group) เช่น 

พนักงานลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน รัฐบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุระสงค์ในการ

ประชาสัมพันธ์ว่าต้องการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายใดบ้าง  

2.6.2.3 การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ต้องตั้งอยู่

บนหลักความจริงเพื่อมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ  



 

2.6.2.4 การประชาสัมพันธ์เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยคาดหวังผล

ต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้สาธารณชนมีความศรัทธาและมีความไว้เนื้อเชื่อใจต่ อองค์การเพื่อให้

องค์การสามารถดำเนินกิจการอยู่ในระยะยาวได้  

2.6.2.5 การประชาสัมพันธ์เป็นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยจะมีการวางแผนควบคุม 

และประเมินผลของการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้มั่นใจการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

จากความหมายของการประชาสัมพันธ์ สามารถสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึงการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กร และกลุ่มประชาชนเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจอัน

ถูกต้องในอันที่จะสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และความร่วมมือตลาดจนความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้

การดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมาย 

 

 

ภาพที่2.1 แสดงภาพเพจเฟสบุ๊ค 

ที่มา : https://web.facebook.com/Screen-design 

 

 

 



 

2. 7 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สกรีนด้วยคอมพิวเตอร์  

2.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการออกแบบภาพกราฟิกเพื่อทำการพิมพ์ภาพออก

ผ่านเครื่องปริ้นเตอร ์

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-2 แสดงภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

2.7.2 เครื่องปริ้นเตอร์ Epson L210 Series ใช้สำหรับพิมพ์ภาพลายกราฟิก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-3 แสดงภาพเครื่องปริ้นเตอร์ Epson L210 Series 

 



 

2.7.3 เครื่อง Heat Transfer Machine และเครื่องพิมพ์แก้ว ใช้สำหรับพิมพ์ภาพแบบอัด

ด้วยความร้อนให้หมึกถ่ายเทลงบนวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-4 แสดงภาพเครื่อง Heat Transfer Machine 

 

2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เบญจพร ประจง, ธนวัฒน์ กันภัย (มปป.) ได้ศึกษาผลการวิจัยพบว่าการออกแบบลายพิมพ์

เสื้อยืดที่ระลึกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดจันทบุรีจำนวน 5 แหล่ง ได้แก่ วังสวนบ้าน

แก้วรอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏหาดเจ้าหลาวหาดแหลมสิงห์และน้ำตกพลิ้วโดยใช้อัตลักษณ์ของ

แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ จำนวนแหล่งละ 2 แบบรวม 10 แบบดังนี้  

        1) วังสวนบ้านแก้ว  

     1.1 ด้านการออกแบบความสมบูรณ์ของลวดลายแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4, 34  

     1.2 ด้านสีสันความสวยงามน่าสวมใส่แบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4. 67  

     1.3 ด้านการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน / สถานที่แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  



 

     1.4 ด้านความเหมาะสมกับการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกแบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากันคือ 4. 34 

     1. 5 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 34 รวม

คะแนนทั้ง 5 ด้านแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 48  

2) รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ  

    2. 1 ด้านการออกแบบความสมบูรณ์ของลวดลายแบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

    2. 2 ด้านสีสันความสวยงามน่าสวมใส่แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

    2. 3 ด้านการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน / สถานที่แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

   2. 4 ด้านความเหมาะสมกับการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกแบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 5. 00 

   2. 5 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายแบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67 รวม

คะแนนทั้ง 5 ด้านแบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 74 มากกว่าแบบที่ 1  

      3) หาดเจ้าหลาว  

   3. 1 ด้านการออกแบบความสมบูรณ์ของลวดลายแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

   3. 2 ด้านสีสันความสวยงามน่าสวมใส่แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 5. 00  

   3. 3 ด้านการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน / สถานที่แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

   3, 4 ด้านความเหมาะสมกับการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

3. 5 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 34 รวมคะแนน

ทั้ง 5 ด้านแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67 มากกว่าแบบที่ 2 

      4) หาดแหลมสิงห์  

4. 1 ด้านการออกแบบความสมบูรณ์ของลวดลายแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

4. 2 ด้านสีสันความสวยงามน่าสวมใส่แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67 

4. 3 ด้านการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน / สถานที่แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  



 

4. 4 ด้านความเหมาะสมกับการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

4. 5 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 34 รวมคะแนน

ทั้ง 5 ด้านแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 61 มากกว่าแบบที่ 2  

      5) น้ำตกพลิ้ว  

5. 1 ต้านการออกแบบความสมบูรณ์ของลวดสายแบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 

คือ 4. 34       

 5. 2 ด้านสีสันความสวยงามน่าสวมใส่แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 34 

 5. 3 ด้านการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน / สถานที่แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 34  

 5. 4 ด้านความเหมาะสมกับการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกแบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 34  

 5. 5 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายแบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากันคือ 4. 00 รวมคะแนนทั้ง 5 ด้านแบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 28 มากกว่าแบบที่ 1 

 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีการดำเนินงาน 

การจัดทำ โครงการธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ มีการกำหนดงาน และวิธีการ

ดำเนินงาน เพ่ือให้สามารถเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้บรรลุตามขอบเขตท่ีกำหนดไว้ โดย

คณะผู้วิจัยใต้ดำเนินการวิจัยตามข้ันตอนต่อไปนี้  

3.1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล  

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน  

3.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน  

3.4 ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์  

3.5 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ  

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล  

       3.1.1 ศึกษาหลักการตลาดรูปแบบของธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด  

      3.1.1.1 ศึกษาจากหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 

                 3.1.1.2 ศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่าง ๆ  

   3.1.2 ศึกษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับการออกแบบผลิตภัทฑ์  

3.1.3.1 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  

3.1.3.2 โปรแกรม Word 2016 

 

  



 
 

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์มีการดำเนินงาน

ดังนี้  

3.2.1 จัดหาลูกค้าท่ีสนใจสินค้า  

3.2.2 ให้ลูกค้าติดต่อทาง LINE FACEBOOK  

3.2.3 ให้ลูกค้าส่งรูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ 

3.2.4 เลือกวัสดุและผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าต้องการ 

3.2.5 ทำการออกแบบลายให้ลูกค้าหรือลูกค้าทำการออกแบบเองได้  

3.2.6 ทำการสกรีนวัสดุและผลิตภัณฑ์  

3.2.7 ใต้ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์  

3.2.8 ติดต่อลูกค้าให้มารับสินค้าและชำระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เริ่มต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-1 Flowchart แสดงขึ้นตอนการทำงาน 

จัดหาลูกค้าที่สนใจสินค้า 

ให้ลูกค้าติดต่อทาง LINE, FACEBOOK 

เลือกวัสดุและผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าต้องการ 

ทำการออกแบบลายให้ลูกค้าหรือลูกค้าทำการ

ออกแบบเองได้ 

ให้ลูกค้าส่งรูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ 

ทำการสกรีนวัสดุและผลิตภัณฑ์ 

ได้ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ 

ติดต่อลูกค้าให้มารับสินค้าและชำระเงิน 

จบการทำงาน 



 
 

3.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน  

3.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-2 แสดงภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.3.2 เครื่องปริ้นใช้ในการปริ้นกระดาษซับลิเมชั่น เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-3 แสดงภาพเครื่องปริ้น 

 

 



 
 

 

3.3.3 เครื่องสกรีนใช้ในการสกรีนวัสดุต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-4 แสดงภาพเครื่องสกรีน 

3.3.4 กระเป๋าผ้าในการสกรีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-5 แสดงภาพกะเป๋า 



 
 

 

3.3.5 เสือยืดใช้ในการสกรีน ควรเป็นเสื้อ Cotton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-6 แสดงภาพเสื้อยืด 

 

3.3.6 กระดาษซับลิเมชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ภาพที่ 3-7 แสดงกระดาษซับลิเมชั่น 

3.3.7 เทปกาวเฉพาะใช้ในการติดกระดาษซับลิเมชั่นกับวัสดุ สามารถทนความร้อนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-8 แสดงภาพเทปกาวเฉพาะ 

 

3.3.8 กรรไกรใช้ในการตัดกระดาษหรือเทปกาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ภาพที่ 3-9 แสดงภาพกรรไกร 

3.3.9 คัดเตอร์ใช้ในการตัดงานที่ต้องการใช้ความแม่งยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-10 แสดงภาพคัดเตอร์ 

 

3.4 ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ 

     3.4.1การทำกระเป๋าผ้าพิมพ์ลายมีขั้นตอนและวิธีการทำดังต่อไปนี้ 

            3.4.1.1 เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 แล้วออกแบบลายให้สวยงามตามความต้องการ

สั่งปริ้นโดยจะต้องปริ้นกลับด้าน  

            3.4.1.2 เปิดเครื่องสกรีนกระเป๋าผ้ากำหนดอุณหภูมิที่ในช่อง Temp 180 องศาและในซ่อง Time 

120 วินาทีเมื่อเครื่องร้อนพร้อมใช้งานจะมีเสียงสัญญาณดังบอก  

            3.4.1.3 กดปุ่ม Mode เพ่ือเริ่มการทำงานแล้วรอเวลาที่ตั้งไว้หมดลง  

            3.4.1.4 กดปุ่ม Mode อีกครั้งเพ่ือหยุดการทำงานแล้วนำกระดาษออกจากกระเป๋าจะได้กระเป๋า

พิมพ์ลายตามต้องการ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-10 แสดงกระเป๋าผ้าที่พิมพ์ลายเสร็จ 

  3. 4. 2 การทำเสื้อยืดพิมพ์ลายมีขั้นตอนและวิธีการทำดังต่อไปนี้  

             3.4.2.1 เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 แล้วตั้งค่าขนาดเท่ากระดาษ A4  

แล้วออกแบบลายให้สวยงามตามความต้องการสั่งปริ้นโดยจะต้องปริ้นกลับด้าน  

            3.4.2.2 นำกระดาษมาวางบนเสื้อยืดพร้อมจัดให้เหมาะสมกับเสื้อ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-11แสดงภาพการวางกระดาษบนตัวเสื้อยืด 

 

  3. 4. 2. 3 เปิดเครื่องสกรีนเสื้อกำหนดอุณหภูมิที่ในซ่อง Temp 200 องศาและ 

 ในซ่อง Time 120 วินาทีเมื่อเครื่องร้อนพร้อมใช้งานจะมีเสียงสัญญาณดังบอก  

                   3. 4. 2. 4 กดปุ่ม Mode เพ่ือเริ่มการทำงานแล้วรอเวลาที่ตั้งไว้หมดลง  

      3. 4. 2. 5 กดปุ่ม Mode อีกครั้งเพ่ือหยุดการทำงานแล้วนำกระดาษออกจากเสื้อยืด 

 จะได้เสื้อยืดพิมพ์ลายตามต้องการ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-12 แสดงภาพเสื้อยืดที่พิมพ์ลายเสร็จ 

 

3. 5 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

       3.5.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  

3. 6 วิธีการเก็บรวมรวบข้อมูล  

       3.6.1 รวบรวมเก็บข้อมูลจากนักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีโดยใช้วิธีการสุ่ม

แบบเจาะจงผู้ใช้บริการธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์แล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบรูณ์ให้ได้

ประชากรที่ทำการวิจัย  

3. 7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิต  

       3.7.1 ร้อยละจากสมการดังนี้ 

               โดยใชสู้ตรร้อยละ 

                                         (k / n) * 100  

                โดย k = จำนวนผู้ที่ทำแบบสอบถาม  

                     n = คือจำนวนนักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรที่ทำแบบสอบถามทั้งหมด  



 
 

        3.7.2 ค่าเฉลี่ยจากสมการดังนี้  

                                         x = 2 

               โดยx= ค่าเฉลี่ย  

               x ผลรวมของระดับความพึงพอใจ  

               n = จำนวนนักเรียน-นักศึกษาที่ทำแบบสอบถามทั้งหมด  

         3.7.3 การหาคำเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสมการดังนี้  

                                              SD = 2x-n () 2 (1-1)  

                 โดย SD คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

                 Tx2 คือผลรวมคะแนนยกกำลังสองของความพึงพอใจคือค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ           

                 n คือจำนวนนักเรียน-นักศึกษาทั้งหมดท่ีทำแบบสอบถาม  

        3.7.4 นำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้  

     3.7.4.1 การตรวจสอบ (Editing) นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาตรวจสอบความถูกต้อง          

     3.7.4.2 แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ 

ธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์มาแจกแจงโดยใช้สถิตร้อยละ  

              3.7.4.3 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจออกแบบและสกรีน

ด้วยคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ นำมาแจกแจงหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคำตอบที่ได้จากแบบสอบถามซึ่ง

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐานประมาณค่าตามแบบของเบญจพรประจง. ธนวัฒน์ กันภัย 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,มปป) แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือมากที่สุดมาก, ปานกลาง, น้อยและน้อยที่สุด

โดยกำหมดเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ 

 

                            5 หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

                            4 หมายถึงระดับความพึงพอใจมาก  

                            3 หมายถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง  

                            2 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อย  



 
 

                            1 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

               ค่าเฉลี่ย ใช้อธิบายให้ทราบถึงลักษณะภาพกว้างของข้อมูลทั้งหมด โดยกำหนดเกณฑ์ดังนี้        

                            คะแนนเฉลี่ย 4. 50-5. 00 หมายความว่า มากท่ีสุด 

                            คะแนนเฉลี่ย 3. 50-4. 49 หมายความว่า มาก 

                            คะแนนเฉลี่ย 2. 50-3. 49 หมายความว่า ปานกลาง 

                            คะแนนเฉลี่ย 1. 50-2. 49 หมายความว่า น้อย 

                            คะแนนเฉลี่ย 1. 00-1. 49 หมายความ น้อยที่สุด 

               ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจธุรกิจออกแบบและ

สกรีนด้วยคอมพิวเตอร์  

               3.7.4.4 นำค่าข้อมูลทางสถิติที่ได้จาการประมวลผลมาวิเคราะห์โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นด้าน

ต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปผลการศึกษาและอภิปลายข้อมูล 

 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการดำเนินงาน 

ธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ เปิดดำเนินการธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 จึงขอรายงานสรุป

รายรับ-รายจ่ายธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ดังนี้ 

4. 1 ผลประกอบการธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ 

ตารางท่ี 4. 1 แสดงผลประกอบการธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ 

ธุรกิจ “ปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์” ประจำปีการศึกษา 2562 
 

 ยอดขาย   3,937  บาท  

 รายจ่าย   1,425  บาท  

 รายรับคงเหลือ   2,512  บาท  

ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายละอียด จำนวน  ราคา   รวม  

1 15 ก.ค. 62 แก้วเยติ 4 150  600  

2 15 ก.ค. 62 ถุงผ้าดิบ 4 100  400  

3 21 ธ.ค. 62 ถุงผ้าดิบ 10 99  990  

4 21 ธ.ค. 62 แก้วเซรามิค 6 89  534  

5 21 ธ.ค. 62 เสื้อยืดสกรีน 10 129  1,290  

6 21 ธ.ค. 62 ค่าสกรีนโลโก ้ 9 7  63  

7 21 ธ.ค. 62 ค่าสกรีนโลโก ้ 12 5  60  

8                    -      

9                    -      

10                    -      

รวม     3,937  

 



 
 

จากตารางที่ 4. 1 พบว่าผลประกอบการธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์มีรายรับจำนวน 

2,512  บาทมีรายจ่ายจำนวน 1,425 บาท 

 

4.2 ผลิตภัณฑ์แบบสมบรูณ์ 

4.2.1 กระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 แสดงภาพกระเป๋าผ้าที่พิมพ์ลายเสร็จ   



 
 

4.2.2 เสื้อยืดพิมพ์ลาย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 แสดงภาพเสื้อยืดท่ีพิมพ์เสร็จ   

4.3 ผลการประเมินวามพึงพอใจที่มีต่อร้าน ธุรกิจออกแบบ และสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ 

ตารางท่ี 4.2แสดงข้อมูลสถานสภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกเพศ 

เพศ จำนวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 7 35 
หญิง 13 65 
รวม 20 100 

 

จากตารางที่ 4.2 เพศ ประกอบด้วย เพศหญิง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และเพศ

ชาย จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 

ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลอายุบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จำนวน(คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่า 20 ปี 17 85 

20-40 ปี 3 15 
40-60 ปี - - 

รวม 20 100 



 
 

จากตารางที่ 4. 3 อายุประกอบด้วยต่ำกว่า 20 ปีจำนวน 17 คนคิดเป็นร้อย 85 และ 20-40 

ปีจำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 15  

ตารางที่ 4. 4. แสดงข้อมูลสถานภาพบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน-นักศึกษา 17 85 

รับราชการ 3 15 
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ - - 

รวม 20 100 
จากตารางที่ 4. 4 สถานภาพของผู้มารับบริการประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาจำนวน 17 คน

คิดเป็นร้อยละ 85 และรับราชการจำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 15  

ตารางท่ี 4.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อร้านธุรกิจออกแบบ

และสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์  

ข้อ ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ X S.D. แปลผล 
1 ด้านผลิตภัณฑ์    
1.1 สีสันของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม 3.95 0.22 มาก 
1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์และความสมบูรณ์ของลวดลาย 3.75 0.64 มาก 
 รวม 3.85 0.43 มาก 
2 ด้านการให้บริการ    
2.1 ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี 3.9 0.75 ปานกลาง 
2.2 มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ 3.85 0.75 มาก 
2.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.05 0.69 มาก 
2.4 มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ 3.65 0.81 มาก 
 รวม 3.86 0.74 มาก 
 รวมทั้งหมด 3.86 0.59 มาก 

 

จากตารางที่ 4. 5 พบว่าความพึงพอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ

ร้านธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3. 86 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0. 61) 



 
 

 เมื่อแยกเป็นด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3. 85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

= 0. 43) เมื่อแยกตามข้อพบว่ามีสีสันของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =     

3. 95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0. 22) รองลงมา คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์และความสมบูรณ์ของ

ลวดลาย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3. 75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0. 64)  

ด้านการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3. 86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0. 74) เมื่อ

แยกตามข้อพบว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4. 05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 

0. 69) รองลงมา คือ มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3. 85 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0. 75) มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 

3. 65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0. 81) และ ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี อยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย = 3. 9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0. 72



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 ผลการดำเนินงาน 

จากผลการดำเนินงานของร้าน“ ธุรกิจออกแบบ และสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ "ลูกค้ามีความ

พึงพอใจในการใช้บริการเหมาะแก่นักเรียน-นักศึกษา หลังจากใช้บริการ และยังคงกลับมาใช้บริการอีก

ในครั้งต่อ ๆ ไป 

การทำธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้คาดว่าจะได้รับผลสำเร็จและการ

ตอบรับของลูกค้าเป็นอย่างมากซึ่งคณะผู้จัดทำได้เรียบเรียงเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์และการจัด

เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานแต่ละข้ันไว้เรียบร้อยแล้ว  

5.2 สรุปผลการวิจัย 

การดำเนินการวิจัยความพึงพอใจที่มีต่อร้านธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์มี

ข้อสังเกตที่ได้นำมาอภิปรายดังนี้ผลจากประเมินความพึงพอใจที่มีต่อร้านธุรกิจออกแบบและสกรีน

ด้วยคอมพิวเตอร์ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่มีต่อร้านธุรกิจออกแบบและสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์อยู่

ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ = 3. 86 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ = 0. 59)  

5.3 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการดำเนินการวิจัยความพึงพอใจ ที ่มีต่อร้านธุรกิจออกแบบ และสกรีนด้วย

คอมพิวเตอร์ มีข้อสังเกตที่ได้นำมาอภิปราย ดังนี้ ผลจากประเมินความพึงพอใจที่มีต่อร้านธุรกิจ

ออกแบบ และสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่มีต่อร้านธุรกิจออกแบบ และสกรีน

ด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ มากตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร ประจง, 

ธนวัฒน์ กันภัย (มปป.) ได้ศึกษาผลการวิจัยพบว่า การออกแบบลายพิมพ์เสื้อยืดที่ระลึกเพื่อส่งเสริม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 แหล่ง ได้แก่ วังสวนบ้านแก้ว รอยพระพุทธบาทที่

เขาคิชฌกูฏหาดเจ้าหลาว หาดแหลมสิงห์ และน้ำตกพลิ้ว โดยใช้อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 

จำนวนแหล่งละ 2 แบบรวม 10 แบบดังนี้  



 
 

1) วังสวนบ้านแก้ว  

    1.1 ด้านการออกแบบความสมบูรณ์ของสวดลายแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 34  

    1.2 ด้านสีสันความสวยงามน่าสวมใส่แบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4. 67  

    1.3 ด้านการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน / สถานที่แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

    1.4 ด้านความเหมาะสมกับการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกแบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากัน        คือ 4. 34  

1.5 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 34 รวมคะแนน

ทั้ง 5 ด้านแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4, 48  

2) รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ  

    2.1 ด้านการออกแบบความสมบูรณ์ของลวดลายแบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

    2.2 ด้านสีสันความสวยงามน่าสวมใส่แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4, 67 

    2.3 ด้านการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมขน / สถานที่แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

    2.4 ด้านความเหมาะสมกับการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกแบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 5. 00  

    2.5 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายแบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67 รวม

คะแนนทั้ง 5 ด้านแบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 74 มากกว่าแบบที่ 1  

3) หาดเจ้าหลาว  

    3.1 ด้านการออกแบบความสมบูรณ์ของสวดลายแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

    3.2 ด้านสีสันความสวยงามน่าสวมใส่แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 5. 00  

    3.3 ด้านการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน / สถานที่แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

    3.4 ด้านความเหมาะสมกับการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

    3.5 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 34 รวม

คะแนนทั้ง 5 ด้านแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67 มากกว่าแบบที่ 2  



 
 

4) หาดแหลมสิงห์  

    4.1 ด้านการออกแบบความสมบูรณ์ของลวดลายแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

   4.2 ด้านสีสันความสวยงามน่าสวมใส่แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

   4.3 ด้านการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน / สถานที่แบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

   4.4 ด้านความเหมาะสมกับการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 67  

   4.5 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี ่ย 4. 34 รวม

คะแนนทั้ง 5 ด้านแบบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 61 มากกว่าแบบที่ 2  

5) น้ำตกพลิ้ว  

    5.1 ด้านการออกแบบความสมบูรณ์ของลวดสายแบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

คือ 430  

    5.2 ด้านสีสันความสวยงามน่าสวมใส่แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 34  

    5.3 ด้านการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน / สถานที่แบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 34  

    5.4 ด้านความเหมาะสมกับการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกแบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 34  

    5.5 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตและจําหน่ายแบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

คือ 4. 00 รวมคะแนนทั้ง 5 ด้านแบบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4. 2% มากกว่าแบบที่ 1  

5.3 ปัญหาและอุปสรรค  

      5.3.1 โปรแกรมขัดข้องไม่พอใช้งาน  

      5.3.2 ไม่ชำนาญในเครื่องมือที่จัดทำ  

      5.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พอใช้งาน  

      5.3.4 อุปกรณ์เกิดความขัดข้องบ่อยครั้ง  

      5.3.5 วัสดุในการทำงานไม่เพียงพอในบางครั้ง  

5.4 วิธีแก้ปัญหา  



 
 

       5.4.1 อัปเดตและติดตั้งใหม่  

       5.4.2 ฝึกหัดทำในเครื่องนั้น ๆ ที่ไม่เข้าใจก่อนใช้งาน เพ่ือความชำนาญ  

       5.4.3 นำโน้ตบุ๊กมาใช้งานแทนการใช้คอมพิวเตอร์ 

       5.4.4 ควรตรวจเช็คอุปกรณ์บ่อย ๆ และทำความสะอาด  

       5.4.5 ควรเตรียมวัสดุเพื่อจำนวนไว้ในการทำงาน  

5.5 ข้อเสนอแนะ  

      5.5.1 มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกทุกคน

เพ่ือให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว  

      5.5.2 สมาชิกทุกคนต้องมีความสามัคคี มีความอดทน และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การทำงาน

ของตนเอง โดยต้องไม่ทำให้ผู้อื่นหรือเพ่ือนร่วมงานเกิดความเดือดร้อน  

      5.5.3 เมื่อเราต้องเริ่มทำกิจการใด ๆ ที่ไม่เคยกระทำมาก่อน ควรศึกษาหารายละเอียด

จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ก่อนเริ่มดำเนินกิจการหรือศึกษาจากตัวอย่าง

กิจการที่เคยทำมาก่อนหน้านี้แล้ว  

     5.5.4 ควรตรวจสอบอุปกรณ์ และเตรียมอุปกรณ์วัสดุในการทำงานให้พร้อมก่อนเริ่ม

ทำงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 



บัญชีรายจ่าย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ธุรกิจ “ปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์” ประจำปีการศึกษา 2562 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

รายรับจาก  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ          15,000 บาท 

        รายจ่ายค่าอุปกรณ์            16,000 บาท 

          -1,425 บาท 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
   15,000 - 15,000  
1 2 ก.ค 62 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 430 14,750  
2 15 ก.ค 62 ซื้อถุงผ้าดิบ - 2,950 11,620  
3 16 ก.ค 62 เสื้อปั้ม - 8,460 3,160  
4 2 ธ.ค 62 ถุงผ้าหูรูดสีดำ - 2,450 710  
5 18 ก.ค 62 เสื้อสกรีน - 2,135 -1,425  
6   -    
7   -    
8   -    
9   -    
10   -    

รวม 15,000 16,000 -1,425  

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

นายศักดิ์ดา สัจจะไพบูลย์กิจ 

ครูที่ปรึกษา 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ธุรกิจปร้ินสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
 แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพ่ือสอบถามความพ่ึงพอใจที่มีต่อ ธุรกิจปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ 

 (เข้าเล่มสันกาวและห่วงเหล็ก) 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความพ่ึงใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
     1.1 เพศ 
    ชาย    หญิง 
     1.2 อายุ 
    ต่ำกว่า 20ปี    20-40 ปี   40ปีขึ้นไป                     
     1.3 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    นักเรียน-นักศึกษา   ครู-เจ้าหน้าที่   อ่ืน ๆ...................... 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพ่ึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อร้านออกแบบและสกรีนด้วย
คอมพิวเตอร์(เข้าเล่มสันกาวและห่วงเหล็ก) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึ่งพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปลานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านความพึ่งพอใจของร้านออกแบบและสกรีน
ด้วยคอมพิวเตอร์(เข้าเล่มสันกาวและห่วง) 

     

ด้านผลิตภัณฑ์      
1. สีสันของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม      
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์และความสมบูรณ์
ของลวดลาย 

     

3. ท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบของทาง
ร้านมากน้อยเพียงใด 
 

     



 

ด้านการใหบ้ริการ      
1. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ      
2. มีความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที่กำหนด      
3. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ      
4. มีความรับผิดชอบส่งงานตามเวลาที่กำหนด      

 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ....................................................................
...................................................................................................................  
 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 




