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กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการเลมน้ีเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเน้ือหาโครงการเลมน้ีจะเร่ิมต้ังแตการนําเสนอโครงการ การทําแผน

ธุรกิจ ตลอดจนผลการดําเนินงาน 

 คณะนักศึกษาผู จัดทําโครงการรูสึกยินดีเปนอยางมากหากทานไดรับประโยชนจาก

โครงการเลมน้ีเพราะจะทําใหผูอานรูถึงกระบวนการและขั้นตอนในการประกอบธุรกิจและสามารถ

พัฒนาธุรกิจของตนเองไดในอนาคต 

 ทายน้ีคณะผูจัดทําโครงการ ตองขอขอบพระคุณอาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล ที่

ปรึกษาโครงการและอาจารยอุดมพร  เปตานนท อาจารยที่ปรึกษารวมเปนอยางยิ่งที่ไดแนะนําจน

โครงการสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และผูจัดทําโครงการหวังวาโครงการเลมน้ีจะเปนประโยชนแก

ทานไมมากก็นอยหากผิดพลาดประการใดตองกราบขออภัยมา ณ ที่น้ีดวย 

 

              ขอขอบพระคุณ 

  คณะผูจัดทํา 

        โครงการพี.พี คารแคร 

                P.P Carcare 
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บทคัดยอ 

 

หัวขอโครงการ  พี.พี คารแคร 

   P.P Carcare 

 

จัดทําโครงการ  1.  นายพีรพงศ  เพียรการณ 

2.  นายวราเทพ  ทองนพคุณ 

3.  นายรัชชานนท กลั่นบุศย 

อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 

อาจารยท่ีปรึกษารวม อาจารยอุดมพร  เปตานนท 

สาขาวิชา  สาขาวิชาการตลาด 

สถาบัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ปการศึกษา  2562 

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

บทคัดยอ 

 

 โครงการน้ีเปนโครงการประเภทบริการพี.พี คารแครมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโครงการดังน้ี  1.  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 2. เพื่อใหนักศึกษาเกิด

ความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 3. เพื่อใหนักศึกษาไดมีอาชีพเสริม 

มีวิธีการดําเนินการ 3 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2. ขั้นดําเนินการและขั้นที่ 3. ขั้น

ประเมินผลจากผลการดําเนินงาน สรุปดังน้ี 

วันเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการคือเร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตวันที่ 11 มิ.ย. 2562 ถึง 21 

ก.พ. 2563 สถานที่ดําเนินโครงการคือ 995/61 ซอยเทศบาลบางปู 53 ต.ทายบานใหม อ.เมือง             

จ.สมุทรปรากร  

ผลการดําเนินการดานงบประมาณมีเงินลงทุน 3,000 บาทไดกําไรทั้งสิ้น 1,910 บาท  

แบงกําไรใหสมาชิกในกลุม 3 คนเทาๆกันคนละ 1,136 บาทสมาชิก 

ประโยชนที่ไดรับจากาการดําเนินโครงการ 1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการ

เรียนรูของวิชาโครงการ 2. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากหารทํางาน

กันเปนทีม 3. ไดมีธุรกิจสวนตัวและรายไดเปนของตัวเอง 

ก 



ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานโครงการคือ 1.  สมาชิกในกลุมขาดความ

รับผิดชอบตอการทํางาน 2.  การใชอุปกรณตาง ๆ ยังไมชํานาญ 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการประเภทบริการอัศจรรยลางรถ 1.  สมาชิกทุก

คนตองทํางานกันเปนทีม เมื่อสมาชิกขาดความรับผิดชอบ ประธานจะตองบอกตักเตือนให

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 2.  ควรมีการหาความรูขอมูลตาง ๆ หรือสอบถามขอมูลจาก

ผูเชี่ยวชาญในการคํานวณการใชวัสดุ และตองพยายามเรียนรูในขั้นตอนการทํางานและนํามาปรับ

ใชเพื่อพัฒนาฝมือในการดําเนินโครงการตอไป 

จากแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใหบริการ กลุม พี.พี คารแคร พบวาความ

พึงพอใจในการใหบริการในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณารายขอขอที่มี

คาความพึงพอใจสูงสุดคือขอที่ 3 ราคาของการบริการ ราคาเหมาะสมกับการบริการ มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับเห็นดวยมาก รองลงมาคือขอที่ 1. รูปแบบของการบริการธุรกิจพี.พี คารแคร มีคาเฉลี่ย 

และขอที่มีคาคะแนนนอยสุด คือ ขอที่ 4. แตงกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะทาทางที่สุภาพ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาของธุรกิจ 

“ธุรกิจคารแคร” นับวาเปนธุรกิจที่เร่ิมมาแรงและยังมีผูคนที่ยังทําอยูมากมาย เรียกวา

สามารถทําเปนอาชีพหลักหรือจะทําเปนอาชีพเสริมก็ได  สวนหน่ึงเปนเพราะการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของคนในสมัยน้ีที่มีเวลาสวนตัวคอนขางนอย ตางใชเวลาหมดไปกับการทํางานหา

เงิน ไมมีเวลาที่จะดูแลรักษาทําความสะอาดรถจักรยานยนตของตัวเอง ประกอบกับแนวโนมของ

ตัวเลขปริมาณรถจักรยานยนตในบานเราที่นับวันก็มีแตจะสูงขึ้นๆ อันเปนผลจากนโยบายคืนภาษี

รถคันแรก น่ันยิ่งเปนสัญญาณที่ชี้ชัดวาคารแครยังเปนธุรกิจที่มีอนาคตไกลและสามารถอยูใหใช

บริการไดอีกนาน จนหลายๆ คนเร่ิมอยากหารายไดดวยการทําธุรกิจบริการลางรถดวยตัวเอง 

ซึ่งธุรกิจคารแครที่วาน้ีโดยทั่วไปแลวจะเปนธุรกิจที่ เนนใหบริการทําความสะอาด

รถจักรยานยนตเปนหลัก แตจะเพิ่มบริการซอมบํารุงตาง ๆ  เพิ่มประสิทธิภาพของรถเขามาเปน

บริการเสริม ไวตอบโจทยลูกคาที่มีความตองการในการอยากลางรถของตัวเอง จะเห็นวาธุรกิจคาร

แครที่เกิดขึ้นมากมายในขณะน้ีมีรูปแบบการใหบริการที่หลากหลายแตกตางกันไป เชน บางที่ก็ลาง

แตรถยนต บางที่ก็ลางแตรถจักรยานยนต หรือไมบางที่ก็ลางทั้งรถยนตและรถจักยานยนต   

ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการ จึงไดมีความคิดเห็นที่จัดบริการลางรถจักรยานยนตขึ้นมาเพื่อ

สนองความตองการของผูที่มีรถจักรยานยนต  และลูกคาที่อยากรักษาความสะอาดของ

รถจักรยานยนตแตไมมีเวลาลางรถของตัวเอง หรือไม บางคร้ังอุปกรณในการทําความสะอาดก็มีไม

ครบเลยทําใหการลางรถของใครหลายๆคนไมสะอาดพอ แตพวกเราสัญญาวาจะทําใหปญหา

เหลาน้ันหมดไป 

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

 2.  เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

 3.  เพื่อใหนักศึกษาไดมีอาชีพเสริม 

 

 

 

 



2 
 

เปาหมาย 

 1.  บริการลางรถใหกลุมลูกคาที่มีรถจักรยานยนต 

 2.  ลางรถเพื่อความสะอาดของตัวรถจักรยานยนต 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

 1.  นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

 2.  แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา 

 3.  รายงานสรุปผลการดําเนินการ และงบประมาณ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2.  ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

3.  ไดมีธุรกิจสวนตัวและรายไดเปนของตัวเอง 
 

 

 



บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวของ 

 

การดําเนินโครงการคร้ังน้ี ผูดําเนินในโครงการไดแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดโครงการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

3.  ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด (7 P’s)                                                                                                    

4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ 

 

1.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ 

 การบริการเปนหัวใจหลักของหนวยงานที่มีผลตอการตอบสนองของผูใชบริการใหเกิด

ความพึงพอใจเพื่อใหมาในสิ่งที่ตองการไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐที่ตองการใหประชาชนใน

ประเทศเกิดความพึงพอใจในการบริการหรือภาคธุรกิจที่สามารถตอบสนองลูกคาใหเกิดความพึง

พอใจในการบริการนําสูผลประกอบการที่ดีดังน้ันจึงมีผูใหความหมายและคําจํากัดความที่เกี่ยวของ

กับการ“บริการ”ไวหลายทานดังน้ี 

สุนันทา ทวีผล (2555) กลาวถึงการใหบริการสรุปไดดังน้ี 

 1.  หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญกลาวคือประโยชนและบริการ

ที่องคการจัดใหน้ันจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือทั้งหมดมิใชเปน

การจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะมิฉะน้ันแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดใน

การเอ้ืออํานวยประโยชนและบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานน้ันๆ  

 2.  หลักความสม่ําเสมอกลาวคือการใหบริการตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอมิใช

ทําๆหยุดๆตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ  

 3.  หลักความเสมอภาคบริการที่จัดน้ันจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาคและ

เทาเทียมกัน 

  4.  หลักความประหยัดคาใชจายในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะไดรับ

 



5. หลักความสะดวกบริการที่จัดใหแกผู รับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย

สะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนักทั้งยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูบริการหรือ

ผูใชบริการมากจนเกินไป 

สมิตสัชฌุกร (2556) ใหความหมายวาการบริการเปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอ

เกี่ยวของกับผูใชบริการการใหบุคคลตางๆไดใชประโยชนในทางใดทางหน่ึงทั้งดวยความพยายาม

ใด ๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทําใหบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดรับความชวยเหลือจัดได

วาเปนการใหบริการทั้งสิ้นการจัดอํานวยความสะดวกการสนองความตองการของผูใชบริการก็เปน

การใหบริการการใหบริการจึงสามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธีจุดสําคัญคือเปนการชวยเหลือ

และอํานวยประโยชนแกผูใชบริการ 

เลื่อมใสใจแจง (2554) ไดเสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมีคุณภาพตอง

อาศัยเทคนิคกลยุทธทักษะที่จะทําใหชนะใจผูรับบริการซึ่งสามารถกระทําไดทั้งกอนการติดตอ

ระหวางการติดตอและหลักการติดตอโดยไดรับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองคกรรวมทั้ง

ผูบริหารขององคกรน้ันๆทั้งน้ีการบริการที่ดีจะเปนเคร่ืองมือชวยใหผูติดตอรับบริการเกิดความ

เชื่อถือศรัทธาและสรางภาพลักษณซึ่งจะมีผลในการใชบริการตางๆ ในโอกาสหนาตอไป 

สรุปไดวาการบริการหมายถึงการดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

อยางดีโดยยึดหลักวาตองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโปรงใสและเปนธรรมตรงกับความตองการของ 

ผูรับบริการใหมากที่สุดอันมาซึ่งความประทับใจหรือความพึงพอใจแกผูรับบริการและสราง

ภาพลักษณที่ดีตอองคกร 

ธีรติ นวรัตน ณ อยุธยา 2557 ไดใหความหมายลักษณะเฉพาะของ การบริการและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนักการตลาดบริการไววา โดยทั่วไป บริการ จะมีลักษณะที่แตกตางจาก 

สินคา 8 ประการ คือ 1.  บริการเปนสิ่งที่ไมอาจจับตองได(Intangible)   2.  มีคุณภาพไมคงที่ 

(Heterogeneous)   3.  การผลิตและการจําแนกแจกจายและการบริโภคมักจะเกิดขึ้นพรอมๆกัน        

4. เปนกิจกรรมหรือกระบวนการ (A Process) 5. มูลคาหลักของผลิตภณัฑเกิดจากปฏิสัมพันธ

ระหวางผูซื้อและผูขายบริการ 6. ลูกคาถือเปนสวนสําคัญในกระบวนการผลิต 7. บริการไมสามารถ

เก็บในสต็อกได 8. ไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของ 
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2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจผูรับบริการจะมีความพึงพอใจมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับความ

ตองการของตนวาไดรับการตอบสนองมากนอยเพียงไรหากไดรับการตอบสนองมากก็จะกอใหเกิด

ความจงรักภักดีและเกิดการสื่อสารแบบปากตอปากแตถาไดรับการตอบสนองนอยก็จะรูสึกในแง

ลบพฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงขับเปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะ

จูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองซึ่งความตองการของแตละคน

ไมเหมือนกันความตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิทยาเกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียดเชน

ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอยางเปนความตองการทางจิตวิทยาเกิดจากความตองการการ

ยอมรับการยกยองหรือการเปนเจาของทรัพยสินความตองการสวนใหญอาจจะไมมากพอที่จะจูงใจ

ใหบุคคลกระทําในชวงเวลาน้ันความตองการกลายเปนสิ่งจูงใจเมื่อไดรับการกระตุนอยางเพียงพอ

จนเกิดเปนความตึงเครียดโดยทฤษฎีที่ไดรับความนิยมมากที่สุด 2 ทฤษฎีคือทฤษฎีของฟรอยดและ

มาสโลว 

แนวคิดทฤษฎีของฟรอยด 

เชื่อวาพฤติกรรมสวนใหญของมนุษยมีแรงจูงใจมาจากจิตไรสํานึกซึ่งมักจะผลักดันออกมา

ในรูปความฝนการพูดพลั้งปากหรืออาการผิดปกติทางดานจิตใจในดานตางๆเชนโรคจิตโรค

ประสาทเปนตนนอกจากน้ียังเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยวามนุษยเกิดมาพรอมกับแรงขับทาง

สัญชาตญาณ 

และแรงขับดังกลาวเปนพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ไดจิตจึงเปนพลังงาน

รูปหน่ึงที่สามารถเปลี่ยนแปลงและไมหยุดน่ิงสัญชาตญาณดังกลาวไดแกสัญชาตญาณแหงการมี

ชีวิตเปนสัญชาตญาณที่แสดงออกมาในรูปแบบของสัญชาตญาณทางเพศแตฟรอยดไมไดหมายถึง

ความตองการทางเพศตามความเรียกรองทางดานสรีระเทาน้ันแตยังรวมถึงสัญชาตญาณที่ติดตัว

มนุษยมาต้ังแตเกิดและเปนสัญชาตญาณที่แสดงใหเห็นถึงความปรารถนาและความตองการที่จะ

ไดรับความพึงพอใจในรูปแบบตาง ๆ และสัญชาตญาณในการปองกันตนเองอันเปนสัญชาตญาณที่

ทําใหมนุษยแสวงหาความพึงพอใจใหแกตนเองและสัญชาตญาณแหงความตาย  

แนวคิดทฤษฎีของมาสโลว 

เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคลใน

การคนหาเปาหมายที่จะทําใหชีวิตของเขาไดรับความตองการความปรารถนาและไดรับสิ่งที่มี

ความหมายตอตนเองเปนความจริงที่จะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษ

บุคลิกภาพของโดยเขาเชื่อวามนุษยเปน "สัตวที่มีความตองการ" และเปนการยากที่มนุษยจะไปถึง
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ข้ันของความพึงพอใจอยางสมบูรณในทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของเมื่อบุคคลปรารถนาที่จะ

ไดรับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลไดรับความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงแลวก็จะยังคงเรียกรองความพึง

พอใจสิ่งอ่ืนๆตอไปซึ่งถือเปนคุณลักษณะของมนุษยซึ่งเปนผูที่มีความตองการจะไดรับสิ่งตางๆอยู

เสมอกลาววาความปรารถนาของมนุษยน้ันติดตัวมาแตกําเนิดและความปรารถนาเหลาน้ีจะ

เรียงลําดับขั้นของความปรารถนาต้ังแตขั้นแรกไปสูความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ 

 ลําดับขั้นความตองการของมนุษยเรียงลําดับความตองการของมนุษยจากขั้นตนไปสูความ

ตองการขั้นตอไปไวเปนลําดับดังน้ี 

1.  ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs)  

2.  ความตองการความปลอดภัย (Safety needs)  

3.  ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and love needs)  

4.  ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (Esteem needs)  

5.  ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง (Self-actualization needs 

3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7 P’s)  

 ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยไดคือ

สิ่งที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑน้ันๆ

โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะคือผลิตภัณฑที่อาจจับตองได (Tangigle Products) และ

ผลิตภัณฑที่จับตองไมได (Intangible Products) 

 ดานราคา (Price) หมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา 

(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการน้ันถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อดังน้ัน

การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจนและงายตอการ

จําแนกระดับบริการที่ตางกัน 

 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมใน

การนําเสนอบริการใหแกลูกคาซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการ

ที่นําเสนอซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ต้ัง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ 

(Channels) 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) เปนเคร่ืองมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการ

ติดตอสื่อสารใหผูใชบริการโดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ

พฤติกรรมการใชบริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ 
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 ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือกการฝกอบรมการ

จูงใจเพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความสัมพันธ

ระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการตางๆขององคกรเจาหนาที่ตองมีความสามารถมี

ทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการมีความคิดริเร่ิมมีความสามารถในการแกไขปญหา

สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 

 ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เปน

แสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนําเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเปนรูปธรรมโดยพยายาม

สรางคุณภาพโดยรวมทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคาไม

วาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอยการเจรจาตองสุภาพออนโยนและการใหบริการที่รวดเร็ว

หรือผลประโยชนอ่ืนๆที่ลูกคาควรไดรับ 

 ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน

ดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็วและทําให

ผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

สุรคุณ คณุสัตยานนท  (2558) ในการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

คารแครของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน 

ใหญเปนเพศชายอายุระหวาง30 - 39 ปมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายไดเฉลี่ยมากกวา 50,000 

บาท มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการ 

คารแครประกอบดวย สถานที่ในการใชบริการ รูปแบบของการใชบริการ ความถี่ในการใชบริการ 

19 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการวันที่ใชบริการ เวลาที่ใชบริการและคาใชจายโดยเฉลี่ย

ตอคร้ังที่ใชบริการไมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 

นอกจากน้ีปจจัยดานความจงรักภักดีตอตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครของ 

ผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาไดแกปจจัยดานนวัตกรรมผลิตภัณฑสวน 

ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานการใหขาว และการประชาสัมพันธดานการโฆษณา 

ดานการตลาดทางตรง ดานการสงเสริมการขาย ดานการขายโดยใชพนักงาน ปจจัยการรักษา 

สิ่งแวดลอม ไมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วลัยกร เขียวคํา  (2556) ไดศึกษาถึง “พฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาร

แคร ของผูใชรถยนตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง” พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน 

เพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
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พนักงานบริษทัเอกชน รายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท ประเภทการเลือกใชบริการ ไดแก ลางสี 

ดูดฝุน ขัดสี เคลือบสี สถานที่ที่นิยมไปใชบริการ ไดแก ศูนยบริการคารแครทั่วไปชวงเวลาที่ใช

บริการชวงวันหยุดวันเสารและวันอาทิตย สาเหตุที่มาใชบริการตองการดูแลความสะอาดฟนฟู

สภาพสีผิวรถ ผูมีสวนในการตัดสินใจใชบริการ สวนใหญตัดสินดวยตนเอง ผูแนะนําใหใชบริการ

คือเพื่อน แรงจูงใจที่มีผลตอการเลือกใชบริการ สะดวกรวดเร็ว ความถี่ในการใชบริการใน 3 เดือน 

จํานวน 1 คร้ัง 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ พบวา

ผูใชบริการใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ ในเร่ืองอุปกรณมีมาตรฐาน ดานราคาในเร่ืองความ

เหมาะสมของราคา ดานชองทางการจัดจําหนายในเร่ืองความสะดวกในการเดินทางมาศูนยบริการ

คารแคร ดานสงเสริมการตลาด ในเร่ืองการมีหองปรับอากาศ บริการ WIFI รองรับ ดานพนักงานผู 

ใหบริการ ในเร่ืองการมีอัธยาศัยไมตรีของพนักงาน ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในเร่ืองสถานที่ 

หองนํ้าสะอาด อาณาบริเวณสถานที่กวางขวาง ดานกระบวนการใหบริการในเร่ืองความสะดวก 

รวดเร็วในการใหบริการ 

สมหมาย พันธุวงศ  (2557) ไดศึกษาเร่ือง สวนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการที่มี

อิทธิพลตอการใชบริการซ้ําของธุรกิจคารแคร ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา ผลการศึกษา 

พบวากลุมผูที่มาใชบริการธุรกิจคารแครสวนใหญ เปนเพศชาย อายุระหวาง 35-44 ปมีการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพขาราชการ มีรายไดตอเดือน 20,001- 25,000 บาท 

รถยนตที่นํามาใชบริการสวนใหญเปนรถเกงมีการใชบริการ ลางอัดฉีด 2 คร้ังตอเดือน เหตุผลที่มา

ใชบริการเพื่อลางรถ สวนใหญมาใชบริการในวันเสาร-อาทิตยเวลา 12.01-16.00 น. มากที่สุด 

เน่ืองจากมีความสะดวก โดยคาใชจายในการใชบริการคารแครโดยเฉลี่ยตอคร้ัง 200-400 บาท มีการ

ชําระเปนเงินสดมากที่สุด รานคารแครที่มีผูมาใชบริการมากที่สุด คือ รานสุเรนทคารแคร ผลการ

วิเคราะหระดับความคิดเห็น พบวา อยูในระดับมาก ทุกปจจัย โดยสวนประสมทางการตลาดมีระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพบริการ และการใชบริการซ้ํา การวิเคราะห สมการ

โครงสรางพบวาทุกตัวแปร มีความสัมพันธเชิงบวก โดยเฉพาะ สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล

ทางตรงตอคุณภาพบริการมากที่สุด รองลงมาคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงและ ทางออมตอการ

ใชบริการซ้ํา 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

 1.  เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการสินคา 

 2.  ประชุมวางแผนงานวางแบบงานและจัดงบประมาณโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา 

 3.  รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

 4.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําธุรกิจบริการ 

 5.  จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

 6.  จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ และสงเสริมการตลาด 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

 1.  จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน 

 2.  หาสถานที่ปฏิบัติทําโครงการ 

 3.  ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

 4.  ทดลองปฏิบัติการบริการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 5.  ปฏิบัติดําเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการ ที่วางแผนไว 

 6.  เช็คถามลูกคาวาพอใจในการบริการหรือไม 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

 1.  สรุปผลการปฏิบัติงาน 

2.  สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

3.  ประเมินผลในการปฏิบัติงาน 
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ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ          

2. ประชุมวางแผนงาน วาง

รูปแบบงาน และจัดสรร

งบประมาณ 

         

3. รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ

สถานที่ที่จะทําธุรกิจบริการ 

         

5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกล

ยุทธและการสงเสริมการตลาด 

         

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน

และขั้นตอนการดําเนินงานที่วาง

ไว 

      

 

  

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงาน 
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งบประมาณและวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน รวมเปนเงิน 1,870 

แผนการเงิน 

1. วัตถุดิบ 

นํ้ายาลางรถ         140 บาท 

นํ้ายาเคลือบยาง         560 บาท 

2. อุปกรณ 

ผาชามัวร         110  บาท 

ผาไมโครไฟเบอร        200  บาท 

ฟองนํ้าลางรถ         140  บาท 

3. เบ็ดเตล็ด 

ปายไวนิลและสื่อโฆษณา        650  บาท 

รวม       1,800  บาท 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นายพีรพงศ  เพียรการณ เลขที่ 23  ปวช.3/5 

2. นายวราเทพ  ทองนพคุณ เลขที่ 3    ปวช.3/5 

3. นายรัชชานนท กลั่นบุศย เลขที่ 4    ปวช.3/5 
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   แผนบริการ 

 

 

 

 

 

 

             ประธานโครงการ 

  (นาย พีรพงศ เพียรการณ) 

 

 

 

 

 

 

   

                                                               รองประธานโครงการ 

                                                 (นาย วราเทพ ทองนพคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

                               หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

                                                          (นาย รัชชานนท กลั่นบุศย) 
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ข้ันตอนการบริการสินคา 

1. ฉีดนํ้าเพื่อขจัดคราบสกปรก  

2. ลางสวนลอกอน 

3. เร่ิมตนลางรถ ทุกสวนที่มีคาบสกปรก  

4. ลางสิ่งสกปรกออกจากฟองนํ้า หรือผาที่ใชลางรถบอยๆ  

5. หลังจากลางนํ้ายาแตละสวนเสร็จ ใหฉีดนํ้าลางนํ้ายาลางรถออกใหหมด 

6. ควรใหรถเปยกทั้งคันขณะลางรถ  

7. ลางชวงลางเปนลําดับสุดทาย 

 

แผนการตลาดวิเคราะห 7 P 

1. กลยุทธผลิตภัณฑ 

 ธุรกิจบริการลางรถจักรยานยนต  และจะลางเพื่อใหรถสะอาดขึ้นเหมือนรถใหม เอาความ

สกปรกออกใหหมดทิ้งไวแตความสะอาดใหกับลูกคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กลยุทธราคา 

 รถจักรยานยนตที่มีขนาดตํ่ากวา 300cc ราคาจะอยูที่ 70 บาท ตอคันสวนรถจักรยานยนตที่มี

ขนาดต้ังแต 300cc ขึ้นไป ราคาจะอยูที่ 100 บาท ตอคัน เพราะวา มีการลางที่ตองใชเวลานานกวา

และรถเปนรถที่ใหญกวา 
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3. ชองทางการจัดจําหนาย 

 สามารถติดตอทางรานไดที่ FB: P.P Carcare หรือ Tel.0626806843 (พี)รานของเราต้ังอยูที่  

บานเลขที่ 995/61 หมูบานทรัพยรุงเรืองซิต้ี อ.เมือง ต.ทายบานใหม จ.สมุทรปราการ 

Facebook ทางราน 
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โลโก (Logo) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                   

 

แผนท่ีของราน 
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4. การสงเสริมการตลาด 

ทางรานเรามีโปรโมชั่น คือ หากลูกคามีสต๊ิกเกอรรูปโลโกทางรานของเรา ทางรานเรา

จะแจกสต๊ิกเกอรทุกคร้ังที่ลูกคามาลางรถ  เมื่อลูกคามาลางรถจนไดสต๊ิกเกอรครบ 5 คร้ัง ทางราน

เราจะลางรถของลูกคาใหฟรี 

 

                                                                   

     

  

 

 

5. กลยุทธดานบุคลากร  

 การใชเคร่ืองมือในการลางรถจะชวยใหการทํางานเร็วขึ้นและสะอาดขึ้นกวาเดิม

และทําใหลูกคาไมตองเสียเวลาในการลางรถจักรยานยนตของตนเองพนักงานของเราจะมีอยู 3 คน 

คนที่ 1 ทําหนาที่ตอนรับลูกคา 

คนที่ 2 ทําหนาที่หาเคร่ืองด่ืมและอาหารใหลูกคาระหวางที่ลูกคาน่ังรอ 

คนที่ 3 ทําหนาที่ทําความสะอาดรถจักรยานยนตใหลูก (และใหพนักงานอีก2คนมาชวยลาง

เมื่อตอนรับลูกคาเสร็จและหาเคร่ืองด่ืมใหลูกคาเสร็จเรียบรอย) 

 

6. ดานกายภาพ  

 ทางรานเราจะใหพนักงานทุกคนสวมใสเสื้อสีดําและกางเกงยีนสขายาวใน

การฏิบัติการ เพื่อเวลาเสื้อเลอะจะไดดูออกยากและไมดูสกปรกจนเกินไป 

 

 

 

 

 

 

มีสต๊ิกเกอรครบ 5 อัน ลางรถฟรี 
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7. ดานกระบวนการ 

การทํางานกันอยางเปนทีมจะทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น จะทําใหลูกคาไมตองรอนาน

ระหวางการลางรถ ทางเราจะบริการลูกคาอยางเต็มที่เพื่อใหลูกคาประทับใจ เผื่อคราวหลังลูกคา

อาจจะแวะมาที่รานเราอีก 

 1.  เตรียมจัดรานเพื่อเปดรานใหบริการลูกคา 

 2.  ตอนรับลูกคาที่นํารถเขามาลางที่รานเรา 

 3.  สอบถามลูกคาวาเปนลูกคาที่จองไวหรือเปลา 

 4.  เร่ิมทําการลางรถจักรยานยนต 

 5.  ทําการสงรถคืนใหลูกคา 

 6.  สอบถามความพึงพอใจของลูกคา 

 7.  รับเงินการลูกคา 

 8.  กลาวขอบคุณลูกคา 

   แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 

ลําดับ ลักษณะปญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบ แนวทางแกปญหา 

1 มีคูแขงขันจํานวนมาก 
ลูกคาอาจเลือกใชบริการ

ของคูแขง 

สรางความแตกตางจาก

คูแขง และฝกอบรม

พนักงานใหมีทักษะในการ

ใหบริการอยางรวดเร็ว 

2 ลูกคาที่จองคิวไวไมมาตามที่จองคิว 
ทางรานเสียโอกาสใน

การรับลูกคารายอ่ืน 

โทรหาลูกคาเพื่อรับการ

ยืนยันจากลูกคาวาจะเขามา

ทําการลางรถหรือไม 

3 ไฟฟาดับ 

ปมนํ้าไมทํางาน ทําให

ไมสามารถลางรถให

ลูกคาได 

ควรมีแทงคนํ้าสํารองไว 

4 ไมมีลูกคาเขามาใชบริการ ไมมีรายไดเขาราน 

มีการประชาสัมพันธราน

ผานทางหนาเพจและ

สงเสริมการตลาดอยาง

ตอเน่ือง 



   

แผนบทที่ 4 

ผลการดําเนินโครงการ  

การดําเนินโครงการ บริการพี.พี คารแคร มีวัตถุประสงคเพื่อหารายไดเสริมระหวางเรียน

จากการเปดธุรกิจรานลางรถจักรยานยนตและใชเวลาวางใหเปนประโยชน ในการดําเนินโครงการ

และเพื่อใหไดรับประสบการณจริงในการดําเนินงาน 

รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย พีรพงศ เพียรการณ 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

11 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมทําโครงการบริการ  

17 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  

17 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ  

23 มิ.ย. 62 เร่ิมทําแบบอนุมัติ, เร่ิมทําบทที่ 1  

28 มิ.ย. 62 สงแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

1 ก.ค. 62 แกไขแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

5 ก.ค. 62 สงแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

5 ส.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

7 ส.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

23 ส.ค. 62 สงบทที่ 2  

9 ก.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 3, ออกแบบโลโกราน, ออกแบบสต๊ิกเกอรราน  

13 ก.ย. 62 แกไขบทที่ 3  

16 ก.ย. 62 สงบทที่ 3  

20 ก.ย. 62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอ)  

20 ก.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Presentงาน  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  

12 ต.ค. 62 จัดทําปายไวนิล  

24 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 1  

25 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 2  

26 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 3  
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วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

27 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 4  

28 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 5  

29 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 6  

30 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 7  

31 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 8  

11 พ.ย. 62 เร่ิมทํา PowerPoint  

14 พ.ย. 62 สง Powerpoint  

15 พ.ย. 62 แกไข PowerPoint  พรอมสงสมบูรณ  

16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

23 พ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

24 พ.ย. 62 แกไขบทที่ 4  

24 พ.ย. 62 สงบทที่ 4  

3 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 5  

4 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 5  

       17 ธ.ค. 62 สงบทที่ 5  

8 ก.พ. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

8 ก.พ. 63 แกไขบรรณานุกรม  

9 ก.พ. 63 สงบรรณานุกรม  

25 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

25 ม.ค. 63 แกไขภาคผนวก  

27 ม.ค. 63 สง ภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง  

28 ม.ค. 63 เร่ิมทําสารบัญ  

10 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, แกไขสารบัญ  

10 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ  

21 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

21 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการ, เงินคารูปเลม, แผนซีดี  
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รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

 

 

 

 

นาย วราเทพ ทองนพคุณ 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

11 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมทําโครงการบริการ  

17 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  

17 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ  

23 มิ.ย. 62 เร่ิมทําแบบอนุมัติ, เร่ิมทําบทที่ 1  

28 มิ.ย. 62 สงแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

1 ก.ค. 62 แกไขแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

5 ก.ค. 62 สงแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

5 ส.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

7 ส.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

23 ส.ค. 62 สงบทที่ 2  

9 ก.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 3, ออกแบบโลโกราน, ออกแบบสต๊ิกเกอรราน  

13 ก.ย. 62 แกไขบทที่ 3  

16 ก.ย. 62 สงบทที่ 3  

20 ก.ย. 62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอ)  

20 ก.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Presentงาน  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  

12 ต.ค. 62 จัดทําปายไวนิล  

24 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 1  

25 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 2  

26 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 3  
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วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

27 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 4  

28 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 5  

29 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 6  

30 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 7  

31 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 8  

11 พ.ย. 62 เร่ิมทํา PowerPoint  

14 พ.ย. 62 สง Powerpoint  

15 พ.ย. 62 แกไข PowerPoint  พรอมสงสมบูรณ  

16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

23 พ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

24 พ.ย. 62 แกไขบทที่ 4  

24 พ.ย. 62 สงบทที่ 4  

3 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 5  

4 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 5  

       17 ธ.ค. 62 สงบทที่ 5  

8 ก.พ. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

8 ก.พ. 63 แกไขบรรณานุกรม  

9 ก.พ. 63 สงบรรณานุกรม  

25 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

25 ม.ค. 63 แกไขภาคผนวก  

27 ม.ค. 63 สง ภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง  

28 ม.ค. 63 เร่ิมทําสารบัญ  

10 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, แกไขสารบัญ  

10 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ  

21 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

21 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการ, เงินคารูปเลม, แผนซีดี  
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รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

 

  

 

 

นาย รัชชานนท กลั่นบุศย 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

11 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมทําโครงการบริการ  

17 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  

17 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ  

23 มิ.ย. 62 เร่ิมทําแบบอนุมัติ, เร่ิมทําบทที่ 1  

28 มิ.ย. 62 สงแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

1 ก.ค. 62 แกไขแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

5 ก.ค. 62 สงแบบอนุมัติโครงการ, สงบทที่ 1  

5 ส.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 2  

7 ส.ค. 62 แกไขบทที่ 2  

23 ส.ค. 62 สงบทที่ 2  

9 ก.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 3, ออกแบบโลโกราน, ออกแบบสต๊ิกเกอรราน  

13 ก.ย. 62 แกไขบทที่ 3  

16 ก.ย. 62 สงบทที่ 3  

20 ก.ย. 62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอ)  

20 ก.ย. 62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Presentงาน  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  

12 ต.ค. 62 จัดทําปายไวนิล  

24 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 1  

25 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 2  

26 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 3  
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วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

27 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 4  

28 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 5  

29 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 6  

30 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 7  

31 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 8  

11 พ.ย. 62 เร่ิมทํา PowerPoint  

14 พ.ย. 62 สง Powerpoint  

15 พ.ย. 62 แกไข PowerPoint  และพรอมสงสมบูรณ  

16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน  

23 พ.ย. 62 เร่ิมทําบทที่ 4  

24 พ.ย. 62 แกไขบทที่ 4  

24 พ.ย. 62 สงบทที่ 4  

3 ธ.ค. 62 เร่ิมทําบทที่ 5  

4 ธ.ค. 62 แกไขบทที่ 5  

       17 ธ.ค. 62 สงบทที่ 5  

8 ก.พ. 63 เร่ิมทําบรรณานุกรม  

8 ก.พ. 63 แกไขบรรณานุกรม  

9 ก.พ. 63 สงบรรณานุกรม  

25 ม.ค. 63 เร่ิมทําภาคผนวก  

25 ม.ค. 63 แกไขภาคผนวก  

27 ม.ค. 63 สง ภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง  

28 ม.ค. 63 เร่ิมทําสารบัญ  

10 ก.พ. 63 เร่ิมทํากิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, แกไขสารบัญ  

10 ก.พ. 63 แกไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ  

21 ก.พ. 63 สงกิตติกรรมประกาศ, บทคัดยอ, สารบัญ  

21 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการ, เงินคารูปเลม, แผนซีดี  
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    บัญชีรายรับ– รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                        

                                      บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการ ธุรกิจบริการ พี.พี คารแคร (คร้ังท่ี 1) 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

 เก็บเงินสมาชิก          3  คน 1,000 3,000.00   3,000.00 

22/10/62 นํ้ายาลางรถ    1  ขวด 140 140.00   2,860.00 

 นํ้ายาเคลือบยาง    1  ขวด 560 560.00   2,300.00 

 ผาชามัวร          1  ผืน 110 110.00   2,190.00 

 ผาไมโครไฟเบอร          2  ผืน 100 200.00   1,990.00 

 ฟองนํ้าลางรถ          2  อัน 70 140.00   1,850.00 

 ปายไวนิล          1  อัน 350 350.00   1,500.00 

24/10/62 รถจักรยานยนตปกติ 3 70 210.00      1,710.00 

 รถจักรยานยนตบิ๊กไบค - - -       

           

รวม 210.00 รวม 1,500.00 รวม 1,710.00 

 24 
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บัญชีรายรับ– รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

                                                                                      โครงการ ธุรกิจบริการ พี.พี คารแคร (คร้ังท่ี 2) 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

25/10/62 ยอดยกมา   1.710.00      1.710.00 

 รถจักรยานยนตปกติ 3 70 210.00      1,920.00 

 รถจักรยานยนตบิ๊กไบค - - -       

           

           

           

           

รวม  1.920.00  รวม 1,920.00 
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บัญชีรายรับ– รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ                                                                                                                                                                                                                            

บัญชีรายรับ-รายจาย 

                                                                โครงการ ธุรกิจบริการ พี.พี คารแคร (คร้ังท่ี 3) 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

26/10/62 ยอดยกมา   1.920.00      1.920.00 

 รถจักรยานยนตปกติ 2 70 140.00      2,060.00 

 รถจักรยานยนตบิ๊กไบค - - -       

           

           

           

           

รวม 2,060.00  รวม 2,060.00 
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บัญชีรายรับ– รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ                                                                                                                                                                                                                    

บัญชีรายรับ-รายจาย 

                                                        โครงการ ธุรกิจบริการ พี.พี คารแคร (คร้ังท่ี 4)  

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

27/10/62 ยอดยกมา   2,060.00      2,060.00 

 รถจักรยานยนตปกติ 4 70 280.00      2,340.00 

 รถจักรยานยนตบิ๊กไบค - - -       

           

           

           

           

รวม 2,340.00  รวม 2,340.00 
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  บัญชีรายรับ– รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ  

       บัญชีรายรับ-รายจาย 

                                                                     โครงการ ธุรกิจบริการ พี.พี คารแคร (คร้ังท่ี 5) 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

28/10/62 ยอดยกมา   2,340.00      2,340.00 

 รถจักรยานยนตปกติ 2 70 140.00      2,480.00 

 รถจักรยานยนตบิ๊กไบค - - -       

           

           

           

           

รวม 2,480.00  รวม 2,480.00 
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บัญชีรายรับ– รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ                                                                                                                                                                                                                              

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการ ธุรกิจบริการ พี.พี คารแคร (คร้ังท่ี 6) 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

29/10/62 ยอดยกมา   2,480.00      2,480.00 

 รถจักรยานยนตปกติ 1 70 70.00      2,550.00 

 รถจักรยานยนตบิ๊กไบค - - -       

           

           

           

           

รวม 2,550.00  รวม 2,550.00 
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บัญชีรายรับ– รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ                                                                                                                                                                                                         

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการ ธุรกิจบริการ พี.พี คารแคร (คร้ังท่ี 7) 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

30/10/62 ยอดยกมา   2,550.00      2,550.00 

 รถจักรยานยนตปกติ 3 70 210.00      2,760.00 

 รถจักรยานยนตบิ๊กไบค - - -       

           

           

           

           

รวม 2,760.00  รวม 2,760.00 
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บัญชีรายรับ– รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการ ธุรกิจบริการ พี.พี คารแคร (คร้ังท่ี 8) 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

31/10/62 ยอดยกมา   2,760.00      2,760.00 

 รถจักรยานยนตปกติ 5 70 350.00      3,110.00 

 รถจักรยานยนตบิ๊กไบค 3 100 300.00      3,410.00 

21/2/63 คาเขาเลม    1  เลม 200.00 200.00   3,210.00 

 คาซีดีและกลองซีดี    1  แผน 50.00 50.00   3,160.00 

           

           

รวม 3,410.00 รวม                                            250.00 รวม 3,160.00 
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กิจกรรมท่ีดําเนินการไประหวางสัปดาห 

1. จัดหาสถานที่และอุปกรณการดําเนินงาน 

2. มีการคนหาและซื้อวัสดุเพื่อทําการลงมือปฏิบัติงาน 

3. รวบรวมความคิดและลดตนทุน 

4. มีการประชุมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกภายในกลุมเพื่อใหเกิด

ความสามัคคี 

 

ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 

โครงการธุรกิจบริการลางรถ พี.พี คารแคร ( P.P Car care )  

วัตถุประสงคโครงการ  

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

3. เพื่อใหนักศึกษารูจักปฏิบัติงานเปนทีมและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

งบในการดําเนินงาน     3,000.00 บาท 

ยอดขายทั้งสิ้น      3,410.00 บาท 

กําไรสุทธิ      1,910.00 บาท 

แบงทุนดําเนินงานใหสมาชิกในกลุม 3 คน คนละ   1,053.00 บาท 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน : 8 คร้ัง  

แบงทุนดําเนินงานใหสมาชิกในกลุม 3 คน คนละ    1,053.00       บาท 

 

แบงทุนดําเนินงานใหสมาชิกในกลุม 3 คน เทาๆ กัน คนละ    1,053.00 บาท 

 

รายชื่อ 

1. นาย วราเทพ ทองนพคุณ   1,000.00 บาท 

2.    นาย รัชชานนท กลั่นบุศย   1,000.00 บาท 

3.    นาย พีรพงศ เพียรการณ    1,000.00 บาท 

รวม                  3,000.00  บาท 

 

กําไรดําเนินงานจากสมาชิกในกลุม 3 คนๆละ 1,053.00 บาท    
 

  
 

 



บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

จากการดําเนินการการบริการ พี.พี คารแคร ทางกลุมไดเร่ิมดําเนินการบริการมาเปน

ระยะเวลา 8  วัน ผลการดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคที่ทางกลุมไดต้ังไวโดยสามารถสรางรายได

ระหวางเรียนอีกดวย ทําใหทางกลุมมีทักษะในการปฏิบัติงานรูจักแกไขปญหาเฉพาะหนารูจักการ

วางแผนในการดําเนินงาน สามารถที่จะใชความรูและประสบการณที่ไดไปประยุกตใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินชีวิตในอนาคตได 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1 11-17 ม.ิย. 62 
1. คิดริเร่ิมทําโครงการ 

2. ประชุมวางแผน เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอใบอนุมัติ 

2 17 ม.ิย. 62 1. จัดสรรงบประมาณ 

3 5 ก.ค. 62 1. สงบทที่ 1 

4 23 ส.ค. 62 1. สงบทที่ 2 

5 13 ก.ย. 62 1. สงบทที่ 3 

6 20-21 ก.ย. 62 
1.เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present งาน 

2.Present โครงการ คร้ังที่ 1 

7 12 ต.ค. 62 1. จัดเตรียมอุปกรณ 

8 24-31 ต.ค. 62 

1. ดําเนินการบริการซอยเทศบาลบางปู 53 

2. ซื้ออุปกรณจัดเตรียมของ 

3. จัดต้ังราน เตรียมอุปกรณ พรอมบริการ 

9 15 พ.ย. 62 1. เขาพบอาจารที่ปรึกษากอน Present คร้ังที่ 2 

10 16 พ.ย. 62 1. Present โครงการ คร้ังที่ 2 

11          13 ธ.ค. 62 1.งาน ATC การปฏิบัติงาน 

12 26 พ.ย. 62 1.สงบทที่ 4, สงผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 
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สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

13 3 ธ.ค. 62 1.สงบทที่ 5 

14 8 ก.พ. 63 1.สงบรรณานุกรม 

15 8 ก.พ. 63 1.สงภาคผวก 

16 21 ก.พ. 63 1.สงกิตติกรรมประกาศ , บทคัดยอ 

17 21 ก.พ. 63 1.สงรูปเลม, เงินคารูปเลม, แผน CD  

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

             1.  สมาชิกในกลุมขาดความรับผิดชอบตอการทํางาน 

             2.  การใชอุปกรณตาง ๆ ยังไมชํานาญ 

 

การแกไขปญหา 

 1.  ตองเรียกสมาชิกภายในกลุมมาประชุมเพื่อแกไขปญหา 

 2.  ศึกษาวิธีการใชอุปกรณในการทํางานมาใหละเอียดพอสมควร 

 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา 

1.  สมาชิกทุกคนตองทํางานกันเปนทีม เมื่อสมาชิกขาดความรับผิดชอบ ประธานจะตอง

บอกตักเตือนใหปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

2.  ควรมีการหาความรูขอมูลตาง ๆ หรือสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในการคํานวณการ

ใชวัสดุ และตองพยายามเรียนรูในขั้นตอนการทํางานและนํามาปรับใชเพื่อพัฒนาฝมือในการดําเนิน

โครงการตอไป 
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    ภาคผนวก ก โครงการ 

- แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

- บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

   สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

     ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2562 

ชื่อโครงการ               พี.พี คารแคร (P.P Carcare) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน มิถุนายน 2562  –  กุมภาพันธ 2563   

สถานท่ีดําเนินการ  995/61 ซอยเทศบาลบางปู 53  

     ต.ทายบานใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

ประมาณคาใชจาย               3,000 บาท     

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายพีรพงศ เพียรการณ  เลขประจําตัว  39637   ปวช. 3/5 

 นายวราเทพ ทองนพคุณ  เลขประจําตัว  39279         ปวช. 3/5 

 นายรัชชานนท กลั่นบุศย  เลขประจําตัว  39288   ปวช. 3/5 

  

   ลงชื่อ.......................................................................ประธานโครงการ 

(นายพีรพงศ เพียรการณ) ....../……/…… 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

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

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

(อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล) …./…./….      (อาจารยอุดมพร เปตานนท).…/...../…. 

   

   ลงชื่อ ................................................................ หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) ……../……../…….. 
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ชื่อโครงการ  พี.พี คารแคร (P.P Carcare) 

แผนงาน  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุมธุรกิจบริการ 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 

อาจารยท่ีปรึกษารวม อาจารยอุดมพร  เปตานนท 

 ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1.  นายพีรพงศ  เพียรการณ  ประธานโครงการ  

 2.  นายวราเทพ  ทองนพคุณ  หัวหนาบัญชี  

 3.  นายรัชชานนท  กลั่นบุศย  หัวหนาประชาสัมพันธ 

หลักการและเหตุผล 

 จักรยานยนต เปนยานพาหนะที่ชวยอํานวยความสะดวกในชี วิต การจะมี

จักรยานยนตเปนของตัวเองไมใชเร่ืองยาก แตการดูแลรักษาเปนสิ่งที่ควรคํานึง ทั้งการซอมบํารุงไป

จนถึงการดูแลขั้นพื้นฐานอยางเชนการทําความสะอาด ซึ่งไมใชเร่ืองงายสําหรับบางคนและใชเวลา

คอนขางนานหากตองลงมือทําเอง ธุรกิจดูแลจักรยานยนต 0 ลางรถ คารแคร จึงถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อ

ตอบสนองตอปญหาเหลาน้ี ไมเพียงแตผูใชบริการเทาน้ันที่พึงพอใจ ธุรกิจ ลางรถ คารแคร แมไมใช

ธุรกิจใหม แตหนทางสูความสําเร็จยังมีอยู ถาอยากใหธุรกิจอยูรอดตองปรับตัวเขาหาสภาพแวดลอม 

อยาหยุดคิดหรือหยุดพัฒนา เรียนรูจากคนอ่ืนและนํามาปรับใชใหเกิดความแตกตางในแบบของ

ตนเอง สําคัญคือการบริหารคน เวลา และคาใชจาย ปจจุบันมีการใชบริการลางรถเปนจํานวนมาก

อยางแพรหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ธุรกิจ

คารแครจัดวาเปนธุรกิจที่ใหบริการ ดังน้ันการจะเรียกลูกคาและรักษาลูกคาประจําไวไดน้ันการ

ใหบริการอยางมีคุณภาพจึงเปนหัวใจสําคัญที่สุดซึ่งการใหบริการของธุรกิจคารแครโดยมากจะทํา

โดยพนักงานในรานและมีบริการที่มีคุณภาพเพราะทุกการบริการของพนักงานจะตองสรางความ

ประทับใจใหแกลูกคา 

ดังน้ัน คณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดในการจัดทําโครงการธุรกิจบริการลางรถเพื่อใหมีรายได

ระหวางเรียนและบรรลุวัตถุประสงคของรายวิชาโครงการและสามารถสรางอาชีพไดในอนาคต

37 

https://taokaemai.com/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C/


วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

 2.  เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

 3.  เพื่อใหนักศึกษาไดมีอาชีพเสริม 

เปาหมาย 

1. เสนอบริการลางรถใหกับกลุมที่ไมมีเวลาทําความสะอาดรถจักรยานยนต 

2. ลางรถเพื่อความสะอาดของตัวรถจักรยานยนต 

3. นักศึกษามีประสบการณในการลงมือปฏิบัติงานจริง 

 

วิธีการดําเนินการ 

 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

 1.  เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจขายสินคา 

 2.  ประชุมวางแผนงานวางแบบงานและจัดงบประมาณโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา 

 3.  รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

 4.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําธุรกิจบริการ 

 5.  จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

 6.  จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธสงเสริมการตลาด 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

 1.  จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน 

 2.  หาสถานที่ปฏิบัติทําโครงการ 

 3.  ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

 4.  ทดลองปฏิบัติการบริการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 5.  ปฏิบัติดําเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการที่วางแผนไว 

 6.  เช็คถามลูกคาวาพอใจในการบริการหรือไม 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1.  สรุปผลการปฏิบัติงาน 

2.  สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

3.  ประเมินผลในการปฏิบัติงาน  
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ข้ันตอนดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบการบริการ          

2. ประชุมวางแผนงาน วาง

รูปแบบงานและจัดสรร

งบประมาณ 

 

        

3. รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 
 

       

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ

สถานที่ที่จะทําการบริการ 

 
 

      

5. จัดทําแผนธุรกิจและ

แผนการตลาด 

 
 

      

6. ลงมือปฏิบัติงานตาม

แผนงานและขั้นตอนการ

ดําเนินงานที่วางไว 

   

 

    

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน         

8. สงรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

       
 

 

วัน เวลา สถานท่ี 

  เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

   สถานที่  995/61 ซอยเทศบาลบางปู 53 ต.ทายบานใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
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งบประมาณและวัสดุอุปกรณ 

งบประมาณในการลงทุนคนละ 1,000 บาท จํานวน 3 คนเปนเงิน 3,000 บาท 

1. นํ้ายาลางรถ     140  บาท 

2. นํ้ายาเคลือบยาง    560  บาท 

3. ผาชามัวร     180  บาท 

4. ผาไมโครไฟเบอร    200  บาท 

5. ฟองนํ้าลางรถ     140  บาท 

6. ปายไวนิลและสื่อโฆษณา   650 บาท 

รวม                1,870  บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการและงบประมาน 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

3. ไดมีธุรกิจสวนตัวและรายไดเปนของตัวเอง 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. การปฏิบัติงานอาจลาชาหรือไมเปนไปตามแผนงาน 

2. วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอาจชํารุดเสียหาย 

 

 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

1. เตรียมความพรอมของทีมงานฝกปฏิบัติคนใหเกิดความชํานาญกอนลงปฏิบัติงานจริง 

2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณทุกคร้ังกอนปฏิบัติงาน 
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ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ.................................................. 

        (อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล)               (อาจารยอุดมพร เปตานนท) 

  อาจารยที่ปรึกษาโครงการ      อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

 

 

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

            (อาจารยวงคเดือน ประไพวัชรพันธ) 

             อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
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บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ พี.พี คารแคร (P.P Carcare)  

ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล 

 ท่ีปรึกษารวมโครงการ อาจารยอุดมพร เปตานนท 

 

ลําดับท่ี รายการ วันท่ี 
ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อท่ี

ปรึกษารวม 

1 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 11 มิ.ย.62   

2 กําหนดสง เน้ือหา  บทที่ 1 (บทนํา) 5 ก.ค..62   

3 
กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
16 ก.ค. 62 

  

4 
กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3 

(วิธีการดําเนินโครงการ) 
23 ส.ค. 62 

  

5 แผนธุรกิจ 25 ส.ค. 62   

 -ผลิตภัณฑ    

 -แผนการบริหารจัดการ    

 -แผนการตลาด    

 -แผนการผลิต/การขาย/การบริการ    

 -แผนการเงิน    

 -แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

6 
สง PowerPoint (โครงการ + แผนธุรกิจ กับ

อาจารนที่ปรึกษา เตรียมPresentคร้ังที่ 1) 
20 ก.ย. 62 

  

7 
นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 1 

(โครงการ + บทที่1-3 + แผนการตลาด)  
21 ก.ย. 62 

  

8 

ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไมตํ่ากวา 8 คร้ัง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)  

เขารับการนิเทศจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

24-31 ต.ค. 62 
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ลําดับท่ี รายการ วันท่ี 
ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อท่ี

ปรึกษารวม 

9 

เขาพบอาจารยปรึกษากอน เตรียมPresent  

คร้ังที่ 2นําเสนอ การออกรานจัดแสดงสินคา

หรือบริการแสดงผลงานประดิษฐ 

15 พ.ย. 62 

  

10 

นําเสนอโครงการ (Present) คร้ังที่ 2  

(แผนการตลาด แผนการผลิต และการจัดแสดง

สินคา/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ) 

16 พ.ย. 62 

  

11 งาน ATC นิทรรศน 13 ธ.ค. 62   

12 
กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 4 

-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

24 พ.ย. 62 
  

 บัญชี + ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ    

13 
กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 5  

(สรุปผลการดําเนินงานโครงการ) 

17 ธ.ค. 62 
  

14 กําหนดสง บรรณานุกรม 28 ม.ค. 63   

15 
กําหนดสง 

ภาคผนวก ก 

11 ก.พ. 63 
  

 ภาคผนวก ข    

 ภาคผนวก ค    

 ภาคผนวก ง    

16 กําหนดสง กิตติกรรมประกาศ 18 ก.พ. 63   

 กําหนดสง บทคัดยอ    

17 ตรวจรูปเลมโครงการ 22 ก.พ. 63   

18 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี  1 แผน 22 ก.พ. 63   

43 



 

 

 

 

 

 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อโครงการ พี พี.คารแคร (PP Carcare) 
ระยะเวลาการดําเนินงาน มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีการดําเนินงาน    บานเลขที่ 995/61 ซอยเทศบาลบางปู 53 ต.ทายบานใหม อ.เมือง 

 จ.สมุทรปราการ 

ประมาณการคาใชจาย 3,000 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  นายพีรพงศ                 เพียรการณ  รหัสประจําตัว 39637  ปวช.3/5 

2.  นายวราเทพ  ทองนพคุณ  รหัสประจําตัว 39279  ปวช.3/5 

3.  นายรัชชานนท กลั่นบุศย  รหัสประจําตัว 39288  ปวช.3/5 

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

                   (นายพีรพงศ  เพียรการณ)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
  

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

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

   (อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล) ....../...../.....            (อาจารยอุดมพร  เปตานนท) ....../...../.....                       

 

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

            (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) ......./......./....... 

 



ชื่อโครงการ        พี พี.คารแคร (PP Carcare) 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  โครงการกลุมธุรกิจบริการ 

อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล  

อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยอุดมพร    เปตานนท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  นายพีรพงศ                 เพียรการณ  รหัสประจําตัว 39637  ปวช.3/5 

2.  นายวราเทพ  ทองนพคุณ  รหัสประจําตัว 39279  ปวช.3/5 

3.  นายรัชชานนท กลั่นบุศย  รหัสประจําตัว 39288  ปวช.3/5 

 

หลักการและเหตุผล 

จักรยานยนตเปนยานพาหนะที่ชวยอํานวยความสะดวกในชีวิต การจะมีจักรยานยนตเปน

ของตัวเองไมใชเร่ืองยาก แตการดูแลรักษาเปนสิ่งที่ควรคํานึง ทั้งการซอมบํารุงไปจนถึงการดูแลขั้น

พื้นฐานอยางเชนการทําความสะอาด ซึ่งไมใชเร่ืองงายสําหรับบางคนและใชเวลาคอนขางนานหาก

ตองลงมือทําเอง ธุรกิจดูแลจัก รยานยนต 2 ลางรถ คารแคร จึงถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอ

ปญหาเหลาน้ี ไมเพียงแตผูใชบริการเทาน้ันที่พึงพอใจ ธุรกิจ ลางรถ คารแคร แมไมใชธุรกิจใหม แต

หนทางสูความสําเร็จยังมีอยู ถาอยากใหธุรกิจอยูรอดตองปรับตัวเขาหาสภาพแวดลอม อยาหยุดคิด

หรือหยุดพัฒนา เรียนรูจากคนอ่ืนและนํามาปรับใชใหเกิดความแตกตางในแบบของตนเอง สําคัญ

คือการบริหารคน เวลา และคาใชจาย ปจจุบันมีการใชบริการลางรถเปนจํานวนมากอยางแพรหลาย 

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ธุรกิจคารแครจัดวา

เปนธุรกิจที่ใหบริการ ดังน้ันการจะเรียกลูกคาและรักษาลูกคาประจําไวไดน้ันการใหบริการอยางมี

คุณภาพจึงเปนหัวใจสําคัญที่สุดซึ่งการใหบริการของธุรกิจคารแครโดยมากจะทําโดยพนักงานใน

รานและมีบริการที่มีคุณภาพเพราะทุกการบริการของพนักงานจะตองสรางความประทับใจใหแก

ลูกคา 

ดังน้ัน คณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดในการจัดทําโครงการธุรกิจบริการลางรถเพื่อใหมีรายได

ระหวางเรียนและบรรลุวัตถุประสงคของรายวิชาโครงการและสามารถสรางอาชีพไดในอนาคต

https://taokaemai.com/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C/


วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อสรางประสบการณในการดําเนินธุรกิจการขาย และบริการสรางรายไดระหวาง

การศึกษา 

3. เพื่อใหนักศึกษารูจักปฏิบัติงานเปนทมีและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

 

กลุมเปาหมาย 

1. เสนอขายสินคา และบริการใหกับกลุมบุคคลที่มีความสนใจลางรถ 

2. ขายสินคาไดกําไรมากกวาที่ลงทุนและคืนกําไรใหกับสมาชิกในกลุม 

 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการสินคา  

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําธุรกิจขายสินคา และบริการ 

5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ และสงเสริมการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดซื้ออุปกรณ  และตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. ทดลองปฏิบัติการขาย และบริการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. ปฏิบัติดําเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการขาย และบริการ ที่วางแผนไว 

4. จัดกิจกรรมทางการตลาด และการสงเสริมการตลาด 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบัติงานบริการ และงบประมาณผลกําไร ขาดทุน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ          

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจัดสรรงบประมาณ 

         

3. รางโครงการเสนออาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและ

สถานที่ที่จะทําธุรกิจบริการ 

         

5. จัดทําแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ

และการสงเสริมการตลาด 
         

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน

และขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 
        

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. สงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน          

 

 

วัน เวลา สถานท่ี 

 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2563 

      สถานที่ปฏิบัติงาน   บานเลขที่ 995/61 ซอยเทศบาลบางปู 53 ต.ทายบานใหม อ.เมือง  

จ.สมุทรปรากร 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน คนละ 1,000  บาท  รวมเปนเงิน 3,000 บาท 

1.    วัตถุดิบ 

นํ้ายาลางรถ           140 บาท 

นํ้ายาเคลือบยาง          560  บาท               

2. อุปกรณ 

ผาชามัวร 110   บาท 

ผาไมโครไฟเบอร 200  บาท 

ฟองนํ้าลางรถ 140  บาท 

3.    เบ็ดเตล็ด 

   ปายไวนิลและสื่อโฆษณา         350   บาท 

รวม         1,500    บาท 

 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินการ และงบประมาน 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา และสรางประสบการณในธุรกิจการขาย และ

บริการ เพิ่มรายไดระหวางการศึกษา 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม และ

สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. การปฏิบัติงานอาจลาชา หรือไมเปนไปตามแผนงาน 

2. วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานอาจชํารุด เสียหาย 

 

ขอเสนอแนะ 

1. เตรียมความพรอมของทีมงาน ฝกปฏิบัติคนใหเกิดความชํานาญกอนลงปฏิบัติงานจริง 

2. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณทุกคร้ัง กอนปฏิบัติงาน 



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

       (อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล)                                   (อาจารยอุดมพร  เปตานนท)             

           อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                            อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ       

 

 

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

      (อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

     อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



          สถานที่ดาํเนินโครงการ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

                                           -รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

                                           - ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

 

รายงานผลการประเมินโครงการบริการพี.พี คารแคร ( P.P Car care ) จากการสํารวจกลุม

ตัวอยางทั้งสิ้น 50 ตัวอยาง สรุปไดดังน้ี 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม(แสดงคาความถี่ และรอยละ) 

 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 ลักษณะกลุมตัวอยางผูตอบแทนสอบถาม เพศ 

 

เพศ ความถี ่ รอยละ 

ชาย   47 94 

หญิง   3 6 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง เพศ พบวา กลุมตัวอยางใชบริการ 

เปนเพศชาย มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 94 และเพศหญิงมีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามระดับอาชีพ 

 

อาชีพ ความถี่ รอยละ 

นักศึกษา 30 60 

พนักงานบริษัทเอกชน 10 20 

อ่ืนๆ 10 20 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางแบบสอบถามที่เปนกลุมอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

อาชีพนักศึกษา จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 60 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 10 คน คิดเปน

รอยละ 20 และอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 ลักษณะกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ความถี ่ รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 40 80 

ปริญญาตรี 8 16 

สูงกวาปริญญาตรี 2 4 

รวม 50 100 

 

ตารางที่ 3 พบวา ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 80 ระดับ

ปริญญาตรี มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16 และ สูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการ กระเปาหรรษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ (แสดงคารอยละ คาเฉลี่ย มาตรฐาน) มีระดับการประเมินความพึงพอใจดังตอไปน้ี 

 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ กลุม พี.พี คารแคร 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการใหบริการ 

ขอพิจารณา (𝑥)���� SD ระดับความคิดเห็น 

1. รูปแบบของการบริการธุรกิจพี.พี คาร

แคร 
4.12 0.81 เห็นดวยมาก 

2. การใหบริการความรูสึกหลังจากที่

ไดรับบริการ 
4.12 0.86 เห็นดวยมาก 

3. ราคาของการบริการ ราคาเหมาะสม

กับการบริการ 
4.14 0.92 เห็นดวยมาก 

4. แตงกายเหมาะสม มีบุคลิกและ

ลักษณะทาทางที่สุภาพ 
4.11 0.87 เห็นดวยมาก 

รวม 4.12 0.87 เห็นดวยมาก 
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จากตารางที่ 4 

 พบวาความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 𝜒 � =  4.12 และคา SD = 0.87 อยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 

เมื่อพิจารณารายขอขอที่มีคาความพึงพอใจสูงสุดคือขอที่ 3 ราคาของการบริการ ราคาเหมาะสม

กับการบริการ มีคาเฉลี่ย 𝜒 � =  4.14 และคา SD = 0.92 อยูในระดับเห็นดวยมาก รองลงมาคือขอที่           

1. รูปแบบของการบริการธุรกิจพี.พี คารแคร มีคาเฉลี่ย 𝜒 � =  4.12 และคา SD = 0.81 และขอที่มีคา

คะแนนนอยสุด คือ ขอที่ 4. แตงกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะทาทางที่สุภาพ มีคาเฉลี่ย 𝜒 � =  4.11 

และคา SD = 0.87 
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แบบสอบถาม 

ใบประเมินโครงการบริการพี.พี คารแคร 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายลงใน (   ) หนาขอที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

1. เพศ 

 (   ) ชาย   (   ) หญิง 

2. อาชีพ 

 (   ) นักศึกษา  (   ) พนักงานบริษัทเอกชน  (   ) อ่ืน ๆ 

3. ระดับการศึกษา 

 (   ) ตํ่ากวาปริญญาตรี (   ) ปริญญาตรี    (  ) สูงกวาปริญญาตรี 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอโครงการ 

 5 = มากท่ีสุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = นอย    1 = นอยท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………......……………

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

       ขอบคุณสําหรับความรวมมือ 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 รูปแบบของการบริการธุรกิจพี.พี คารแคร      

2 การใหบริการ ความรูสึกหลังจากที่ไดรับบริการ      

3 ราคาของการบริการ ราคาเหมาะสมกับการบริการ      

4 
แตงกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะทาทางที่

สุภาพ 
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                              ภาคผนวก ค   

- ตราสินคา รูปแบบผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ 

 - ปายราน 

- รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ 

- รูปภาพข้ันตอนการใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตราสินคา รูปแบบผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ 

 

ปายราน 
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                         รูปภาพวสัดุอุปกรณของผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ 

                                    

 

 

 

 

 

 

          1.  นํ้ายาลางรถผสมนํ้ายาแว็กซ            2. ผาแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  ผาชารมัวร             4.  ถังนํ้า 
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 5.  สายยาง      6.  ฟองนํ้า 

 5. สายยาง                                    6. ฟองนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         7.  หัวสายยาง                  8.  ปายไวนิล 
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รูปภาพข้ันตอนการใหบริการ 

 

พี.พี คารแคร (P.P Carcare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  เตรียมจัดรานเพื่อเปดรานใหบริการลูกคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  รับรถจักรยานยนตจากลูกคา 
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3.  ผสมนํ้ายาลางรถ 

 

 

4.  ทําการฉีดนํ้าใหรถเปยก 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ฉีดนํ้าใสรถจักรยานยนตใหทั่ว 
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                                5. ใชแชมพูขัดตัวรถใหสาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ลางแชมพูออกจากตัวรถใหสะอาด 
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7.  ใชผาชามัวรขัดตัวรถหลังจากที่ลางแชมพูเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ตามดวยผาไมโครไฟเบอร 
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9.  รับเงินจากลูกคาแลวถามความพึงพอใจในการใชบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. รูปภาพที่อาจารยมานิเทศโครงการ 
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ภาคผนวก ง ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

นายพีรพงศ เพียรการณ ชื่อเลน  พี 

ที่อยู  1029/106 ซอยเรวัต 1 N.K.K Condominium ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   10270 

เบอรโทรศัพท :  062-680-6843
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นายวราเทพ ทองนพคุณ ชื่อเลน  นิว 

     ที่อยู  995/61 ซอยเทศบาลบางปู 53 ต.ทายบานใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

    เบอรโทรศัพท  :  099-080-9499 
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 นายรัชชานนท กลั่นบุศย   ชื่อเลน  ปาลม 

ที่อยู 1272/12 ต.ที่ดินทองหก อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

เบอรโทรศัพท  :  091-810-0327 
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