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

บทคัดยอ 

 

 โครงการน้ีเปนโครงการประเภทบริการ สามหนุมซักรีด มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

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 ณ 99/54 ถ.เทพารักษ ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ 

10270 ผลการดําเนินการดานงบประมาณมีเงินลงทุน 7,600บาทไดกําไรทั้งสิ้น 9,600 บาท  

แบงกําไรใหสมาชิกในกลุม 3 คนเทาๆกันคนละ 3,200 บาทสมาชิก 

ประโยชนที่ไดรับจากาการดําเนินโครงการ 1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการ

เรียนรูของวิชาโครงการ 2. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากหารทํางาน

กันเปนทีม 3. ไดมีธุรกิจสวนตัวและรายไดเปนของตัวเอง 

 



ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานโครงการคือ 1.  สมาชิกในกลุมขาดความ

รับผิดชอบตอการทํางาน 2.  การใชอุปกรณตาง ๆ ยังไมชํานาญ 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการประเภทบริการซักรีด 1.  สมาชิกทุกคนตอง

ทํางานกันเปนทีม เมื่อสมาชิกขาดความรับผิดชอบ ประธานจะตองบอกตักเตือนใหปฏิบัติงานที่

ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 2.  ควรมีการหาความรูขอมูลตาง ๆ หรือสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ

ในการคํานวณการใชวัสดุ และตองพยายามเรียนรูในขั้นตอนการทํางานและนํามาปรับใชเพื่อพัฒนา

ฝมือในการดําเนินโครงการตอไป 

จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ กลุม สามหนุมซักรีดพบวาความ

พึงพอใจในการใหบริการจากตารางที่ 4.3 การตัดสินใจเลือกใชบริการ ซัก อบ รีด ของผูบริโภค 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x= 3.77SD. = 0.57)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี ดานบริการ ผูบริโภคมีการตัดสินใจโดยรวม อยูในระดับ

มาก (x= 4.07 ,SD. = 0.59) รองลงมา คือดานดานชองทางจําหนาย/สถานที่ อยูในระดับมาก (x= 

3.75 ,SD. = 0.73) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอ  ดานการสงเสริมการตลาด  (x= 3.61 ,SD. = 

0.80) 

ดานบริการ โดยรวม อยูในระดับมาก (x= 4.07 ,SD. = 0.88) เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 1 ความสะอาดในการซักเสื้อผา   (x= 4.35 ,SD. = 0.79) รองลงมา คือขอที่ 

32.ความเรียบในการรีด อยูในระดับมาก (x= 4.31 ,SD. = 0.68) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอท่ี   

4.ใชเคมีภัณฑที่ดีมีคุณภาพ  (x= 3.81 ,SD. = 0.98) 

ดานราคา โดยรวม อยูในระดับมาก (x= 3.66 ,SD. = 0.63) เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 1.รูปแบบการคิดคาบริการตอชิ้น  (x= 4.24 ,SD. = 0.88) รองลงมา คือขอที่ 

7.ราคาตํ่ากวาคูแขง อยูในระดับมาก (x= 3.89 ,SD. = 0.92) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอท่ี   3.

รูปแบบการคิดคาบริการตอนาหนัก  (x= 2.84 ,SD. = 1.22) 

ดานชองทางจําหนาย/สถานท่ี โดยรวม อยูในระดับมาก (x= 3.75 ,SD. = 0.73) เมื่อ

พิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 4.ความสะดวกในการเดินทาง/ที่จอดรถ  (x= 4.01 

,SD. = 1.09) รองลงมา คือขอที่ 1.มีบริการรับ-สง อยูในระดับมาก (x= 3.88 ,SD. = 0.94) และขอที่

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอท่ี   3.จัดรานเปนระเบียบ สวยงาม และสะอาด  (x= 3.68 ,SD. = 0.91) 



ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวม อยูในระดับมาก (x= 3.61 ,SD. = 0.80) เมื่อพิจารณา

รายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 3.ซัก/รีด ครบ 70 ชิ้น คิด 60 ชิ้น  (x= 4.03 ,SD. = 1.09) 

รองลงมา คือขอที่ 3 .ซัก/รีด ครบ 70 ชิ้น คิด 60 ชิ้น  (x= 4.03 ,SD. = 1.03) และขอที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือขอท่ี   4. ซัก/รีด ครบ 60 ชิ้น ฟรีซักผาเช็ดตัว 1 ผืน  (x= 3.31 ,SD. = 1.10) 

 

 

 



 

บทที่ 1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

จากสภาพเศษฐกิจและสังคมในปจจุบัน มีผลใหชีวิตความเปนอยู ลักษณะครอบครัวและ

การดําเนินชีวิตของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เวลาสวนใหญผูบริโภคจะใชไปกับการทํางาน

นอกบานเพื่อหารายไดใสเลี้ยงครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น แมแตบานซึ่งเคยมีหนาที่

รับผิดชอบงาบานโดยตรงก็มีเวลานอยลง เน่ืองจากตองออกไปทํางานนอกบานเชนเดียวกับ พอบาน

ดังน้ันเมือสิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการที่จะชวยแบงภาระ โดยเฉพาะงานบานจึงไดรับความ

นิยมมาตลอด 

เสื่อผาปจจัยหลักในการดําเนินชีวิตประจําของมนุษย แมแตเด็ที่เพิงคลอดออกมายังตองใส

เสื้อผาเพื่อหอหุมรางกายและใหความอบอุน จึงถือวาเสือผาเปนสิ่งที่จําเปนมากตอทุกคนกิจกรรม

หลักๆ ของแมบานสวนใหญก็คงหนีไมพนการซักรีดผา ซึ่งเปนกิจกรรมที่นาเบื่อมากแตตองทํา

เพราะเดียวจะไมมีเสื้อผาใส วิธีการซักรีดการซักผาแตกตางกันออกไป บางคนบอกวาซักมือแลว

สะอาดดี แตบางตนไมมีเวลาพอที่จะมาน่ังซักมือดวยเคร่ืองซักผาชวยทําใหประหยัดเวลาและยังชวย

ประหยัดแรงอีกดวย 

 ปจจัยดังกลาวทําใหธุรกิจการเกิดขึ้นหลายรูปแบบ ซึ่งธุระกิจประเภทหน่ึงที่มีการขยายตัว

อยางรวดเร็วคือ ธุรกิจ “ซักอบรีด” ธุรกิจน้ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีเวลา

นอยและตองการความสะดวกเร็ว ขณะเดียวกันตองการความสะอาดและทะนุถนอมเสื้อผาที่ใชใน

งานออกงานสังคม โดยเฉพาะชุดสูทและชุดราตรี ทําใหธุรกิจบริการซักรีด มีลักษณะการใหบริการ 

2 รูปแบบใหญ ๆ คือ บริการซักรีดสําหรับเสื้อผาทั่วไปที่ใชอุปกรณเคร่ืองมือทั่ว ๆ ไปในการซักรีด

เสื้อผา เชน ผงซักฟอก เตารีด เปนตน อีกบริการหน่ึงเปนการบริการแหง สําหรับเสื้อผาที่มี

คุณสมบัติพิเศษไมสามารถซักรีดแบบวิธีธรรมดาได เพราะจะสงใหเน้ือผาเสียรูปทรงได จึง

จําเปนตองใชอุปกรณเคร่ืองมือพิเศษ เชน นํ้ายาซักแหง เคร่ืองอบไอนํ้า เปนตน ซักรีด ซึ่งลูกคาตอง

นําเสื้อผามาซักที่ราน และประเภทรับเสื้อผาซักและสงเสื้อผาที่ซักแลวถึงบานพักของผูบริโภค

ตลอดจนประเภทใหบริการเคร่ืองซักผาแบบหยอดเหรีญ โดยบริการการตนเอง ซึ่งแตประเภทจะมี

ลักษณะการใหบริการและคิดอัตราคาบริการที่แตกตางกัน จึงทําใหในกลุมมีความสนใจที่จะศึกษา

ถึงปจจัยสําคัญที่ผูบริโภคพิจารณาในการเลือกใชบริการซักรีด เพื่อนํามาประยุกตใชเปนแนวทางใน

การดําเนินธุรกิจซักรีด ใหมีคุณลักษณะตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด 
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วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

 2. เพื่อนสรางอาชีพและรายไดระหวางกันศึกษา 

 3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติติงานเปนทีม 

 4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการบริการ 

 

เปาหมายของโครงการ 

 1. ผูที่วางงานและตองการเปนเจาของธุรกิจ 

 2. บุคคลที่สนใจประกอบอาชีพธุรกิจซักรีด ในเขตชุมชนหมูบานจัดสรร 

 3. ผูที่เขาบรมหลักสูตร ธุรกิจซักรีด 

 

การติดตามผล และประเมินโครงการ 

 1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

 2. แบบสอบถามแสดงพึงพอใจลูกคา 

 3. รายงานสรปผลการดําเนินการ และงบประมาณ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

 2. สามารถสรางประสบการณในธุรกิจการขายและบริการเพิ่มรายไดระหวางศึกษา 

 3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีความรวมมือจากการทํางานเปนทีมและสามารถ

แกปญหาเฉพาะหนาได 



 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 โครงการ สามหนุมซักรีด  เปนโครงการประเภทบริการทางขณะผูจัดทําแนวคิดทฤษฎีและ

วิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวคุณภาพการบริการ 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

3. แนวคิดทฤษฎีสวนประกอบสมทางการตลาด 7P’s 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ 

 ความหมายของการบริการ มีผูใหความหมาย และคําจํากัดความของคําวาบริการไว

หลายความหมาย ดังน้ี  

วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน (2553) ไดกลาววา บริการ หมายถึง สิ่งที่ไมมีตัวตน จับตองไมได 

และเปนสิ่งที่ไมถาวร เปนสิ่งที่เสื่อมสลายไปอยางรวดเร็ว บริการเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผู

ใหบริการ โดยสงมอบการบริการน้ันไปยังผูรับบริการ หรือลูกคา เพื่อใชบริการน้ัน ๆ โดยทันทีหรือ

ภายใน ระยะเวลาเกือบจะทันทีที่มีการใหบริการ  

อดุลยจาตุรงคกุล (2550) ไดกลาววา บริการ หมายถึง ปฏิกิริยาหรือการกระทําที่ฝายหน่ึง 

เสนอใหกับฝายหน่ึง โดยเปนสิ่งจับตองไมไดและไมทําใหเกิดมีความเปนเจาของแกบุคคลใดบุคคล 

หน่ึง  

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ไดกลาววา การบริการ หมายถึง กระบวนการสงมอบสินคา

ที่ ไมมีตัวตน (Intangible goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาที่ไมมีตัวตนน้ันจะตอง

สามารถ ตอบสนองความตองการของการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได  

วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2550) ไดกลาววา การบริการ คือ การปฏิบัติที่ฝายหน่ึงเสนอให

อีก ฝายหน่ึง โดยสิ่งที่เสนอใหน้ันเปนการกระทํา หรือการปฏิบัติการ ซึ่งผูรับบริการไมสามารถ

นําไป ครอบครองได  

Kotler (2010) ไดกลาววา การบริการ หมายถึง ปฏิบัติการใด ๆ ที่บุคคลกลุมหน่ึงสามารถ 

นําเสนอใหอีกกลุมบุคคลหน่ึง ซึ่งไมสามารถจับตองไดไมไดสงผลถึงความเปนเจาของสิ่งใด โดยมี 

เปาหมาย และความต้ังใจในการสงมอบบริการน้ัน ทั้งน้ีการกระทําดังกลาวอาจจะรวมหรือไม

รวมอยู กับสินคาที่มีตัวตนก็ได  
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กลาวโดยสรุป การบริการ หมายถึง การแสดงออกทางการกระทําที่ฝายหน่ึงนําเสนอใหกับ 

อีกฝายหน่ึง โดยกระบวนการดังกลาวอาจจะเกี่ยวของกับสินคาที่มีสามารถจับตองได หรือไม

สามารถ จับตองไดเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จนนําไปสูความพึงพอใจ

สูงสุดตาม ความคาดหวัง หรือมากกวาความคาดหวัง 

ลักษณะการบริการ การบริการมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการดังน้ี(Kotler & Armstrong, 

2008)  

1. ไมมีตัวตน ไมสามารถจับตองได(Intangibility) หมายความวา บริการไมสามารถ 

มองเห็นหรือเกิดความรูสึกไดกอนที่จะมีการซื้อ  

2. ไมแนนอน มีความหลากหลาย (Variability) หมายความวา คุณภาพของบริการไม 

แนนอนขึ้นอยูกับวาผูขายบริการเปนใคร จะใหบริการเมื่อใด ที่ไหน และอยางไร  

3. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) กลาวคือ การบริโภคบริการจะ 

เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน ดังน้ัน ผูใหบริการรายหน่ึงสามารถใหบริการลูกคาไดเพียงหน่ึงเดียวใน

ชวงเวลาใด เวลาหน่ึงเทาน้ัน ไมเพียงเทาน้ีผูใหบริการแตละคนจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไมสามารถ

ใหคนอ่ืน ใหบริการแทนไดเพราะตองผลิต และบริโภคในเวลาเดียวกัน สงผลใหการบริการมี

ขอจํากัดในเร่ือง ของเวลา  

4. ไมสามารถเก็บไวได(Perishability) บริการไมสามารถผลิตเก็บเอาไวไดถาความ ตองการ

มีสม่ําเสมอการใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการมีไมแนนอน จะทําให เกิด

ปญหาคือบริการไมทัน หรือในบางกรณีก็ไมมีลูกคามาใชบริการ 

ความหมายของคุณภาพบริการ เน่ืองจากการบริการเปนงานที่ไมสามารถจับตองไดจึงเปน

การยากที่จะทําการประเมิน คุณภาพของการบริการ แตนักวิชาการหลาย ๆ ทานไดใหคํานิยามและ

แนวทางในการประเมิน คุณภาพของการบริการไวนาสนใจ ดังน้ี  

Douglas (2007) ไดกลาวไววา คุณภาพการใหบริการ (Service quality) หมายถึง ทัศนคติ ที่

เกิดขึ้นในระยะยาวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด  

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ไดกลาววา บริการที่ยอดเยี่ยมตรงกับความตองการ 

หมายถึง สิ่งที่ลูกคาตองการหรือหวังไวไดรับการตอบสนอง สวนบริการที่เกินความตองการของ

ลูกคา หมายถึง บริการที่ลูกคาไดรับดีกวาที่หวังไว ทําใหเกิดความรูสึกประทับใจ 

Etzel (2014) กลาววาการจัดการคุณภาพการบริการขององคกรน้ันควรจะคํานึงถึง  

1. การต้ังความคาดหวังของผูบริโภค  

2. ควรวัดระดับความคาดหวังจากกลุมลูกคาเปาหมาย  

3. พยายามรักษาคุณภาพการบริการใหเหนือกวาระดับความคาดหวังของผูบริโภค  

กลาวโดยสรุป คุณภาพการบริการ หมายถึง การสงมอบบริการที่มีคุณภาพ เปนหนทางหน่ึง

ที่ ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จทามกลางการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อธุรกิจที่ใหบริการมี
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รูปแบบ การใหบริการที่คลายคลึงกันและต้ังอยูในบริเวณเดียวกัน ดังน้ันการเนนคุณภาพการบริการ

จึงเปนวิธีที่ จะสรางความแตกตางใหองคกรไดและความแตกตางน้ีจะนํามาซึ่งการเพิ่มพูนของ

ผูบริโภค ลักษณะของการบริการ การบริการมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการซึ่งมีผลตอการออกแบบ

การดําเนินงานทางการตลาด ดังตอไปน้ี(Kotler, 2010)  

1. ไมสามารถจับตองได(Intangibility) การบริการไมสามารถมองเห็นหรือรูสึกไดกอนการ 

ซื้อและไมสามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นไดดังน้ันเพื่อลดความเสี่ยงผูซื้อจะมองหาสัญญาณที่บง

บอก ถึงคุณภาพของการบริการโดยจะพิจารณาจากสถานที่ ตัวบุคคล เคร่ืองมืออุปกรณที่ใชในการ 

ติดตอสื่อสาร และราคา ดังน้ันผูใหบริการจะตองสรางสิ่งเหลาน้ีขึ้นมาเพื่อเปนหลักประกันใหกับผู

ซื้อ  

2. ไมสามารถแบงแยกได(Inseparability) การใหบริการเปนการผลิตและการบริโภคใน 

ขณะเดียวกันน่ันคือไมมีตัวสินคาที่สามารถเก็บรักษาทําการจําหนายและบริโภคทีหลังไดผู

ใหบริการ หน่ึงรายสามารถใหบริการลูกคาในขณะน้ันไดเพียงหน่ึงรายทําใหเกิดปญหาเร่ือง

ขอจํากัดดานเวลาขึ้น ซึ่งกลยุทธที่จะแกปญหาดังกลาวน้ันผูใหบริการอาจทําการขยายกลุม

ผูใชบริการใหมีขนาดใหญขึ้นและ กําหนดมาตรฐานเวลาการใหบริการใหรวดเร็วซึ่งจะทําให

สามารถบริการลูกคาไดมากขึ้น  

3. ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของการใหบริการมีความไมแนนอนสูงขึ้นอยูกับหลาย 

ปจจัย เชน ตัวผูใหบริการ ชวงเวลาที่ใหบริการ สถานที่ที่ใหบริการ ดังน้ันธุรกิจที่เปนผูใหบริการจึง 

จําเปนตองควบคุมคุณภาพของการบริการ ซึ่งสามารถทําได 3 ขั้นตอน ดังน้ี  

3.1 การคัดเลือก และการอบรมการใหบริการแกพนักงาน  

3.2 กําหนดขั้นตอนในการใหบริการเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบของ

ธุรกิจ  

3.3 การตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา จากการสอบถามความคิดเห็น การเปด  

4. ไมสามารถเก็บไวได(Perishability) การใหบริการน้ันไมสามารถเก็บไดเหมือนกับสินคา 

อ่ืนซึ่งจะ 

เกิดปญหาขึ้นเมื่อความตองการไมแนนอนทําใหเกิดเหตุการณการใหบริการไมทันหรือไมมี ลูกคา

เกิดขึ้น ดังน้ันธุรกิจที่ใหบริการจะตองใชกลยุทธทางการตลาดเพื่อที่จะปรับความตองการซื้อ และ

การใหบริการใหมีความสอดคลองกัน เชน การนําเอากลยุทธการต้ังราคาที่แตกตางกัน เพื่อใหเกิด

ความตองการซื้ออยางสม่ําเสมอ หรือการจางพนักงานเพิ่มชั่วคราวในชวงเวลาที่มีจํานวนลูกคา 

มากกวาปกติ เพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว เปนตน เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของ

งานบริการ  

นิติพล ภูตะโชติ (2551) ไดกลาวถึงหลักเกณฑในการพิจารณาคุณภาพของงานบริการไว

ดังน้ี  
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1. การเขาถึงลูกคา (Access) หมายถึง การที่ผูใหบริการสามารถใหบริการลูกคาได อยาง

รวดเร็ว ลูกคาสามารถเขาถึงการบริการไดงาย ธุรกิจจึงตองคํานึงถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

เชน ดานทําเลที่ต้ัง สถานที่ติดตอ เวลา ขั้นตอนของการใหบริการ ที่รวดเร็ว เพื่อไมใหลูกคาตอง 

เสียเวลารอนาน เพราะอาจทําใหลูกคาเกิดความรูสึกเบื่อ และเปลี่ยนไปใชบริการจากที่อ่ืน  

2. ความพึงพอใจของลูกคา (Satisfaction) คือเปาหมายที่สําคัญที่สุดของการบริการ หากผู

ใหบริการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได จะสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึง พอใจ

ได  

3. ความคาดหวังของผูใชบริการ (Expectation) เกิดขึ้นจากความแตกตางของ ลักษณะลูกคา

แตละราย ซึ่งลูกคาอาจจะมีความคาดหวังตอการบริการที่แตกตางกันออกไป ดังน้ัน ลูกคายอมมี

ความคาดหวังที่จะไดรับการบริการที่แตกตางกัน  

4. การติดตอสื่อสาร (Communication) เปนการบอกใหลูกคาไดรับทราบถึง รายละเอียด

ของสินคาและบริการตาง ๆ โดยการใชภาษาเพื่อใหลูกคาเขาใจไดงาย  

5. ความพรอมในการใหบริการ (Readiness) ความพรอมเปนประสิทธิภาพของการ 

ใหบริการ ซึ่งจะสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการน้ัน ๆ  

6. ความรูของผูใหบริการ (Knowledge and competence) ความรู ความสามารถ และความ

ชํานาญของผูใหบริการจะเปนสิ่งหน่ึงที่สามารถสรางความมั่นใจใหแกลูกคาได  

7. คุณคาของการใหบริการ (Value) คุณคาของงานบริการขึ้นอยูกับสิ่งที่ลูกคาไดรับ การ

บริการ กลาวคือลูกคาจะเกิดความรูสึกประทับใจ และไมเสียดายที่จะจายเงินคาบริการ เมื่อลูกคา 

ไดรับการบริการตรงตามที่ตาดหวัง  

8. ความสุภาพออนโยน (Courtesy) หมายถึง ความมีนํ้าใจของพนักงาน ความจริงใจ และ

รูสึกยินดีที่จะตอนรับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการที่จะไดรับ  

9. ใหความสนใจในลูกคา (Interest) การใหความสนใจและเอาใจใสตอลูกคาน้ันเปน 

สิ่งจําเปน ไมวาลูกคาจะเปนใคร ตองดูแลเอาใจใสเขา อยาทําใหลูกคารูสึกวาถูกทอดทิ้งไมไดรับ

การ เอาใจใสจากพนักงาน  

10. ความเชื่อถือได(Credibility) หมายถึง การที่ธุรกิจผูใหบริการมีการบริการที่ดี มี การ

ไดรับรางวัล หรือการบอกตอจากลูกคาที่เคยมาใชบริการ สรางความนาเชื่อถือโดยการบริการตาม 

มาตรฐานที่สม่ําเสมอ จะสามารถทําใหลูกคาเกิดความเชื่อถือและมั่นใจในบริการ 

11. ความไววางใจ (Reliability) หมายถึง การที่ลูกคาได รับการบริการอยางถูกตอง 

สม่ําเสมอ เทาเทียมกับลูกคารายอ่ืน ๆ ซึ่งจะทําใหลูกคาจะเกิดความไววางใจเมื่อกลับมาใชบริการ

อีก คร้ัง  
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12. การตอบสนองลูกคา (Response) หมายถึงการใหบริการตอบสนองทันที เมื่อ ลูกคา

ตองการใชบริการ หรือเมื่อเกิดปญหาก็สามารถตอบขอซักถามไดอยางรวดเร็ว ปญหาตางๆ ไดรับ

การแกไขอยางถูกตอง  

13. ความปลอดภัย (Security) ผูใชบริการจะตองไดรับความปลอดภัยในการใช บริการ ไม

เสี่ยง ไมเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาภายหลัง ไมผิดพลาดจากการทํางานของพนักงาน ใหบริการ  

14. การรูจักและเขาใจลูกคา (Understanding the Customer) ผูใหบริการจะตอง ทราบวา

ลูกคาตองการอะไร ดังน้ันตองคนหาสิ่งตาง ๆ เหลาน้ันมาบริการเพื่อตอบสนองความตองการ ของ

ลูกคา ถาผูใหบริการเขาถึงความตองการของลูกคาและหาสิ่งที่ลูกคาตองการมาตอบสนองเขาได ก็

หมายถึงความมีประสิทธิภาพของบริการ สิ่งที่ลูกคาคาดหวังจากงานบริการ  

นิติพล ภูตะโชติ(2551) กลาววา เมื่อลูกคาตัดสินใจใชบริการแลว ลูกคามีความคาดหวังที่

จะ ไดรับจากงานบริการหลายอยางซึ่งสามารถแบงไดดังน้ี  

1. การดูแลเอาใจใส (Care, Take Care) ลูกคาสวนมากตองการใหผูที่ใหบริการดูแล เอาใจ

ใส ใหความสนใจเขา ใหบริการเขาเต็มความสามารถ ไมละเลยทอดทิ้ง ติดตามงานน้ันจนสําเร็จ 

ลุลวงไปดวยดีเพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา  

2. ความเอ้ืออาทรชวยเหลือ (Hospitality) ความมีไมตรีจิตเพื่อใหความชวยเหลือ ลูกคาดวย

ความจริงใจเปนสิ่งที่ลูกคาทุคนตองการ ถาผูใหบริการปฏิบัติดีกับลูกคาดีมากเทาไร ก็จะทํา ให

ลูกคาประทับใจในบริการมากขึ้นเชนกัน  

3. ความซาบซึ้ง (Appreciation) ความซาบซึ้งในบุญคุณของผูมีอุปการคุณ ลูกคาเปน บุคคล

ที่สําคัญที่สุด การใหความสําคัญและเห็นคุณคาวาลูกคาคือบุคคลสําคัญ จะทําใหผูทํางานใน ธุรกิจ

บริการต้ังใจทํางาน เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการที่เขาไดรับ  

4. ความพรอมของผูใหบริการ (Readiness) ความพรอมของผูใหบริการเปนปจจัยที่ สําคัญ

อีกอยางหน่ึงของงานบริการ คือตองมีความพรอมที่จะใหบริการลูกคาตลอดเวลา ไมวาจะเปน เร่ือง

เคร่ืองมือ อุปกรณเคร่ืองใชและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งความพรอมของพนักงาน จะตอง มี

ความรูในเร่ืองของงานเปนอยางดีและพรอมที่จะใหบริการลูกคาทันที  

5. เปดใจกวางเพื่อรับฟงความคิดเห็น (Open Minded) ผูที่ทํางานในธุรกิจใหบริการ จะตอง

เปดใจกวางเพื่อรับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําตาง ๆ จากลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ การรับฟงความ

คิดเห็นจากคนอ่ืน ๆ จะทําใหเราไดขอมูลเพื่อนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีและเหมาะสม เพื่อให

ลูกคาเกิดความพึงพอใจมากขึ้น  

6. ความกระตือรือรน (Enthusiast) เน่ืองจากงานบริการเปนงานที่มีความต่ืนตัวและมี 

ชีวิตชีวาไมหยุดน่ิงอยูกับที่ดังน้ันผูที่ทํางานน้ีจะตองเปนผูที่มีความกระตือรือรนในเร่ืองการทํางาน 

มี ความต้ังใจในการทํางาน ใชความพยายามในการแกไขปญหาใหลุลวงอยางรวดเร็ว ลูกคาไมตอง 

เสียเวลารอคอยนาน  
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7. ความประทับใจ (Impression) ความประทับใจในการบริการเปนสิ่งที่ลูกคา ปรารถนา 

เพราะลูกคาจายแพง สิ่งที่เขาควรจะไดรับคือความประทับใจในบริการ ถาเขาไมไดรับความ 

ประทับใจ ก็เทากับวาเขาไดรับบริการที่ไมคุมคากับเงินที่จายไป การสรางความประทับใจน้ันตอง 

คํานึงถึง ความรูความสามารถของพนักงาน มีประสบการณในการทํางาน และผานการฝกอบรมมา 

เปนอยางดี  

8. สรางสรรคสิ่งใหมๆ (Initiative) เน่ืองจากธุรกิจบริการมีการแขงขันกันสูง การ ปรับปรุง 

การเปลี่ยนแปลงและสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เพื่อนําเสนอแกลูกคายอมเปนสิ่งที่มีความจําเปน เพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคา  

9. ความประณีตเร่ืองบริการ (Neat and Nice) งานบริการเปนงานที่ตองทําความ ประณีต 

และความสุภาพออนโยนในการใหบริการ งานบริการควรหลีกเลี่ยงการทํางานในลักษณะที่มี 

คุณภาพตํ่า เพราะจะทําใหเกิดปญหา งานบริการที่ดีตองมีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับวา 

เปนบริการระดับมืออาชีพ  

10. มีคุณคา (Value of Service) คุณคาของงานใหบริการเกิดขึ้นจากความภาคภูมิใจ ของผู

มาใชบริการ เพราะทําใหเขาไดรับการยกยองและยอมรับในสังคม เหมาะสมกับเกียรติยศ ศักด์ิศรี

บารมีและตําแหนงหนาที่ในสังคม  

11. ความปลอดภัย (Security) ลูกคาตองการความปลอดภัยทั้งชีวิต ทรัพยสินและ บริวาร 

สถานบริการใดที่มีความเสี่ยง ลูกคาจะหลีกเลี่ยงไมไปใชบริการ ลูกคาจะเลือกไปใชบริการที่มี 

ความปลอดภัยสูง ถึงแมวาราคาจะแพงกวาลูกคาก็เต็มใจที่จะจาย  

12. ความจริงใจ (Sincerity) ผูใหบริการจะตองใหความจริงใจแกลูกคาที่มาใชบริการ ไม

หวังแตเพียงผลประโยชนจากการทําธุรกิจ เมื่อลูกคามีปญหาเกิดขึ้นจะตองใหความชวยเหลือ 

แนะนํา และมีความจริงใจที่จะแกไขปญหาตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

13. การยอมรับนับถือ (Respect) เน่ืองจากลูกคาคือบุคคลที่สําคัญที่สุดของธุรกิจ ใหบริการ 

การยอมรับนับถือ การยกยอง การใหเกียรติและการใหความสําคัญแกลูกคาเปนสิ่งที่สําคัญ ยิ่ง 

พนักงานจะตองใหเกียรติลูกคาทั้งตอหนา และลับหลัง 

 14. ตอบสนองสิ่งที่ลูกคาปรารถนา (Get Desire) สิ่งที่ลูกคาปรารถนา คือ ความพึง พอใจ

ในบริการที่เขาไดรับ เห็นคุณคาของบริการที่เขาไดรับ จากคํานิยามของคุณภาพการใหบริการ 

สรุปไดวา คุณภาพของการใหบริการ (Service Quality) หมายถึง การรับรูของผูบริโภควา

ไดรับการบริการที่ดีเลิศจริง (Excellent Service) ซึ่งตรง กับความตองการที่คาดหวังไวและสามารถ

ตอบสนองความตองการจนเกิดเปนความพึงพอใจ รูสึก คุมคา ประทับใจและเกิดเปนความ

จงรักภักดี  
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายความหมาย 

ดังน้ีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ดิเรก  (2528) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่ง

หน่ึง เปนความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีตองานที่ทําของบุคคลที่มีตองานในทางบวก ความสุขของ

บุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลเปนที่พึงพอใจ ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มี

ความสุข ความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความผูกพันกับหนวยงาน มีความภาคภูมิใจ

ในความสําเร็จของงานที่ทํา และสิ่งเหลาน้ีจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน

สงผลตอถึงความกาวหนาและความสําเร็จขององคการอีกดวย 

วิรุฬ (2542) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน 

ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหมายกับสิ่งหน่ึงสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความต้ังใจ

มากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไม

พึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้งน้ีขึ้นอยูกับสิ่งที่ต้ังใจไววาจะมี

มากหรือนอยสอดคลองกับ ฉัตรชัย  (2535) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติ

ของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึงหรือปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของ

บุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหน่ึง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไม

เกิดขึ้น หากความตองการหรือจุดมุงหมายน้ันไมไดรับการตอบสนอง 

กาญจนา  (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปน

นามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม 

สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความตองการ

ของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันการสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลน้ันให

เกิดความพึงพอใจในงานน้ัน 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Shelly  อางโดย ประกายดาว  (2536) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ วาความพึง

พอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึก

ทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขน้ีเปนความรูสึกที่แตกตางจาก

ความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิด

ความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและ

ความสุขน้ีจะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะที่วิชัย  (2531) กลาววา แนวคิด
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ความพึงพอใจ มีสวนเกี่ยวของกับความตองการของมนุษย กลาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็

ตอเมื่อความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนอง ซึ่งมนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการ

ขั้นพื้นฐานไมตางกัน 

พิทักษ  (2538) กลาววา   ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเราหรือสิ่ง

กระตุนที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบงบอก

ทิศทางของผลการประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไมมีปฏิกิริยาคือ

เฉยๆ ตอสิ่งเราหรือสิ่งที่มากระตุน 

สุเทพ  (2541) ไดสรุปวา สิ่งจูงใจที่ใชเปนเคร่ืองมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ มี

ดวยกัน 4 ประการ คือ 

1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ (material inducement) ไดแก เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ 

ใหแกผูประกอบกิจกรรมตางๆ 

2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดลอมในการ 

ประกอบกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงอันกอใหเกิดความสุขทางกาย 

3. ผลประโยชนทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งตางๆที่สนองความตองการ 

ของบุคคล 

4. ผลประโยชนทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตร 

กับผูรวมกิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการรวมกันอันเปนความพึง

พอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและมีความ

มั่นคงในการประกอบกิจกรรม ขณะที่ ปรียากร (2535) ไดมีการสรุปวา ปจจัยหรือองคประกอบที่ใช

เปนเคร่ืองมือบงชี้ถึงปญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานน้ันมี 3 ประการ คือ 

1. ปจจัยดานบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลที่เกี่ยวของกับ 

งาน ไดแก ประสบการณในการทํางาน เพศ จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการ

ทํางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เปนตน 

2. ปจจัยดานงาน (factor in the Job) ไดแก ลักษณะของงาน ทักษะในการทํางาน ฐานะทาง 

วิชาชีพ ขนาดของหนวยงาน ความหางไกลของบานและที่ทํางาน สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน 

3. ปจจัยดานการจัดการ (factors controllable by management) ไดแก ความมั่นคงในงาน 

รายรับ ผลประโยชน โอกาสกาวหนา อํานาจตามตําแหนงหนาที่ สภาพการทํางาน เพื่อนรวมงาน 

ความรับผิด การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบริหาร การนิเทศงาน เปนตน 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีสิ่งจูงใจ 

(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิด
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พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง  ซึ่งความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน  

ความตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เชน 

ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก

ความตองการการยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน 

(belonging) ความตองการสวนใหญอาจไมมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลาน้ัน ความ

ตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ เมื่อไดรับการกระตุนอยางเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่

ไดรับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว และทฤษฎีของซิกมันด

ฟรอยด 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation)อับราฮัม มาสโลว 

(A.H.Maslow) คนหาวิธีที่จะอธิบายวาทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความตองการบางอยาง ณ เวลา

หน่ึง ทําไมคนหน่ึงจึงทุมเทเวลาและพลังงานอยางมากเพื่อใหไดมาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต

อีกคนหน่ึงกลับทําสิ่งเหลาน้ัน เพื่อใหไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน คําตอบของมาสโลว คือ 

ความตองการของมนุษยจะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ทฤษฎีของ

มาสโลวไดจัดลําดับความตองการตามความสําคัญ คือ 

1. ความตองการทางกาย (physiological needs) เปนความตองการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่ 

พัก อากาศ ยารักษาโรค 

2. ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการที่เหนือกวา  

ความตองการเพื่อความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย 

3. ความตองการทางสังคม (social needs) เปนการตองการการยอมรับจากเพื่อน 

4. ความตองการการยกยอง (esteem needs) เปนความตองการการยกยองสวนตัว ความ 

นับถือและสถานะทางสังคม 

5. ความตองการใหตนประสบความสําเร็จ (self – actualization needs) เปนความตองการ 

สูงสุดของแตละบุคคล ความตองการทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ บุคคลพยายามที่สรางความพึง

พอใจใหกับความตองการที่สําคัญที่สุดเปนอันดับแรกกอนเมื่อความตองการน้ันไดรับความพึง

พอใจ ความตองการน้ันก็จะหมดลงและเปนตัวกระตุนใหบุคคลพยายามสรางความพึงพอใจใหกับ

ความตองการที่สําคัญที่สุดลําดับตอไป ตัวอยาง เชน คนที่อดอยาก (ความตองการทางกาย) จะไม

สนใจตองานศิลปะชิ้นลาสุด (ความตองการสูงสุด) หรือไมตองการยกยองจากผูอ่ืน หรือไมตองการ

แมแตอากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แตเมื่อความตองการแตละขั้นไดรับความพึงพอใจแลวก็จะ

มีความตองการในขั้นลําดับตอไป 

ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยดซิกมันดฟรอยด ( S. M. Freud) ต้ังสมมุติฐานวาบุคคลมักไม

รูตัวมากนักวาพลังทางจิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิดพฤติกรรม ฟรอยดพบวาบุคคลเพิ่มและ

ควบคุมสิ่งเราหลายอยาง สิ่งเราเหลาน้ีอยูนอกเหนือการควบคุมอยางสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝน พูด
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คําที่ไมต้ังใจพูด มีอารมณอยูเหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยาง

มาก ขณะที่ ชาริณี (2535) ไดเสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไววา บุคคลพอใจจะกระทําสิ่ง

ใดๆที่ใหมีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไมกระทําในสิ่งที่เขาจะไดรับความทุกขหรือความยากลําบาก 

โดยอาจแบงประเภทความพอใจกรณีน้ีได 3 ประเภท คือ 

1. ความพอใจดานจิตวิทยา (psychological hedonism) เปนทรรศนะของความพึงพอใจวา 

มนุษยโดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขสวนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกขใดๆ 

2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เปนทรรศนะของความพอใจวามนุษยจะ 

พยายามแสวงหาความสุขสวนตัว แตไมจําเปนวาการแสวงหาความสุขตองเปนธรรมชาติของมนุษย

เสมอไป 

3. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือวามนุษยแสวงหาความสุข 

เพื่อผลประโยชนของมวลมนุษยหรือสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยูและเปนผูไดรับผลประโยชนผูหน่ึง

ดวย 

 ความพึงพอใจ ไดมีการศึกษามาเปนระยะเวลานานต้ังแตชวงกอนสงครามโลกคร้ังที่ 1 โดย

มุงที่จะตอบคําถามวา ทําอยางไรจึงจะสามารถเอาชนะ ความนาเบื่อของงานตอ การศึกษาความพึง

พอใจจะตองนํามาใชไดมากกวาความพึงพอใจตองานของตน โดยนําไปใช ในทางสังคมในลักษณะ

การปรับปรุงงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการที่จะประกอบดวยกัน 2 ฝาย คือ ฝายผูมีหนาที่ในการ

บริการหรือ พนักงาน เจาหนาที่ ผูใหบริการ และฝายผูรับบริการ โดยศึกษา ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่มีตอผูใหการบริการมีความพึงพอใจตอการบริการมากนอยเพียงใด ซึ่งมีนักวิชาการ

หลายทานไดใหความจํากัดความรวมถึงแนวคิดทาง “ความพึงพอใจ” ผูวิจัยจึงนํามา กลาวมี

ดังตอไปน้ี  

 ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” มีความหมาย 

ตามพจนานุกรมทางดานจิตวิทยาโดย แชปลิน (Chaplin,1968, p. 437 อางถึงใน วันชัย แกวศิริโกมล

, 2550, หนา6) ใหความกัดความวา เปนความรูสึกของผูรับบริการตอสถานประกอบการตาม

ประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการน้ัน ๆ ลักษณวรรณ พวงไม

มิ่ง (2545, หนา 11) ความพึงพอใจเปนแนวความคิด หรือทัศนคติ อยางหน่ึง เปนสภาวะรับรูภายใน

ซึ่งเกิดจากความคาดหวังไววาเมื่อทํางานชิ้นหน่ึงแลวจะไดรับรางวัล อยางใดอยางหน่ึงถาไดรับ

ตามที่คาดหวัง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น แตถารางวัลตางกวาอินทรียที่ คาดหวังก็จะทําใหเกิดความ

ไมพึงพอใจ  

 ลักษณวรรณ พวงไมมิ่ง (2545, หนา 9) กลาววาความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตที่ 

ปราศจากความเครียด ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยน้ันมีความตองการ ถาความตองการน้ันไดรับ 

การตอบสนองทั้งหมดหรือบางสวนความเครียดจะนอยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทาง 

กลับกัน ถาความตองการน้ันไมไดรับการตอบสนองความเครียดและความไมพึงพอใจจะเกิดขึ้น  
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 ชาบฟน (Chaphin, 1998, p. 256 อางถึงใน ชูโชค ทิพยโสตถิ, 2545, หนา 23) กลาววา ความ

พึงพอใจตามค าจ ากัดความของพจนานุกรมทางดานจิตวิทา หมายถึง เปนความรูสึกในขั้นแรก เมื่อ

บรรลุถึงจุดมุงหมายโดยมีแรงกระตุน 

  แม็คคอรมิค (McComick, 1965 อางถึงใน กิตติยา เหมันค, 2548, หนา 9) กลาววา ความพึง

พอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย ซึ่งต้ังอยูบนความตองการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) มีความ

เกี่ยวกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธิ์ และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม ตองการ  

 คอทเลอร (Kotler, 1994, อางถึงใน กิตติยา เหมันค, 2548, หนา 12)ไดกลาววา ความพึง

พอใจวาเปนระดับความรูสึกที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูผลจากการทํางาน หรือ

ประสิทธิภาพกับความคาดหวังของลูกคาโดยลูกคาไดรับบริการหรือสินคาตํ่ากวาความคาดหวัง จะ

เกิดความไมพึงพอใจแตถาตรงกับความคาดหวังลูกคาจะเกิดความพอใจและถาสูงกวา ความ

คาดหวังจะเกิดความประทับใจ  

 วรูม (Vroom, 1964อางถึงใน กัลยา รุงเรือง,2546, หนา 16) กลาววา ทัศนคติและ ความพึง

พอใจในสิ่งหน่ึงสามารถใชแทนกันไดเพราะทั้งสองคําน้ีจะหมายถึง ผลที่ไดจากการที่ บุคคลเขาไป

มีสวนรวมในสิ่งน้ัน ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งน้ันและ ทัศนคติดาน

ลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพอใจน้ันเอง จากความหมายของความพึงพอใจที่มีผูใหไวตาม

กลาวมาขางตน ผูวิจัยพอสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มี

ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือมีความชื่นชอบ พอใจตอการที่บุคคลอ่ืนกระทําการสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอบสนอง

ความตองการของบุคคลหน่ึงที่ปรารถนา ใหกระทําในสิ่งที่ตองการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งน้ัน

สามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคล น้ันได แตทั้งน้ีความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมี

ความแตกตางกันหรือมีความพึงพอใจมากนอยขึ้นอยูกับคานิยมของแตละบุคคลและความสัมพันธ

ของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจตลอดจน สิ่งเราตาง ๆ ซึ่งอาจสามารถทําใหระดับความพึงพอใจ

แตกตางกันได เชน ความสะดวกสบายที่ไดรับ ความสวยงาม ความเปนกันเอง ความภูมิใจ การยก

ยอง การไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการและ ความศรัทธา เปนตน 

 

แนวคิดทฤษฎีสวนประกอบสมทางการตลาด 7P’s 

           ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps)  

Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

ตัวแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนอง 

ความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะ

มี เพียงแค 4 ตัวแปรเทาน้ัน (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการ 

จัดจําหนายผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติม

ขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ไดแก บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
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กระบวนการ (Process) เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดที่สําคัญทางการตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งกับธุรกิจ ทางดานการบริการ ดังน้ันจึงรวมเรียกไดวาเปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนทและ ศุภร เสรีรัตน (2541, น. 337-339) ไดกลาว ไว

วา แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการใหบริการ (Market Mix) ในหนังสือการ 

บริหารการตลาดยุคใหมน้ัน ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) จะเปนลําดับ

ขั้น โดยพบวาผูบริโภคที่ผานกระบวนการตัดสินใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวน

ประสม การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps น่ันเอง 

เสรี วงษมณฑา (2542, น. 11) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง การที่กิจการมีสินคาและ/หรือบริการไวตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย 

สามารถสรางความพึงพอใจใหแกพวกเขาได ทั้งน้ีราคาของสินคาและ/หรือบริการอยูในระดับที่ 

ผูบริโภคยอมรับไดและยินยอมที่จะจาย (Willing to pay) มีชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม 

ลูกคาสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสบาย อีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพื่อใหลูกคาเกิดความสนใจ 

ตัดสินใจซื้อสินคาและ/หรือบริการอยางถูกตอง  

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543, น. 29) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

คือองคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญในการดําเนินงานทางดานการตลาด เน่ืองจากเปนสิ่งที่กิจการ

สามารถ ทําการควบคุมได โดยพื้นฐานของสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะ

ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การ

สงเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกวา 4Ps แตสําหรับธุรกิจบริการ จะมีสวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) เพิ่มเขามาอีก 3 ปจจัย คือ ดานบุคคล (People) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดานกระบวนการ (Process) รวมเรียกไดวา

เปน 7Ps 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, น. 434) ไดกลาวไววา การใชสวนประสมทาง 

การตลาด (Marketing Mix)สําหรับธุรกิจดานบริการ ประกอบดวยปจจัย 7 ตัว (7Ps) คือ 1) 

ผลิตภัณฑ และบริการ 2) ราคา 3)การจัดจําหนาย 4)การสงเสริมการตลาด5) บุคคลและพนักงาน 6)

การสรางและ การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ 7.) กระบวนการ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, น. 80-81) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด 

หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก 

กลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือดัง ตอไปน้ี 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่บริษัทนําเสนอออกขายเพื่อกอใหเกิด

ความสนใจ โดย การบริโภคหรือการใชบริการน้ันสามารถท าใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

(Armstrong and Kotler, 2009, p. 616) โดยความพึงพอใจน้ันอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสไดและ/หรือ

สัมผัสไมได เชน รูปแบบ บรรจุภัณฑ กลิ่น สี ราคา ตราสินคา คุณภาพของผลิตภัณฑ ความมี
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ชื่อเสียงของผูผลิตหรือผูจัด จําหนาย นอกจากน้ี ตัวผลิตภัณฑที่นําเสนอขายน้ัน สามารถเปนไดทั้ง

ในรูปแบบของการมีตัวตนและ/ หรือการไมมีตัวตนก็ได เพียงแตวาผลิตภัณฑน้ันๆ จําเปนตองมี

อรรถประโยชน (Utility) และมีคุณคา(Value) ในสายตาของลูกคาซึ่งเปนผูบริโภคผลิตภัณฑ

เหลาน้ัน ทั้งน้ีการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ ควรจะตองคํานึงและใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัย

ดานตางๆ ดังน้ี  (1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product/Service Differentiation) หรือ ความความ

แตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) เพื่อใหสินคาและ/หรือบริการ ของกิจการมี

ความแตกตางอยางโดดเดน (2) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) 

เชน ประโยชนพื้นฐาน คุณภาพ รูปรางลักษณะ การบรรจุภัณฑตราสินคา เปนตน (3) การกําหนด

ตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ ผลิตภัณฑเพื่อแสดงตําแหนงของ

ผลิตภัณฑวาอยูในสวนใดของตลาด ซึ่งจะมีความแตกตาง (Differentiation )และมีคุณคา (Value) 

ในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อทําให

ผลิตภัณฑมี ความใหม โดยการปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น (New and Improved) อยางสม่ําเสมอ 

ทั้งน้ีจะตอง คํานึงถึงความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดี

ยิ่งขึ้นไปเร่ือยๆ (5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ 

(Product Line) 

2. ดานราคา (Price) ราคา หมายถึง จํานวนเงินตราที่ตองจายเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑ สินคา

และ/หรือ บริการของกิจการ หรืออาจเปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดรับผลประโยชนจาก

การใช ผลิตภัณฑ สินคาและ/หรือบริการน้ันๆ อยางคุมคากับจํานวนเงินที่จายไป (Armstrong & 

Kotler, 2009, pp. 616-617) นอกจากน้ี ยังอาจหมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ซึ่ง

ลูกคาใชในการ เปรียบเทียบระหวางราคา (Price) ที่ตองจายเงินออกไป กับคุณคา (Value) ที่ลูกคาจะ

ไดรับกลับมาจาก ผลิตภัณฑน้ัน ซึ่งหากวาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคาก็จะทําการตัดสินใจซื้อ (Buying 

Decision) ทั้งน้ี กิจการควรจะคํานึงถึงปจจัยตางๆ ในขณะที่การกําหนดกลยุทธดานราคา ดังน้ี (1) 

สถานการณ สภาวะ และรูปแบบของการแขงขันในตลาด (2) ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม

เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและ/หรือบริการ (3) คุณคาที่รับรูไดในสายตาของลูกคากลุมเปาหมาย (4) 

ปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกี่ยวของ  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place/Channel Distribution) ชองทางการจัดจําหนาย 

หมายถึง ชองทางการจําหนายสินคาและ/หรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะน าสินคาและ/หรือบริการ

น้ันๆ ไปยังผูบริโภคเพื่อใหทันตอความตองการ ซึ่งมีหลักเกณฑที่ตองพิจารณาวา กลุมเปาหมายคือ

ใคร และควรกระจายสินคาและ/หรือบริการสูผูบริโภค ผานชองทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด 

(THbusinessinfo, 2558) (1) จัดจําหนายสินคาสูผูบริโภคโดยตรง (Direct) (2) จัดจําหนายสินคาผาน

ผูคาสง (Wholesaler) (3) จัดจําหนายสินคาผานผูคาปลีก (Retailer) (4) จําหนายสินคาผานผูคาสง

และผูคาปลีก (Wholesaler and Retailer) (5) จําหนายสินคาผานตัวแทน (Dealer) ศิริวรรณ เสรีรัตน, 
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ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541, น. 337) ได กลาวไววา การเลือกทําเลที่ต้ัง (Location) 

ของธุรกิจน้ันมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจ การใหบริการ เน่ืองจากทําเลที่ต้ังที่กิจการ

เลือกไวน้ัน จะเปนตัวกําหนดกลุมลูกคาที่จะเขามาใชบริการ ดังน้ันสถานที่ใหบริการจึงควร

ครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด ทั้งน้ี ความสําคัญของทําเลที่ต้ัง 

(Location) จะมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะของธุรกิจ แตละประเภท โดยใน

สวนของการกําหนดชองทางการจัดจําหนายจะตองคํานึงถึงปจจัยทั้ง 3 สวน ดังน้ี (1) ลักษณะและ

รูปแบบของการดําเนินธุรกิจ (2) ความจําเปนในการใชคนกลาง (Intermediary) เพื่อจัดจําหนาย

สินคาและ/ หรือบริการของธุรกิจ (3) ลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของธุรกิจ 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการ

สื่อสารทางการตลาด เพื่อสราง ความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรูสึก (Feeling) 

ความตองการ (Need) และ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินคาและ/หรือบริการ โดยสิ่งน้ีจะใช

ในการจูงใจลูกคากลุมเปาหมายให เกิดความตองการหรือเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในตัว

ผลิตภัณฑ โดยคาดวาการสงเสริม การตลาดน้ันจะมีอิทธิพลตอความรูสึก (Feeling) ความเชื่อ 

(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การ ซื้อสินคาและ/หรือบริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 

2007, p. 677) หรืออาจเปนการติดตอสื่อสาร (Communication) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูขาย

กับผูซื้อก็เปนได ทั้งน้ีจะตองมีการใช เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตางๆ อยาง

ผสมผสานกัน หรือเรียกไดวาเปน เคร่ืองมือ สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated 

Marketing Communication) ซึ่งการจะใชเคร่ืองมือ ในรูปแบบใดน้ัน จะขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ของกลุมลูกคาเปาหมายดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) โดยเคร่ืองมือที่ใชในการสงเสริม

การตลาดแบบบูรณาการจะประกอบไปดวย 5 เคร่ืองมือหลัก ดังน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมการเผยแพรขอมูล ขาวสาร เพื่อ 

เปนการสรางแรงจูงใจและความตองการซื้อสินคาและ/หรือบริการ แกผูที่ไดรับสารจากโฆษณา 

ดังกลาว ซึ่งการโฆษณาสามารถทําไดในหลากหลายชองทางการสื่อสาร เชน โทรทัศน วิทยุ ปาย

โฆษณา หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต ตามแตละพฤติกรรมของกลุมที่เปนลูกคาเปาหมาย  

 

4.2 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาว  

หมายถึง การนําเสนอแนวความคิดของบุคคลที่มีตอสินคาและ/หรือบริการ ซึ่งอาจจะมีทั้ง ใน

รูปแบบของการจายเงินเพื่อเปนคาตอบแทน หรือไมตองมีการจายเงินเปนคาตอบแทนก็ได สําหรับ 

การประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารขอมูลจากผูสงสารไปยังผูรับสารที่เปน 

กลุมเปาหมาย โดยอาจจะเปนจากองคกรถึงผูบริโภคทั่วไป หรือ จากองคกรถึงองคกรดวยกัน เปน

ตน  

4.3 การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) หมายถึง การขายสินคาที่มีการ  
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สื่อสารทั้งสองทาง (Two-ways Communication) หรือ การขายแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) ซึ่ง

ผูขายและผูซื้อจะไดพบหนากัน มีการสอบถาม แลกเปลี่ยนขอมูล และเสนอขายสินคาและ/หรือ 

บริการกันโดยตรง  

4.4 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ จะ 

ชวยเพิ่มปริมาณการขายสินคาและ/หรือบริการ ใหมากขึ้น โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การลดราคา 

การแลกสินคาสมนาคุณ การแจกสินคาตัวอยาง การแถมสินคา ทั้งน้ีเพื่อกระตุนความตองการของ 

ผูบริโภคที่มีตอสินคาและ/หรือบริการ และกอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในทายที่สุด  

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ชองทางการตลาดที่ สามารถ 

เขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายไดโดยตรงเพื่อนําเสนอสินคาและ/หรือบริการ โดยไมมีความ จําเปน

ในการใชคนกลางเพื่อทําหนาที่ประสานงาน ซึ่งรูปแบบของชองทางการตลาดทางตรง ไดแก 

การตลาดทางโทรศัพท จดหมายอีเล็กทรอนิกส (E-mail) ขอความผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ 

จดหมายตรง เปนตน 

5. ดานบุคคล (People) ดานบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทํางานเพื่อกอ

ประโยชนใหแก องคกรตางๆ ซึ่งนับรวมต้ังแตเจาของกิจการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง 

ผูบริหารระดับลาง พนักงานทั่วไป แมบาน เปนตน โดยบุคลากรนับไดวาเปนสวนผสมทาง

การตลาดที่มีความสําคัญ เน่ืองจากเปนผูคิด วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองคกรให

เปนไปในทิศทางที่วางกลยุทธไว นอกจากน้ีบทบาทอีกอยางหน่ึงของบุคลากรที่มีความสําคัญ คือ 

การมีปฏิสัมพันธและสรางมิตรไมตรี ตอลูกคา เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และ

เกิดความผูกพันกับองคกรในระยะยาว 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่

ลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใช สินคาและ/หรือบริการขององคกร เปนการสรางความ

แตกตางอยางโดดเดน และมีคุณภาพ เชน การตกแตงราน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแตง

กายของพนักงานในราน การพูดจาตอลูกคา การบริการที่รวดเร็ว เปนตน สิ่งเหลาน้ีจ าเปนตอการ

ดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจทางดาน การบริการ ที่ควรจะตองสรางคุณภาพในภาพรวม ซึ่ง

ก็คือในสวนของสภาพทางกายภาพที่ลูกคา สามารถมองเห็นได ลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาให

ความพึงพอใจ และความแปลกใหมของสภาพทาง กายภาพที่แตกตางไปจากผูใหบริการรายอ่ืน 

เชนเดียวกันกับ สมวงศ พงศสถาพร (2546, น. 106) กลาวไววา ลักษณะกายภาพเปนสิ่งที่ลูกคา

สามารถสัมผัสจับตองไดในขณะที่ยังใชสินคาและ/หรือ บริการ อยู นอกจากน้ี อาจหมายความถึง 

สัญลักษณที่ลูกคาเขาใจความหมายในการรับขอมูล จาก การทําการสื่อสารทางการตลาดออกไปใน

สาธารณะ 

7. ดานกระบวนการ (Process) ดานกระบวนการ หมายถึง เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

ระเบียบวิธีการและงาน ปฏิบัติในดานการบริการที่น าเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการ
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อยางถูกตองรวดเร็ว โดยใน แตละกระบวนการสามารถมีไดหลายกิจกรรม ตามแตรูปแบบและ

วิธีการดําเนินงานขององคกร ซึ่ง หากวากิจกรรมตางๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและ

ประสานกัน จะทําใหกระบวนการ โดยรวมมีประสิทธิภาพ สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ทั้งน้ี

กระบวนการทํางานในดานของการ บริการ จําเปนตองมีการออกแบบกระบวนการทํางานที่ชัดเจน 

เพื่อใหพนักงานภายในองคกรทุกคน เกิดความเขาใจตรงกัน สามารถปฏิบัติใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกันไดอยางถูกตองและราบร่ืน เชนเดียวกับที่ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557, น. 33) ไดกลาวไว 

 

 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 วีรยา จอมภักดี (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการผลตอ

ผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชริการซักอบรีด ในเขตเทศบาลเชียงใหมมีประเด็นในกาศึกษาปจจัย

สวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเล็กใชบริการรานซักอบรีดในเขต

เทศบาลเชียงใหม  ผลจาการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศหญิงอยุในกลุมชวงอายุ 21-30 ป มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 -

10,000 บาท จาการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผล

ในระดับมากตอการตัดสินใจเลือกใชบริการซักอบรีดในเขตเทศบาลนครเชียงใหมเรียงตามคาเฉลี่ย

คะแนนจากกมากไปนอย คือ ปจจัยกระบวนการ ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนายและปจจัยดดานลักษณะทางกายภาพ ในขณะที่ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ คือความสะอาดของผา ปจจัย

ดานราคาคือ ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ ปจจัยดานการจัดจําหนาย คือ 

ที่ต้ังของรานอยูใกล ที่พัก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดคือ มีการทําแพคเกจราคาประหยัด ปจจัย

ดานบุคคลคือพนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

คือ ความสะอาดของเคร่ืองซักผา/อุปกรณและปจจัยดานกระบวนการคือ ความถูกตองของการสงผา

คืน 

 ชรินรัตน รอดเสวก ชาญชล อัฐฬส และนันทกานต ธาญาเมือง (2561) ศึกษาเร่ือง โครงการ

ธุรกิจบริการ นุมละมุนซักรีด มีวัตถุประสงคเพื่อ การบริการและแนวทางการวางแผนพัฒนาการ

ตลาดของธุรกิจซักรีด มีผลการวิจัยพบวา มียอดขาย จํานวน 9,246 บาท โดยมีกําไร จํานวน 1,646 

บาท  และจากการสํารวจความพึงพอใจจากลูกคา พบวา ดานรูปแบบของการใหบริการที่มีคุณภาพ

ระดับมาก รองลงมา การบริการที่หลากหลายระดับมาก และดานภาพลักษณของรานนุมละมุนซัก

รีดโดยรวมระดับมาก  
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 เบญจวรรณ มงคลชาติ (ม.ม.ป)วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงสํารวจน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ    

1) ศึกษาพฤติกรรมการใช บริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตอําเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2) ศึกษาปจจัยสวน ประสมการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ เลือกใชบริการรานซักอบรีดของ

ผูบริโภค ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกผูใชบริการราน ซักอบรีดในเขตอําเภอเมือง จังหวัด 

นครราชสีมา ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใช เทากับ 400 เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือ 

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง เปนแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ผลการศึกษา พบวา 

กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 60.00) มีอายุ ระหวาง 30ปถึง 39 ป (รอยละ 37.50) 

สถานภาพโสด (รอยละ 53.27) การศึกษา ปริญญาตรี (รอยละ 68.53) เปนพนักงาน/ ลูกจางเอกชน 

(รอยละ 55.28) รายไดระหวาง 10,000 ถึง 30,000 บาท (รอยละ 55.00) อาศัย บานสวนตัว (รอยละ 

53.00) สมาชิกใน ครอบครัว 3 ถึง 4 คน (รอยละ 41.00) ใช บริการรานซักอบรีด ชวงเวลา หลัง 

17.00 น. เปนตนไป (รอยละ 65.00) ใชบริการทุก ประเภทที่ทางรานใหบริการ เหตุผลสําคัญคือ ไม

มีเวลาวาง ความถี่ในการใชบริการ 1-2 คร้ัง ตอสัปดาหคาใชจายในการใชบริการตอ สัปดาหคือ 101 

ถึง 200 บาท จํานวนผาโดย เฉลี่ยที่นํามาซักอบรีด / ซักแหง หรือรีดอยาง เดียวในแตละคร้ังคือ 6 ถึง 

10 ชิ้น รูปแบบการ คิดคาบริการในการซักอบรีดคือตอชิ้น ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุมี 

ความสัมพันธกับคาใชจายในการใชบริการ สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับคาใชจาย และ 

อิทธิพลของบุคคลในการใชบริการ ระดับ การศึกษามีความ สัมพัน ธกับชวงเวลา และ คาใชจายใน

การใชบริการ อาชีพมี ความสัมพันธกับชวงเวลา ประเภทการใช บริการ ความถี่ในการใหบริการ 

คาใชจาย และ อิทธิพลของบุคคลในการใชบริการ รายไดเฉลี่ย ตอเดือนมีความสัมพันธกับประเภท

ของการใช บริการ และ คาใชจายในการใชบริการสถานที่ อยูอาศัยมีความสัมพันธกับชวงเวลา 

ประเภท ของการใชบริการ คาใชจาย และ อิทธิพลของ บุคคลในการใชบริการและจํานวนสมาชิก

ใน ครอบครัวมีความสัมพันธกับความถี่ในการใช บริการ อิทธิพลของบุคคล และ รูปแบบการ คิด

คาบริการ ผลการศึกษายังพบวา ปจจัยสวน ประสมการตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุดตอ การ

ตัดสินใจใชบริการรานซักอบรีดคือ ดาน คุณภาพบริการ รองลงมาคือ ดานการสงเสริม การตลาด 

และที่ใหความสําคัญนอยที่สุดคือ ดานราคาและวิธีการชําระเงิน 

 กลยา ตรีสุชน 1 ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขําเดช (ม.ม.ป) การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกใชบริ การซัก อบ รี ด ของคนทํางานที่พักใน

คอนโดมิเนียมใน กรุ งเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล กับตัวแทนของประชากร 

คนทํางานที่พักอยูในคอนโดมิเนียม และมีอายุตั     งแต20 ป บริบูรณขึ้นไป รวม 400 ตัวอยาง ซึ่ งพื้น

ที่ที่ทําการศึกษาครอบคลุม 8 โครงการ ไดแก ลุมพินี คอนโด ทาวน บดินทรเดชา-รามคําแหง เขตวัง

ทองหลาง ลุมพินี คอนโด เขตสาทร เอ สเปซ คอนโด เขตดินแดง The Next ลาดพราว 44 เขต

ลาดพราว เมโทรพารค สาทร เขตภาษีเจริญ The Room รัชดา-ลาดพราว เขตจตุจักร One X Condo 

เขต คลองเตย และThe Rhythm รัชดา คอนโดมีเนียม เขตหวยขวาง ทําการ ประมวลผลขอมูลโดย
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ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซึ่งการวิเคราะหขอมูล ไดใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ 

คาเฉลี่ย และคาความคลาดเคลื่อน มาตราฐาน และใชสถิติอางอิง โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุ 

แบบปกติ (Mulitple Regression Analysis) MRA ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลต    อการตัดสินใจ

เลือกศึกษา ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ (1) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการ

ขาย (2) ปจจัยดานความภักดีของลูกคาและ(3)ปจจัยดานความไววางใจของลูกคามี ความสัมพันธ

กบการตัดสินใจเลือกใ  ั ชบริการซักอบรีดของคนทํางานที่พักใน คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร

ที่แตกตางกนั โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการบริการสินคา 

2. สรุปลงความเห็นบริการสินคา ซักรีด 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการบริการสินคา 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการบริการสินคา 

7. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฎิบัติงาน 

2. ตกแตงรานเตรียมพรอมใหการบริการสินคา 

3. ทดลองปฏิบัติงานบริการและประเมินผล 

4. ปฏิบัติงานธุรกิจบริการสินคาตามแผนงานที่วางไว 

5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 
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ข้ันตอนดําเนินการ 

วัน เวลา สถานที ่

 

เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

สถานที่ปฏิบัติงาน 99/54 ถนน เทพารัก อ.บางพลี ต. บางปลา จ.สมุทรปราการ 10540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1.เตรียมคิดรูปแบบวัตกรรม          

2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน

แบะจัดสรรงบประมาณ 

         

3.รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา          

4.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ที่

จะใหบริการ 

   

 

      

5.จัดทําแผนธุรกิจและแผนกกลยุทย          

6.ลงมือปฏิบัติติงานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

    

 

     

7.สรุปผลการขาย          

8.สรุปรายงานสรุปผลการขาย          
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สถานที่ดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อรรถวิทย 

ซ.แบรริ่ง 

สามแยกสําโรง 

สีแยกเทพารัก 

สามแยกคลองขุด 

Big C บางพล ี

โรงบาลจุรารัต 3 

ซ.ธนสิท 

 

หมูบานษมา

 



 

ขอบเขตดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน คนละ 2,533 จํานวน 3 คน เปนเงิน 7,600 

1. เตารีด        1,800 บาท 

2. นํ้ายารีดผา        850 บาท 

3. ไมแขวน        250 บาท 

4. นํ้ายาซักผาขจัดจัดคราบตาง ๆ      3,000 บาท 

5. นํ้ายารีดผาเรียบ       850 บาท 

6. ถุงใสผา        500 บาท 

 

      รวม         7,250 บาท 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

งบประมาณในการลงทุน คนละ 3,200 บาท จํานวน 3 คน เปนเงิน 9,600 บาท 

 

ความเปนมาของธุรกิจ 

เสื้อผาเปนปจจัยหลักในการดําเนินชีวิตของมนุษย แมแตเด็กที่คลอดออกมายังตองการใส

เสื้อผาเพื่อหอหุมรางกายใหความอบอุน จึงถือไดวาเสื้อผาเปนสิ่งที่จําเปนมากตอทุกคน กิจกรรม

หลัก ๆ ของแมบานสวนใหญคงหนีพนการ ซักผา รีดผาซึ่งเปนกิจกรรมที่นาเบื่อมาก แตตองทําเอง

เด๋ียวจะไมมีเสื้อผาใส วิธีการซักผาก็แตกตางกันออกไป บางคนบอกวาซักมือแลวสะอาดดี แต บาง

คนไมมีเวลาพอที่จะมาน่ังซักมือ ก็จะซักดวยเคร่ืองซักผาชวยทําใหประหยัดเวลา และประหยัดแรง

อีกดวย สําหรับบางคนอาศัยอยูหอพักไมมีเคร่ืองซักผา จึงตองมาอาศัยรานซักรีดน่ันเอง 

แผนการบริหารจัดการ 

การจัดทําแผนธุรกิจน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหโครงสราง

โอกาสปญหาอุปสรรคกอนที่จะเร่ิมทางบริการ เปนเคร่ืองมือในการวางแผนธุรกิจใหสามารถ

ดําเนินไปไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพที่สุดมีสมาชกิของโครงการดังน้ี 

 1. นายสิทธิศักด์ิ   ศรีทอง   ประธานโครงการ 

 2. นายภูมิบดี       วิทักษบุตร  รองประธาน   

 3. นายพรพจน     จันเนตร  หัวหนาฝายบริการ 

แผนการตลาด 

 1.ผลิตภัณฑ  คือ บริการซักรีด ชื่อ ราน 3 หนุมซักรีด ใหบริการในการซักรีดเสื้อผาตาง ๆ 

เชน เสื้อยืด กางเกง กระโปรง เปนตน ทําการหนาราน ณ 99/54 ถ.เทพารักษ ต.บางปลา อ.บางพลี 

สมุทรปราการ 

 2.ราคา คือ คิดคาบริการในการซักรีด ดังน้ี 

    2.1 เสื้อ คิดราคาบริการ ตัวละ 20 บาท 

    2.2 กางเกง คิดราคาบริการ ตัวละ 20 บาท 

    2.3 กระโปรง คิดราคาบริการ ตัวละ 15 บาท 

 3.การจัดจําหนาย คือ เปดหนาราน ณ 99/54 ถ.เทพารักษ ต.บางปลา อ.บางพลี 

สมุทรปราการ ติดตอที่หนาเพจ ชื่อ 3 หนุมซักรีด 

4.การสงเสริมการตลาด คือ ทําโปรโมชั่น คือ นํามาซักรีด จํานวน 10 ตัว ไดซักรีดฟรี 1 ตัว 

 

 

 



 

แผนการเงิน 

 มีงบลงทุนจากผูรวมทุน 3 คน จํานวน 7,600 บาท ประมาณการใชจายในการลงทุนที่ต้ังไว 

คือ 7,250 บาท  
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แผนฉุกเฉินและการประเมินความเสี่ยง 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ลักษณะปญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางหารแกไขปญหา 

1 สภาพอากาศ คือ ฝนตก ทําใหเสื้อผาเปยก แหงชา ตากผาในบริเวณที่ลมพัด

ผานสะดวก 

2 มีเคร่ืองซักผาอัตโนมัติในบริเวณใกลเคียง ลูกคาใชบริการเคร่ืองซัก

ผาอัตโนมัติแทน 

ใหบริการดวยความ

ประทับใจ เชน การใช

โปรโมชั่น สราง

ปฏิสัมพันธระหวางลูกคา 



     

บทท่ี 4 

ผลการดําเนินโครงการ 

การดําเนินโครงการสามหนุมซักรีด มีวัตถุประสงคเพื่อหารายไดหะหวางเรียน

จากยอดขายในการดําเนินโครงการและเพื่อใหไดรับประสบการณจริงในการดําเนินงาน 

นาย สิทธิศักดิ์ ศรีทอง 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

6.มิ.ย.62 คิดริเร่ิมทําโครงงานบริการ  

10.มิ.ย.62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  

12.มิ.ย.62 จัดสรรงบประมาณ  

28.มิ.ย.62 สงบทที่ 1  

15.ก.ค.62 สงบทที่ 2  

1.ส.ค.62 สงบทที่ 3  

28.ส.ค.62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอ)  

21.กย.62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  

1.ต.ค.62 จัดเตรียมอุปกรณ  

5.ต.ค.62 

8.ต.ค.62 

11.ต.ค.62 

18.ต.ค.62 

24..ต.ค.62 

ดําเนินการบริการท่ีบาน 99/54 ถนน เทพารัก อ.บางพลี  

ต. บางปลา จ.สมุทรปราการ 10540 

 

21.ต.ค.62 เขาพบอาจารยปรึกษากอน Present คร่ังท่ี2  

8.ธ.ค.62 สงบทท่ี 4  

22.ม.ค.62 สงบทท่ี 5  

21.ก.พ.63 ตรวจรูปเลมโครการ  

28.ก.พ.3 สงรูปเลม 

รูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 2 แผน 
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นาย ภูมิบดี วิทักษบุตร 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

6.มิ.ย.62 คิดริเร่ิมทําโครงงานบริการ  

10.มิ.ย.62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  

12.มิ.ย.62 จัดสรรงบประมาณ  

28.มิ.ย.62 สงบทที่ 1  

15.ก.ค.62 สงบทที่ 2  

1.ส.ค.62 สงบทที่ 3  

28.ส.ค.62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอ)  

21.กย.62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  

1.ต.ค.62 จัดเตรียมอุปกรณ  

5.ต.ค.62 

8.ต.ค.62 

11.ต.ค.62 

18.ต.ค.62 

24..ต.ค.62 

ดําเนินการบริการท่ีบาน  

21.ต.ค.62 เขาพบอาจารยปรึกษากอน Present  

8.ธ.ค.62 สงบทท่ี 4  

22.ม.ค.62 สงบทท่ี 5  

21.ก.พ.63 ตรวจรูปเลมโครการ  

28.ก.พ.3 สงรูปเลม 

รูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 2 แผน 
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นาย พรพจน จันเนตร 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

6.มิ.ย.62 คิดริเร่ิมทําโครงงานบริการ  

10.มิ.ย.62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  

12.มิ.ย.62 จัดสรรงบประมาณ  

28.มิ.ย.62 สงบทที่ 1  

15.ก.ค.62 สงบทที่ 2  

1.ส.ค.62 สงบทที่ 3  

28.ส.ค.62 สง PowerPoint (โครงการ+แผนการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอ)  

21.กย.62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  

1.ต.ค.62 จัดเตรียมอุปกรณ  

5.ต.ค.62 

8.ต.ค.62 

11.ต.ค.62 

18.ต.ค.62 

24..ต.ค.62 

ดําเนินการบริการท่ีบาน  

21.ต.ค.62 เขาพบอาจารยปรึกษากอน Present  

8.ธ.ค.62 สงบทท่ี 4  

22.ม.ค.62 สงบทท่ี 5  

21.ก.พ.63 ตรวจรูปเลมโครการ  

28.ก.พ.3 สงรูปเลม 

รูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 2 แผน 
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บัญชีรายรับ-รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ สามหนุมซักรีด (สัปดาหที่ 1 ) 

ว/ด/ป 

 

 

 

 

รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 เก็บเงินสมาชิก 3 2,533.00 7,600.00      7,600.00 

 เคร่ืองซักผา    1 2,000.00 2,000.00   5,600.00 

 ผลซักฟอก    1 100.00 100.00   5,500.00 

 นํ้ายาปรับผานุม    1 20.00 20.00   4,160.00 

 เตารีด    1 500.00 500.00   3,420.00 

 โตะรีดผา    1 1,000.00 1,000.00   2,420.00 

 นํ้ายารีดผาเรียบ     50.00 50.00   2,370.00 

 ไมแขวนเสื้อ     150.00 150.00   2,200.00 

 ราวแขวนเสื้อ     300.00 300.00   1,920.00 

 ปายไวนิล     500.00 500.00   1,420.00 

 รวม 7,600.00 รวม 6,920.00 รวม 1,420.00 

 



32 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ สามหนุมซักรีด (สัปดาหที่ 2 ) 

ว/ด/ป รายการ 

 

 

รายการ 

 

รายจาย คงเหลือ 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

จํานวน

หนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 ยอกยกมา         1,420.00 

 คานํ้า    10 16.00 262.00   1,154.00 

 คาไฟ    216 3.00 648.00   506.00 

 บริการซัก 10 15 150.00      656.00 

 บริการรีด 10 15 150.00      806.00 

           

           

           

           

           

 รวม 300.00 รวม 910.00 รวม 806.00 

 



33 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ สามหนุมซักรีด (สัปดาหที่ 3 ) 

ว/ด/ป 

 

 

 

รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

 ยอดยกมา         806.00 

 บริการซัก 10 25 250.00      1,056.00 

 บริการรีด 10 25 250.00      1,306.00 

           

           

           

           

           

           

 รวม 500.00 รวม  รวม 1,306.00 

 



34 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ สามหนุมซักรีด (สัปดาหที่ 4 ) 

ว/ด/ป รายการ 

 

 

 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

 ยอดยกมา         1,306.00 

 บริการซัก 10 50 500.00      1,806.00 

 บริการรีด 10 50 500.00      2,306.00 

           

           

           

           

           

           

           

 รวม 1,000.00 รวม  รวม 2,306.00 

 



35 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ สามหนุมซักรีด (สัปดาหที่ 5 ) 

ว/ด/ป 

 

 

 

 รายรับ รายจาย คงเหลือ 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 ยอดยกมา         2,306.00 

 บริการซัก 10 75 750.00      3,056.00 

 บริการรีด 10 75 750.00      3,806.00 

           

           

           

           

           

           

           

 รวม 1,500.00 รวม  รวม 3,806.00 

 



36 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ สามหนุมซักรีด (สัปดาหที่ 6 ) 

ว/ด/ป 

 

 

 

 รายรับ รายจาย คงเหลือ 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 ยอดยกมา         3,806.00 

 บริการซัก 10 88 880.00      4,686.00 

 บริการรีด 10 88 880.00      5,566.00 

           

           

           

           

           

           

           

 รวม 1,7600 รวม  รวม 5,566,00 

 



37 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ สามหนุมซักรีด (สัปดาหที่ 7 ) 

ว/ด/ป 

 

 

 

รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

 ยอดยกมา         5,566.00 

 บริการซัก 10 94 940.00      6,506.00 

 บริการรีด 10 94 940.00      7,446.00 

           

           

           

           

           

           

           

รวม 1,880.00 รวม  รวม 7,446.00 



38 
 

บัญชีรายรับ-รายจาย และใบเสร็จสินคาในโครงการ 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

โครงการธุรกิจบริการ สามหนุมซักรีด (สัปดาหที่ 8 ) 

ว/ด/ป 

 

 

 

รายการ รวม รายจาย คงเหลือ 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 

จํานวนหนวย 

 

@ 

 

จํานวนเงิน 

 ยอดยกมา         7,446.00 

 บริการซัก 10 90 900.00      8,46.00 

 บริการรีด 10 90 900.00      9,24600 

           

           

           

           

           

           

           

รวม 1,800.00 รวม  รวม 9,246.00 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการ และขอเสนอแนะ 

   สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 จากการดําเนินการบริการ สามหนุมซักรีด ทางกลุมไดเร่ิมดําเนินการบริการมาเปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห ผลการดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคที่ทางกลุมไดต้ังไวโดยสามารถสราง

รายไดระหวางเรียนไดอีกดวย ทําใหทางกลุมมีทักษะในการปฏิบัติงานเปนทีมรูจักแกไขปญหา

เฉพาะหนา สามารถที่จะใชความรูและประสบการณที่ไดไปประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนิน

ชีวิตอนาคตได 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ลําดับที่ วัน/เดือน/ป กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1 6.มิ.ย.62 คิดริเร่ิมทําโครงการ+ประชุมวางแผน เสนออาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อขอใบอนุมัติ 

2 12.มิ.ย.62 จัดสรรงบประมาณ 

3 28.มิ.ย.62 สงบทที่ 1 

4 15.ก.ค.62 สงบทที่ 2 

5 1.ส.ค.62 สงบทที่ 3 

6 28.ส.ค.62 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present 

งานPresent โครงการคร้ัง 1 

7 1.ต.ค.62 จัดเตรียมอุปกรณ 

8 5 ต.ค.-27 ธ.ค. 62 ดําเนินการบริการที่หนาราน ณ 99/54 ถ.เทพารักษ ต.บางปลา 

อ.บางพลี สมุทรปราการ 

9 21.ต.ค.62 เขาพบอาจารยปรึกษากอน Present คร้ังที่ 2 

10 16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2 

11 8.ธ.ค.62 สงบทที่ 4 

12 22.ม.ค.62 สงบทที่ 5 

13 21-28 ก.พ. 62 1.ตรวจรูปเลมโครงการ 

2.สงรูปเลมพรอมกับแผนซีดี 2 แผน 

 



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 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาคผนวก ก โครงการ 

- แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

- บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

   สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

     ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2562 

ชื่อโครงการ             สามหนุมซักรีด (Samhnumsakrid) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน มิถุนายน 2562  –  กุมภาพันธ 2563   

  สถานท่ีดําเนินการ  ณ 99/54 ถ.เทพารักษ ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ 10270 

  ประมาณคาใชจาย            7,600 บาท     

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายนายสิทธิศักด์ิ ศรีทอง   เลขประจําตัว  39637   ปวช. 3/5 

 นายภูมิบดี วิทักษบุตร  เลขประจําตัว  39563         ปวช. 3/5 

 นายพรพจน จันเนตร   เลขประจําตัว  39475   ปวช. 3/5 

  

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

(นายสิทธิศักดิ์ ศรีทอง) ....../……/…… 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

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

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

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

   

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

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

 



ชื่อโครงการ  สามหนุมซักรีด (Samhnumsakrid) 

แผนงาน  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุมธุรกิจบริการ 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 

อาจารยท่ีปรึกษารวม อาจารยอุดมพร  เปตานนท 

 ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1.  นายสิทธิศักด์ิ  ศรีทอง  ประธานโครงการ  

 2.  นายภูมิบดี  วิทักษบุตร หัวหนาบัญชี  

 3.  นายพรพจน  จันเนตร  หัวหนาประชาสัมพันธ 

หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพเศษฐกิจและสังคมในปจจุบัน มีผลใหชีวิตความเปนอยู  ลักษณะ

ครอบครัวและการดําเนินชีวิตของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เวลาสวนใหญผูบริโภคจะใชไป

กับการทํางานนอกบานเพื่อหารายไดใสเลี้ยงครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น แมแตบาน

ซึ่งเคยมีหนาที่รับผิดชอบงาบานโดยตรงก็มีเวลานอยลง เน่ืองจากตองออกไปทํางานนอกบาน

เชนเดียวกับ พอบานดังน้ันเมือสิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการที่จะชวยแบงภาระ โดยเฉพาะงาน

บานจึงไดรับความนิยมมาตลอด 

เสื่อผาปจจัยหลักในการดําเนินชีวิตประจําของมนุษย แมแตเด็ที่เพิงคลอดออกมายังตองใส

เสื้อผาเพื่อหอหุมรางกายและใหความอบอุน จึงถือวาเสือผาเปนสิ่งที่จําเปนมากตอทุกคนกิจกรรม

หลักๆ ของแมบานสวนใหญก็คงหนีไมพนการซักรีดผา ซึ่งเปนกิจกรรมที่นาเบื่อมากแตตองทํา

เพราะเดียวจะไมมีเสื้อผาใส วิธีการซักรีดการซักผาแตกตางกันออกไป บางคนบอกวาซักมือแลว

สะอาดดี แตบางตนไมมีเวลาพอที่จะมาน่ังซักมือดวยเคร่ืองซักผาชวยทําใหประหยัดเวลาและยังชวย

ประหยัดแรงอีกดวย 

 ปจจัยดังกลาวทําใหธุรกิจการเกิดขึ้นหลายรูปแบบ ซึ่งธุระกิจประเภทหน่ึงที่มีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็วคือ ธุรกิจ “ซักอบรีด” ธุรกิจน้ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่

มีเวลานอยและตองการความสะดวกเร็ว ขณะเดียวกันตองการความสะอาดและทะนุถนอมเสื้อผาที่

ใชในงานออกงานสังคม โดยเฉพาะชุดสูทและชุดราตรี ทําใหธุรกิจบริการซักรีด มีลักษณะการ

ใหบริการ 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ บริการซักรีดสําหรับเสื้อผาทั่วไปที่ใชอุปกรณเคร่ืองมือทั่ว ๆ ไปใน

การซักรีดเสื้อผา เชน ผงซักฟอก เตารีด เปนตน อีกบริการหน่ึงเปนการบริการแหง สําหรับเสื้อผาที่

มีคุณสมบัติพิเศษไมสามารถซักรีดแบบวิธีธรรมดาได เพราะจะสงใหเน้ือผาเสียรูปทรงได จึง

จําเปนตองใชอุปกรณเคร่ืองมือพิเศษ เชน นํ้ายาซักแหง เคร่ืองอบไอนํ้า เปนตน ซักรีด ซึ่งลูกคาตอง

นําเสื้อผามาซักที่ราน ใหมีคุณลักษณะตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด 

 



วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

 2. เพื่อนสรางอาชีพและรายไดระหวางกันศึกษา 

 3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติติงานเปนทีม 

 4. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเพิ่มทักษะในการวางกลยุทธการบริการ 

 

เปาหมายของโครงการ 

 1. ผูที่วางงานและตองการเปนเจาของธุรกิจ 

 2. บุคคลที่สนใจประกอบอาชีพธุรกิจซักรีด ในเขตชุมชนหมูบานจัดสรร 

 3. ผูที่เขาบรมหลักสูตร ธุรกิจซักรีด 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมลงความคิดในเร่ืองการบริการสินคา 

2. สรุปลงความเห็นบริการสินคา ซักรีด 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมอุปกรณในการบริการสินคา 

6. จัดเตรียมสถานที่ในการบริการสินคา 

7. จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธทางการตลาด 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและสถานที่ปฎิบัติงาน 

2. ตกแตงรานเตรียมพรอมใหการบริการสินคา 

3. ทดลองปฏิบัติงานบริการและประเมินผล 

4. ปฏิบัติงานธุรกิจบริการสินคาตามแผนงานที่วางไว 

5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. สรุปงบประมาณผลกําไร 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

  

 



ข้ันตอนดําเนินการ 

 

 

วัน เวลา สถานท่ี 

  เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ 2563 

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

 

 

 

 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1.เตรียมคิดรูปแบบวัตกรรม          

2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน

แบะจัดสรรงบประมาณ 

         

3.รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา          

4.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ที่จะ

ใหบริการ 

   

 

      

5.จัดทําแผนธุรกิจและแผนกกลยุทย          

 

6.ลงมือปฏิบัติติงานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

    

 

     

7.สรุปผลการขาย          

8.สรุปรายงานสรุปผลการขาย          

 



งบประมาณและวัสดุอุปกรณ 

งบประมาณในการลงทุน คนละ 2,533 จํานวน 3 คน เปนเงิน 7,600 

1. เตารีด        1,800 บาท 

2. นํ้ายารีดผา        850 บาท 

3. ไมแขวน        250 บาท 

4. นํ้ายาซักผาขจัดจัดคราบตาง ๆ      3,000 บาท 

5. นํ้ายารีดผาเรียบ       850 บาท 

6. ถุงใสผา        500 บาท 

 

      รวม         7,250 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 

  

 

 

 



 

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

        (อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล)               (อาจารยอุดมพร เปตานนท) 

  อาจารยที่ปรึกษาโครงการ      อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

 

 

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

            (อาจารยวงคเดือน ประไพวัชรพันธ) 

             อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ สามหนุมซักรีด (Samhnumsakrid) 

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 

  

 



 

 

 

 

 

 

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   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

                                           -รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

                                           - ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

รายงานผลการประเมินโครงการบริการ สามหนุมซักรีด (Samhnumsakrid) จากการสํารวจกลุม

ตัวอยางทั้งสิ้น 50 ตัวอยาง สรุปไดดังน้ี 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนที่  1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูสอบถาม  และพฤติกรรมการใช บริการซักอบรีด ของ

ผูบริโภค นําเสนอในรูปจํานวนและรอยละ ดังน้ี 

 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ 

    ชาย 

 

90 

 

38.46 

หญิง 144 61.54 

รวม 234 100.00 

อายุ 

     20-29 

 

35 

 

14.96 

     30-39 ป 80 34.19 

     40 ปขึ้นไป 119 50.85 

รวม 234 100.00 

สถานภาพสมรส 

    โสด 

 

74 

 

31.62 

    สมรส 144 61.54 

    หมาย/หยาราง 16 6.84 

รวม 234 100.00 

ระดับการศึกษา 

    ตํ่ากวาปริญญาตรี 

 

70 

 

29.91 

    ปริญญาตรี 127 54.27 

    สูงกวาปริญญาตรี 37 15.82 

รวม 234 100.00 

 

 



 

จากตารางที่  1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอนละ 61.54 อายุ 40 ปขึ้น

ไป รอยละ 50.85 รองลงมาอายุ 30-39 ป รอยละ 34.19 และนอยที่สุดอายุ 20-29 ป รอยละ 14.96 มีสถาน

สมรส รอยละ 6.84 การศึกษาปริญญาตรี รอยละ 54.27 รองลงมาตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 29.91 และ

นอยที่สุด สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 15.82 อาชีพขาราชการ/รัฐวิสากิจ รอยละ 43.59 รองลงมาพนักงาน

บริษัท รอยละ 31.20 และนอยที่สุดนิสิต/นักศึกษารอยละ 9.39 รายไดเฉี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท 

รอยละ 43.59 รองลงมา 20,001 -30,000 บาท รอยละ 26.50 และนอยที่สุด ตํ่ากวา 10,000 บาท รอยละ 

11.54 

 

 

 

 

 

  

 

 

อาชีพ 

    นิสิต/นักศึกษา 

 

22 

 

9.37 

ขาวราชการ/รัฐวิสากิจ 102 43.59 

   พนักงานบริษัท 73 31.20 

   ธุรกิจสวนตัว 37 15.82 

รวม 234 100.00 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

   ตํ่ากวา 10.000 บาท 

 

27 

 

11.54 

   10.000 ถึง 20.000 บาท 43 18.37 

   20,001 ถึง 30,000 บาท 62 26.50 

   มากกวา 30,000 บาท 102 43.59 

รวม 234 100.00 



สวนที่ 2 วิเคราะหการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซัก อบ รีด ของผูบริโภค จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตฐานของคะแนนการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซัก อบ รีด ของ

ผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

 

รายการ 

 

รวม 

x SD 

ดานบริการ 

1.ความสะอาดในการซักเสื้อผา 

4.35 0.79 

2.ความเรียบในการรีด 4.31 0.68 

3.ตรงตามเวลานัดหมาย 4.24 0.71 

4.ใชเคมีภัณฑที่ดีมีคุณภาพ 3.81 0.98 

5.พนักงานมีความสุภาพ/อัธยาศัยดี 4.00 0.80 

6.รับผิดชอบ/รับประกันความเสียหาย 3.87 0.97 

7.พนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการซัก อบ รีด 3.90 0.73 

รวม 4.07 0.59 

ดานราคา 

1.รูปแบบการคิดคาบริการตอชิ้น 

4.24 0.88 

2.รูปแบบการคิดคาบริการตอชุด 3.73 1.03 

3.รูปแบบการคิดคาบริการตอนาหนัก 2.84 1.22 

4.รูปแบบการคิดคาบริการตาความยาก/งายของการซัก รีด 3.25 1.08 

5.ราคาเหมาะสมกับการบริการ 3.97 0.72 

6.มีปายแสดงราคาคาบริการชัดเจน 3.69 0.94 

7.ราคาตํ่ากวาคูแขง  3.89 0.92 

รวม 3.66 0.63 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตฐานของคะแนนการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซัก อบ รีด ของ

ผูบริโภค จําแนกตามเพศ (ตอ) 

 

รายการ 

 

รวม 

x SD 

ดานชองทางจําหนาย/สถานท่ี 

1. มีบริการรับ-สง 

3.88 0.94 

2. ขนานของรานกวางขวาง 3.41 0.88 

3. จัดรานเปนระเบียบ สวยงาม และสะอาด 3.68 0.91 

4. ความสะดวกในการเดินทาง/ที่จอดรถ 4.01 1.09 

รวม 3.75 0.73 

ดานการสงเสริมการตลาด 

1. สมาชิกลด 10% 

4.02 1.04 

2. ซัก/รีด ครบ 70 ชั้น ฟรีซักผานวม 1 ผืน 3.54 0.98 

3. ซัก/รีด ครบ 70 ชิ้น คิด 60 ชิ้น 4.03 1.03 

4. ซัก/รีด ครบ 60 ชิ้น ฟรีซักผาเช็ดตัว 1 ผืน 3.31 1.10 

5. ซักแหง 10 ชิ้น ฟรี 1 ชิ้น 3.39 1.19 

6. มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยางตอเน่ือง 3.38 1.23 

รวม 3.61 0.80 

รวมท้ังหมด 3.77 0.57 

 

 

จากตารางที่ 4.3 การตัดสินใจเลือกใชบริการ ซัก อบ รีด ของผูบริโภค โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก (x= 3.77SD. = 0.57)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี ดานบริการ ผูบริโภคมีการตัดสินใจโดยรวม อยูในระดับมาก

 (x= 4.07 ,SD. = 0.59) รองลงมา คือดานดานชองทางจําหนาย/สถานที่ อยูในระดับมาก (x= 3.75 

,SD. = 0.73) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอ  ดานการสงเสริมการตลาด  (x= 3.61 ,SD. = 0.80) 



ดานบริการ โดยรวม อยูในระดับมาก (x= 4.07 ,SD. = 0.88) เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 1 ความสะอาดในการซักเสื้อผา   (x= 4.35 ,SD. = 0.79) รองลงมา คือขอที่ 32.

ความเรียบในการรีด อยูในระดับมาก (x= 4.31 ,SD. = 0.68) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอท่ี   4.ใช

เคมีภัณฑที่ดีมีคุณภาพ  (x= 3.81 ,SD. = 0.98) 

ดานราคา โดยรวม อยูในระดับมาก (x= 3.66 ,SD. = 0.63) เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ ขอที่ 1.รูปแบบการคิดคาบริการตอชิ้น  (x= 4.24 ,SD. = 0.88) รองลงมา คือขอที่ 7.ราคาตํ่า

กวาคูแขง อยูในระดับมาก (x= 3.89 ,SD. = 0.92) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอท่ี   3.รูปแบบการคิด

คาบริการตอนาหนัก  (x= 2.84 ,SD. = 1.22) 

ดานชองทางจําหนาย/สถานท่ี โดยรวม อยูในระดับมาก (x= 3.75 ,SD. = 0.73) เมื่อพิจารณา

รายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 4.ความสะดวกในการเดินทาง/ที่จอดรถ  (x= 4.01 ,SD. = 1.09) 

รองลงมา คือขอที่ 1.มีบริการรับ-สง อยูในระดับมาก (x= 3.88 ,SD. = 0.94) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คือขอท่ี   3.จัดรานเปนระเบียบ สวยงาม และสะอาด  (x= 3.68 ,SD. = 0.91) 

ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวม อยูในระดับมาก (x= 3.61 ,SD. = 0.80) เมื่อพิจารณาราย

ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 3.ซัก/รีด ครบ 70 ชิ้น คิด 60 ชิ้น  (x= 4.03 ,SD. = 1.09) รองลงมา คือ

ขอที่ 3 .ซัก/รีด ครบ 70 ชิ้น คิด 60 ชิ้น  (x= 4.03 ,SD. = 1.03) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอท่ี   4. 

ซัก/รีด ครบ 60 ชิ้น ฟรีซักผาเช็ดตัว 1 ผืน  (x= 3.31 ,SD. = 1.10) 

 

 

 

 

 



 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สวนที่  1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูสอบถาม  และพฤติกรรมการใช บริการซักอบรีด 

ของผูบริโภค นําเสนอในรูปจํานวนและรอยละ ดังน้ี 

 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ 

    ชาย 

 

90 

 

38.46 

หญิง 144 61.54 

รวม 234 100.00 

อายุ 

     20-29 

 

35 

 

14.96 

     30-39 ป 80 34.19 

     40 ปขึ้นไป 119 50.85 

รวม 234 100.00 

สถานภาพสมรส 

    โสด 

 

74 

 

31.62 

    สมรส 144 61.54 

    หมาย/หยาราง 16 6.84 

รวม 234 100.00 

ระดับการศึกษา 

    ตํ่ากวาปริญญาตรี 

 

70 

 

29.91 

    ปริญญาตรี 127 54.27 

    สูงกวาปริญญาตรี 37 15.82 

รวม 234 100.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

จากตารางที่  1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอนละ 61.54 อายุ 40 ป

ขึ้นไป รอยละ 50.85 รองลงมาอายุ 30-39 ป รอยละ 34.19 และนอยที่สุดอายุ 20-29 ป รอยละ 14.96 

มีสถานสมรส รอยละ 6.84 การศึกษาปริญญาตรี รอยละ 54.27 รองลงมาตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 

29.91 และนอยที่สุด สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 15.82 อาชีพขาราชการ/รัฐวิสากิจ รอยละ 43.59 

รองลงมาพนักงานบริษัท รอยละ 31.20 และนอยที่สุดนิสิต/นักศึกษารอยละ 9.39 รายไดเฉี่ยตอ

เดือนมากกวา 30,000 บาท รอยละ 43.59 รองลงมา 20,001 -30,000 บาท รอยละ 26.50 และนอย

ที่สุด ตํ่ากวา 10,000 บาท รอยละ 11.54 

 

 

 

 

 

  

 

 

อาชีพ 

    นิสิต/นักศึกษา 

 

22 

 

9.37 

ขาวราชการ/รัฐวิสากิจ 102 43.59 

   พนักงานบริษัท 73 31.20 

   ธุรกิจสวนตัว 37 15.82 

รวม 234 100.00 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

   ตํ่ากวา 10.000 บาท 

 

27 

 

11.54 

   10.000 ถึง 20.000 บาท 43 18.37 

   20,001 ถึง 30,000 บาท 62 26.50 

   มากกวา 30,000 บาท 102 43.59 

รวม 234 100.00 



สวนที่ 2 วิเคราะหการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซัก อบ รีด ของผูบริโภค จําแนกตามลักษณะสวน

บุคคล 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตฐานของคะแนนการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซัก อบ รีด 

ของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

 

รายการ 

 

รวม 

x SD 

ดานบริการ 

1.ความสะอาดในการซักเสื้อผา 

4.35 0.79 

2.ความเรียบในการรีด 4.31 0.68 

3.ตรงตามเวลานัดหมาย 4.24 0.71 

4.ใชเคมีภัณฑที่ดีมีคุณภาพ 3.81 0.98 

5.พนักงานมีความสุภาพ/อัธยาศัยดี 4.00 0.80 

6.รับผิดชอบ/รับประกันความเสียหาย 3.87 0.97 

7.พนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการซัก อบ รีด 3.90 0.73 

รวม 4.07 0.59 

ดานราคา 

1.รูปแบบการคิดคาบริการตอชิ้น 

4.24 0.88 

2.รูปแบบการคิดคาบริการตอชุด 3.73 1.03 

3.รูปแบบการคิดคาบริการตอนาหนัก 2.84 1.22 

4.รูปแบบการคิดคาบริการตาความยาก/งายของการซัก รีด 3.25 1.08 

5.ราคาเหมาะสมกับการบริการ 3.97 0.72 

6.มีปายแสดงราคาคาบริการชัดเจน 3.69 0.94 

7.ราคาตํ่ากวาคูแขง  3.89 0.92 

รวม 3.66 0.63 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตฐานของคะแนนการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซัก อบ รีด 

ของผูบริโภค จําแนกตามเพศ (ตอ) 

 

รายการ 

 

รวม 

x SD 

ดานชองทางจําหนาย/สถานท่ี 

1. มีบริการรับ-สง 

3.88 0.94 

2. ขนานของรานกวางขวาง 3.41 0.88 

3. จัดรานเปนระเบียบ สวยงาม และสะอาด 3.68 0.91 

4. ความสะดวกในการเดินทาง/ที่จอดรถ 4.01 1.09 

รวม 3.75 0.73 

ดานการสงเสริมการตลาด 

1. สมาชิกลด 10% 

4.02 1.04 

2. ซัก/รีด ครบ 70 ชั้น ฟรีซักผานวม 1 ผืน 3.54 0.98 

3. ซัก/รีด ครบ 70 ชิ้น คิด 60 ชิ้น 4.03 1.03 

4. ซัก/รีด ครบ 60 ชิ้น ฟรีซักผาเช็ดตัว 1 ผืน 3.31 1.10 

5. ซักแหง 10 ชิ้น ฟรี 1 ชิ้น 3.39 1.19 

6. มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยางตอเน่ือง 3.38 1.23 

รวม 3.61 0.80 

รวมท้ังหมด 3.77 0.57 

 

 

จากตารางที่ 4.3 การตัดสินใจเลือกใชบริการ ซัก อบ รีด ของผูบริโภค โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก (x= 3.77SD. = 0.57)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี ดานบริการ ผูบริโภคมีการตัดสินใจโดยรวม อยูในระดับ

มาก (x= 4.07 ,SD. = 0.59) รองลงมา คือดานดานชองทางจําหนาย/สถานที่ อยูในระดับมาก (x= 

3.75 ,SD. = 0.73) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอ  ดานการสงเสริมการตลาด  (x= 3.61 ,SD. = 

0.80) 

ดานบริการ โดยรวม อยูในระดับมาก (x= 4.07 ,SD. = 0.88) เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 1 ความสะอาดในการซักเสื้อผา   (x= 4.35 ,SD. = 0.79) รองลงมา คือขอที่ 



32.ความเรียบในการรีด อยูในระดับมาก (x= 4.31 ,SD. = 0.68) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอท่ี   

4.ใชเคมีภัณฑที่ดีมีคุณภาพ  (x= 3.81 ,SD. = 0.98) 

ดานราคา โดยรวม อยูในระดับมาก (x= 3.66 ,SD. = 0.63) เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 1.รูปแบบการคิดคาบริการตอชิ้น  (x= 4.24 ,SD. = 0.88) รองลงมา คือขอที่ 

7.ราคาตํ่ากวาคูแขง อยูในระดับมาก (x= 3.89 ,SD. = 0.92) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอท่ี   3.

รูปแบบการคิดคาบริการตอนาหนัก  (x= 2.84 ,SD. = 1.22) 

ดานชองทางจําหนาย/สถานท่ี โดยรวม อยูในระดับมาก (x= 3.75 ,SD. = 0.73) เมื่อ

พิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 4.ความสะดวกในการเดินทาง/ที่จอดรถ  (x= 4.01 

,SD. = 1.09) รองลงมา คือขอที่ 1.มีบริการรับ-สง อยูในระดับมาก (x= 3.88 ,SD. = 0.94) และขอที่

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอท่ี   3.จัดรานเปนระเบียบ สวยงาม และสะอาด  (x= 3.68 ,SD. = 0.91) 

ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวม อยูในระดับมาก (x= 3.61 ,SD. = 0.80) เมื่อพิจารณา

รายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 3.ซัก/รีด ครบ 70 ชิ้น คิด 60 ชิ้น  (x= 4.03 ,SD. = 1.09) 

รองลงมา คือขอที่ 3 .ซัก/รีด ครบ 70 ชิ้น คิด 60 ชิ้น  (x= 4.03 ,SD. = 1.03) และขอที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือขอท่ี   4. ซัก/รีด ครบ 60 ชิ้น ฟรีซักผาเช็ดตัว 1 ผืน  (x= 3.31 ,SD. = 1.10) 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

             ภาคผนวก ค 

            - ตราสินคา รูปแบบผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ 

           - ปายราน 

           - รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ 

          - รูปภาพข้ันตอนการใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตราสินคา รูปแบบผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ 

 

ปายราน 

 

 



รูปภาพวัสดุอุปกรณของผลิตภัณฑหรือบริการในโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เตารีด 2.นํ้ายารีดผา 

3.ไมแขวน 4.นํ้ายาซักผาขจัดจัดคราบตาง 



รูปภาพข้ันตอนการใหบริการ 

            สามหนุมซักรีด 

 

 

                                                              2  รับผาจากลูกคา 

1.เตรียมจัดรานเพื่อเปดรานใหบริการลูกคา 



 

 

3.แยกผาขาวผาสี 

 

4.นําผาลงเคร่ืองซัก 



 

  

 

 

 

5.นําผาไปตาก 

 
6. นําผามารีด 



 

 

7. นําผาที่เรียบรอยสงคืน

 

8. สมาชิกกลุม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง ประวัติผูดําเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

นาย สิทธิศักด์ิ ศรีทอง ชื่อเลน โอม 

ที่อยู 99/54 ถนน เทพารัก อ.บางพลี ต. บางปลา จ.สมุทรปราการ 10540 

เบอรโทรศัพท : 093-383-3050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นาย ภูมิบดี วิทักษบุตร ชื่อเลน โดด 

ที่อยุ 18/110 ซอยบางนาตลาด46 ถนน.บางนา-ตราด เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 

เบอรโทรศัพท : 097-205-5814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นาย พรพจน จันเนตร ชื่อเลน นัท 

ที่อยู 388 หมู3 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270 

เบอรโทรศัพท : 099-171-4595 

 


	หน้าปก
	บทคัดย่อ
	บทที่ 1
	บทที่ 2 ตรวจแล้ว
	บทที่ 3 กกกกกกก
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	อาชีพ
	ภาคผนวก ค
	ภาคผนวก ง ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



