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บทคัดย่อ 
 

 โครงการนี้เป็นโครงการประเภทบริการรถสะอาดมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการดังนี้  1.  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความ
สามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 3. รู้จักสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา 

มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2. ขั้นด าเนินการและขั้นที่ 3. ขั้น
ประเมินผลจากผลการด าเนินงาน สรุปดังนี ้

วันเวลาและสถานที่ด าเนินโครงการคือเริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2562 ถึง 24 

ก.พ. 2563 สถานที่ด าเนินโครงการคือ 8/208  หมู่บ้านทรัพย์ยั่งยืน ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270       

ผลการด าเนินการด้านงบประมาณมีเงินลงทุน 1,200 บาทได้ยอดขาย 2,520.00 บาทหักทุน
จากการด าเนินการ 1,445 บาทรวมก าไรสุทธิ 1,075 บาทแบ่งก าไรให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คนเท่าๆกัน
คนละ 358.33 บาท 
 

 

(ก) 



ประโยชน์ที่ได้รับจากาการด าเนินโครงการ 1. การด าเนินงานบรรลตุามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ

วิชาโครงการ 2. ท าใหส้มาชกิในกลุ่มเกิดความสามัคคีและมีความร่วมมอืจากหารท างานกันเป็นทีม 3. 

ได้มีธุรกิจส่วนตัวและรายได้เป็นของตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของวิชาโครงการ ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเนื้อหาโครงการเล่มนี้จะเริ่มตั้งแต่การน าเสนอโครงการ การท าแผนธุรกิจ 
ตลอดจนผลการด าเนินงาน 

 คณะนักศึกษาผู้จัดท าโครงการรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากหากท่านได้รับประโยชน์จากโครงการ
เล่มนี้เพราะจะท าให้ผู้อ่านรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนในการประกอบธุรกิจและสามารถพัฒนาธุรกิจ
ของตนเองได้ในอนาคต 
 ท้ายนี้คณะผู้จัดท าโครงการ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อุดมพร  เปตานนท์ อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ อาจารย์กันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นอย่างยิ่งที่ได้แนะน าจน
โครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และผู้จัดท าโครงการหวังว่าโครงการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่
มากกน็้อยหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
 

            ขอขอบพระคุณ 
    คณะผู้จัดท า 

           โครงการรถสะอาด 
                        Bike  Clean    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(ข) 
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บทที่ 1 
บทน า 

  
หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมีเวลาส่วนตัวค่อนข้างน้อย ต่างใช้เวลาหมดไป

กับการท างาน  จึงไม่มีเวลาที่จะดูแลรักษาท าความสะอาดรถจักรยานยนต์ของตนเองอีกทั้งบนถนนใน

ปัจจุบันมีทั้ง น้ าสกปรก น้ าโคลน ฝุ่นละออง มากมาย ประกอบกับประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์มาก   

บริการล้างรถจึงจ าเป็นอย่างมากในการท าความสะอาด  

ธุรกิจคาร์แคร์ เป็นการด าเนินทางด้านการให้บริการเกี่ยวกับการท าความสะอาด

รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากในยุคสมัยของการด าเนินธุรกิจทางการบริการใน

สังคมปัจจุบัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคสามารถท ากิจกรรมอย่างอื่นได้อีกนอกเหนือจากการมารอ

รับบริการด้านคาร์แคร์ความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคต่อไปในอนาคตเนื่องจาก

ผลตอบสนองแวดล้อมในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมและวัฒนธรรมซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่าง ๆ 

ที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสังคมหรือสังคมใหญ่สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ถูกก าหนดให้ธุรกิจคาร์

แคร์เข้ามามีบทบาทในปัจจุบันคือการที่ประชาชนหรือพลเมืองของสังคมนั้นได้ถูกค่านิยมทางสังคม

และเศรษฐกิจก าหนดให้จ าเป็นต้องออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้นหรือต้องการหาความสะดวกสบาย

ในการรับบริการเพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลต่อการด าเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์  

ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงได้มีความคิดเห็นที่จัดบริการล้างรถจักรยานยนตข์ึ้นมาเพื่อ
สนองความต้องการของผู้ที่มีรถจักรยานยนตไ์ม่มีเวลาล้างรถจักรยานยนตด์้วยตัวเองและลูกค้าที่ไม่
ชอบความสกปรก คราบน้ า คราบโคลนต่าง ๆ ท าให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป



วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
 2.  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคแีละร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 
 3.  รู้จักสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา 
 
เป้าหมาย 

1. เสนอบริการล้างรถให้กับกลุ่มที่ไม่มีเวลาท าความสะอาดรถจักรยานยนต ์
2. ล้างรถเพ่ือความสะอาดของตัวรถจักรยานยนต ์
3. นักศึกษามีประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติงานจริง 

  
การติดตามผลและการประเมิน 
 1.  น าเสนอผลงานเพ่ือให้คณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 
 2.  แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกค้า 
 3.  รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาณ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2.  ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 

3.  ได้มีธุรกิจส่วนตัวและรายได้เป็นของตัวเอง

2 



บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การด าเนินโครงการครั้งนี้ ผู้ด าเนินในโครงการได้แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  แนวคิดเก่ียวกับบริการล้างรถ 
2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
4.  ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s)                                                                                                    
5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับบริการล้างรถ 

ธุรกิจบริการล้างรถเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา ท าความสะอาดรถจักรยานยนต์อย่างถูก

วิธีให้กับเจ้าของรถจักรยานยนต์ โดยมีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมและความ

ทันสมัยกว่า 

 การดูแลรักษารถจักรยานยนต์ด้วยตนเอง โดยร้านที่ให้บริการล้างรถนั้น ตั้งอยู่กระจายหลาย

แห่งทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีตั้งแต่ขนาดเล็ก ที่มีลักษณะการให้บริการดูแลรักษา

ท าความสะอาดรถจักรยานยนต์ด้วยวิธีง่ายๆ จนไปถึงศูนย์คาร์แคร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการให้บริการที่

ครบวงจรแก่ผู้บริโภค 

 

2.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 

 การบริการเป็นหัวใจหลักของหน่วยงานที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้ใช้บริการให้เกิดความ
พึงพอใจเพื่อให้มาในสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการให้ประชาชนในประเทศเกิด
ความพึงพอใจในการบริการหรือภาคธุรกิจที่สามารถตอบสนองลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจในการ
บริการน าสู่ผลประกอบการที่ดีดังนั้นจึงมีผู้ให้ความหมายและค าจ ากัดความที่เกี่ยวข้องกับการ
“บริการ”ไว้หลายท่านดังนี ้



          สนุันทา ทวีผล (2555) กล่าวถึงการให้บริการสรุปได้ดังนี ้

 1.  หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่กล่าวคือประโยชน์และบริการที่
องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการจัด
ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะมิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูง สุดในการ
เอื้ออ านวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงานนั้นๆ  

 2.  หลักความสม่ าเสมอกล่าวคือการให้บริการต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอมิใช่
ท าๆหยุดๆตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ  

 3.  หลักความเสมอภาคบริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน 

  4.  หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ 

5. หลักความสะดวกบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย
สะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนักทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

สมิตสัชฌุกร (2556) ให้ความหมายว่าการบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อ
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการการให้บุคคลต่างๆได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งทั้งด้วยความพยายามใด ๆ 
ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการท าให้บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็น
การให้บริการทั้งสิ้นการจัดอ านวยความสะดวกการสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการ
ให้บริการการให้บริการจึงสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีจุดส าคัญคือเป็นการช่วยเหลือและ
อ านวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บรกิาร 

เลื่อมใสใจแจ้ง (2554) ได้เสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมีคุณภาพต้อง
อาศัยเทคนิคกลยุทธ์ทักษะที่จะท าให้ชนะใจผู้รับบริการซึ่งสามารถกระท าได้ทั้งก่อนการติดต่อระหว่าง
การติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กรรวมทั้งผู้บริหารของ
องค์กรนั้นๆทั้งนี้การบริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเชื่อถือศรัทธาและ
สร้างภาพลักษณ์ซึ่งจะมีผลในการใช้บริการต่างๆ ในโอกาสหน้าต่อไป 

สรุปได้ว่าการบริการหมายถึงการด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่าง
ดีโดยยึดหลกัว่าต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโปร่งใสและเป็นธรรมตรงกับความต้องการของ 
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การตลาดควบคู่กัน ทั้งการก าหนดราคาการจัดจ าหน่ายการส่งเสริมการบริการให้กับลูกค้าและ
มีการฝึกอบนมการสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้พนักงานที่จะให้บริการลูกค้าเพื่อผลงานที่ดีมี
คุณภาพ 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความ

ต้องการของตนว่าได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงไรหากได้รับการตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิด
ความจงรักภักดีและเกิดการสื่อสารแบบปากต่อปากแต่ถ้าได้รับการตอบสนองน้อยก็จะรู้สึกในแง่ลบ
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงขับเป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้
บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่
เหมือนกันความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยาเกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียดเช่นความ
หิวกระหายหรือความล าบากบางอย่างเป็นความต้องการทางจิตวิทยาเกิดจากความต้องการการ
ยอมรับการยกย่องหรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สินความต้องการส่วนใหญ่อาจจะไม่มากพอที่จะจูงใจให้
บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้นความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจเมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิด
เป็นความตึงเครียดโดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 2 ทฤษฎีคือทฤษฎีของฟรอยด์และมาสโลว์ 
 

แนวคิดทฤษฎีของฟรอยด์ เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีแรงจูงใจมาจากจิตไร้ส านึกซึ่ง
มักจะผลักดันออกมาในรูปความฝันการพูดพลั้งปากหรืออาการผิดปกติทางด้านจิตใจในด้านต่างๆเช่น
โรคจิตโรคประสาทเป็นต้นนอกจากนี้ยังเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับแรง
ขับทางสัญชาตญาณ และแรงขับดังกล่าวเป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ได้จิตจึงเป็น
พลังงานรูปหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่งสัญชาตญาณดังกล่าวได้แก่สัญชาตญาณแห่งการ
มีชีวิตเป็นสัญชาตญาณที่แสดงออกมาในรูปแบบของสัญชาตญาณทางเพศแต่ฟรอยด์ไม่ได้หมายถึง
ความต้องการทางเพศตามความเรียกร้องทางด้านสรีระเท่าน้ันแต่ยังรวมถึงสัญชาตญาณที่ติดตัวมนุษย์
มาตั้งแต่เกิดและเป็นสัญชาตญาณที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาและความต้องการที่จะได้รับความ
พึงพอใจในรูปแบบต่าง ๆ และสัญชาตญาณในการป้องกันตนเองอันเป็นสัญชาตญาณที่ท าให้มนุษย์
แสวงหาความพึงพอใจให้แก่ตนเองและสัญชาตญาณแห่งความตาย  

แนวคิดทฤษฎีของมาสโลว์ เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใช้
แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการความปรารถนา
และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเองเป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจ
ของทฤษฎีบุคลิกภาพของโดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น "สัตว์ที่มีความต้องการ" และเป็นการยากที่มนุษย์
จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของเมื่อบุคคลปรารถนาที่
จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึง
พอใจสิ่งอ่ืนๆต่อไปซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆอยู่เสมอ
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กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่ก าเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะเรียงล าดับขั้น
ของความปรารถนาตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับ 

 ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์เรียงล าดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความ
ต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นล าดับดังนี้ 

1.  ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs)  
2.  ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)  
3.  ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love needs)  
4.  ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs)  
5.  ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs 

 

4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s)  

 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ
สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆโดยทั่วไป
แล้วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ (Tangigle Products) และผลิตภัณฑ์
ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Products) 

 ด้านราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อดังนั้น
การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจนและง่ายต่อการ
จ าแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน
การน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้าซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่
น าเสนอซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels) 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม
การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

 ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือกการฝึกอบรม
การจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆขององค์กรเจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถมีทัศนคติที่
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สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการมีความคิดริเริ่มมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสามารถสร้าง
ค่านิยมให้กับองค์กร 

 ด้ า น ก า ย ภ า พ แ ล ะ ก า ร น า เส น อ  ( Physical Evidence/Environment and 
Presentation) เป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็น
รูปธรรมโดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้าง
คุณค่าให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยการเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยนและการ
ให้บริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชน์อื่นๆที่ลูกค้าควรได้รับ 

 ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ด้านการบริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

สุรคุณ คณุสัตยานนท์  (2558) ในการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
คาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน ใหญ่
เป็นเพศชายอายุระหว่าง30 - 39 ปีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 50,000 บาท 
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ คาร์แคร์
ประกอบด้วย สถานที่ในการใช้บริการ รูปแบบของการใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ 19 บุคคลที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการวันที่ใช้บริการ เวลาที่ใช้บริการและค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่ใช้
บริการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้
ปัจจยัด้านความจงรักภกัดีต่อตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของ ผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส่วน ปัจจัยการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ด้านการให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ด้านการโฆษณา ด้านการตลาด
ทางตรง ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ปัจจัยการรักษา สิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผล
ต่อการตดัสินใจใช้บรกิารคาร์แคร์ของผู้บรโิภคในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

วลัยกร เขียวค า  (2556) ได้ศึกษาถึง “พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์
แคร์ ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ
หญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ประเภทการเลือกใช้บริการ ได้แก่ ล้างสี ดูดฝุ่น 
ขัดสี เคลือบสี สถานที่ที่นิยมไปใช้บริการ ได้แก่ ศูนย์บริการคาร์แคร์ทั่วไปช่วงเวลาที่ใช้บริการช่วง
วันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ สาเหตุที่มาใช้บริการต้องการดูแลความสะอาดฟื้นฟูสภาพสีผิวรถ ผู้มี

7 



ส่วนในการตัดสินใจใช้บริการ ส่วนใหญ่ตัดสินด้วยตนเอง ผู้แนะน าให้ใช้บริการคือเพื่อน แรงจูงใจที่มี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการ สะดวกรวดเร็ว ความถี่ในการใชบ้ริการใน 3 เดือน จ านวน 1 ครัง้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  พบว่า
ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องอุปกรณ์มีมาตรฐาน ด้านราคาในเรื่องความเหมาะสม
ของราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในเรื่องความสะดวกในการเดินทางมาศูนย์บริการคาร์แคร์ ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ในเรื่องการมีห้องปรับอากาศ บริการ WIFI รองรับ ด้านพนักงานผู้ ให้บริการ ใน
เรื่องการมีอัธยาศัยไมตรีของพนักงาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในเรื่องสถานที่ ห้องน้ าสะอาด 
อาณาบริเวณสถานที่กว้างขวาง ด้านกระบวนการให้บริการในเรื่องความสะดวก  รวดเร็วในการ
ให้บริการ 

สมหมาย พันธุวงศ์  (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการที่มี
อิทธิพลต่อการใช้บริการซ้ าของธุรกิจคาร์แคร์ ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ผลการศึกษา 
พบว่ากลุ่มผู้ที่มาใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 35-44 ปีมีการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพข้าราชการ มีรายได้ต่อเดือน 20,001- 25,000 บาท 
รถยนต์ที่น ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นรถเก๋งมีการใช้บริการ ล้างอัดฉีด 2 ครั้งต่อเดือน เหตุผลที่มาใช้
บริการเพื่อล้างรถ ส่วนใหญ่มาใช้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 12.01-16.00 น. มากที่สุด เนื่องจาก
มีความสะดวก โดยค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาร์แคร์โดยเฉลี่ยต่อครั้ง 200-400 บาท มีการช าระเป็น
เงินสดมากที่สุด ร้านคาร์แคร์ที่มีผู้มาใช้บริการมากที่สุด คือ ร้านสุเรนท์คาร์แคร์ ผลการวิเคราะห์
ระดับความคิดเห็น พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกปัจจัย โดยส่วนประสมทางการตลาดมีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพบริการ และการใช้บริการซ้ า การวิเคราะห์ สมการโครงสร้าง
พบว่าทุกตัวแปร มีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยเฉพาะ ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อ
คุณภาพบริการมากที่สุด รองลงมาคุณภาพบรกิารมีอิทธิพลทางตรงและ ทางอ้อมต่อการใช้บริการซ้ า 
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บทที ่3 

วิธีการด าเนินโครงการ 

วิธีการด าเนินการ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
 1.  เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการสินค้า 
 2.  ประชุมวางแผนงานวางแบบงานและจัดงบประมาณโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.  ร่างโครงการเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ 
 4.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะท าธุรกิจบริการ 
 5.  จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 
 6.  จัดท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ และส่งเสริมการตลาด 
 

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
 1.  จัดเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
 2.  หาสถานที่ปฏิบัติท าโครงการ 
 3.  ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  ทดลองปฏิบัติการบริการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5.  ปฏิบัติด าเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการ ที่วางแผนไว้ 
 6.  เช็คถามลูกค้าว่าพอใจในการบริการหรือไม่ 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 

 1.  สรุปผลการปฏิบัติงาน 
2.  ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

3.  ประเมินผลในการปฏิบัติงาน 



ขั้นตอนด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบการบริการ          

2. ประชุมวางแผนงาน วาง

รู ป แ บ บ ง า น แ ล ะ จั ด ส ร ร

งบประมาณ 

 

        

3. ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่

ปรึกษาโครงการ 
 

       

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ

สถานที่ที่จะท าการบริการ 

 
 

      

5. จั ด ท า แ ผ น ธุ ร กิ จ แ ล ะ

แผนการตลาด 

 
 

      

6. ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม

แ ผ น งาน แ ล ะขั้ น ต อน ก าร

ด าเนินงานที่วางไว ้

   

 

    

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน         

8. ส่ ง ร าย งาน ส รุ ป ผ ล ก าร

ด าเนินงาน 
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งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 

 งบประมาณในการลงทุน คนละ 400 บาทจ านวน 3 คน เป็นเงิน 1,200 บาท 

แผนการเงิน 

1.  ถังน้ า    20 บาท 
2.  ฟองน้ า                40 บาท 
3.  ผ้าธรรมดา    50 บาท 
4.  ผ้าชามัวร ์               190 บาท 
6.  สายยาง               200 บาท 
8.  หัวสายยาง               200 บาท 
9.  ป้ายไวนิล               500 บาท 

รวม             1,200 บาท  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.  นายศุภกิตต์ิ  ศุภลักษมี ประธานโครงการ  
2.  นายอนันต์ชัย  โป๊ะทะหลี หัวหน้าบัญช ี  
3.  นางสาวกนกวรรณ จารีมุข  หัวหน้าประชาสัมพันธ์  
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แผนบริหารจดัการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานโครงการ 
(นายศุภกิตต์ิ  ศุภลักษมี) 

 
 

 
 
                                                       

 
 
 
 
 
 

 
หัวหน้าประชาสัมพันธ์     หัวหน้าบัญชี 

          (นายอนันต์ชัย  โป๊ะทะหลี)                 (นางสาวกนกวรรณ  จารีมุข)        
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การจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจ 

สมาชิกในกลุ่มได้รวบรวมความคิดเห็นเพื่อการบริการล้างรถ เนื่องจากปัจจุบันโลกของเราได้
มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถ พวกเราจึงคิดการบริการล้างรถขึ้นมา เพื่อ
ตอบสนองลกูค้าที่ต้องการล้างรถ หรือรถของท่านนั้นมีคราบสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ตัวรถ 

 
ขั้นตอนการบริการสินค้า 
 1.  ต้อนรับลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้าร้าน 
 2.  สอบถามความต้องการของลูกค้า 
 3.  แนะน าการบริการให้กับลูกค้า 
 4.  ท าการช าระเงินและส่งให้ลูกค้า 
 

แผนการตลาดวิเคราะห ์7P 

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ ์

ธุรกิจบริการล้างรถจักรยานยนต์ ล้างเพื่อให้รถจักรยานยนต์ที่มีคราบสิ่งสกปรกได้หลุดออก 
แล้วท าให้รถของลูกค้ากลับมาสะอาดและสวยงามเหมือนใหม่  บริการล้างรถจักรยานยนต์ตามขนาด
มอไซต์ของรถจักรยานยนต ์
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2.  กลยุทธ์ราคา 

 ใช้นโยบายหลายราคา  ตามขนาดรูปแบบรถจักรยานยนต์  มี  2 ขนาด  คือ ขนาด
รถจักรยานยนต์ทั่วไป และ ขนาดรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค ์

 

ขนาดของรถจักรยานยนต์ ราคา 

ขนาดรถจักรยานยนต์ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

80 บาท 

ขนาดรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์

 

100 บาท 
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สามารถช าระเป็นเงินสดและผ่านทางธนาคารกสิกร 

                           

 

 

 

 

 

 

 

3.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ทางร้านของเรา สามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบช่องทางออนไลน์ของร้านได้โดยติดต่อ
ผ่าน Facebook : Bike Clean และสามารถติดต่อได้ที่ 8/208  หมู่บ้านทรัพย์ยั่งยืน ถนนเทพารักษ์ 
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

Facebookของร้าน 
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ป้ายร้าน 

 

 

แผนที่ของร้าน 
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4.  การส่งเสริมการตลาด 

1.  ทางร้านมีโปรโมช่ัน เมื่อมาล้างรถกับ Bike Clean ครบ 10 ครั้ง สามารถมาล้างฟรีได้ 1 ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

ใบรับรถ/บัตรคิว 

 

 

               ใบรับรถ 

 

วันที่รับรถ  _ _/_ _/_ _ 

ล าดบัคิว  001 

ชื่อลูกค้า 

เบอร์ติดต่อ  063-555-555 

ล าดับที ่ ประเภทรถ ชื่อย่ีห้อ 

1   

ลงชื่อ  …….. ………………. 
 (นางสาว กนกวรรณ จารีมุข) 

  พนักงานรับรถ 
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โลโก้ของทางร้าน 

 

 

 

5.  ด้านบุคคลหรือพนักงาน 

 มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทั้งในการเรียนรู้การท างานของระบบต่างๆ การใช้ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ล้างรถ เพื่อเพิ่มทักษะในการท างานให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความช านาญในการบริการ และ
ทางบริษัทได้คัดเลือกพนักงานที่ท างานอย่างมีความตั้งใจ มีศักยภาพ และให้บริการลูกค้าอย่างเป็นมือ
อาชีพ 

 พนักงานของทางร้านจะมี 3 คน  

คนที่ 1 ท าหน้าที่ติดตอ่สอบถามลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการล้างรถของเรา 

คนที่ 2,3 ท าหน้าที่บริการลา้งรถจักรยานยนต์ที่ลูกค้าน ามาใช้บริการของทางร้าน 
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6.  ด้านกายภาพและการน าเสนอ 

 การแต่งกาย โดยการใส่  เสื้อสีแดง  กางเกงขายาวสีด าทรงสุภาพ ให้พนักงานสวมใส่ 
เพื่อที่จะให้มีทิศทางไปในทางเดียวกันและท าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นพนักงานของ Bike Clean  
อุปกรณ์ท าความสะอาด  หมั่นดูแลรักษาความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง 

 

  

ชุดยูนิฟอร์มของร้าน 

 

 

อุปกรณ์ของทางร้าน 
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7.  ด้านกระบวนการ 

 มีการวางแผนการท างานเพื่อให้งานไม่เกิดข้อผิดพลาด การท างานเป็นทีมอย่างมีความ
สามัคคีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน มีการบริการอย่างเต็มใจ พนักงานทุกคนสามารถท างาน
อย่างมีความช านาญ และสามารถท างานทดแทนกันได้ 

1. เตรียมจัดร้านเพ่ือเปิดร้านให้บริการลูกค้า 
 

 
 

2. รับรถจักยานยนต์จากลูกค้า 
 

 
 
 
 

20 

 



3. ท าการฉีดน้ าให้รถเปียก 
 

 
 
 

4. น าฟองน้ ามาถูบริเวณตัวรถ 
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5. ล้างแชมพูออกจากตัวรถด้วยน้ าสะอาด 
  

 
 
 

6. น าผ้าชาร์มัวร์มาเช็ดน้ าออกให้หมดไปจากตัวรถจักรยานยนต์จากนั้นน าผ้าแห้งมาเช็ด
ตามเพ่ือให้ไม่เกิดคราบ 
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7. รับเงินจากลูกค้าแล้วถามความพึงพอใจในการใช้บริการ 

 
 
 8.  กล่าวขอบคุณลูกค้า 
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แผนฉุกเฉนิหรือแผนประเมินความเสี่ยง 

ล า ดั
บ 

ลักษณะปัญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบ แนวทางแก้ปัญหา 

1 ลูกค้าที่จองคิวไว้ไม่มาตามที่จองคิว 
ลูกค้าอาจเลือกใช้บริการ
ของคู่แข่ง 

สร้างความประทับ ใจให้
ลูกค้าให้ถึงที่สุด 

2 มีพื้นที่ในการบริการจ ากัด 
ทางร้านเสียโอกาสใน
การรับลูกค้า 

ติดต่อลูกค้ าเพื่ อนัดแนะ
เวลาหรือคิ วที่ จ ะ เข้ า ใช้
บริการ 

3 หน้าร้านไม่โดดเด่น ไม่น่าสนใจ 
ท าให้ลูกค้าไม่ค่อยไว้ใจ
ในการบริการของเรา 

ท าป้ ายให้ เห็นชัดว่าเป็น
บริการล้างรถจักรยานยนต ์

4 ไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ไม่มีรายได้เข้าร้าน 
มีการประชาสัมพันธ์ร้าน
ผ่านทางเพจและส่งเสริม
การตลาดอย่างต่อเนื่อง 
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บทที ่4 
ผลการด าเนนิโครงการ  

 
การด าเนินโครงการ บริการรถสะอาด มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้เสริมระหว่างเรียนจากการ

เปิดธุรกิจร้านล้างรถจักรยานยนต์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินโครงการและเพื่อให้
ได้รับประสบการณจ์ริงในการด าเนินงาน 

รายงานผลปฏบิัติงานรายบุคคล 
นายศุภกิตติ์  ศุภลักษมี 

วัน/เดือน/ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

1 มิ.ย. 62 คิดริเริ่มท าโครงการบริการ  

4 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติ  

10 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ  

13 มิ.ย. 62 เริ่มท าแบบอนุมัติโครงการ  

24 มิ.ย. 62 ส่งแบบอนุมัติโครงการ ครั้งที ่1  

25 มิ.ย. 62 แก้ไขแบบอนุมตัิโครงการ  

26 มิ.ย. 62 ส่งแบบอนุมัติโครงการ ครั้งที ่2  

28 มิ.ย. 62 เริ่มท าบทที่ 1  

1 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 1 ครั้งที่ 1  

8 ก.ค. 62 แก้ไขบทที ่1  
10 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 1 ครั้งที่ 2  
12 ก.ค. 62 เริ่มท าบทที่ 2  
15 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2 ครั้งที่ 1  
21 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 2  
25 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2 ครั้งที่ 2  
28 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 2  
30 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2 ครั้งที่ 3  
1 ส.ค. 62 เริ่มท าบทที่ 3  
3 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3 ครั้งที่ 1  
5 ส.ค. 62 แก้ไขบทที่ 3  



นายศุภกิตติ์  ศุภลักษมี 
วัน/เดือน/ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
10 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3 ครั้งที่ 2   
1 ก.ย. 62 เริ่มท า PowerPoint  
2 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint ครั้งที่ 1  
4 ก.ย. 62 แก้ไข PowerPoint   
6 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint ครัง้ที่ 2  
20 ก.ย. 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Present งาน  
21 ก.ย. 62 Present โครงการ ครั้งที่ 1  
1 ต.ค. 62 จัดท าป้ายไวนิล  
2 ต.ค. 62 ซื้ออุปกรณ์เครือ่งมือ  
5 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 1  
10 ต.ค. 62  ปฏิบัติครั้งที่ 2  
12 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 3  
16 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 4  
18 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 5  
19 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 6  
21 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 7  
25 ต.ค. 62 ปฏิบัติครัง้ที่ 8  
30 ต.ค. 62 เริ่มท า PowerPoint เพื่อเตรียมการน าเสนอครั้งที่ 2  
2 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint ครั้งที่ 1  
5 พ.ย. 62 แก้ไข PowerPoint  
7 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint ครั้งที่ 2  
16 พ.ย. 62 Present โครงการ ครั้งที่ 2  
20 พ.ย. 62 เริ่มท าแบบสอบถามโครงการ  
25 พ.ย. 62 ส่งแบบสอบถามโครงการ ครั้งที่ 1  
27 พ.ย. 62 แก้ไขแบบสอบถามโครงการ  
2 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามโครงการ ครัง้ที่ 2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  

14 ธ.ค. 62 เริ่มท าบทที่ 4  
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นายศุภกิตติ์  ศุภลักษมี 
วัน/เดือน/ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
16 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4 ครั้งที่ 1  
17 ธ.ค. 62 แก้ไขบทที่ 4  
20 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4 ครั้งที่ 2  
5 ม.ค. 63 เริ่มท าบทที่ 5  
10 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5 ครั้งที่ 1  
12 ม.ค. 63 แก้ไขบทที่ 5  
20 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5 ครั้งที่ 2  
24 ม.ค. 63 เริ่มท าบรรณานุกรม  
26 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม ครั้งที่ 1  
27 ม.ค. 63 แก้ไขบรรณานกุรม  
30 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม ครั้งที่ 2  
31 ม.ค. 63 เริ่มท าภาคผนวก  
2 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ครั้งที่ 1  
3 ก.พ. 63 แก้ไขภาคผนวก  
5 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง ครั้งที่ 2  
8 ก.พ. 63 เริ่มท าสารบัญ  
10 ก.พ. 63 เริ่มท ากิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, แก้ไขสารบัญ  
11 ก.พ. 63 แก้ไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ  
12 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, สารบัญ  
17 ก.พ. 63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการ  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผ่นซีด ี  
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รายงานผลปฏบิัติงานรายบุคคล 

นายอนนัต์ชัย  โป๊ะทะหลี 
วัน/เดือน/ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

1 มิ.ย. 62 คิดริเริ่มท าโครงการบริการ  

4 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติ  

10 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ  

13 มิ.ย. 62 เริ่มท าแบบอนุมัติโครงการ  

24 มิ.ย. 62 ส่งแบบอนุมัติโครงการ ครั้งที ่1  

25 มิ.ย. 62 แก้ไขแบบอนุมตัิโครงการ  

26 มิ.ย. 62 ส่งแบบอนุมัติโครงการ ครั้งที ่2  

28 มิ.ย. 62 เริ่มท าบทที่ 1  

1 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 1 ครั้งที่ 1  

8 ก.ค. 62 แก้ไขบทที ่1  
10 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 1 ครั้งที่ 2  
12 ก.ค. 62 เริ่มท าบทที่ 2  
15 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2 ครั้งที่ 1  
21 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 2  
25 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2 ครั้งที่ 2  
28 ก.ค. 62 แก้ไขบทที ่2  
30 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2 ครั้งที่ 3  
1 ส.ค. 62 เริ่มท าบทที่ 3  
3 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3 ครั้งที่ 1  
5 ส.ค. 62 แก้ไขบทที่ 3  
10 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3 ครั้งที่ 2  
1 ก.ย. 62 เริ่มท า PowerPoint  
2 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint ครั้งที่ 1  
4 ก.ย. 62 แก้ไข PowerPoint   
6 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint ครั้งที่ 2  

20 ก.ย. 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Presentงาน  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ ครั้งที่ 1  
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นายอนนัต์ชัย  โป๊ะทะหลี 
วัน/เดือน/ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
1 ต.ค. 62 จัดท าป้ายไวนิล  
2 ต.ค. 62 ซื้ออุปกรณ์เครือ่งมือ  
5 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 1  
10 ต.ค. 62  ปฏิบัติครั้งที่ 2  
12 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 3  
16 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 4  
18 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 5  
19 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 6  
21 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 7  
25 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 8  
30 ต.ค. 62 เริ่มท า PowerPoint เพื่อเตรียมการน าเสนอครั้งที่ 2  
2 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint ครั้งที่ 1  
5 พ.ย. 62 แก้ไข Powerpoint  
7 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint ครั้งที่ 2  
16 พ.ย. 62 Present โครงการ ครั้งที่ 2  
20 พ.ย. 62 เริ่มท าแบบสอบถามโครงการ  
25 พ.ย. 62 ส่งแบบสอบถามโครงการ ครั้งที่ 1  
27 พ.ย. 62 แก้ไขแบบสอบถามโครงการ  
2 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามโครงการ ครั้งที่ 2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน ์  
14 ธ.ค. 62 เริ่มท าบทที่ 4  
16 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4 ครั้งที่ 1  
17 ธ.ค. 62 แก้ไขบทที่ 4  
20 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4 ครัง้ที่ 2  
5 ม.ค. 63 เริ่มท าบทที่ 5  
10 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5 ครั้งที่ 1  
12 ม.ค. 63 แก้ไขบทที่ 5  
20 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5 ครั้งที่ 2  
24 ม.ค. 63 เริ่มท าบรรณานุกรม  
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นายอนนัต์ชัย  โป๊ะทะหลี 
วัน/เดือน/ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
26 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม ครั้งที่ 1  
27 ม.ค. 63 แก้ไขบรรณานกุรม  
30 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม ครั้งที่ 2  
31 ม.ค. 63 เริ่มท าภาคผนวก  
2 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ครั้งที่ 1  
3 ก.พ. 63 แก้ไขภาคผนวก  
5 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง ครั้งที่ 2  
8 ก.พ. 63 เริ่มท าสารบัญ  
10 ก.พ. 63 เริ่มท ากิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, แก้ไขสารบัญ  
11 ก.พ. 63 แก้ไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ  
12 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, สารบัญ  
17 ก.พ. 63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการ  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผ่นซีด ี  
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รายงานผลปฏบิัติงานรายบุคคล 

นางสาวกนกวรรณ จารีมขุ 
วัน/เดือน/ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

1 มิ.ย. 62 คิดริเริ่มท าโครงการบริการ  

4 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติ  

10 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ  

13 มิ.ย. 62 เริ่มท าแบบอนุมัติ  

24 มิ.ย. 62 ส่งแบบอนุมัติโครงการ  

25 มิ.ย. 62 แก้ไขแบบอนุมตัิโครงการ  

26 มิ.ย. 62 ส่งแบบอนุมัติโครงการ  

28 มิ.ย. 62 เริ่มท าบทที่ 1  

1 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 1 ครั้งที่ 1  

8 ก.ค. 62 แก้ไขบทที ่1  
10 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 1 ครั้งที่ 2  
12 ก.ค. 62 เริ่มท าบทที่ 2  
15 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2 ครั้งที่ 1  
21 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 2  
25 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2 ครั้งที่ 2  
28 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 2  
30 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2 ครั้งที่ 3  
1 ส.ค. 62 เริ่มท าบทที่ 3  
3 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3 ครั้งที่ 1  
5 ส.ค. 62 แก้ไขบทที่ 3  
10 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3 ครั้งที่ 2  
1 ก.ย. 62 เริ่มท า PowerPoint  
2 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint ครั้งที่ 1  
4 ก.ย. 62 แก้ไข PowerPoint   
6 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint ครั้งที่ 2  

20 ก.ย. 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Presentงาน  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ ครั้งที่ 1  
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นางสาวกนกวรรณ จารีมขุ 
วัน/เดือน/ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
1 ต.ค. 62 จัดท าป้ายไวนิล  
2 ต.ค. 62 ซื้ออุปกรณ์เครือ่งมือ  
5 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 1  
10 ต.ค. 62  ปฏิบัติครั้งที่ 2  
12 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 3  
16 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 4  
18 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 5  
19 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 6  
21 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 7  
25 ต.ค. 62 ปฏิบัติครั้งที่ 8  
30 ต.ค. 62 เริ่มท า PowerPoint เพื่อเตรียมการน าเสนอครั้งที่ 2  
2 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint ครั้งที่ 1  
5 พ.ย. 62 แก้ไข Powerpoint  
7 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint ครั้งที่ 2  
16 พ.ย. 62 Present โครงการ ครั้งที่ 2  
2 ธ.ค. 62 ก าหนดส่ง แบบสอบถามโครงการ  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน ์  
14 ธ.ค. 62 เริ่มท าบทที่ 4  
16 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4 ครั้งที่ 1  
17 ธ.ค. 62 แก้ไขบทที่ 4  
20 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4 ครั้งที่ 2  
5 ม.ค. 63 เริ่มท าบทที่ 5  
10 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5 ครั้งที่ 1  
12 ม.ค. 63 แก้ไขบทที่ 5  
20 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5 ครั้งที่ 2  
24 ม.ค. 63 เริ่มท าบรรณานุกรม  
26 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม ครั้งที่ 1  
27 ม.ค. 63 แก้ไขบรรณานกุรม  
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นางสาวกนกวรรณ จารีมขุ 
วัน/เดือน/ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

30 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม ครั้งที่ 2  

31 ม.ค. 63 เริ่มท าภาคผนวก  

2 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ครั้งที่ 1  

3 ก.พ. 63 แก้ไขภาคผนวก  

5 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง ครั้งที่ 2  

8 ก.พ. 63 เริ่มท าสารบัญ  

10 ก.พ. 63 เริ่มท ากิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, แก้ไขสารบัญ  

11 ก.พ. 63 แก้ไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ  
12 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, สารบัญ  
17 ก.พ. 63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการ  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผ่นซีด ี  
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    บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสนิค้าในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                        
                                      บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกจิบริการรถสะอาด (ครั้งที่   1) 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

 เก็บเงินสมาชิก 3 400.00 1,200.00      1,200.00 
5/10/62 ถังน้ า    1 20.00 20.00   1,180.00 

 ฟองน้ า    2 20.00 40.00   1,140.00 
 ผ้าธรรมดา    2 25.00 50.00   1,090.00 
 ผ้าชามัวร ์    1 190.00 190.00   900.00 

 สายยาง    1 200.00 200.00   700.00 

 หัวสายยาง    1 200.00 200.00   500.00 

 ป้ายไวนิล    1 500.00 500.00   0.00 

5/10/62 บริการล้างขนาดทั่วไป 2 80.00 160.00      160.00 

 บริการล้างบิ๊กไบค ์ - - -       

รวม 1,360.00 รวม 1,200.00 รวม 160.00 
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสนิค้าในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

                                                                     โครงการ ธุรกจิบริการรถสะอาด (ครั้งที่  2) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
10/10/6

2 
ยอดยกมา   160.00      160.00 

 บริการล้างขนาดทั่วไป 2 80.00 160.00      320.00 
 บริการล้างบิ๊กไบค ์ 1 100.00 100.00      420.00 
           
           
           
           

รวม  420.00 รวม  รวม 420.00 
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ                                                                                                                                                                                                                            
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

                                                               โครงการ ธุรกิจบริการรถสะอาด (ครั้งที่  3) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
12/10/6

2 
ยอดยกมา   420.00      420.00 

 บริการล้างขนาดทั่วไป 5 80.00 400.00      820.00 
 บริการล้างบิ๊กไบค ์ - - -       
           
           
           
           

รวม 820.00 รวม  รวม 820.00 
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสนิค้าในโครงการ                                                                                                                                                                                                                    
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

                                                       โครงการ ธุรกจิบริการรถสะอาด (ครั้งที่  4) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
16/10/6

2 
ยอดยกมา   820.00      820.00 

 บริการล้างขนาดทั่วไป 4 80.00 320.00      1,140.00 
 บริการล้างบิ๊กไบค ์ - - -       
           
           
           
           

รวม 1,140.00 รวม  รวม 1,140.00 
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  บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสนิค้าในโครงการ  
    บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
                                                               โครงการ ธุรกิจบริการรถสะอาด (ครั้งที่  5) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
18/10/6
2 

ยอดยกมา   1,140.00      1,140.00 

 บริการล้างขนาดทั่วไป 2 80.00 160.00      1,300.00 
 บริการล้างบิ๊กไบค ์ 1 100.00 100.00      1,400.00 
           
           
           
           

รวม 1,400.00 รวม  รวม 1,400.00 
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสนิค้าในโครงการ                                                                                                                                                                                                                              
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกจิบริการรถสะอาด (ครั้งที่  6) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
19/10/6
2 

ยอดยกมา   1,400.00      1,400.00 

 บริการล้างขนาดทั่วไป 3 80.00 240.00      1,640.00 
 บริการล้างบิ๊กไบค ์ - - -       
           
           
           
           

รวม 1,640.00 รวม  รวม 1,640.00 
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสนิค้าในโครงการ                                                                                                                                                                                                         
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกจิบริการรถสะอาด (ครั้งที่  7) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
21/10/6
2 

ยอดยกมา   1,640.00      1,640.00 

 บริการล้างขนาดทั่วไป 2 80.00 160.00      1,800.00 
 บริการล้างบิ๊กไบค ์ 2 100.00 200.00      2,000.00 
           
           
           
           

รวม 2,000.00 รวม  รวม 2,000.00 
 
 
 

40 



บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสนิค้าในโครงการ                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกจิบริการรถสะอาด (ครั้งที่  8) 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
25/10/62 ยอดยกมา   2,000.00      2,000.00 
 บริการล้างขนาดทั่วไป 4 80.00 320.00      2,320.00 
 บริการล้างบิ๊กไบค ์ 2 100.00 200.00      2,520.00 
 ค่าแผ่นซีดีลบได ้    1 30.00 30.00   2,490.00 
 ค่ากล่องซีด ี    1 15.00 15.00   2,475.00 
 ค่ารูปเล่ม 

   1 
200.0

0 
200.00   2,275.00 

           
รวม 2,520.00 รวม 245.00 รวม 2,275.00 

 
 
 

41 



กิจกรรมที่ด าเนินการไประหว่างสัปดาห์ 
1. จัดหาสถานที่และอุปกรณ์การด าเนินงาน 
2. มีการค้นหาและซื้อวัสดุเพ่ือท าการลงมือปฏิบัติงาน 
3. รวบรวมความคิดและลดต้นทุน 
4. มีการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดความ
สามัคคี 

 
ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการธุรกิจบริการ รถสะอาด (Bike Clean)  
วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 
3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักปฏิบัติงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้

ยอดขายทั้งสิ้น      2,520.00  บาท 
หักต้นทุนจากการด าเนินการ    1,445.00  บาท 
ก าไรสุทธิ      1,075.00  บาท 
แบ่งทุนด าเนินงานให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คน คนละ      358.33 บาท 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน : 8 ครั้ง  
แบ่งทุนด าเนินงานให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คน คนละ      400.00       บาท 
 
แบ่งทุนด าเนินงานให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คน เท่าๆ กัน คนละ     215.00 บาท 
 
รายชื่อ 

1.  นาย ศุภกิตติ์   ศุภลักษมี  758.33 บาท 
2.  นายอนันต์ชัย  โป๊ะทะหลี  758.33 บาท 
3.  นางสาวกนกวรรณ   จารีมุข    758.33 บาท 

รวม               2,275.00  บาท 
 
ก าไรด าเนินงานจากสมาชิกในกลุ่ม 3 คนๆละ 358.33 บาท 
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บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

จากการด าเนินการการบริการ รถสะอาด ทางกลุ่มได้เริ่มด าเนินการบริการมาเป็นระยะเวลา 
8 สัปดาห์ ผลการด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทางกลุ่มได้ตั้งไว้โดยสามารถสร้างรายได้ระหว่าง
เรียนอีกด้วย ท าให้ทางกลุ่มมีทักษะในการปฏิบัติงานรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารู้จักการวางแผนใน
การด าเนินงาน สามารถที่จะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตในอนาคตได้ 
 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ

1 1 - 4 มิ.ย.62 
ประชุมคิดริเริ่มโครงการ 
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอโครงการ 

2 10 มิ.ย.62 จัดสรรงบประมาณ 

3 13 - 26 มิ.ย.62 
เริ่มท าเอกสารอนุมัติโครงการ 
ส่งเอกสารอนุมัติโครงการ 

4 
28 มิ.ย.62 - 10 ก.ค 

62 
เริ่มท าบทที่ 1 
ส่งบทที่ 1 

5 12 - 30 ก.ค.62 
เริ่มท าบทที่ 2 
ส่งบทที่2 

6 1 - 10 ส.ค. 62 
เริ่มท าบทที่ 3 , ออกแบบโลโก้ร้าน 
ส่งบทที่ 3 

7 1 - 6 ก.ย. 62 
เริ่มท า Powerpoint (โครงการ+บทที1่ - 3แผนด าเนินการ)       
เพื่อน าเสนอ 
ส่ง Powerpoint (โครงการ+บทที่1 - 3แผนด าเนินงาน) 

8 20 ก.ย. 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Present ครั้งที่ 1 

9 21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present ครั้งที่ 1 



ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ

10 1 ต.ค. 62 จัดท าป้ายไวนิล 

11 2 ต.ค. 62 ซื้ออุปกรณ์เครือ่งมือ 

12 5 - 25 ต.ค. 62 ปฏิบัติภาคสนาม ครั้งที่ 1- 8 

13 
30 ต.ค. 62 - 7 พ.ย. 

62 
เริ่มท า Powerpoint ครั้งที่ 2 
ส่ง Powerpoint ครั้งที2่   

15 16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present ครั้งที่ 2 

16 
20 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 

62 
เริ่มท าแบบสอบถามโครงการ 
ส่งแบบสอบถามโครงการ 

17 13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน ์

18 14 - 20 ธ.ค. 62 
เริ่มท าบทที่ 4 (ด้านงบประมาณ , การปฏิบัติงานแต่ละบุคคล) 
ส่งบทที่ 4 (ด้านงบประมาณ , การปฏิบัติงานแต่ละบุคคล)    

19 5 - 20 ม.ค. 63 
เริ่มท าบทที่ 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ , ข้อเสนอแนะ) 
ส่งบทที่ 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ , ขอ้เสนอแนะ)         

20 24 -30 ม.ค. 63 
เริ่มท าบรรณานุกรม  
ส่งบรรณานุกรม 

21 
31 ม.ค. 63 - 5 ก.พ.

63 
เริ่มท าภาคผนวก ก,ข,ค,ง 
ส่งผนวก ก,ข,ค,ง 

22 
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 

63 
เริ่มท าสารบัญ 
ส่งสารบัญ 

23 10 - 12 ก.พ.63 
เริ่มท ากิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ 
ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ 

24 17 ก.พ. 63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการ 

25 24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผ่นซีด ี

 

 
 
 
 

44 



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
             1.  สมาชิกในกลุ่มขาดความกระตือรือร้นในการท างานบ่อยครั้ง 
             2.  ปัญหาในด้านการใชเ้ครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้งาน  
             3.  ขาดความคล่องอแคล้วในการปฏิบัติหน้างาน 
 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา 

1.  สมาชิกทุกคนต้องท างานกันเป็นทีม ไม่เห็นแก่ตัว เมื่อสมาชิกขาดความรับผิดชอบ 
ประธานจะต้องบอกตักเตือนให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 

2.  ควรมีการหาความรู้ข้อมูลต่าง ๆ หรือสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในการค านวณการใช้
วัสดุ และต้องพยายามเรียนรู้ในขั้นตอนการท างานและน ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาฝีมือในการด าเนิน
โครงการต่อไป 
3.  สมาชิกทุกตนควรมีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานมากกว่านี้ เพ่ือที่จะได้ไม่ท าให้เสียเวลาใน

การล้างรถแต่ละคัน
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ภาคผนวก ก โครงการ 
- แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
- บันทึกการเขา้พบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

   สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
     ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อโครงการ               รถสะอาด (Bike Clean) 
ระยะเวลาการด าเนินงาน มิถุนายน 2562  –  กุมภาพันธ์ 2563   
สถานที่ด าเนินการ  8/208  หมู่บ้านทรัพย์ยั่งยืน  ถนนเทพารักษ ์
     ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
ประมาณค่าใช้จ่าย               1,200 บาท     
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายศุภกิตติ์        ศุภลักษมี เลขประจ าตัว  39968   ปวช. 3/11 
 นายอนันต์ชัย      โป๊ะทะหลี เลขประจ าตัว  39932         ปวช. 3/11 
 นางสาวกนกวรรณ   จารีมุข  เลขประจ าตัว  39670   ปวช. 3/11 
  
  ลงชื่อ.......................................................................ประธานโครงการ 
   (นายศุภกิตติ์       ศุภลักษมี) ....../……/…… 
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
.................................................................  ......................................................................  
.................................................................  ...................................................................... 
.................................................................  ...................................................................... 
 
ลงชื่อ ...................................................  ลงชื่อ .........................................................  
(อาจารย์อุดมพร  เปตานนท์) …./…./….    (อาจารยก์ันตชาต ิ  เมธาโชติมณีกุล).…/...../…. 

 

 
  ลงชื่อ ................................................................ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
   (อาจารยว์งค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์) ……../……../…….. 



ชื่อโครงการ  รถสะอาด (Bike Clean)  
 
แผนงาน  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุ่มธุรกิจบริการ 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์อุดมพร  เปตานนท ์
 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์กันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1.  นายศุภกิตติ์        ศุภลักษมี  ประธานโครงการ  
 2.  นายอนันต์ชัย     โป๊ะทะหลี  หัวหน้าบัญชี  
 3.  นางสาวกนกวรรณ  จารีมุข   หัวหน้าประชาสัมพันธ์ 
 

หลักการและเหตุผล 
           เนื่องจากการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมีเวลาส่วนตัวค่อนข้างน้อย  ต่างใช้เวลาหมดไป
กับการท างาน  จึงไม่มีเวลาที่จะดูแลรักษาท าความสะอาดรถยนต์  หรือรถจักรยานยนต์ของตนเอง  
ประกอบกับประเทศไทยมีรถยนต์  หรือรถจักรยานยนต์ออกมาใหม่หลายรุ่น ท าให้การซื้อและการใช้
รถมากขึ้น รถรุ่นใหม่มีดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นและเหมาะกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ บริการล้างรถจึง
จ าเป็นมากเพราะวิถีชีวิตของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงไป  จึงไม่มีเวลาล้างรถด้วยตัวเองและถนนใน
ปัจจุบันมีทั้งฝุ่น ทั้งน้ าโคลน น้ าฝน สิ่งสกปรกมากมายท าให้มีสิ่งสกปรกเหล่านั้นเกาะตามตัวรถ ท าให้
ไม่น่ามอง สกปรก ไม่สวยงาม 
           คณะผู้จัดท าจึงเล็งเห็นช่องทางการจักท าธุรกิจการบริการล้างรถจักรยานยนต์ขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านที่ไม่มีเวลาดูแล ท าความสะอาดรถจักรยานยนต์ของตนเอง  

  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
 2.  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม 
 3.  รู้จักสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา 
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เป้าหมาย 
4. เสนอบริการล้างรถให้กับกลุ่มที่ไม่มีเวลาท าความสะอาดรถจักรยานยนต ์
5. ล้างรถเพ่ือความสะอาดของตัวรถจักรยานยนต ์
6. นักศึกษามีประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติงานจริง 

 
วิธีการด าเนินการ 
 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
 1.  เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจขายสินค้า 
 2.  ประชุมวางแผนงานวางแบบงานและจัดงบประมาณโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.  ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 4.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะท าธุรกิจบริการ 
 5.  จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 
 6.  จัดท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด 

 
ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
 1.  จัดเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
 2.  หาสถานที่ปฏิบัติท าโครงการ 
 3.  ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  ทดลองปฏิบัติการบริการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5.  ปฏิบัติด าเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการที่วางแผนไว ้
 6.  เช็คถามลูกค้าว่าพอใจในการบริการหรือไม ่

 
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 

1.  สรุปผลการปฏิบัติงาน 
2.  ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
3.  ประเมินผลในการปฏิบัติงาน  

 

 

 

ขั้นตอนด าเนนิงาน 
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ขั้นตอนการด าเนินการ ปี 2562 ปี 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. ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่

ปรึกษาโครงการ 
 

       

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ

สถานที่ที่จะท าการบริการ 

 
 

      

5. จัดท าแผนธุรกิจและ

แผนการตลาด 

 
 

      

6. ลงมือปฏิบัติงานตาม

แผนงานและขัน้ตอนการ

ด าเนินงานที่วางไว้ 

   

 

    

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน         

8. ส่งรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

       
 

 

วัน เวลา สถานที่ 
  เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพันธ์ 2563 
   สถานที่  8/208 หมู่บ้านทรัพย์ยั่งยืน ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10270 
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งบประมาณและวัสดุอุปกรณ ์
งบประมาณในการลงทุนคนละ 400  บาทจ านวน  3  คนเป็นเงิน  1,200  บาท 

1. ถังน้ า        20 บาท 
2. ฟองน้ า                   40 บาท 
3. ผ้าธรรมดา 50 บาท 
4. ผ้าชามัวร ์  190 บาท 
5. สายยาง                 200 บาท 
6. หัวสายยาง                 200 บาท 
7. ป้ายร้าน                 500 บาท 

รวม               1,200        บาท 
 

การติดตามผลและการประเมิน 
1. น าเสนอผลงานเพ่ือให้คณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 
2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกค้า 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการและงบประมาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
3. ได้มีธุรกิจส่วนตัวและรายได้เป็นของตัวเอง 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การปฏิบัติงานอาจล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนงาน 
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอาจช ารุดเสียหาย 
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ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
1. เตรียมความพร้อมของทีมงานฝึกปฏิบัติคนให้เกิดความช านาญก่อนลงปฏิบัติงานจริง 
2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน 

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

(อาจารย์อุดมพร  เปตานนท)์     (อาจารย์กันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล) 
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ         อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 

 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
(อาจารยว์งค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์) 
อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
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บันทึกการเขา้พบอาจารย์ทีป่รึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
โครงการ รถสะอาด (Bike Clean)  
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์อุดมพร    เปตานนท ์

 ที่ปรึกษาร่วมโครงการ อาจารยก์ันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นาย       ศุภกิตต์ิ      ศุภลักษมี ระดับชั้น ปวช.3/11 เลขที่ 18 
    นาย       อนันต์ชัย โป๊ะทะหลี     ระดับชั้น ปวช.3/11 เลขที่ 17       
    นางสาว กนกวรรณ          จารีมุข  ระดับชั้น ปวช. 3/11เลขที่ 13 

ล าดับที ่ รายการ วันที ่
ลงชื่อ 

ที่ปรึกษา 
ลงชื่อที่

ปรึกษาร่วม 
1 ส่งโครงการเพ่ือขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   
2 ก าหนดส่ง เนื้อหา  บทที่ 1 (บทน า) 1-12 ก.ค.62   

3 
ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 2 
(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) 

15-31 ก.ค. 
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4 
ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 3 
(วิธีการด าเนินโครงการ) 

1-16 ส.ค. 62   

 

แผนการด าเนินงาน    
-ความเป็นมาของธุรกิจ    
-ผลิตภัณฑ ์    
-แผนการบริหารจัดการ    
-แผนการตลาด    
-แผนการผลิต/การขาย/การบริการ    
-แผนการเงิน    
-แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมนิความเสี่ยง    

5 
ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ + บทที ่1-3
แผนการด าเนินงาน กับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ 
เตรียมน าเสนอโครงการ Presentครั้งที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 
น าเสนอโครงการ (Present) ครั้งที่ 1 
(โครงการ + บทที1่-3 + แผนการด าเนินงานและ
บรรณานุกรมตลาด)  

21 ก.ย.62   
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ล าดับที ่

รายการ วันที ่
ลงชื่อ 

ที่ปรึกษา 

ลงชื่อที่
ปรึกษา
ร่วม 

7 
ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง 
(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ์  
เขา้รับการนิเทศจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

8 

ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ-แผนการตลาด 
และ แผนการผลิต) กับอาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อเตรียม
น าเสนอโครงการ Present ครั้งที่ 2 รวมทัง้การออก
ร้านจัดแสดงสินค้า/บริการ/แสดงผลงานประดษิฐ ์

1-8 พ.ย. 62 

  

9 
น าเสนอโครงการ (Present) ครั้งที่ 2  
(แผนการตลาด แผนการผลติ และการออกร้าน
จัดแสดงสินค้า/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ์) 

16 พ.ย. 62 
  

10 ก าหนดส่งแบบสอบถามโครงการ 2-6 ธ.ค. 62   

11 
งาน ATC นิทรรศน ์
(ออกร้านและแจกแบบสอบถามโครงการ) 

13 ธ.ค. 62 
  

12 
ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 4  
(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ) 

16-20 ธ.ค. 62 
  

 (บัญช+ีผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ) 13-17 ม.ค. 63   

13 
ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 5  
(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา) 

20-24 ม.ค. 63 
  

14 ก าหนดส่ง บรรณานุกรม 27-31 ม.ค. 63   

15 
ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก - ง 
(แปลผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ 
ผู้จัดท าโครงการ) 

1-7 ก.พ. 63 
  

16 
ก าหนดส่ง กิตติประกาศ 
บทคัดย่อ และสารบัญ 

10-14 ก.พ. 63 
  

17 ก าหนดส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ 17-21 ก.พ. 63   
    18 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น 24-28 ก.พ. 63   
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ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 
-รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
- ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1. ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ รถสะอาด (Bike  Clean) 

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ ความถี ่ ร้อยละ 

ชาย 46 46.00 

หญิง 54 54.00 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคที่มีต่อบริการ รถสะอาด (Bike  Clean) ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 100 
คน จ าแนกตามตัวแปรดังนี ้

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ  54.00 และเพศชาย
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00  
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ตารางที่ 2. อายุของผู้ตอบสอบถาม 
 

อายุ ความถี ่ ร้อยละ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 18 ปี 31 31.00 

18 - 25  ปี 23 23.00 

27 - 35  ปี 30 30.00 

36 - 45 ป ี 10 10.00 

45 ปีขึ้นไป 6 6.00 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 2. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 18-25 ปี จ านวน 31 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.00 อายุ 27-35 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อายุต่ ากว่า 18  ปี จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00  อายุ 36-45 ปี ขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 อายุ 45 ปี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
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ตารางที่ 3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ระดับการศึกษา ความถี ่ ร้อยละ 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) 

20 20.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

31 31.00 

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

26 26.00 

ปริญญาตร ี 21 21.00 

ปริญญาโท หรือสูงกว่า 2 2.00 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 3. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 26 จ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ 26.00 ปริญญาตรี 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ปริญญา
โท หรือสูงกว่า 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
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ตารางที่ 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

อาชีพ ความถี ่ ร้อยละ 

อาจารย ์ 17 17.00 

นักเรียน / นักศึกษา 27 27.00 

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 25 25.00 

ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 15 15.00 

พนักงานบริษัท / รับจ้าง 16 16.00 

อื่นๆ - - 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 4. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพ นักเรียน / นักศึกษา จ านวน 27 คน ร้อย

ละ 27.00 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 25 จ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ 25.00 นักเรียน / อาจารย์ 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 พนักงานบริษัท / รับจ้าง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 
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ตารางที่ 5 รายได้ / เดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

รายได้ / เดือน ความถี ่ ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 23 23.00 

10,001 - 15,000 38 38.00 

15,001 - 20,000 16 16.00 

20,001บาทขึน้ไป 23 23.00 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 5. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้/ เดือน 10,001 - 15,000จ านวน 38 คน 

ร้อยละ 38.00 ต่ ากว่า 10,000 23 จ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ 23.00  20,001บาทขึ้นไป 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.00  ต่ ากว่า 15,001-20,000 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
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ส่วนที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับความพึงพอใจในการใช้บริการรถสะอาด (Bike  Clean) 
ตารางที่ 6. ความพึงพอใจในการใช้บริการ 

 
ความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรถสะอาด  

(Bike  Clean) 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

x̅ 
 

 
SD 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ของวิชา
โครงการ 

49 
(49%) 

50 
(50%) 

- - - 

4.48 0.52 มาก 

2. สามารถสร้าง
รายได้ระหว่าง
การศึกษา 

57 
(57%) 

43 
(43%) 

- - - 
4.57 0.50 มาก 

3. พนักงานมีความ
สามัคคีและร่วมมือ
ปฏิบัติงานกันเป็นทีม 

43 
(43%) 

57 
(57%) 

- - - 
4.47 0.50 มาก 

4. มีทักษะในการ
บริการได้เป็นอย่างดี 

55 
(55%) 

45 
(45%) 

- - - 
4.55 0.50 มาก 

5. คุณภาพและความ
ทันสมัยของอปุกรณ/์
เครื่องมือ 

51 
(51%) 

49 
(49%) 

- - - 
4.51 0.50 มาก 

6. แต่งกายเหมาะสม 
มีบุคลิกและลกัษณะ
ท่าทางที่สุภาพ 

73 
(73%) 
 

27 
(27%) 

- - - 
4.73 0.45 มาก 

7. มีความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และ
พร้อมที่จะให้บริการ   

68 
(68%) 

32 
(32%) 

- - - 
4.68 0.47 มาก 

8. ราคาเหมาะสมกับ
การให้บริการ 

49 
(49%) 

51 
(51%) 

- - - 
4.49 0.50 มาก 
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ความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรถสะอาด  

(Bike  Clean) 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

x̅ 
 

SD 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

9. ให้บริการด้วย
ความสุภาพ และเป็น
กันเอง 

51 
(51%) 

56 
(46%) 

- - -  
4.49 

 
0.50 

 
มาก 

10. การบริการหลัง
การขายเป็นที่พึง
พอใจของลูกค้า 

49 
(49%) 

44 
(44%) 

- - -  
4.44 

 
0.50 

 
มาก 

 

จากตารางที ่6. พบว่าท าเลที่ตั้งของร้านค้าเหมาะสม ค่าเฉลี่ย x̄   ร้อยละ 4.48 อยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก  ร้านค้าสะอาด x̄  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  4.57 อยู่ใน ระดบั เห็นด้วยมาก ราคาของสินค้าไม่ถูกหรือ

แพงจนเกินไปค่า  เฉลี่ย x̄   ร้อยละ  4.47  อยู่ใน ระดับ เหน็ด้วยมาก  การบริการเป็นกันเองกับ

ลูกค้า  x̄  ร้อยละ  4.55  อยู่ใน ระดับ เห็นด้วยมาก   ผู้รับบริการมีความประทับใจในด้านบริการ x̄  

ร้อยละ  4.51  อยู่ใน ระดับ เห็นด้วยมาก  รสชาติของตัวสินค้า x̄  ร้อยละ  4.73  อยู่ใน ระดับ เหน็

ด้วยมาก  มีแบบให้เลือกหลากหลาย x̄  ร้อยละ  4.68  อยูใ่น ระดับ เห็นด้วยมาก  บรรจุพกพา

สะดวกสบาย x̄  ร้อยละ  4.49  อยู่ใน ระดับ เห็นด้วยมาก  ประโยชน์ของตัวสินค้า x̄  ร้อยละ  4.49  

อยู่ใน ระดับ เห็นด้วยมาก  ความพึงพอใจโดยภาพรวม x̄  ร้อยละ  4.44  อยู่ใน ระดับ เห็นด้วยมาก 
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           ภาคผนวก ค   

- ตราสินค้า รูปแบบผลิตภณัฑ์หรือบริการในโครงการ 

 - ป้ายร้าน 

- รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

- รูปภาพขั้นตอนการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตราสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

 

ป้ายร้าน 

 

 

 

 

65 



รูปภาพวัสดอุุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

 

                                   

 

 

          1.  น้ ายาล้างรถผสมน้ ายาแว็กซ ์            2. ผ้าแห้ง 
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 3.  ผ้าชาร์มัวร ์             4.  ถังน้ า 

 

 

 

           

 5.  สายยาง      6.  ฟองน้ า 
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 7.  หัวสายยาง       8.  ป้ายไวนิล 
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รูปภาพขั้นตอนการให้บริการ 

 

 

 

1.  เตรียมจัดรา้นเพ่ือเปิดร้านให้บริการลูกค้า 
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2.  รับรถจักรยานยนต์จากลูกค้า 

 

3.  ท าการฉีดน้ าให้รถเปียก 

 

 

 

4.  น าฟองน้ ามาถูบริเวณตัวรถ  
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5.  ล้างแชมพูออกจากตัวรถด้วยน้ าสะอาด 

 

 

 

6.  น าผ้าชาร์มัวร์มาเช็ดน้ าออกให้หมดไปจากตัวรถจักรยานยนต์ 
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      จากนั้นน าผ้าแห้งเช็ดตามเพื่อไม่ให้เป็นคราบ 

 

 

7.  รับเงินจากลูกค้าแล้วถามความพึงพอใจในการใช้บริการ 
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8.  กล่าวขอบคุณและท าการส่งรถให้ลูกค้า 

 

อาจารที่ปรึกษาโครงการเข้านิเทศโครงการ 
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ภาคผนวก ง ประวัติผู้ด าเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้ด าเนนิโครงการ 

 

 

 

นายศุภกิตต์ิ  ศุภลักษม ี

ชื่อเล่น  กิว 

   ที่อยู่  8\208 หมู่บ้านทรัพย์ยั่งยืน อ าเภอ เมือง  ต าบล บางเมือง  จังหวัด สมุทรปราการ 

10270 

     เบอร์โทรศพัท์ : 0922599311
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     นาย  อนันต์ชัย  โป๊ะทะหล ี

     ชื่อเล่น  เจ 

     ที่อยู ่ 420/292  หมู่บ้านทิพวัล1 ต าบล บางเมืองใหม่ อ าเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 

10270 

     เบอร์โทรศพัท์  :  0634919515 
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  นางสาวกนกวรรณ  จารีมขุ 

  ชื่อเล่น  มะปราง 

ที่อยู่  230 หมู่3 ซอย อิตตาเลี่ยนไทย ต าบล ท้ายบ้าน อ าเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ  10270 
  เบอร์โทรศัพท์  :  0969165477 
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