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บทคัดย่อ 
 

 โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทบริการซุปเปอร์ คลีน (Super Clean)มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการดงัน้ี 1.  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2. เพื่อ
สร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจบริการและสร้างรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 3.  เพื่อให้นกัศึกษา
รู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอนคือ 1.  ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2.  ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 3. ขั้น
ประเมินผลจากผลการด าเนินงาน สรุปดงัน้ี 

วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการคือเร่ิมด าเนินโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 14 มิ.ย. 62 ถึง 25 
ก.พ. 63 สถานท่ีด าเนินโครงการคือบริการผา่นระบบออนไลน์ติดต่อผา่น Facebook : Super Clean  

ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณมีเงินลงทุน 1,200 บาทไดก้ าไรทั้งส้ิน 3,668 บาทหกัทุน
จากการด าเนินการ 1,200 บาท รวมก าไรสุทธิ 2,468  บาท แบ่งก าไรให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คนเท่า ๆ 
กนัคนละ 823 บาท 

ก 



ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากาการด าเนินโครงการ 1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ของวชิาโครงการ 2. สามารถสร้างประสบการณ์ในธุรกิจบริการ เพิ่มรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 1. หลงทางระหวา่งเดินทางไปท าความสะอาด
บา้นลูกคา้ 2. พนกังานขาดความพร้อมในการลงมือปฏิบติังาน 

ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 1. ควรศึกษาเส้นทางก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติังานจริง
และสอบถามเส้นทางจากลูกคา้และให้ลูกคา้ส่งโลเคชัน่เพื่อป้องกนัการเดินทางไม่ให้ผิดพลาด 2.  
ควรมีการประชุมนดัหมายการเดินทางล่วงหนา้ก่อนลงมือปฏิบติังานจริง 
 
 



  

กติติกรรมประกาศ 
 

 โครงการเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซ่ึงเน้ือหาโครงการเล่มน้ีจะเร่ิมตั้งแต่การน าเสนอโครงการ การท าแผน
ธุรกิจ ตลอดจนผลการด าเนินงาน 
 คณะนักศึกษาผู ้จ ัดท าโครงการรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากหากท่านได้รับประโยชน์จาก
โครงการเล่มน้ีเพราะจะท าให้ผูอ่้านรู้สึกถึงกระบวนการและขั้นตอนในการประกอบธุรกิจและ
สามารถพฒันาธุรกิจของตนเองไดใ้นอนาคต 
 ท้ายน้ีคณะผูจ้ดัท าโครงการ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อุดมพร เปตานนท์ ท่ีปรึกษา 
โครงการ อาจารย์กันตชาติ เมธาโชติมณีกุล อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเป็นอย่างยิ่งท่ีได้แนะน าจน
โครงการส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และผูจ้ดัท าโครงการหวงัว่าโครงการเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่
ท่านไม่มากก็นอ้ย หากผดิพลาดประการใดตอ้งการขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
                   ขอขอบพระคุณ 
          คณะผู้จัดท า 

โครงการซุปเปอร์ คลนี 
        (Super Clean) 
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บทที ่1 
บทน า 

 
หลกัการและเหตุผล 
 การท าความสะอาดท่ีอยูอ่าศยัเป็นส่ิงจ าเป็นของมนุษยใ์นการด าเนินชีวติ แต่การใชชี้วิตของ

คนในปัจจุบนัน้ีไม่ค่อยมีเวลาอยูบ่า้นเน่ืองจาก ออกไปท างานแต่เชา้กลบัอีกทีก็ใกลค้  ่าแลว้ กลบัมา

บา้นร่างกายก็ตอ้งการพกัผอ่นเพื่อท่ีจะต่ืนไปท างานอีกวนัต่อไป เลยท าใหเ้วลาส่วนใหญ่อยูท่ี่ท  างาน

ส่วนมาก บางคร้ังอาจท างานวนัจนัทร์-วนัอาทิตยจ์นบางคร้ังไม่มีเวลาในการท าความสะอาดหรือ

ดูแลบา้นละเลยการดูแลบา้นหรือห้องพกัจนเป็นปัญหาของผูพ้กัอาศยั ผูพ้กัอาศยัอาจไม่มีเวลาใน

การท าความสะอาดบา้นอย่างล ้ าลึกบางคนคิดว่าแค่กวาดหรือถูก็สะอาดแล้ว แต่คราบสกปรกฝัง

แน่น หรือฝุ่ นก็ยงัอยู่ในห้องของผูพ้กัอาศยัเช่นเดิมถ้าไม่มีการท าความสะอาดอย่างล ้ าลึก ความ

สกปรกอาจจะส่งผลต่อสุขอนามยัของเราในการใช้ชีวิตประจ าวนั การท าความสะอาดท่ีอยูอ่าศยั

หรือสถานท่ีท่ีเราพกัอาศยัอยูน่ั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เพราะ ถา้เราไม่ถา้ท าความสะอาดจะท าให้ส่ิง

สกปรกสะสมรวมถึงฝุ่ นท่ีเป็นปัญหาต่อการพกัผอ่นหรือระบบทางเดินหายใจได ้ห้องพกัเป็นส่ิงท่ี

เราใชใ้นการพกัผอ่นควรสะอาดไร้ส่ิงสกปรกไม่ใหมี้ฝุ่ นหรือคราบสกปรกฝังแน่น 

 ประโยชน์ของการบริการท าความสะอาดบา้น ก็คือ หน่ึงทางเลือกส าหรับผูพ้กัอาศยัท่ีไม่มี
เวลาท าความสะอาดบา้นหรือห้องพกั การท าความสะอาดห้องพกัก็เหมือนการรักษาสุขอนามยั
ความสกปรกมีทั้งเช้ือโรค หรือ มีฝุ่ น ท่ีอาจส่งผลต่อคนท่ีเป็นภูมิแพ ้ บริการท าความสะอาดเป็นตวั
ช่วยในการอ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูไ้ม่มีเวลาท าความสะอาดบา้น สามารถช่วยดูแลสถานท่ี
ของคุณใหส้ะอาดเอ่ียม ท่ีท าใหห้มดห่วงเร่ืองความสกปรกไปไดเ้ลย  
               
            ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการจึงมีแนวคิดในการท าธุรกิจบริการท าความสะอาดบา้นหรือ

หอ้งพกัโดยท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งเปลืองแรงและไร้ความกงัวลใด ๆ เร่ืองทรัพยสิ์น เพราะมีการคดัเลือก

ทีมงานคุณภาพ ใหบ้ริการท าความสะอาดบา้น ซ่ึงเราเป็นอีกหน่ึงทางเลือก  เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีไม่มีเวลาในการท าความสะอาดบา้น สร้างความสะดวกสบายและ

เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกรูปแบบข้ึนดว้ย    



  

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
           1.เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
           2.เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจบริการ และสร้างรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
           3.เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 

เป้าหมายของโครงการ 

           1.สร้างผลก าไร รายได ้ใหก้บันกัศึกษา 

            2.ธุรกิจบริการไดก้ าไรมากกวา่ ลงทุนและคืนก าไรใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม 

 
การติดตามผลและการประเมิน 

           1.น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
           2.แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 
           3.รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาน 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

           1.การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
           2.สามารถสร้างประสบการณ์ในธุรกิจการบริการ เพิ่มรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
           3.ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม และสามารถ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การด าเนินการโครงการในคร้ังน้ีผูด้  าเนินโครงการไดแ้นวคิด ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินโครงงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี/ 
1.  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.  แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 
3.  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) 
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1.    แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 “ความพึงพอใจ” ไดมี้การศึกษามาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1

เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยให้งานส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ให้บริการจากผูบ้ริหารจะด าเนินการให้ผูป้ฏิบติังานให้บริการเกิดความพึงพอใจในการท างานแลว้
ยงัจ าเป็นตอ้งด าเนินการท่ีจะให้ผูม้าใช้บริการเกิดความพึงพอใจดว้ยเพราะความเจริญเติบโตของ
งานบริการปัจจยัท่ีเป็นตวับ่งช้ีคือ จ านวนผูม้าใชบ้ริการดงันั้นผูบ้ริหารท่ีชาญฉลาดจึงควรอยา่งยิ่งท่ี
จะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจยัและองค์ประกอบต่าง ๆท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจทั้งผูใ้ห้บริการและ
ผูรั้บบริการ 

  ธนียา   ปัญญาแกว้ ( 2541:12 ) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ส่ิงท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจท่ีเก่ียวกบั
ลกัษณะของงาน ปัจจยัเหล่าน้ีน าไปสู่ความพอใจในงานท่ีท า ไดแ้ก่ ความส าเร็จ การยกยอ่ง ลกัษณะ
งาน ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ เม่ือปัจจยัเหล่าน้ีอยูต่  ่ากวา่ จะท าให้เกิดความไม่พอใจงาน
ท่ีท า ถ้าหากงานให้ความก้าวหน้า ความทา้ทา้ย ความรับผิดชอบ ความส าเร็จและการยกย่องแก่
ผูป้ฏิบติังานแลว้ พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานเป็นอยา่งมาก 

  วิทย  ์   เท่ียงบูรณธรรม (2541:754) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความ
พอใจ การท าใหพ้อใจ ความสาแก่ใจ ความหน าใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย  
 วรุิฬ   พรรณเทว ี(2542 : 11 ) ใหค้วามหมายไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ
ของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ซ่ึงเป็นอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึง ส่ิงใดอย่างไร ถ้า
คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทาง
ตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้



  

 กาญจนา   อรุณสุขรุจี ( 2546 : 5 ) กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษย ์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบวา่ บุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น และตอ้งมีส่ิงท่ีตรงต่อความ
ตอ้งการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 กชกร   เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ไดก้ล่าวถึง  ความหมายของความพึงพอใจว่า ส่งท่ี
ควรจะเป็นไปตามความตอ้งการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของบุคคลอีก
รูปแบบหน่ึง   ซ่ึงเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บอาจจะมาก
หรือนอ้ยก็ได ้ และเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ  แต่ก็
เม่ือไดส่ิ้งนั้น  สามารถตอบสนองความตอ้งการ  หรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได ้ก็จะเกิดความรู้สึก
บวก เป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงั ก็จะท าให้เกิด
ความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจจิต 
 ตินนัท ์ เดชะคุปต์ (2538, หนา้ 27-28) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ ความ
พึงพอใจของผูบ้ริการ ไดแ้ก่  
 1.  ผลิตภณัฑ์บริการ ความพึงพอใจของผู ้รับบริการ จะเกิดข้ึนเม่ือได้รับการบริการท่ีมี 
ลกัษณะคุณภาพ และระดบัการให้บริการตรงกบัความตอ้งการ ความเอาใจใส่ของผูใ้ห้บริการ และ 
คุณภาพบริการ  
 2.  ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการข้ึนอยู่กบัราคาค่าบริการท่ีผูรั้บบริการ 
ยอมรับหรือพิจารณาว่าเหมาะสมกบัคุณภาพของบริการ ตามความพอใจท่ีจะจ่าย (willingness to 
pay) ของผูรั้บบริการ ทั้งน้ีเจตคติของผูรั้บบริการท่ีมีต่อราคาค่าบริการกบัคุณภาพการบริการของแต่
ละบุคคลจะแตกต่างกนัออกไป  
 3.  สถานท่ีบริการ การเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการยอ่มก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อบริการท าเลท่ีตั้ง และการกระจายสถานท่ีให้บริการให้ทัว่ถึงเพื่ออ านวย ความ
สะดวกแก่ผูรั้บบริการ  
 4.  การส่งเสริมการแนะน าบริการ ความพึงพอใจของผู ้รับบริการเกิดข้ึนไดจ้ากการได้ยิน 
ขอ้มูลข่าวสาร หรือบุคคลอ่ืนกล่าวถึงคุณภาพการบริการในทางบวก ซ่ึงหากตรงกบัความเช่ือท่ีมีอยู ่
ก็จะรู้สึกดีกบับริการดงักล่าวอนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหมี้ความตอ้งการการบริการตามมาได ้
 5.  ผูใ้ห้บริการเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังานบริการให้ผูรั้บบริการเกิด 
ความพึงพอใจ ผู ้บริหารการบริการท่ีมีวางนโยบายการบริการควรค านึงถึงความส าคัญของ 
ผูรั้บบริการเป็นหลกั ยอ่มสามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริการใหเ้กิดความพึงพอใจไดง่้าย  
 6.  สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมบรรยากาศของการบริการ มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  
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 7.  กระบวนการบริการ วธีิการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคญั    การ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู ้รับบริการ ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการส่งผลให้การ 
ปฏิบติังานบริการแก่ผูรั้บบริการมีความคล่องตวั และสนองตอบความต้องการของผูรั้บบริการได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 
2.    แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 

คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึง การประเมินของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความ
ดีเลิศหรือความเหนือกว่าของการบริการซ่ึงพาราซุรามานซีแทมล์ และเบอร์ร่ี (Parasuraman, 
Ziethaml and Berry, 1990, pp. 12-40) ไดเ้สนอเพิ่มเติมวา่ คุณภาพของ การบริการตามความรับรู้ 
(Perceived Service Quality) ของผูบ้ริโภค คือ การประเมิน หรือ การลงความเห็นเก่ียวกบัความดี
เลิศของการให้บริการโดยรวม เป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจาก การเปรียบเทียบของผูบ้ริโภค ระหว่าง
ความคาดหวงัของพวกเขาเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ และการบริการท่ีพวกเขาไดรั้บจริง 

ปรัชญา  เวสารัชช์(2523, หนา้ 20 - 21 อา้งถึงใน สุนนัทา  ทวีผล, 2550, หนา้ 15) กล่าวถึง 
การใหบ้ริการสรุปได ้ดงัน้ี   

1.  ท าใหผู้รั้บบริการเตม็ใจ และไม่เกิดความทุกขค์วามเครียดในการมารับบริการตอ้งท าให ้
ประชาชนเกิดความรู้สึกพอใจ หรือแปลกใจท่ีไม่เลวร้ายอยา่งท่ีคิด   

2.  อยา่ปล่อยใหผู้รั้บบริการอยูท่ี่หน่วยบริการนานเกินไป หากมีผูรั้บบริการมาติดต่อ ก็ตอ้ง
ใหผู้รั้บบริการออกจากหน่วยบริการให้เร็วท่ีสุด ทั้งน้ีรวมทั้งพยายามจดับริการให้เสร็จเสียใน คราว
เดียวกนัจะไดไ้ม่ตอ้งเป็นภาระมาติดต่ออีกในเร่ืองเดิม 

3.  อย่าท าผิดพลาดจนผูม้ารับบริการเดือดร้อน หวัหนา้หน่วยลงมาดูแล และพบปะดว้ย
ตนเองและสร้างความพอใจดว้ยการอ านวยความสะดวกเป็นพิเศษใหเ้ท่าท่ีสามารถท าได ้  

4.  สร้างบรรยากาศของหน่วยบริการให้น่าร่ืนรมย ์โดยการจดัสถานท่ีให้ร่มร่ืนมีท่ีนัง่พกั 
พนกังาน ขา้ราชการ แต่งตวัเรียบร้อย สุภาพ สถานท่ีดูสะอาด  

5.  ท าให้ผูรั้บบริการเกิดความคุน้เคยกบับริการโดยจดัป้ายประชาสัมพนัธ์แนะน ามี 
ขั้นตอนอยา่งไรมีพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงพร้อมจะตอบค าถาม  
 6.  เตรียมความสะดวกใหพ้ร้อมจดัส่ิงอ านวยความสะดวก มีค าแนะน า 

สมิต  สัชฌุกร (2542, หนา้ 13 อา้งถึงใน สุนนัทา  ทวีผล, 2550, หนา้ 14) ให้ความหมายวา่ 
การบริการเป็นการปฏิบติังานท่ีกระท าหรือติดต่อเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ไดใ้ช ้
ประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ทั้งดว้ยความพยายามใด ๆ ก็ตามดว้ยวิธีการหลากหลายในการท าให ้
บุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจดัไดว้า่เป็นการให้บริการทั้งส้ิน การจดัอ านวย ความ
สะดวก การสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถ 
ด าเนินการไดห้ลากหลายวธีิจุดส าคญัคือ เป็นการช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
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3 .   ทฤษฎส่ีวนประผสมทางการตลาด (7P’s) 
  1.  ผลติภัณฑ์ (Product) คือส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้
พึงพอใจ อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้การพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการ จะตอ้งพิจารณา
ถึงตวามตอ้งการของผูบ้ริโภคขอบเขตของคุณภาพของบริการ ระดบัชั้นของบริการ ตราสินคา้ สาย
การบริหาร การรับประกนั และบริการหลงัการขายเป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการ
ของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ  โดยทัว่ไปแล้ว  ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น  2  ลักษณะ คือ  ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัต้อง
ได ้ และ  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้
    1.1   ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได้   สินคา้ (Goods) ท่ีผูซ้ื้อซ้ือไปเพื่อน าไปบริโภคอุปโภค
เองหรือซ้ือไปส าหรับใช้ในครัวเรือนขั้นสุดทา้ย มิไดเ้ป็นการซ้ือเพื่อน าไปผลิตหรือขายต่อ เรียกผู ้
ช่ือน้ีวา่ ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย สินคา้ท่ีใชเ้พื่อการบริโภค 
   1.2   ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้  บริการ การให้บริการและการรับบริการตอ้งเกิดข้ึน
พร้อม ๆ กนั ไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและการบริโภคบริการออกจากกนัได ้ดงันั้นจึงเป็น
ขอ้จ ากดัในดา้นผูใ้ห้บริการท่ีเป็นบุคคลและขอ้จ ากดัดา้นเวลา ซ่ึงท าให้สามารถให้บริการไดเ้พียง
คร้ังละ 1 ราย พนกังานผูใ้ห้บริการ 1 คนจึงไม่สามารถให้บริการแก่ลูกคา้หลายๆ รายในเวลา
เดียวกนัได ้
  2. ราคา (Price)  ราคาเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งส าคญัในการตลาด คือ คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บท่ีจะ
ไดก้ลบัมาในรูปแบบของเงิน ลูกคา้จะท าการไตร่ตรองระหวา่งประโยชน์ท่ีจะไดรั้บและราคาท่ีตอ้ง
จ่ายของบริการเสมอ และอาจจะมีการเปรียบเทียบกบับริการของท่ีอ่ืนดว้ย ในดา้นน้ีคุณตอ้งค านึงถึง
ความเหมาะสม และส ารวจคู่แข่งก่อนท่ีจะปล่อยการบริการนั้นออกสู่ตลาดเต็มตวั หรือจะมีหลาย
ระดับราคาเพื่อให้ลูกค้าได้เลือก ก็เป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีนักการตลาดน ามาใช้กัน ราคาถือว่ามี
ความส าคญัมาก เพราะลูกคา้ สามารถหาขอ้มูล และเปรียบเทียบราคาออนไลน์ได้สะดวก และ
รวดเร็วมากข้ึน เง่ือนไขการช าระเงินก็เป็นอีกเร่ืองท่ีตอ้งบริหารให้ดี เพราะมีเร่ืองของการช าระ
ล่วงหน้า ท่ีท าให้ซับซ้อนยิ่งข้ึน ส่ิงท่ีจะช่วยให้หลีกเล่ียงได ้เช่น เรียกชนิดของห้องให้แตกต่างกนั 
และใหส่ิ้งอ านวยความสะดวกแตกต่างกนั เช่น รวมอาหารเชา้แลว้, รวมรถรับ-ส่งจากสนามบิน เป็น
ตน้ เพื่อใหย้ากต่อการเปรียบเทียมราคาของลูกคา้ซ่ึงจะมีวธีิก าหนดราคาง่ายต่าง ๆ ดงัน้ี 
  2.1   ตั้งราคาสินคา้จากตน้ทุน   วิธีน้ีถือเป็นวิธีคลาสสิกในการตั้งราคาสินคา้ นิยมเรียก
กนัวา่วธีิ Cost Plus คือ ค านวณตน้ทุนสินคา้ให้ไดก่้อน หลงัจากนั้นค่อยคิดวา่ตอ้งการก าไรเท่าไหร่
ค่อยบวกเขา้ไปเป็นราคาขาย 
  2.2   ตั้งราคาสินคา้จากตลาด   วธีิน้ีก็ใชก้นัมากและวธีิไม่ซบัซอ้น หลกัการง่ายๆ คือ เรา
ไปส ารวจราคาสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัของเราในทอ้งตลาด หลงัจากนั้นก็มาตั้ง
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ราคาให้ลอ้กบัตลาดไป โดยอาจจะปรับเพิ่มปรับลดราคานิดหน่อย เพื่ออิงกบัคุณภาพสินคา้ของเรา
กบัทอ้งตลาด 
  2.3   ตั้งราคาสินคา้จากลูกคา้   วิธีน้ีถือเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดและตอบโจทยก์บัสภาพตลาด
ปัจจุบนัมากท่ีสุด คือ การตั้งราคาสินคา้ โดยอา้งอิงจากความรู้สึกลูกคา้ว่า ลูกคา้จะยอมซ้ือสินคา้
และบริการน้ีของเราราคาเท่าไหร่ 
  3.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  คือ เป็นส่ือกลางในการส่งสินคา้ หรือบริการให้ลูกคา้ 
กลยุทธ์ในดา้นน้ีก็จะตอ้งพิจารณาดา้นท าเลท่ีให้คนมาใช้บริการ (Location) และช่องทางในการ
น าเสนอบริการ(Channels) ผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม สินคา้นั้นคงใชป้ระโยชน์ได้
ในกลุ่มผูบ้ริโภคจ านวนนอ้ยเท่านั้น ถา้ผูผ้ลิตไม่ทราบวา่สินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาแลว้จะไปขายท่ีไหน การ
จัดจ าหน่ายหรือการอธิบายถึง Place เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมและสถาบันการตลาดท่ีสร้าง
อรรถประโยชน์ทางดา้นเวลา สถานท่ีและความเป็นเจา้ของ เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายได้และเป็น กระบวนการในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ และบริการจาก
ผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ ผูบ้ริโภค 
  4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)   กระบวนการทางด้านการติดต่อส่ือสารทาง
การตลาด ระหวา่งผูซ้ื้อ ผูข้าย และผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการซ้ือ เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลชกัจูงใจ หรือ
ตอกย  ้าเก่ียวกบัการบริการและตรายี่ห้อ รวมทั้งเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความเช่ือ
ทศันคติความรู้สึกและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย   ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นการ
ประสานงานของผูข้ายในการพยายามใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พื่อแจง้ขอ้มูลและจูงใจ เพื่อขายบริการ
หรือส่งเสริมความคิด การส่งเสริมการตลาดถือเป็นหนา้ท่ีหน่ึงของการตลาด เพื่อการติดต่อส่ือสาร
กบักลุ่มเป้าหมาย โดยข่าวสารอาจจะเป็นข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ ราคา หรือคนกลางในช่องทาง
การจดัจ าหน่าย เช่น การแจกใบปลิว หรือ การท าการโฆษณา 
  5.  ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองภายในท่ีตอ้งให้ความ
ใส่ใจไม่แพก้นั จึงเป็นเร่ืองแรงท่ีถูกเพิ่มข้ึนมาจาก 4Ps กลยุทธ์น้ีตอ้งให้ความส าคญัไปท่ีการ
คดัเลือก การฝึกอบรม และให้ผลตอบแทนหรือรางวลัเพื่อจูงใจ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ไดอ้ยา่งดี สามารถแข่งขนัทางดา้นบริการกบัคู่แข่งได ้เจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการจะตอ้งมีทศันคติ 
และไหวพริบท่ีดี ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการได้อย่างทนัท่วงที แก้ไขปัญหาภายใต้
นโยบายของการบริการ สร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กบัผูบ้ริโภคได ้เพราะบริการยิ่งมีช่ือเสียง 
ลูกคา้ยิง่คาดหวงักบัการบริการของพนกังาน ส่วนของพนกังานตอ้งเหมาะสม 
  6.  ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 
เป็นการสร้างคุณภาพดา้นรูปแบบการให้บริการให้สามารถจบัตอ้งได ้เช่น พนกังานตอ้งแต่งตวัให้
เรียบร้อย เส้ือผา้สะอาด ค าพูดตอ้งสุภาพ การให้บริการรวดเร็ว และค านึงถึงคุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ 
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีมียี่ห้อท่ีธุรกิจบริการใช ้ก็เป็นอีกหน่ึงหลกัฐานท่ี

7 



  

แสดงให้ลูกคา้เห็นถึงระดบัของการให้บริการ กลยุทธ์ดา้นน้ีจะช่วยสร้างความประทบัใจตั้งแต่คร้ัง
แรกท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 
  7. ด้านกระบวนการบริการ (Process)เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกับระเบียบการท างานด้านบริการ 
เสนอให้ผูใ้ช้บริการ เพื่อมอบความประทบัใจและความมัน่ใจในการใช้บริการให้ลูกคา้ท่ีส าคญั
เคร่ืองมือก็ตอ้งสะอาด มีสภาพพร้อมใช้งานไดต้ลอดเวลา นอกจากนั้นควรจดั สถานท่ี ส านกังาน
ของธุรกิจรับเหมาท าความสะอาดให้ดูสะอาด มีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย สวยงามเพื่อเพิ่มความ
มัน่ใจ น่าเช่ือถือ และไวใ้จในการใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 
 
4.    ทฤษฎพีฤติกรรมของผู้บริโภค 
         การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ข พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือบริการ
หรือใช้บริการของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนอง
ของธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีส าคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาบริการให้ดีข้ึน ในตลาดปัจจุบนั
ถือวา่ผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ และมีความส าคญัท่ีสุดของนกัธุรกิจ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารการตลาด 
จะตอ้งศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคให้ละเอียด ถึงสาเหตุของการซ้ือ การเปล่ียนแปลงการซ้ือ การตดัสินใจ
ซ้ือ ฯลฯ จะช่วยให้ผูบ้ริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของกิจการไดถู้กตอ้งว่ากลุ่มผูบ้ริโภค
เหล่านั้นตอ้งการอะไร มีพฤติกรรมการซ้ืออยา่งไร แรงจูงใจในการซ้ือเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ี
ผูบ้ริโภคน ามาตดัสินใจซ้ือคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจซ้ือข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด 

ตยาพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการ
ตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญั
ต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

สุปัญญา ไชยชาญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ี
แสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552 : 241) ไดก้ล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้หรือ 
บริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 

ธนกฤต วนัต๊ะเมล์ (2554 : 90) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกใน
การคน้หา การซ้ือ การใช้ การประเมิน และการก าจดัทิ้งซ่ึงสินคา้ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ของ
ผูบ้ริโภค 
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ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ(Dispose) 
ของสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 

ปณิศา มีจินดา (2553:10) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบับุคคลหรือกลุ่มในการจดัหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช้ และการจดัการภายหลงัการบริโภค
ผลิตภณัฑ/์บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาหน่ึง  
 
5.   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 
  จิรานุช  เหล่ือมศรีจันทร์ และคณะ( 2561) โครงการการ บริการท าความสะอาดบา้น  
(Home Cleaning Services)โดยมีวตัถุประสงคข์องโครงการ  คือ1) เพื่อให้บรรลุ วตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ของวิชาโครงการ2) เพื่อปลูกฝังและสร้างแนวคิดเชิงบวกต่อการบริการ3) เพื่อให้นกัศึกษา
เกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม4) เพื่อกระตุน้ให้เกิดความรู้สึกท่ี ดีต่อการบริการ
และอยากพฒันาตนเองให้เป็นผูบ้ริการท่ีมีคุณภาพมีวิธีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้น
เตรียมการขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ และ ขั้นประเมินผล ขั้นท่ี 3 จากผลการด าเนินงานสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  จากการด าเนินโครงการบริการท าความสะอาดบา้นท าใหเ้กิดการศึกษาคน้ควา้หา ขอ้มูล
เพิ่มเติม ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในการวางแผนการให้บริการและสามารถวางแผน  กลยุทธ์การ
ใหบ้ริการจริงไดจ้ากวชิาการตลาดท่ีไดเ้รียนมา สามารถน าไปประกอบอาชีพการ งานไดจ้ริงในการ
ด าเนินชีวิต และยงัสร้างรายไดใ้ห้แก่ผูจ้ดัท าโครงการ ไดรู้้จกัการท างาน ร่วมกนัเป็นทีม ท าให้เกิด
ความสามคัคีกนัในหมู่คณะ ไดรั้บประสบการณ์จากการท างาน และน าไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างมี
คุณค่าและเกิดประโยชน์ 
  2.  วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ สถานท่ีเร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ เดือนมิถุนายน2561ถึง
เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 สถานท่ีปฏิบติังาน เลขท่ี 42/79 แบร่ิง ซอย 9 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
  3.  ผลการด าเนินงานคา้นงบประมาณ งบประมาณในการลงทุนเป็นเงิน 4,250 บาท จากผล
การส ารวจทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน โดยถามเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาด (7P's) 
  1.  จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการท าความสะอาดบา้น (Home Cleansing)เม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นบริการ อยูใ่นระดบัมาก(x ̄ 4,47, SD-
0.50) รองลงมาคือดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก (x ̄-4.37, SD-0.59) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้น
สภาพแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ =4.07, SD-0.71) 
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  2. เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ 
   2.1 ดา้นบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ -4.47, SD-0.50) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความสะอาดในการบริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x ̄ -4.56,SD-
0.50) รองลงมาคือ ตรงตามเวลานดัหมาย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x ̄ -4.50, SD-0.58) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ความเรียบร้อยในการท าความสะอาด อยูใ่นระดบัมาก (x-4.36, SD-0.63) 
   2.2 ดา้นราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ -4.37, SD-0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ รูปแบบการคิดราคาต่อคร้ัง อยู่ในระดบัมาก (x ̄ -4.38, SD-0.68)
รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัรายไดใ้ช้บริการ อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ -4.38, SD-0.70) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ -4.36, SD-0.66) 
   2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ -4.22, SD-0.70) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์เหมาะสมกบัสถานท่ีให้บริการ อยู่
ในระดบัมาก (x ̄ -4.24, SD-0.80) รองลงมาคือ ช่องทางการติดต่อสะดวกต่อการใชบ้ริการ อยู่ใน
ระดบัมาก (x ̄ =4.22, SD- 0.79) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ความสะดวกในการเดินทาง อยูใ่น
ระดบัมาก (x ̄ =4.20, SD=0.76) 
   2.4  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ -4.30, SD-0.56) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ มีการจดัท าเวบ็เพจของร้านอยูใ่นระดบัมาก(K-
4.36, SD= 0.80) รองลงมาคือ จดัส่วนลดโปรโมชัน่ส่วนลด 20% อยู่ในระดบัมาก (x ̄ -4.30,SD-
0.71) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ มีการจดัท าป้ายหนา้ร้าน อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ -4.24,เฉล่ียต ่าSD-
0.69) 
   2.5  ดา้นบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ -4.19, SD-0.64) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความสุภาพของพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ -4.38, SD-0.75) 
รองลงมาคือความเหมาะสมในการแต่งกายของพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ -4.18, SD-0.72) และ y 
4 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ หนักงานสามารถให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ได้ อยู่ในระดบัมาก (x ̄ -4,00, 
SD=0.81) 
   2.6  ดา้นขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ -4.20, SD-0.66) เม่ือ 
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความเหมาะสมของอุปกรณ์การให้บริการ อยู ่
ในระดับมาก (x ̄ -4.32, SD-0.68) รองลงมาคือระยะเวลาในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก 
(x ̄ =4.18,4 SD-0.75) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ความถูกตอ้งในการให้บริการ อยูใ่นระดบัมาก 
(x ̄ -4.14, SD=0.83) 2.7 ดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ =4.07, SD-0.71) เม่ือ
พิจารณาเป็นายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือรองลงมาคือความสะอาดบริเวณรอบ ๆ และ
ภายในร้าน อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ -4.10, SD-0.79) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การตกแต่งร้าน
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สามารถดึงดูดความสนใจไดอ้ยู่ในระดบัมาก (x ̄ -4.00, ความสวยงามในการตกแต่งร้าน (x ̄ -4.12, 
SD-0.77) SD-0.81) 

สรวิชญ์  ไชยหงษา และคณะ (2561) โครงการประเภทธุรกิจ บริการท าความสะอาด (Full 
cleaning service) วตัถุประสงคเ์พื่อ (1.) เพื่อให้ บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการเช่น
จดัท ารูปเล่มโครงการและให้บริการท าความสะอาด (2.) เพื่อให้นกัศึกษาไดรู้้จกัการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ไดเ้ช่น สามารถตอบค าถามลูกคา้ได ้(3.) เพื่อให้ นกัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือ
ปฏิบติังานกนัเป็นทีมเช่นการแบ่งหน้าท่ีในการท างานของแต่ละ 4 ขั้นท่ีคนให้เท่า ๆ กนั มีวิธีการ
ด าเนินการ3 ขั้นตอน คือขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ ขั้นท่ี 3 ขั้น ประเมินผล จากผล
การด าเนินงานสรุปได้ดงัน้ี 1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ 
มิถุนายน 2561 ถึงกุมภาพนัธ์ 2562 สถานท่ี คือ ตลาดนดัซอยวทิยกุารบิน สุขุมวิทร9 ต าบลทา้ยบา้น
ใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดั สมุทรปราการผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ มีงบประมาณลงทุน 
1,800 บาท สมาชิกในกลุ่มช่วยกนั ออกเงินคนละ 500 บาท และเพิ่มอีกคนละ 100 บาท 2. ผลท่ีคาด
วา่จะไดรั้บจากการด าเนินโครงการ (1.) การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ การเรียนรู้ของวิชา
โครงการและจดัท ารูปเล่มใครงการ (2.) ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมี ความร่วมมือ
จากการท างานเป็นทีม (3.) สามารถร่วมดว้ยช่วยกนัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ช่นการ ท างานเป็นท่ี
มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย 
 สุทธิดา น้อยเหลือ  และคณะ (2561)  โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทบริการท าความ
สะอาดหรรษา  มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการดงัน้ี 1.  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ของวชิาโครงการ 2. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 3.  
เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้อาชีพเสริม มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอนคือ 1.  ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2.  ขั้น
ด าเนินการและขั้นท่ี 3. ขั้นประเมินผลจากผลการด าเนินงาน สรุปดงัน้ี 
 วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการคือเร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 9 มิ.ย. 2561 ถึง 22 
ก.พ. 2562 สถานท่ีด าเนินโครงการคือบริการผ่านระบบออนไลน์ติดต่อผ่าน Facebook : Mef 
Cleaning 
 ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณมีเงินลงทุน 4,100 บาทไดก้ าไรทั้งส้ิน 4,700 บาทหกัทุน
จากการด าเนินการ 4,100 บาทรวมก าไรสุทธิ 600  บาทแบ่งก าไรให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คนเท่าๆกนั
คนละ 200.00 บาทสมาชิก 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากาการด าเนินโครงการ 1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ของวชิาโครงการ 2. ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างาน
กนัเป็นทีม 3. ไดมี้ธุรกิจส่วนตวัและรายไดเ้ป็นของตวัเอง 
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานโครงการคือ 1. สมาชิกในกลุ่มขาด
ความรับผิดชอบในการท างานมาปฏิบติังานล่าชา้ท าให้ผูรั้บบริการเกิดความไม่พอใจ 2. สมาชิกใน
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กลุ่มขาดความกระตือรือร้นในการท างานและปฏิบติังานผิดพลาดบ่อยคร้ัง 3. การปฏิบติังานใน
พื้นท่ีต่าง ๆ บางคร้ังไปยงัพื้นท่ีไม่ถูกต้องเพราะไม่คุ ้นเคยในสถานท่ีอาจท าให้ไปถึงสถานท่ี
ปฏิบติังานล่าชา้ 
 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาโครงการประเภทบริการท าความสะอาดหรรษา 1. 
ประธานกลุ่มควรจดัประชุมสมาชิกช้ีแจงหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มวาง
แผนการท างานของตนเองไวล่้วงหนา้ 2. สมาชิกในกลุ่มควรมีความกระตือรือร้นในการท างานเพื่อ
การปฏิบติังานไม่เกิดความผดิพลาด 3. ควรมีการส ารวจพื้นท่ีต่าง ๆ ก่อนเวลาไปปฏิบติังานจริงเพื่อ
การเดินทางท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วในการเดินทาง 
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บทที ่3 

วธิีการด าเนินโครงการ 

 

วธีิการด าเนินการ 
 
ขั้นตอนที ่1 ขึน้เตรียมการ 

1.  เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ 
2.  ประชุมวางแผนงานวางแบบและจดังบประมาณเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
3.  ร่างโครงการและขอค าอนุมติัโครงการ 
4.  ประธานมอบหมายงานตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดใหส้มาชิกในกลุ่ม 
5.  จดัท าเวบ็เพจเพื่อท่ีจะบริการ 
6.  จดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีจะบริการผูบ้ริโภค 

 
ขั้นตอนที ่2 ขั้นด าเนินการ 

1.  จดัเตรียมอุปกรณ์การด าเนินงาน 
2.  ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ 
3.  ทดลองปฏิบติัการบริการประเมินผลการปฏิบติั 
4.  ปฏิบติัด าเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการท่ีวางแผนไว ้
5.  เช็คถามลูกคา้ถึงความพึงพอใจ 

 
ขั้นตอนที ่3 ขั้นประเมินผล 

1.  สรุปผลงานการปฏิบติังาน 
2.  ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
3.  ประเมินผลในการปฏิบติังาน 



  

ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ปี 2561 ปี 2562 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1. เตรียมคิดรูปและการหา
ขอ้มูลการด าเนินโครงงาน 

 
        

2. ประชุมวางแผนงาน วาง
รูปแบบงานและจดัสรร
งบประมาณ 

 
        

3. ร่างโครงการเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

 
       

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์
และสถานท่ีท่ีจะท าการ
บริการ 

 
 

      

5. จดัท าแผนธุรกิจและ
แผนการตลาด 

 
 

      

6. ลงมือปฏิบติังานตาม
แผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีวางไว ้

   

 

    

7. สรุปผลการปฏิบติังาน         

8. ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

       
 

 

วนั  เวลา  สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ีปฏิบติังาน   63 หมู่ 4 ซอยวดัส าโรงเหนือ ต าบล ส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง 
จ. สมุทรปราการ 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์  
งบประมาณในการลงทุนคนละ  400 บาท  รวมเป็นเงิน          1,200   บาท 
1.   ป้ายร้าน 300   บาท 
2.   น ้ายาเช็ดกระจก   ขนาด 1800 มิลลิลิตร 110   บาท 
3.   น ้ายาลา้งหอ้งน ้า   ขนาด 900มิลลิลิตร / 3ขวด 160   บาท 
4.   น ้ายาถูพื้น  ขนาด 2200มิลลิลิตร 120   บาท  
5.   ไมถู้พื้น 200   บาท 
6.   ไมก้วาด 100   บาท 
7.   ผา้เช็ดโตะ๊ เช็ดตามขอบหนา้ต่าง                                          60    บาท 
8.   ถุงมือยาง                                                                               60    บาท 
9.   ไมข้ดัหอ้งน ้า                                                                         40    บาท 
10.   เคร่ืองดูดฝุ่ น  (ทางบา้นมีอยูแ่ลว้)    -     บาท 
11.   ผา้ปิดจมูก                                                                           50    บาท 
รวม             1,200    บาท 

 

ความเป็นมาของธุรกจิ 
 การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบนัน้ีเอาเวลาส่วนใหญ่อยู่ท่ีท  างาน ท างานจนบางคร้ังไม่มีเวลา
ในการท าความสะอาดหรือดูแลบา้นเน่ืองจากตอ้งต่ืนไปท างานแต่เช้าจนค ่ากลบับา้นมาก็ตอ้งการ
การพกัผอ่นจนละเลยการดูแลบา้นหรือหอ้งพกัจนเป็นปัญหาของผูพ้กัอาศยั คือ การท าความสะอาด
ท่ีอยูอ่าศยั ผูพ้กัอาศยัอาจไม่มีเวลาในการท าความสะอาดบา้นอยา่งล ้าลึก 
 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ  จึงไดมี้แนวคิดในการท าธุรกิจบริการท าความสะอาดบา้น  
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีไม่มีเวลาในการท าความสะอาดบา้นและเป็น
การเพิ่มช่องทางการตลาดอีกรูปแบบข้ึนดว้ย     
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แผนการบริการจดัการ 
1. นางสาวปิยะวรรณ   ยิง่ยงสันต ์     ประธานโครงการ 
2. นางสาวคณิศร         รัตนะ                                  พนกังานบริการ 
3. นายสุทธิพงษ ์          แสงแกว้                                                          พนกังานบริการ 

 
                                                 แผนการบริหารจัดการ 

    

นางสาวปิยะวรรณ  ยิง่ยงสันต ์

    ประธานโครงการ 

 

      

       นางสาว คณิศร  รัตนะ           นายสุทธิพงษ ์ แสงแกว้ 

           พนกังานบริการ      พนกังานบริการ
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แผนการตลาด 
 

กลยุทธ์ผลติภัณฑ์  
บริการการท าความสะอาดบา้น มีความประสงคเ์พื่อช่วยดูแลรักษาความสะอาดบา้น เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีไม่มีเวลาท าความสะอาดบา้นและลูกคา้ท่านท่ีไม่ชอบความ
สกปรก พิกดั ปู่เจา้-พระประแดง 

 
 

กลยุทธ์ราคา 
 ใช้นโยบายราคาเดียว ราคา 259 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง ลูกคา้สามารถช าระเป็นเงินสด และ
สามารถช าระผา่นระบบ K-Mobile Banking และ SCB EASY ของทางร้าน 
 

 
ช่องทางการช าระเงิน 
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กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ทางร้านของเรา สามารถติดต่อมีบริการผา่นระบบช่องทางออนไลน์ของร้านไดโ้ดยติดต่อ
ผา่น Facebook: Super  Clean และ ติดต่อผ่านทางหน้าร้าน 63 หมู่ 4 ซอยวดัส าโรงเหนือ ต าบล 
ส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จ. สมุทรปราการ 
 

 
Facebook  :  super Clean 

 

 
แผนท่ีร้าน  Super  Clea

สถานทีด่ าเนินโครงงาน 
 
 

 
 
 

วทิยาลยั
เทคโนโลย ี
อรรถวทิยพ์ณิชย
การ 
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กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 
 ปกติ 1 ชัว่โมง 259 บาท เหมาจ่ายในราคา 3 ชัว่โมง เพียง 700  บาท (ในราคาปกติ 777 
บาท) 
 

 
 
 

โลโก้ 
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กลยุทธ์ด้านบุคคลหรือพนักงาน 
 มีการจดัฝึกอบรมพนกังานในดา้นการใชอุ้ปกรณ์รวมถึงการให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การท างานด าเนินตามวตัถุประสงค์และเกิดความช านาญในการให้บริการ และได้มีการ
คดัเลือกพนกังานท่ีมีศกัยภาพ มีความพร้อมใหบ้ริการลูกคา้อยา่งตั้งใจและบริการอยา่งมืออาชีพ 
 
กลยุทธ์ด้านกระบวนการ  
 มีการวางแผนและส ารวจสถานท่ีท่ีจะให้บริการก่อนการท างานเพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดขอ้ผิดพลาด พนกังานท างานเป็นทีมสามคัคี เพื่อให้การบริการอยา่งเต็มใจ 
สามารถท างานไดอ้ยา่งมืออาชีพ และท าใหบ้ริการมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ลูกค้าท าการจอง 

 

3.  ลงมือท าความสะอาด 

 

4.  สอบถามความพงึพอใจ

ของลูกค้า

า 

 

 

 

5.ท าการช าระเงนิ 

 

2.  เดนิทางเข้าไปที่บ้านของ

ลูกค้า
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กลยุทธ์ด้านส่ิงแวดล้อมทางการตลาด 
 มีการแต่งกายโดยการใส่ชุดยูนิฟอร์ม กางเกงสุภาพ และเอ้ียม เพื่อท่ีจะให้มีทิศทางไป
ในทางเดียวกนั และท าให้เห็นชดัเจนมากยิ่งข้ึนว่าเป็นพนักงานของโครงการการท าความสะอาด 
ควรมีการแต่งกายท่ีสะอาดและสะดวกในปฏิบติังานโดยมีถุงมือให้สวมใส่และหนา้กากอนามยัเพื่อ
ป้องกนัฝุ่ นละออง 
 

 
ชุดยนิูฟอร์ม 

 
 

           
 

อุปกรณ์ท าความสะอาด
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แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 
 

ล าดับ ลกัษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางแก้ปัญหา 

1 
โปรโมทเวบ็เพจอาจมีค่าใชจ่้าย
ท่ีสูง 

ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงและ
รายไดรั้บต ่ากวา่ท่ีตั้งไว ้

เลือกช่องทางการขาย
ใหเ้หมาะสมและ
สร้างยอดขายให้
มากกวา่เดิม 

2 
มีคู่แข่งขนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มจ านวนมาก 

ลูกคา้เลือกการบริการท่ีมี
เคร่ืองมือทนัสมยัและ
ช านาญกวา่ 

จดัการส่งเสริม
การตลาดเพื่อใหลู้กคา้
สนใจในการบริการ
และรักษาคุณภาพการ
บริการเพื่อใหลู้กคา้
พึ่งพอใจ 

3 
ไดก้ าไรต่องานนอ้ย เม่ือเทียบ
กบัการบริการประเภทอ่ืน 

ไดก้ าไรนอ้ย 
พฒันาการบริการใหมี้
คุณภาพมากข้ึน 

4 
บริการไม่เป็นท่ีน่าสนใจและ
ไม่น่าเช่ือถือของลูกคา้ 

ยอดขายไม่ไดต้ามท่ี
ก าหนด 

พฒันาบริการอยา่ง
ต่อเน่ืองและสังเกต
กลุ่มลูกคา้มีการ
ตอ้งการบริการ
รูปแบบใดเพื่อ
ใหบ้ริการตอบสนอง
ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงการ 

การด าเนินโครงการ ซุปเปอร์  คลีน มีวตัถุประสงค์เพื่อหารายได้เสริมระหว่างศึกษาจาก
การเปิดร้านบริการท าความสะอาดบา้น ซุปเปอร์ คลีน ในการด าเนินโครงการและเพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์จริงในการด าเนินงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาว ปิยะวรรณ  ยิ่งยงสันต์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

14 มิ.ย.62 ประชุมคิดริเร่ิมโครงการ  

15 มิ.ย.62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเสนอโครงการ  

16 มิ.ย.62 จดัสรรงบประมาณ  

18 มิ.ย.62 เร่ิมท าเอกสารอนุมติัโครงการ  

19 มิ.ย.62 ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี1)  

20 มิ.ย.62 แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  

25 มิ.ย.62 ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี2)  

28 มิ.ย.62 เร่ิมท าบทท่ี 1  

2 ก.ค.62 ส่งบทท่ี1 (คร้ังท่ี 1)  

5 ก.ค.62 แกไ้ขบทท่ี 1  

8 ก.ค.62 ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  

11 ก.ค.62 เร่ิมท าบทท่ี 2  

12 ก.ค.62 ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี1)  

15 ก.ค.62 แกไ้ขบทท่ี2  

21 ก.ค.62 ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  

30 ก.ค.62 เร่ิมท าบทท่ี 3 , ออกแบบโลโกร้้าน  

1 ส.ค.62 ส่งบทท่ี3 (คร้ังท่ี 1)  

8 ส.ค.62 แกไ้ขบทท่ี 3   

15 ส.ค.62 ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  

17 ส.ค.62 
เร่ิมท า Powerpoint (โครงการ+บทท่ี 1-3 แผนด าเนินการ)       
เพื่อน าเสนอ 
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นางสาว ปิยะวรรณ  ยิ่งยงสันต์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

20 ส.ค.62 ส่ง Powerpoint (โครงการ+บทท่ี 1-3 แผนด าเนินงาน) (คร้ังท่ี 1)  

25 ส.ค.62 แกไ้ข Powerpoint (โครงการ+บทท่ี1-3แผนด าเนินงาน)  

31 ส.ค.62 ส่ง Powerpoint (โครงการ+บทท่ี1-3แผนด าเนินงาน) (คร้ังท่ี 2)  

20 ก.ย.62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 1  

21 ก.ย.62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1  

5 ต.ค.62 ซ้ืออุปกรณ์  

6 ต.ค.62 จดัท าป้ายไวนิล  
13 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 1  

15 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 2  

17 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 3  

19 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 4  

21 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 5  

22 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 6  

24 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 7  

25 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 8  

28 ต.ค.62 เร่ิมท า Powerpoint คร้ังท่ี 2  

30 ต.ค.62 ส่ง Powerpoint คร้ังท่ี2  (คร้ังท่ี1)  

31 ต.ค.62 แกไ้ข Powerpoint คร้ังท่ี 2  

5 พ.ย.62 ส่ง Powerpoint คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ี2)  

14 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 2   

16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  

18 พ.ย. 62 เร่ิมท าแบบสอบถามโครงการ  

2 ธ.ค. 62 ส่งแบบสอบถามโครงการ (คร้ังท่ี1)  

3 ธ.ค.62 แกไ้ขแบบสอบถามโครงการ  

6 ธ.ค.62 ส่งแบบสอบถามโครงการ (คร้ังท่ี2)  

13 ธ.ค.62 งาน ATC นิทรรศน์  

14 ธ.ค.62 เร่ิมท าบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ , การปฏิบติังานแต่ละบุคคล)  

15 ธ.ค.62 ส่งบทท่ี 4 ดา้นงบประมาณ,การปฏิบติังานแต่ละบุคคล (คร้ังท่ี1)  
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นางสาว ปิยะวรรณ  ยิ่งยงสันต์ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

16 ธ.ค.62 แกไ้ขบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ , การปฏิบติังานแต่ละบุคคล)  

19 ธ.ค.62 ส่งบทท่ี 4 ดา้นงบประมาณ  (คร้ังท่ี2)  

25 ธ.ค.62 เร่ิมท าบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ , ขอ้เสนอแนะ)  

27 ธ.ค.62 
ส่งบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ , ขอ้เสนอแนะ)        
(คร้ังท่ี1) 

 

10 ม.ค.63 แกไ้ขบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ , ขอ้เสนอแนะ)  

18 ม.ค.63 
ส่งบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ , ขอ้เสนอแนะ)       
(คร้ังท่ี2) 

 

20 ม.ค.63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  

22 ม.ค.63 ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี1)  

23 ม.ค.63 แกไ้ขบรรณานุกรม  

25 ม.ค.63 ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี2)  

29 ม.ค.63 เร่ิมท าภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

30 ม.ค.63 ส่งผนวก ก,ข,ค,ง (คร้ังท่ี1)  

31 ม.ค.63 แกไ้ขภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

2 ก.พ.63 ส่งผนวก ก,ข,ค,ง (คร้ังท่ี2)  

5 ก.พ.63 เร่ิมท าสารบญั  

6 ก.พ.63 ส่งสารบญั (คร้ังท่ี1)  

7 ก.พ.63 แกไ้ขสารบญั  

9 ก.พ.63 ส่งสารบญั (คร้ังท่ี2)  

10 ก.พ.63 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่  

11 ก.พ.63 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่ (คร้ังท่ี1)  

12 ก.พ.63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่  

13 ก.พ.63 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่ (คร้ังท่ี2)  

25 ก.พ.63 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผน่ซีดี  
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นางสาว คณศิร รัตนะ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

14 มิ.ย.62 ประชุมคิดริเร่ิมโครงการ  

15 มิ.ย.62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเสนอโครงการ  

16 มิ.ย.62 จดัสรรงบประมาณ  

18 มิ.ย.62 เร่ิมท าเอกสารอนุมติัโครงการ  

19 มิ.ย.62 ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี1)  

20 มิ.ย.62 แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  

25 มิ.ย.62 ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 2)  

28 มิ.ย.62 เร่ิมท าบทท่ี 1  

2 ก.ค.62 ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 1)  

5 ก.ค.62 แกไ้ขบทท่ี 1  

8 ก.ค.62 ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  

11 ก.ค.62 เร่ิมท าบทท่ี 2  

12 ก.ค.62 ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 1)  

15 ก.ค.62 แกไ้ขบทท่ี 2  

21 ก.ค.62 ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  

30 ก.ค.62 เร่ิมท าบทท่ี 3 , ออกแบบโลโกร้้าน  

1 ส.ค.62 ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 1)  

8 ส.ค.62 แกไ้ขบทท่ี 3   

15 ส.ค.62 ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  

17 ส.ค.62 
เร่ิมท า Powerpoint (โครงการ+บทท่ี 1-3 แผนด าเนินการ) เพื่อ
น าเสนอ 

 

20 ส.ค.62 ส่ง Powerpoint (โครงการ+บทท่ี 1-3 แผนด าเนินการ) (คร้ังท่ี1)  

25 ส.ค.62 แกไ้ข Powerpoint (โครงการ+บทท่ี 1-3 แผนด าเนินการ)  

31 ส.ค.62 ส่ง Powerpoint (โครงการ+บทท่ี 1-3 แผนด าเนินการ) (คร้ังท่ี2)  

20 ก.ย.62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 1  

21 ก.ย.62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1  

5 ต.ค.62 ซ้ืออุปกรณ์  

6 ต.ค.62 จดัท าป้ายไวนิล  
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นางสาว คณศิร รัตนะ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน   หมายเหตุ 
13 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 1  

15 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 2  

17 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 3  

19 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 4  

21 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 5  

22 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 6  

24 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 7  

25 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 8  

28 ต.ค.62 เร่ิมท า Powerpoint Present คร้ังท่ี 2  

30 ต.ค.62 ส่ง Powerpoint Present คร้ังท่ี 2  (คร้ังท่ี 1)  

31 ต.ค.62 แกไ้ข Powerpoint Present คร้ังท่ี 2  

5 พ.ย.62 ส่ง Powerpoint Present คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  

14 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 2   

16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  

18 พ.ย.62 เร่ิมท าแบบสอบถามโครงการ  

2 ธ.ค.62 ส่งแบบสอบถามโครงการ (คร้ังท่ี 1)  

3 ธ.ค.62 แกไ้ขแบบสอบถามโครงการ  

6 ธ.ค.62 ส่งแบบสอบถามโครงการ (คร้ังท่ี 2)  

13 ธ.ค.62 งาน ATC นิทรรศน์  

14 ธ.ค.62 
เร่ิมท าบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ , การปฏิบติังานแต่ละ
บุคคล) 

 

15 ธ.ค.62 
ส่งบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ , การปฏิบติังานแต่ละบุคคล) 
(คร้ังท่ี1) 

 

16 ธ.ค.62 
แกไ้ขบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ , การปฏิบติังานแต่ละ
บุคคล) 

 

19 ธ.ค.62 
ส่งบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ , การปฏิบติังานแต่ละบุคคล) 
(คร้ังท่ี2) 

 

25 ธ.ค.62 เร่ิมท าบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ,ขอ้เสนอแนะ)  
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นางสาว คณศิร รัตนะ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน   หมายเหตุ 

27 ธ.ค.62 
ส่งบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ,ขอ้เสนอแนะ) 
(คร้ังท่ี1) 

 

10 ม.ค.63 แกไ้ขบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ,ขอ้เสนอแนะ)  

18 ม.ค.63 
ส่งบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ,ขอ้เสนอแนะ) 
(คร้ังท่ี2) 

 

20 ม.ค.63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  

22 ม.ค.63 ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 1)  

23 ม.ค.63 แกไ้ขบรรณานุกรม  

25 ม.ค.63 ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 2)  

29 ม.ค.63 เร่ิมท าภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

30 ม.ค.63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง (คร้ังท่ี 1)  

31 ม.ค.63 แกไ้ขภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

2 ก.พ.63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง (คร้ังท่ี 2)  

5 ก.พ.63 เร่ิมท าสารบญั  

6 ก.พ.63 ส่งสารบญั (คร้ังท่ี 1)  

7 ก.พ.63 แกไ้ขสารบญั  

9 ก.พ.63 ส่งสารบญั (คร้ังท่ี 2)  

10 ก.พ.63 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่  

11 ก.พ.63 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่ (คร้ังท่ี 1)  

12 ก.พ.63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่  

13 ก.พ.63 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่ (คร้ังท่ี 2)  

25 ก.พ.63 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผน่ซีดี  
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นาย สุทธิพงษ์  แสงแก้ว 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

14 มิ.ย.62 ประชุมคิดริเร่ิมโครงการ  

15 มิ.ย.62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาดพื่อเสนอโครงการ  

16 มิ.ย.62 จดัสรรงบประมาณ  

18 มิ.ย.62 เร่ิมท าเอกสารอนุมติัโครงการ  

19 มิ.ย.62 ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 1)  

20 มิ.ย.62 แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  

25 มิ.ย.62 ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ (คร้ังท่ี 2)  

28 มิ.ย.62 เร่ิมท าบทท่ี 1  

2 ก.ค.62 ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 1)  

5 ก.ค.62 แกไ้ขบทท่ี 1  

8 ก.ค.62 ส่งบทท่ี 1 (คร้ังท่ี 2)  

11 ก.ค.62 เร่ิมท าบทท่ี 2  

12 ก.ค.62 ส่งบทท่ี2 (คร้ังท่ี 1)  

15 ก.ค.62 แกไ้ขบทท่ี 2  

21 ก.ค.62 ส่งบทท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  

30 ก.ค.62 เร่ิมท าบทท่ี 3 , ออกแบบโลโกร้้าน  

1 ส.ค.62 ส่งบทท่ี3 (คร้ังท่ี 1)  

8 ส.ค.62 แกไ้ขบทท่ี 3   

15 ส.ค.62 ส่งบทท่ี 3 (คร้ังท่ี 2)  

17 ส.ค.62 
เร่ิมท า Powerpoint (โครงการ+บทท่ี1-3แผนด าเนินการ) เพื่อ
น าเสนอ 

 

20 ส.ค.62 ส่ง Powerpoint (โครงการ+บทท่ี 1-3 แผนด าเนินการ) (คร้ังท่ี1)  

25 ส.ค.62 แกไ้ข Powerpoint (โครงการ+บทท่ี 1-3 แผนด าเนินการ)  

31 ส.ค.62 ส่ง Powerpoint (โครงการ+บทท่ี 1-3 แผนด าเนินการ) (คร้ังท่ี2)  

20 ก.ย.62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 1  

21 ก.ย.62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1  

5 ต.ค.62 ซ้ืออุปกรณ์  

6 ต.ค.62 จดัท าป้ายไวนิล  
13 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 1  
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นาย สุทธิพงษ์  แสงแก้ว 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน  หมายเหตุ 

15 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 2  

17 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 3  

19 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 4  

21 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 5  

22 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 6  

24 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 7  

25 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 8  

28 ต.ค.62 เร่ิมท า Powerpoint คร้ังท่ี 2  

30 ต.ค.62 ส่ง Powerpoint คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ี 1)  

31 ต.ค.62 แกไ้ข Powerpoint คร้ังท่ี 2  

5 พ.ย.62 ส่ง Powerpoint คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  

14 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 2   

16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2  

18 พ.ย.62 เร่ิมท าแบบสอบถามโครงการ  

2 ธ.ค.62 ส่งแบบสอบถามโครงการ (คร้ังท่ี 1)  

3 ธ.ค.62 แกไ้ขแบบสอบถามโครงการ   

5 ธ.ค.62 ส่งแบบสอบถามโครงการ (คร้ังท่ี 2)  

13 ธ.ค.62 งาน ATC นิทรรศน์  

14 ธ.ค.62 
เร่ิมท าบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ , การปฏิบติังานแต่ละ
บุคคล) 

 

15 ธ.ค.62 
ส่งบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ , การปฏิบติังานแต่ละบุคคล) 
(คร้ังท่ี1) 

 

16 ธ.ค.62 
แกไ้ขบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ , การปฏิบติังานแต่ละ
บุคคล) 

 

19 ธ.ค.62 
ส่งบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ , การปฏิบติังานแต่ละบุคคล) 
(คร้ังท่ี2) 

 

25 ธ.ค.62 
เร่ิมท าบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ , 
ขอ้เสนอแนะ) 

 

27 ธ.ค.62 ส่งบทท่ี 5 (คร้ังท่ี1)  
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นาย สุทธิพงษ์  แสงแก้ว 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน  หมายเหตุ 

10 ม.ค.63 แกไ้ขบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ , ขอ้เสนอแนะ)  

18 ม.ค.63 ส่งบทท่ี 5  (คร้ังท่ี 2)  

20 ม.ค.63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  

22 ก.ค.63 ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 1)  

23 ม.ค.63 แกไ้ขบรรณานุกรม  

25 ม.ค.63 ส่งบรรณานุกรม (คร้ังท่ี 2)  

29 ม.ค.63 เร่ิมท าภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

30 ม.ค.63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง (คร้ังท่ี 1)  

31 ม.ค.63 แกไ้ขภาคผนวก ก,ข,ค,ง  

2 ก.พ.63 ส่งภาคผนวก ก,ข,ค,ง (คร้ังท่ี 2)  

5 ก.พ.63 เร่ิมท าสารบญั  

6 ก.พ.63 ส่งสารบญั (คร้ังท่ี 1)  

7 ก.พ.63 แกไ้ขสารบญั  

9 ก.พ.63 ส่งสารบญั (คร้ังท่ี 2)  

10 ก.พ.63 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่  

11 ก.พ.63 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่ (คร้ังท่ี 1)  

12 ก.พ.63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่  

13 ก.พ.63 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่ (คร้ังท่ี 2)  

25 ก.พ.63 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผน่ซีดี  
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

 บัญชีรายรับ – รายจ่าย  

บริการ  (คร้ังที ่1) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน

หน่วย 

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

15 มิ.ย.62 เก็บเงินสมาชิก 3 400.00 1,200.00      1,200.00 

 ป้ายร้าน    1 300.00 300.00   900.00 

 น ้ายาเช็ดกระจก    2 55.00 110.00   790.00 

 น ้ายาลา้งหอ้งน ้า    3 53.00 160.00   630.00 

 น ้ายาถูพื้น    2 60.00 120.00   210.00 

 ไมถู้พื้น    1 200.00 200.00   310.00 

 ไมก้วาด    1 100.00 100.00   210.00 

 ผา้เช็ดโตะ๊    1 60.00 60.00   150.00 

 ถุงมือยาง    1 60.00 60.00   90.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

 บัญชีรายรับ – รายจ่าย  

บริการ (คร้ังที ่1 ต่อ ) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

 ไมข้ดัหอ้งน ้า    1 40.00 40.00   50.00 

 ผา้ปิดจมูก    1 50.00 50.00   0.00 

13 ต.ค.62 บริการท าความ

สะอาด 

3 259.00 777.00      777.00 

           

           

           

           

           

           

รวม   1,977.00 รวม 1,200.00 รวม 777.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

บริการ (คร้ังที ่2) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

15 ต.ค.62 ยอดยกมา   777.00      777.00 

 บริการท าความ
สะอาด 

2 259.00 518.00      1,295.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 1,295.00 รวม  รวม 1,295.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

บริการ (คร้ังที ่3)  

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

17 ต.ค.62 ยอดยกมา   1,295.00      1,295.00 

 บริการท าความ

สะอาดบา้น 

2 259.00 518.00      1,813.00 

           

           

           

           

           

รวม 1,813.00 รวม  รวม 1,813.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

บริการ (คร้ังที ่4) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน

หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวน

หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

19 ต.ค.62 ยอดยกมา   1,813.00      1,813.00 
 บริการท าความ

สะอาดบา้น 

1 259.00 259.00      2,072.00 

           

           

           

           

           

รวม 2,072.00 รวม  รวม 2,072.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

บริการ (คร้ังที ่5)  

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

21 ต.ค.62 ยอดยกมา   2,072.00      2,072.00 

 บริการท าความ

สะอาดบา้น 

2 259.00 518.00      2,590.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 2,590.00 รวม  รวม 2,590.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

บริการ (คร้ังที ่6) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน

หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวน

หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

22 ต.ค.62 ยอดยกมา   2,590.00      2,590.00 
 บริการท าความ

สะอาดบา้น 

1 259.00 259.00      2,849.00 

           

           

           

           

           

รวม 2,849.00 รวม  รวม 2,849.00 
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

บริการ (คร้ังที ่7) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน

หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวน

หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

24 ต.ค.62 ยอดยกมา   2,849.00      2,849.00 
 บริการท าความ

สะอาด 

2 259.00 518.00      3,367.00 

           

           

           

           

           

รวม 3,367.00 รวม  รวม 3,367.00 

39 



  

บัญชีรายรับ – รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

บริการ (คร้ังที ่8) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน

หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวน

หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

25 ต.ค.62 ยอดยกมา   3,367.00      3,367.00 
 บริการท าความ

สะอาดบา้น 

4 259.00 1,036.00      4,403.00 

 ค่าแผน่ซีดีลบได ้    3 30.00 90.00   4,313.00 

 ค่ารูปเล่ม    3 200.00 600.00   3,713.00 

 ค่ากล่องซีดี    3 15.00 45.00   3,668.00 
           
           

           

รวม 4,403.00 รวม 735.00 รวม 3,668.00 
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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการบริการท าความสะอาดบ้าน (Super Clean)  
วตัถุประสงค์โครงการ 
 1.  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
 2.  เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนิธุรกิจบริการและสร้างรายไดร้ะหวา่ง
การศึกษา 
 3.  เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป้นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 
 ทุนทั้งส้ิน                                                                                     1,200 บาท 

ซ้ือวสัดุอุปกรณ์              1,200 บาท 
รายไดบ้ริการ                        3,668 บาท 
ก าไร                     2,468 บาท 
ก าไรจากการด าเนินงานสมาชิกกลุ่มคนละ                 823 บาท 

 
แบ่งก าไรและคืนทุนใหส้มาชิก 3 คน คนละ 823 บาท 
 
รายช่ือ        จ านวนเงิน 
1. นางสาว ปิยะวรรณ  ยิง่ยงสันต ์                 823 บาท 
2. นางสาว คณิศร  รัตนะ                    823 บาท 
3. นาย สุทธิพงษ ์ แสงแกว้                  823 บาท 

รวม                            2,468 บาท 
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บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

จากการด าเนินการการบริการ ซุปเปอร์ คลีน ทางกลุ่มไดเ้ร่ิมด าเนินการบริการมาเป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลการด าเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ทางกลุ่มไดต้ั้งไวโ้ดยสามารถสร้าง
รายไดร้ะหวา่งเรียนอีกดว้ย ท าใหท้างกลุ่มมีทกัษะในการปฏิบติังานรู้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้รู้จกั
การวางแผนในการด าเนินงาน สามารถท่ีจะใช้ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติในอนาคตได ้
 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 

1 14-15 มิ.ย.62 
ประชุมคิดริเร่ิมโครงการ 
เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเสนอโครงการ 

2 16 มิ.ย.62 จดัสรรงบประมาณ 

3 18-25 มิ.ย.62 
เร่ิมท าเอกสารอนุมติัโครงการ 
ส่งเอกสารอนุมติัโครงการ 

4 28 มิ.ย.- 8 ก.ค.62 
เร่ิมท าบทท่ี 1 
ส่งบทท่ี 1 

5 11-21 ก.ค.62 
เร่ิมท าบทท่ี 2 
ส่งบทท่ี2 

6 30 ก.ค.-15 ส.ค.62 
เร่ิมท าบทท่ี 3 , ออกแบบโลโกร้้าน 
ส่งบทท่ี 3 

7 17-31 ส.ค.62 
เร่ิมท า Powerpoint (โครงการ+บทท่ี1-3แผนด าเนินการ)       
เพื่อน าเสนอ 
ส่ง Powerpoint (โครงการ+บทท่ี1-3แผนด าเนินงาน) 

8 20 ก.ย.62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 1 

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



คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 

10 5 ต.ค.62 ซ้ืออุปกรณ์ 

11 6 ต.ค.62 จดัท าป้ายไวนิล 

12 13-25 ต.ค.62 ปฏิบติัภาคสนาม คร้ังท่ี 1- 8 

13 28 ต.ค.-5 พ.ย.62 
เร่ิมท า Powerpoint คร้ังท่ี 2 
ส่ง Powerpoint คร้ังท่ี2   

14 14 พ.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 2  

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

16 18 พ.ย.-6 ธ.ค. 62 
เร่ิมท าแบบสอบถามโครงการ 
ส่งแบบสอบถามโครงการ 

17 13 ธ.ค.62 งาน ATC นิทรรศน์ 

18 14-19 ธ.ค.62 
เร่ิมท าบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ , การปฏิบติังานแต่ละบุคคล) 
ส่งบทท่ี 4 (ดา้นงบประมาณ , การปฏิบติังานแต่ละบุคคล)    

19 30 ธ.ค.62-18 ม.ค.63 
เร่ิมท าบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ , ขอ้เสนอแนะ) 
ส่งบทท่ี 5 (สรุปผลการด าเนินโครงการ , ขอ้เสนอแนะ)         

20 20-25 ม.ค.63 
เร่ิมท าบรรณานุกรม  
ส่งบรรณานุกรม 

21 29 ม.ค.63 - 2 ก.พ.63 
เร่ิมท าภาคผนวก ก,ข,ค,ง 
ส่งผนวก ก,ข,ค,ง 

22 5 ก.พ.– 9 ก.พ.63 
เร่ิมท าสารบญั 
ส่งสารบญั 

23 10 - 13 ก.พ.63 
เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่ 
ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่ 

24 25 ก.พ.63 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผน่ซีดี 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
             1.  หลงทางระหวา่งเดินทางไปท าความสะอาดบา้นลูกคา้ 
             2.  พนกังานขาดความพร้อมในการลงมือปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 
              1.  ควรศึกษาเส้นทางก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติังานจริงและสอบถามเส้นทางจากลูกคา้และให้
ลูกคา้ส่งโลเคชัน่เพื่อป้องกนัการเดินทางไม่ใหผ้ดิพลาด 

2.  ควรมีการประชุมนดัหมายการเดินทางล่วงหนา้ก่อนลงมือปฏิบติังานจริง 
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     -ภาคผนวก ก โครงการ 
- แบบน าเสนอขออนุมติัโครงการ 
- บนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือโครงการ       ซุปเปอร์ คลีน  
ระยะเวลาการด าเนินงาน      มิถุนายน 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานทีก่ารด าเนินงาน         63 หมู่ 4 ซอยวดัส าโรงเหนือ ต าบลส าโรงกลาง  
                                             อ าเภอพระประแดง  จ. สมุทรปราการ 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย      1,200  บาท 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
1.  นางสาวปิยะวรรณ          ยิง่ยงสันต ์              รหสัประจ าตวั 39284  ปวช. 3/11 
2.  นางสาวคณิศร                รัตนะ            รหสัประจ าตวั 39282  ปวช. 3/11 
3. นาย สุทธิพงษ ์                 แสงแกว้                    รหสัประจ าตวั 39981 ปวช. 3/11 
 

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

(นางสาว ปิยะวรรณ  ยิง่ยงสันต)์   ........./........./........ 
 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ      ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
.........................................................................         ............................................................................. 
.........................................................................      ............................................................................ 
.........................................................................           ........................................................................... 
 
ลงช่ือ...............................................................      ลงช่ือ.................................................................... 

(อาจารยอุ์ดมพร    เปตานนท)์ ....../...../.....      (อาจารยก์นัตชาติ เมธาโชติมณีกุล)...../....../..... 
 

ลงช่ือ.............................................................หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) ......./......./....... 
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ช่ือโครงการ        ซุปเปอร์ คลีน  ( Super  Clean)  
 

แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด  โครงการกลุ่มธุรกิจบริการ 
 

อาจารย์ทีป่รึกษา               อาจารยอุ์ดมพร    เปตานนท์ 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  อาจารยก์นัตชาติ   เมธาโชติมณีกุล 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
1. นางสาว ปิยะวรรณ    ยิง่ยงสันต ์    ประธานโครงการ 
2. นางสาว คณิศร         รัตนะ                         พนกังานบริการ 
3. นาย  สุทธิพงษ ์         แสงแกว้   พนกังานบริการ 

 

หลกัการและเหตุผล 
 

 การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบนัน้ีเอาเวลาส่วนใหญ่อยู่ท่ีท  างาน ท างานจนบางคร้ังไม่มีเวลา
ในการท าความสะอาดหรือดูแลบา้นเน่ืองจากตอ้งต่ืนไปท างานแต่เช้าจนค ่ากลบับา้นมาก็ตอ้งการ
การพกัผอ่นจนละเลยการดูแลบา้นหรือหอ้งพกัจนเป็นปัญหาของผูพ้กัอาศยั คือ การท าความสะอาด
ท่ีอยูอ่าศยั ผูพ้กัอาศยัอาจไม่มีเวลาในการท าความสะอาดบา้นอยา่งล ้าลึก  
              ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการ  จึงไดมี้แนวคิดในการท าธุรกิจบริการท าความสะอาดบา้น  
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีไม่มีเวลาในการท าความสะอาดบา้นและเป็น
การเพิ่มช่องทางการตลาดอีกรูปแบบข้ึนดว้ย     
         
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจบริการ และสร้างรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
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เป้าหมาย 
1.  สร้างผลก าไร รายได ้ใหก้บันกัศึกษา 

2. ธุรกิจบริการไดก้ าไรมากกวา่ ลงทุนและคืนก าไรใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม 

 
วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการสินคา้  
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าธุรกิจบริการ 
5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ และส่งเสริมการตลาด 

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 
1. จดัซ้ืออุปกรณ์  และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฏิบติังาน 
2. ทดลองปฏิบติัการบริการ ประเมินผลการปฏิบติังาน 
3. ปฏิบติัด าเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการ ท่ีวางแผนไว ้
4. จดักิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบติังานบริการ และงบประมาณผลก าไร ขาดทุน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 

 
วนั เวลา สถานที่ 
       เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
  สถานท่ีปฏิบติังาน   63 หมู่ 4 ซอยวดัส าโรงเหนือ ต าบล ส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง  
จ. สมุทรปราการ 
 
 
 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจ
บริการ 

         

2. ประชุมวางแผนงาน วาง
รูปแบบงาน และจดัสรร
งบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารย์
ท่ีปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีท่ีจะท าธุรกิจบริการ 

         

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผน
กลยทุธ์และการส่งเสริม
การตลาด 

         

6. ลงมือปฏิบติังานตาม
แผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีวางไว ้

        

7. สรุปผลการปฏิบติังาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุนคนละ  400 บาท  รวมเป็นเงิน      1,200   บาท 
               น ้ายาเช็ดกระจก  ขนาด 1800 มิลลิลิตร                                 110   บาท 
               น ้ายาลา้งหอ้งน ้า  ขนาด 900มิลลิลิตร / 3ขวด                       160   บาท 
               น ้ายาถูพื้น  ขนาด 2200มิลลิลิตร                                           120   บาท  

 ไมถู้พื้น                                                                                 200   บาท 
 ไมก้วาด                                                                                100   บาท 
 ผา้เช็ดโตะ๊,เช็ดตามขอบหนา้ต่าง                                            60   บาท 
 ถุงมือยาง                                                                                60   บาท 
 ไมข้ดัหอ้งน ้า                                                                     40   บาท 
  เคร่ืองดูดฝุ่ น (ทางบา้นมีอยูแ่ลว้)      -   บาท  
  ผา้ปิดจมูก                                                         50   บาท 
  ป้ายร้าน                                                                                300  บาท 
รวม                1,200  บาท 
 

การติดตามผลและการประเมิน 
1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาน 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างประสบการณ์ในธุรกิจการบริการ เพิ่มรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม และ

สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การปฏิบติังานอาจล่าชา้ หรือไม่เป็นไปตามแผนงาน 
2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอาจช ารุด เสียหาย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เตรียมความพร้อมของทีมงาน ฝึกปฏิบติัคนใหเ้กิดความช านาญก่อนลงปฏิบติังานจริง 
2. ตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์ทุกคร้ัง ก่อนปฏิบติังาน 

 
 
    ลงช่ือ.............................................                ลงช่ือ.............................................   
      (อาจารยอุ์ดมพร    เปตานนท)์                         (อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล) 
        อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                       อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       
 
                                                    ลงช่ือ............................................................. 
                                                         (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์)  
                                                           อาจารยห์วัหนา้สาขาวิชาการตลาด 
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บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
โครงการ     ซุปเปอร์   คลีน    ( Super   Clean) 
ทีป่รึกษาโครงการ          อาจารยอุ์ดมพร    เปตานนท์ 
ทีป่รึกษาร่วมโครงการ   อาจารยก์นัตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 

   ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวปิยะวรรณ      ยิง่ยงสันต ์    ปวช. 3/11 เลขท่ี11 
                                                     นางสาวคณิศร            รัตนะ            ปวช. 3/11 เลขท่ี 9 

                                       นาย สุทธิพงษ ์            แสงแกว้        ปวช. 3/11 เลขท่ี 19 
           
ล าดับ
ที ่

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

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

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

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3 
(วธีิการด าเนินโครงการ) 

1-16 ส.ค.62   

แผนการด าเนินงาน    
- ความเป็นมาของธุรกิจ    

- ผลิตภณัฑ์    
- แผนการบริหารจดัการ    

- แผนการตลาด    
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    

- แผนการเงิน    
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง    

5 ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ + บทท่ี 1-3 
แผนการด าเนินงาน กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่1 
(โครงการ + บทท่ี 1-3 แผนการด าเนินงาน 

และบรรณานุกรม ) 

21 ก.ย.62   



  
ล าดับ
ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ ากว่า 8 คร้ัง 
(ปฏิบติังานบริการ) เขา้รับการนิเทศจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

8 ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 
รวมทั้ งการออกร้านจัดแสดงสินค้า / บริการ/ 
แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

1-8 พ.ย.62   

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

16 พ.ย. 62   

10 ก าหนดส่ง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   
11 งาน ATC นิทรรศน์  

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
13 ธ.ค.62   

12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4  
(ปฏิบติังานรายบุคคล)  

16-20 ธ.ค.
62 

  

(บญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ) 13-17 ม.ค.
63 

  

13 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี  5 
(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา) 

20-24 ม.ค.
63 

  

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

  

15 ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก – ง 
(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ
ผูจ้ดัท าโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่ และสารบญั 

10-14 ก.พ.
63 

  

17 ก าหนดส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ 17-21 ก.พ.
63 

  

18 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 24-28กพ.63   
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ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 
                                           - รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
                                           -  ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

  



  

รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
ส่วนที ่1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1. ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการ ซุปเปอร์ คลีน (Super Clean)  

เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

ชาย 50 50.00 

หญิง 50 50.00 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบริการซุปเปอร์ คลีน (Super Clean) ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 
100 คน จ าแนกตามตวัแปรดงัน้ี 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  50.00 และเพศหญิง
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่2. อายขุองผูต้อบสอบถาม 
 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 18 ปี 13 13.00 

18 - 25  ปี 23 23.00 

26 - 35  ปี 30 30.00 

36 - 45 ปี 31 31.00 

45  ปีข้ึนไป 3 3.00 

รวม 100 100 

 
จากตารางที ่2. พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ36-45 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 

อาย ุ26-35 ปี จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อาย ุ18-25 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 
อาย ุต ่ากวา่ 18 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00  อายุ 45 ปีข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.00 
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ตารางที ่3 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) 

10 10.00 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

43 43.00 

อนุปริญญา/ประกาศนียบตัร

วชิาชีพ (ปวส.) 

38 38.00 

ปริญญาตรี 9 9.00 

ปริญญาโท หรือสูงกวา่ - - 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่3. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ระดับอนุปริญญา/
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.) จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00  ระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 
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ตารางที ่4 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 

อาจารย ์ - - 

นกัเรียน/นกัศึกษา 33 33.00 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 8 8.00 

ธุรกิจส่วน/คา้ขาย 34 34.00 

พนกังานบริษทั/รับจา้ง 25 25.00 

อ่ืนๆ - - 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 4. พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 34 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.00 อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 อาชีพพนกังาน
บริษทั/รับจา้ง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.00  
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ส่วนที ่2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการซุปเปอร์ คลีน (Super Clean) 
ตารางท่ี 5. ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

 
ความพงึพอใจในการ
ใช้บริการซุปเปอร์ คลนี 

(Super Clean) 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
x ̅ 
 

 
SD 

ระดับความ 
พงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. มีความชดัเจนในการ
อธิบายขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ 

32 
(32%) 

41  
(41%) 

27 
(27%) 

- - 
4.05 0.77 มาก 

2. สามารถสร้างรายได้
ระหวา่งการศึกษา 

44 
(44%) 

35 
(35%) 

21  
(21%) 

- - 
4.23 0.78 มากท่ีสุด 

3. พนกังานมีความ
สามคัคีและร่วมมือ
ปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

38 
(38%) 

45 
(45%) 

17 
(17%) 

- - 
4.21 0.71 มาก 

4. มีทกัษะในการ

บริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

42 
 (42%) 

38 
(38%) 

20 
(20%) 

- - 
4.22 0.76 มากท่ีสุด 

5. คุณภาพและความ

ทนัสมยัของอุปกรณ์/

เคร่ืองมือ 

31 
(31%) 

44 
(44%) 

25 
(25%) 

- - 

4.06 0.75 มาก 

6. แต่งกายเหมาะสม มี

บุคลิกและลกัษณะ

ท่าทางท่ีสุภาพ 

38 
 (38%) 

43 
(43%) 

19 
(19%) 

- - 

4.19 0.73 มาก 

7. มีความเอาใจใส่ 

กระตือรือร้น และ

พร้อมท่ีจะใหบ้ริการ   

35 
(35%) 

49 
(49%) 

16 
(16%) 

- - 
 

4.19 0.69 มาก 
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จากตารางที่ 5. พบว่าความพึงพอใจการใช้บริการซุปเปอร์ คลีน ราคาเหมาะสมกบัการ

ให้บริการ ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.38 อยู่ในระดบั มากท่ีสุด สามารถสร้างรายไดร้ะหว่างการศึกษา 
ค่าเฉล่ีย x ̅  ร้อยละ 4.23 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีทกัษะในการบริการไดเ้ป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย x ̅ 
ร้อยละ 4.22 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ราคาเหมาะสมกบัการให้บริการ ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.38 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การบริการหลงัการขายเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.48 อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก ให้บริการดว้ยความสุภาพ และเป็นกนัเอง ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อยละ 4.21 อยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมาก พนกังานมีความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม ค่าเฉล่ีย x ̅  ร้อยละ 4.21 อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลกัษณะท่าทางท่ีสุภาพ ค่าเฉล่ีย x ̅  ร้อยละ 4.19
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมท่ีจะให้บริการ ค่าเฉล่ีย x ̅   ร้อย
ละ 4.19 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  คุณภาพและความทนัสมยัของอุปกรณ์/เคร่ืองมือ ค่าเฉล่ีย x ̅  ร้อย
ละ 4.06 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  มีความชดัเจนในการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉล่ีย x ̅ ร้อย
ละ 4.05 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

 

 

 
ความพงึพอใจในการ
ใช้บริการซุปเปอร์ คลนี 

(Super Clean) 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด   มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด  
x ̅ 
 

 
SD 

ระดับความ 
พงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
8. ราคาเหมาะสมกบั
การใหบ้ริการ 

49 
(49%) 

40 
(40%) 

11 
(11%) 

- - 
 4.38 0.68 

มากท่ีสุด 
 

9. ใหบ้ริการดว้ยความ

สุภาพ และเป็นกนัเอง 

38 
(38%) 

45 
(45%) 

17 
(17%) 

- - 
4.21 0.71 มาก 

10. การบริการหลงัการ

ขายเป็นท่ีพึงพอใจของ

ลูกคา้ 

49 
 (49%) 

50 
(50%) 

1 
(1.0%) 

- - 

4.48 0.52 มาก 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง “ความพงึพอใจทีม่ีต่อ ซุปเปอร์ คลนี (Super Clean) 

ค าช้ีแจง  

1. เพื่อใหผู้จ้ดัไดมี้โอกาสรับทราบผลการด าเนินงานของตนเอง และเพื่อประโยชน์ในการ 
ปรับปรุงโครงการใหมี้ประสิทธ์ิภาพมากข้ึน 

2. โปรดเติมเคร่ืองหมาย   ( ) และกรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์ 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   □ ชาย    □ หญิง 
2. อาย ุ   □ ต ่ากวา่ 18 ปี   □ 18 - 25 ปี 
    □ 26 - 35 ปี   □ 36 - 45 ปี 
    □ 45 ปีข้ึนไป 
3.  ระดบัการศึกษา □ ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
    □ มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
    □ อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    □ ปริญญาตรี 
    □ ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 
4.  อาชีพ  □ อาจารย ์   □ นกัเรียน/นกัศึกษา 
    □ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ □ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
    □ พนกังานบริษทั/รับจา้ง □ อ่ืน ๆโปรดระบุ............................... 
5.  รายได ้/ เดือน  □ ต ่ากวา่ 10,000 บาท  □ 10,000 - 15,000 บาท 
   □ 15,001 - 20,000 บาท  □ 20,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 ระดับความพงึพอทีม่ีต่อ ซุปเปอร์ คลนี (Super Clean) ของนักศึกษาวทิยาลัยเทคโนโลยอีรรถ
วทิย์พณชิยการ 

5 พึงพอใจมากท่ีสุด  4 พึงพอใจมาก  3 พึงพอใจปานกลาง  2 พึงพอใจนอ้ย  1 พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

ล าดับ 
 

ข้อพจิารณา 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 มีความชดัเจนในการอธิบายขั้นตอน

การใหบ้ริการ 
     

2 สามารถสร้างรายไดร้ะหวา่งการศึกษา      
3 พนกังานมีความสามคัคีและร่วมมือ

ปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
     

4 มีทกัษะในการบริการไดเ้ป็นอยา่งดี      
5 คุณภาพและความทนัสมยัของอุปกรณ์/

เคร่ืองมือ 
     

6 แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลกัษณะ
ท่าทางท่ีสุภาพ 

     

7 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
พร้อมท่ีจะใหบ้ริการ   

     

8 ราคาเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ      
9 ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ และเป็น

กนัเอง 
     

10 การบริการหลงัการขายเป็นท่ีพึงพอใจ
ของลูกคา้ 

     

 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เติม

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

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

ขอขอบคุณในความร่วมมือของการตอบแบบสอบถาม 

คณะผูจ้ดัท าโครงการ ซุปเปอร์ คลีน 
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ภาคผนวก ค ตราสินค้า 

- รูปแบบผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

- ป้ายร้าน 

- รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

- รูปภาพข้ันตอนการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตราสินค้า รูปแบบผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

 

 

 

ป้ายร้าน 
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รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

 

                                                                                                           

 

                                      1. ไมก้วาด  2.เคร่ืองดูดฝุ่ น         3. ไมถู้พื้น 

                                                                

                                 4. น ้ายาถูพื้น   5.หนา้กากอนามยั     6. ผา้เช็ด 

                                                    

 

5. น ้ายาท าความสะอาดหอ้งน ้า      6. ป้ายไวนิล 
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รูปภาพข้ันตอนการให้บริการ 

 

1.ลูกค้าท าการจองผ่านทางเพจ : ซุปเปอร์ คลนี 

 

2.  เดินทางเขา้ไปท่ีบา้นของลูกคา้ 
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3.  ลงมือท าความสะอาด 

 

 

 

4.  สอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
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5.  ลูกคา้ท าการช าระเงิน 

 

 

 

6.   รูปอาจารยม์านิเทศ 
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ภาคผนวก ง ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 

 

 

 

นางสาว  ปิยะวรรณ  ยิง่ยงสันต ์

      ช่ือเล่น  อาย 

ท่ีอยู ่ 65/12 หมู่ท่ี3 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

เบอร์โทรศพัท ์: 0966892584
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     นางสาว  คณิศร  รัตนะ 

     ช่ือเล่น  มาย 

                ท่ีอยู ่ 375/18 หมู่ท่ี8 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

     เบอร์โทรศพัท ์ :  0957854895 
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 นายสุทธิพงษ ์ แสงแกว้ 

 ช่ือเล่น  ดิว 

    ท่ีอยู ่ 65/12 หมู่ท่ี4 ซ.วดัสวนส้ม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

  เบอร์โทรศพัท ์ :  0967084408 
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