
 

 

 

 

 

 

โครงการธุรกิจบริการซกัรีด 

(Miss Clean) 

 

 

 

จดัท าโดย 

นางสาวกฤตพร        เรืองประโคน 
                                          นางสาวณิชาพชัร      แซ่อ๊ึง 
                                          นายสิทธิกร               ศรีสง่า 

 

 
 
 

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
สาขาวชิาการตลาด  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  
ปีการศึกษา 2562  

  



 

 

 
 
 
ช่ือโครงการภาษาไทย             นางสาวรักสะอาด  
ช่ือโครงการภาษาองักฤษ                         Miss  Clean 
จดัท าโดย                                                 1.  นางสาวกฤตพร           เรืองประโคน   

                                                   2.  นางสาวณิชาพชัร        แซ่อ๊ึง   
                                                   3.  นายสิทธิกร                 ศรีสง่า              

 

 

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

             คณะกรรมการอนุมติัเอกสารโครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวชิาโครงการตาม 

หลกสูัตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  สาขาวชิาการตลาดวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชการ 

 

 

ลงช่ือ...............................................................         ลงช่ือ............................................................                     
 (อาจารยธ์นน  ลาภธนวิรุฬห์)                                 (อาจารยศ์กัด์ิสยาม  สุทศัน์)  

   อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                        อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 
   

ลงช่ือ............................................................. 
              (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์)  
    หวัหนา้สาขาวชิาการตลาด 
 
 



บทคดัย่อ 
 
หัวข้อโครงการ                               นางสาวรักสะอาด 
                                                   Miss  Clean 
จัดท าโครงการ                            1.  นางสาวกฤตพร           เรืองประโคน   

                                      2.  นางสาวณิชาพชัร        แซ่อ๊ึง   
                                      3.  นายสิทธิกร                ศรีสง่า    
 
 
           

อาจาร์ทีป่รึกษา                           อาจารยธ์นน  ลาภธนวรุิฬห์ 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม                  อาจารยศ์กัด์ิสยาม  สุทศัน์ 
สาขาวชิา                                    สาขาวชิาการตลาด 
สถาบัน                                       วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  
ปีการศึกษา                                 2562 
………………………………………………………………………………………………………. 

บทคดัย่อ 

โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทบริการซักรีดมีความสอดคล้องกับ วตัถุประสงค์ของ

โครงการดงัน้ี 1. เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2. เพื่อให้ นักศึกษาเกิด

ความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม3.เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้อาชีพเสริมมีวธีิการด าเนินการ 

3 ขั้นตอนคือ1. ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการและขั้นท่ี 3. ขั้น ประเมินผลจากผลการ

ด าเนินงานสรุปดงัน้ี 

วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการคือเร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 24 มิ.ย. 2562 ถึง       

28 ก.พ. 2563 สถานท่ีด าเนินโครงการคือบริการผ่านระบบออนไลน์ติดต่อผ่าน Facebook : Miss 

Clean ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณมีเงินลงทุน 2,150 บาทไดข้าดทุนทั้งส้ิน -420 บาท 

 

 

(ก) 



กติติกรรมประกาศ 

  โครงการเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซ่ึงเน้ือหาโครงการเล่มน้ีจะเร่ิมตั้งแต่การน าเสนอโครงการ การท าแผน 

ธุรกิจ ตลอดจนผลการด าเนินงาน  คณะนกัศึกษาผูจ้ดัท าโครงการรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากหากท่าน

ไดรั้บประโยชน์จาก โครงการเล่มน้ีเพราะจะท าให้ผูอ่้านรู้สึกถึงกระบวนการและขั้นตอนในการ

ประกอบธุรกิจและ สามารถพฒันาธุรกิจของตนเองไดใ้นอนาคต  ทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าโครงการ ตอ้ง

ขอขอบพระคุณอาจารย์ธนน ลาภธนวิรุฬห์ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ อาจารย์ศกัด์ิสยาม  สุทศัน์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมเป็นอย่างยิ่งท่ีได้แนะน าจน โครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และผูจ้ดัท า

โครงการหวงัว่าโครงการเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ ท่านไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใด

ตอ้งการขออภยัมา ณ ท่ีน่ีดว้ย  

  

                                                                                                         ขอขอบพระคุณ                                   
                                                                                                                         

                                                                                                           คณะผูจ้ดัท า 
                                                                                           โครงการซกัรีด 
                                                                                          (Miss Clean) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ข) 



สารบัญ 
เร่ือง                                                                                                                             หน้า  
บทคัดย่อ                                                                                                                                         (ก)  
กติติกรรมประกาศ                                                                                                                          (ข)  
บทที1่  บทน า            

หลกัการและเหตุผล                                                                                                             1                                                                                                            
วตัถุประสงคข์องโครงการ                                                                                                  2                                                                                                        
เป้าหมายของโครงการ                                                                                                        2                                                                                                     
การติดตามผลและการประเมิน                                                                                           2        
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ                                                                                                            2        

บทที2่ แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง   
แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ                                                                                            3        
ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ                                                                                            3 
ทฤษฎีการอา้งอิงกลุ่ม                                                                                                          3 
ทฤษฎีการใหบ้ริการ                                                                                                            4 
ทฤษฎีกลยทุธ์การตลาด (7’P) และส่วนประสมทางการตลาด                                            8 
แนวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ                                                                                       10     
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                                             11        

บทที3่ วธีิการด าเนินโครงการ   
วธีิการด าเนินการ                                                                                                                13       
แผนการปฏิบติังาน                                                                                                             14 
วนั เวลา สถานท่ี                                                                                                                 14                                                                                                              
งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์                                                                                             15          
ความเป็นมาของธุรกิจ                                                                                                        15          
แผนการบริหารจดกัาร                                                                                                       15       
แผนผงัโครงสร้างองคก์ร                                                                                                   15          
สถานท่ีด าเนินโครงการ                                                                                                     16          
 แผนการเงิน                                                                                                                       17 
แผนการตลาด                                                                                                                     18 
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง                                                                            22 



สารบัญ (ต่อ) 
เร่ือง                                                                                                                                              หน้า 

แผนผงัองคก์ร                                                                                                                    23     
บทที4่ ผลการด าเนินโครงการ    

รายงานผลปฏิบติังานรายบุคคล                                                                                         24      
บญัชีรายรับ – รายจ่าย                                                                                                        30 
กิจกรรมท่ีด าเนินการไประหวา่งสัปดาห์                                                                            38     

บทที5่ สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ       
สรุปผลการด าเนินโครงการ                                                                                               39      
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ                                                                       40 
การแกไ้ขปัญหา                                                                                                                 40      
ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันา                                                                                  40       

บรรณานุกรม  
ภาคผนวก   

ภาคผนวก ก โครงการ         
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม         
ภาคผนวก ค ตราสินคา้         
ภาคผนวก ง ประวตัการด าเนินโครงการ       

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บทที ่1 

บทน า 

หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองในปัจจุบนัธุรกิจการบริการซกัรีด เป็นอีกหน่ึงอยา่งในยุคสมยัน้ีเพราะคนยคุสมยัใหม่

ชอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว ชีวติเร่งรีบในยุคสมยัน้ีท าใหก้ารประกอบธุรกิจการบริการประเภท

การให้บริการก าลงัเป็นท่ีตอ้งการส าหรับคนรุ่นใหม่ทุกคนใหม่ทุกคนการบริการบางประเภทท่ีไม่

คิดว่าจะเกิดข้ึนได้ ก็สามารถเกิดข้ึนได้จริง ๆ และสามารถขยายสาขาได้อย่างต่อเน่ือง ไม่เพียง

เท่านั้นยงัเกิดผูป้ระกอบการหน้าใหม่ท่ีหันมาสนใจให้การท าธุรกิจบริการซักรีดเหล่าน้ีเพิ่มข้ึน 

แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของผูบ้ริโภคท่ีต่างยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในแต่ละเดือน เพื่อยอมแลก

ความสะดวกสบายท่ีตนเองไดรั้บหรือไดเ้พิ่มเวลาส่วนตวัมากข้ึน เฉกเช่น “ธุรกิจการบริการซกัรีด” 

ก็เป็นอีกหน่ึงธุรกิจให้บริการท่ีผูป้ระกอบกรหลายคนน่าจะทราบกนัดีวา่เป็นธุรกิจท่ีจะส่ายหนา้หนี

ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นธุรกิจท่ีลงทุนเพียงคร้ังเดียว แต่ให้ผลลงทุนท่ีคุ้มค่ามาก ๆ รายได้มัน่คง

แน่นอนต่อเดือนเฉล่ียแลว้เกิน 10,000 บาท ถา้ตั้งในท่ีท าเลดี ๆ เช่น หอพกั คอนโดมิเนียม รับรอง

ไดร้ายไดเ้พิ่มข้ึนไปอีกแน่นอน ซ่ึงธุรกิจซกัอบรีดประเภทหลงัก็คือธุรกิจซกัอบอรีดท่ีผมก าลงัพูด

ถึงเป็นธุรกิจท่ีให้บริการเร่ืองการซักเส้ือผา้ท่ีเจา้ของธุรกิจตอ้งพิถีพิถนัใส่ใจทุกขั้นตอนนบัตั้งแต่

การรับเส้ือจากลูกคา้ ทั้งรับจากหนา้ร้าน หรือบางแห่งอาจไปรับเองท่ีบา้นของลูกคา้ เม่ือรับมาแลว้ก็

ต้องแบ่งแยกไวช้ัดเจนว่าเป็นเส้ือผา้ของลูกคา้ท่านใด ท าสัญลักษณ์จดจ าเช่น ผูกไหมพรมเพื่อ

สะดวกต่อการส่งคืนลูกคา้ให้ลูกคา้อย่างถูกตอ้ง แลว้ท าการคดัเลือกเส้ือ แยกประเภทของการซัก 

เพราะกางเกงจะสกปรกมากกวา่เส้ือผา้ การซกัรวมกนัจะท าใหค้วามสกปรกจากกางเกง ยอ้นกลบัมา

ติดท่ีเส้ือผา้ ท าให้ผา้หมอง คุณภาพในการซกัเส้ือผา้ของอคุณก็จะดอ้ยลงไป แยกผา้ขาวผา้สี แยกผา้

ท่ีสกปรกมากไวซ้กันานหน่อย เพื่อใหส่ิ้งสกปรกออกมามากท่ีสุด คดัแยกเรียบร้อยก็ลงมือซกัเส้ือผา้ 

 ดงันั้น คณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดท่ีท าการสร้างสรรค์ธุรกิจการบริการให้มีความ

แปลกใหม่และทนัสมยั ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มไดเ้สนอความคิดเห็นและตกลงกนัวา่ท าโครงการธุรกิจ

การบริการ”Miss Clean”เป็นธุรกิจการบริการท่ีลูกคา้สามารถเขา้มาใช้บริการได้เป็นประจ าโดย

เล็งเห็นถึงการสร้างสรรค์ธุรกิจการบริการท่ีแปลกใหม่ในการศึกษา และเรียนรู้การปฏิบติังานได้

อยา่งแทจ้ริง 



วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 

เป้าหมาย 

1. สร้างผลก าไร รายไดใ้หก้บันกัศึกษา 

2. เพื่อสร้างอาชีพการขายสินคา้ 

3. เรียนรู้การฝึกอาชีพและปฏิบติัเป็นในอนาคต 

การติตามผลและการประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 

2. การน าผลงานออกไปท าธุรกิจบริการนอกสถานท่ี 

3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 

3. ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 



บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัโครงการ 

การด าเนินโครงการคร้ังน้ี ผูด้  าเนินโครงการ ไดแ้นวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัทีเก่ียวขอ้ง

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

2. ทฤษฎีใหบ้ริการ 

3. ทฤษฎีกลยทุธ์การตลาด (7’P) และส่วนประสมทางการตลาด 

4. แนวคิดกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 

นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีท่ีอธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจ และอธิบาย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ไวห้ลายทฤษฎี 

โคร์แมน (Kormam,A.K.,1997) อา้งอิงในสมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง,2542:161-

162)ไดจ้  าแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

ทฤษฎกีารสนองความต้องการ 

กลุ่มน้ีคิดวา่ความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผล

ท่ีไดรั้บจากงานกบัการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 

ทฤษฎกีารอ้างองิกลุ่ม 

ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัคุณลกัษณะของผลงานตามความปรารถนา

ของกลุ่ม ซ่ึงสามชิกกลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการท างาน ส่วนมมัฟอร์ด (Manfvrd, E.., 

1972 อา้งถึงใน สมศกัด์ิ ตงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง,2545:162) ไดจ้  าแนกความคิดเก่ียวกบัความ

พึงพอใจงานจากผลการวจิยัออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

1. กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา กลุ่มน้ีได้แก่ Maslow, A.H. , Herzberzherg . F และ 

Likert R. โดยมองความตอ้งการพึงพอใจงานเกิดจากความตอ้งการของบคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จ

ของงานและความตอ้งการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 



2. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั เป็นกลุ่มท่ีมองความพึงพอใจจากรายได้ เงินเดือน และ

ผลตอบแทนอ่ืน ๆ กลุ่มน้ีได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาแมนเซตเตอร์ (Manchester 

Business School) 

3. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริการานขององค์กรได้แก่ 

Crogier M. และ Coulder G.M. 

4. กลุ่มเน้ือหาของงานและกรออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเน้ือหาของตวังานกลุ่ม

แนวคิดน้ีมาจากสถานบนัทาวสิตอค (Tavistock Institute) มหาวทิยาลยัลอนดอน 

ทฤษฎกีารให้บริการ 

ปณิศาสัญชานนท์ (2548. หน้า 163) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะบริการว่าสามารถจ าแนกออกเป็น 4 

ประการดงัน้ี 

1. ไม่สามารถ (Intangibility) หมายความว่า ผูบ้ริโภค (ลูกค้าท่ีคาดหวงั) ไม่สามารถรู้สึก

มองเห็น ไดย้ิน ล้ิมรส หรือไดก้ล่ิน ท าให้ไม่สามารถทดลองใช่ผลิตภณัฑ์ก่อนท่ีจะท าการซ้ือ เช่น 

การท าศลัยกรรม หรือการโดยสารบนเคร่ืองบิน ส่ิงเหล่าน้ีผูบ้ริโภคไม่สามารถรู้ผลของการบริการ

ได้จนกว่าจะมีการผ่าตดัหรือเดินทางจริง ท าให้ผูบ้ริโภคพยายามจะแสวงหาส่ิงท่ีจะบ่งบอกถึง

คุณภาพของการบริการ (Service Quality) เพื่อท าให้ตวัเองเกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะใช้บริการนั้น ๆ 

นกัการตลาด จึงตอ้งพยายามท าให้บริการมีความสามารถในการจบัตอ้งไดม้ากท่ีสุดโดยโปรแกรม

การส่งส้ริมการตลาดควรช้ีให้เห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการบริการอยา่งชดัเจนมากกวา่ท่ีจะเนน้

ตวับริการเท่านั้น 

2. ความไม่สามมารถแบ่งแยกได้ (Service inseparability) หมายความว่า การผลิตและการ

บริโภคข้ึนขณะเดียวกนั ในประเด็นน้ีจะตรงขา้มกบัการผลิตสินคา้ซ่ึงเร่ิมมาจากการน าวตัถุดิบมา

ผลิตแล้วน าไปเก็บไวใ้นคลงัสินคา้ และหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือจึงเกิดการบริโภค ส่วน

บริการนั้นเร่ิมจากการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือแลว้จึงจะเกิดการผลิตและการบริโภคในขณะเดียวกนั

เช่น ผูบ้ริโภคตดัสินใจว่าตดัผมร้านน้ีแล้วช่างตดัผมจึงเร่ิมกระบวนการผลิต (การตดัผม) และ

ผูบ้ริโภคไดรั้บผมทรงใหม่ในขณะเดียวกนั 
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3. ความไม่แน่นอน (Service variability) กล่าวคือ คุณภาพในการให้บริการจะผนัแปรไปตามผู ้

ให้บริการ และข้ึนอยูก่บัวา่ให้บริการเม่ือไหร่ ท่ีไหน และอยา่งไร ตวัอยา่ง ภาพรวมการให้บริการ 

และข้ึนอยูก่บัวา่ใหบ้ริการเม่ือไหร่ ท่ีไหนและอยา่งไร ตวัอยา่ง ภาพรวมการใหบ้ริการของโรงแรม 

ริออท (Marriott) อาจสูงกวา่มาตรฐานทัว่ไป แต่การให้บริการของพนกังานภายในโรงแรมแต่

ละคนอาจไม่เหมือนกนั บางคนอาจให้บริการดีกวา่อีกคนหน่ึง ซ่ึงท าให้การให้บริการเกิดความไม่

แน่นอน เป็นตน้ 

4. ความไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perish ability) บริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเก็บไวไ้ดใ้นโกดงัหรือ

คลังสินค้า เม่ือบริการเกิดข้ึนนักการตลาดจะไม่สามารถเก็บไวเ้พื่อขายหรือใช้ในภายหลังได้ 

สามารถเก็บไวไ้ด ้และไม่เกิดปัญญาถ้าอุปสงค์ท่ีมีตอ้งบริการนั้นคงท่ีแต่เม่ืออุปสงค์ท่ีมีตอ้งการ

บริการมีความ ผนัผวนมาก จะท าให้เกิดอุปสรรคในการบริการ เช่น ในช่วงท่ีไม่มีวนัหยุดเทศกาล 

โรงแรมรีสอร์ทต่าง ๆ จะคิดราคาหอ้งพกัในระดบัต ่า หรือกรณีของร้านอาหารจา้งพนกังานชัว่คราว 

เพื่อเสิร์ฟอาหารในช่วงท่ีมีลูกคา้มาก 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2549, หนา้ 27) ไดก้ล่าวถึง การบริการมีลกัษณะเฉพาะ 5 ประการดงัน้ี 

1. ความไม่มีตัวตน (Imtangibility) บริการไม่สามารถ มองเห็นจับต้อง และสัมผสัไม่ได้ 

(abstract) โดยใช้ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็น ตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนัง บริการไม่สามารถ

แบ่งแยกเป็นช้ินเหมือนกบัสินคา้ได ้เช่น หากจะซ้ือน ้ าหอม ผูซ้ื้อยอมจบัขวดน ้ าหอมมาทดลองฉีด

ได ้ดมกล่ินไดห้รือซ้ือเป็นขวดก็ได ้

2. ความแยกจากกนัไม่ได้ ระหว่างผูใ้ห้บริการและลูกคา้ผูรั้บบริการ (Inseparability) ในช่วง

เวลาการใหบ้ริการ เช่น การบริการนวดแผนโบราณ ผูน้วดและลูกคา้จะตอ้งอยูพ่ร้อมกนั ณ สถานท่ี

ท่ีให้บริการ ในการตรวจรักษาแพทยแ์ละคนไขจ้ะตอ้งอยู่ท่ีเดียวกนั ทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถแยก

จากกนัไดใ้นช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการนั้น 

3. การเก็บรักษาไม่ได ้(Perish abilit) การบริการตอ้งอาศยัคนในการให้บริการเป็นความส าคญั

ดงันั้นหากไม่มีลูกคา้มาใช้บริการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง พนกังานท่ีให้บริการก็จะว่างงาน (Idle) 

เกิดการสูญเสียค่าใชจ่้ายในดา้นแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้ด ๆ 

4. ความตอ้งการท่ีไม่แน่นอน (Fluctuating Demand) ความตอ้งการใชบ้ริการของลูกคา้ข้ึนลงอยู่

เสมอ การให้บริการนั้นลูกคา้ จ  านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจะมากหรือจะนอ้ยต่างกนัขั้นกบัช่วงเวลา
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แต่ละวนั ตน้สัปดาห์หรือทา้ยสัปดาห์ รวมทั้งฤดูกาล เช่น ท่ีสาขาของธนาคาร ช่วงพกักลางวนัจะมี

ลูกคา้มาใชบ้ริการกว่าช่วยบ่าย ช่วงวนัจนัทร์และวนัศุกร์จะมีลูกคา้ฝากออมเงินมากกว่าช่วงอ่ืน ๆ 

ในสัปดาห์  

5. ความแตกต่างของการบริการในแต่ละคร้ัง (Variability or Heterogeneity) ความแตกต่างใน

ดา้นคุณภาพในการบริการ เน่ืองจากบริการตอ้งอาศยัคนหรือพนกังานนกรบริการเป็นส่วนใหญ่ 

(Labor Intensive) ซ่ึงการท่ีพนกังานจะยิ้มหรือไม่ จะให้บริการดว้ยจิตใจอย่างแทจ้ริงหรือไม่ ตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ทั้งในดา้นร่างกายและจิตใจ เช่น พนกังานคนหน่ึงเม่ือวานให้บริการ

ลูกค้าดีมาก ยิ้มแยม้แจ่มใส ทักทายลูกค้าเป็นอย่างดี แต่วนัรุ่งข้ึนพนักงานคนเดียวกันอาจถูก

ร้องเรียนวา่บริการไม่ดี ไม่ยิม้แยม้ พูดจาไม่ไพเราะสาเหตุเน่ืองจากพนกังานคนนั้นไม่ไดน้อนหลบั

อยา่งเตม็อ่ิมเพราะตอ้งดูแลลูกสาววยัหน่ึงปีท่ีป่วยเป็นไขห้วดัตลอดทั้งคืนท่ีผา่นมา 

เอกนก สุวรรณบณัฑิต และ อดุลพฒันกิจ (2548 หนา้ 25-26) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการบริการ

มีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกบัการผลิตสินคา้ทัว่ไป โดยการบริการมีลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. การไวว้างใจ (Trust) การบริการเป็นกิจกรรมหรือการกระท าท่ีท าให้ผูบ้ริการปฏิบัติต่อ

ผูรั้บบริการในขณะท่ีกระบวนการเกิดข้ึน ผูรั้บบริการไม่ทราบล่วงหนา้วา่จะไดรั้บการปฏิบติั เช่น 

การตดัสินใจซ้ือบริการจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งเกิดจากความไวว้างใจ ซ่ึงต่างจากสินคา้ท่ีสามารถมองเป็น

เห็นรูปลกัษณ์หรือการเลือกคุณภาพได ้

2. ส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangibility) การบริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละไม่อาจสัมผสัไดก่้อน

การซ้ือ ดงันั้นการตดัสินใจซ้ือการบริการท่ีตอ้งอาศยัความคิดเห็นเจตคติและประสบการณ์เดิมท่ี

ไดรั้บจากการตดัสินใจซ้ือบริการนั้นใครคร้ังก่อน 

3. ลักษณะท่ีแบ่งแยกออกจากกันไม่ได้ (Inseparability) การบริการมีลักษณะท่ีไม่สามารถ

แยกตวับุคคลหรืออุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการได ้การผลิต การบริโภคและการบริการเกิดข้ึนใน

เวลาเดียวกนักบัการขายบริการนั้น ๆ ซ่ึงแตกต่างกบัสินคา้ซ่ึงตอ้งมีการผลิตและการขายแลว้จึงมี

การบริการภายหลงั 

4. ลักษณะท่ีแตกต่างไม่คงท่ี (Heterogeneity) การบริการมีลักษณะไม่คงท่ีและไม่สามารถ

ก าหนดมาตรฐานท่ีแน่นอนได ้การบริการเกิดข้ึนอยูก่บัแต่ละแบบของผูใ้ห้บริการ ซ่ึงกรรมวิธีการ
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ให้บริการเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง ทั้งน้ีบริการข้ึนอยูก่บัให้ผูใ้ห้บริการ ผูรั้บบริการช่วงเวลา

ของบริการและสภาพแวดลอ้มขณะบริการ 

5. ลกัษณะท่ีไม่สามารถเก็บรักษาได ้(Perish ability) เม่ือไม่มีความตอ้งการใชบ้ริการจะเกิดเป็น

ความสูญเปล่าไม่อาจเรียกกลบัคืนมาใช้ประโยชน์ใหม่ได ้การบริการจึงมีการสูญเสียค่อนขา้งสูง 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการการใชบ้ริการในแต่ละช่วงเวลา 

6. ลกัษณะท่ีไม่สามารถแสดงความเป็นเจา้ของได ้(Nin-ownership) การบริการมีลกัษณะท่ีไม่มี

ความเป็นเจา้ของท่ีมีการซ้ือบริการเกิดข้ึน 

นิติพล ภูตะติ (2549. หน้า 170-171) ได้กล่าวถึง ลกัษณะของงานบริการ (ccharacteristics of 

service) มีความแตกต่างจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพราะงานบริการมีลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึง

ลกัษณะเฉพาะของงานบริการแบ่งได ้ดงัน้ี 

1. จบัตอ้งไม่ไดแ้ละมองไม่เห็น (Intangibility) งานบริการมีลกัษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถ

จบัตอ้งได ้มองไม่เห็น และไม่มีรูปร่างแต่ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถรับรู้ไดจ้ากความรู้สึก หรือการ

แสดงออกบางอยา่งของลูกคา้ เช่น ความชอบ ความเกลียด คาวามพอใจ ความไม่พอใจ ความโกรธ 

เป็นตน้ 

2. ไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Inseparability) งานบริการชนิดไม่สามารถแบ่งแยกไดอ้ย่างชดัเจน 

เพรานอกจากเร่ืองบริการแล้ว ยงัมีส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีได้รับจากบริการ เช่น ถ้าเดินทางจากกรุงเทฯ ไป

ประเทศเวียดนามโดยเคร่ืองบินท่ีได้รับคือไดเ้ดินทางถึงจุดปลายทางและในระหว่างการเดินทาง

พนกังานบริการบนเคร่ืองบินยงัเสิร์ฟอาหาร เคร่ืองด่ืมและอ่ืน ๆ อีก ดว้ย ดงันั้นบริการ สินคา้และ

ผลิตภณัฑบ์างอยา่งจึงไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. สูญเสียง่ายหรือหายง่าย (Perish ability) บริการต่าง ๆ ไม่สามารถกกัตุนจดัเก็บหรือสต็อก

ของเอาไวไ้ด้เหมือนกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทั้ งน้ีเพราะงานบริการมีเง่ือนไขเร่ืองเวลาเข้ามา

เก่ียวขอ้งจึงไม่สามารถเก็บบริการเอาไวข้ายได ้เช่น ในฤดูท่องเท่ียว ห้องพกัขอโรงแรมจะมีลูกคา้

เขา้พกัเต็ม และยงัมีลูกคา้อีกจ านวนไม่น้อยท่ีไม่สามารถจองห้องพกัในเวลานั้นได้แต่ในช่วงฤด

ห้องพกัโรงแรมวา่งเป็นจ านวนมาก ซ่ึงห้องพกัจ านวนมากเหล่าน้ีก็ไม่สามารถน าไปขายในฤดูกาล

ท่องเท่ียวท่ีผา่นมาไดเ้พราะเง่ือนไขเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
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4. งานบริการมีลกัษณะท าซ ้ า (Repetitiveness) งานบริการจะมีลกัษณะเป็นการท างานซ ้ า ๆ 

หลายคร้ัง เช่น พนักงานเสิร์ฟอาหารในห้องอาหารมีหน้าท่ีตอ้นรับลูกคา้ รับค าสั่งจากลูกคา้ น า

ค าสั่งไปสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืม น าอาหารและเคร่ืองด่ืมมาเสิร์ฟลูกคา้ คอยดูแลความเรียบร้อยเก็บ

เงินเมเอลูกคา้ตอ้งการจะกลบั จดัโต๊ะอาหารเพื่อเตรียมตอ้นรับลูกคา้คนใหม่ การท างานของพนกั

งารเสิร์ฟอาหารจะท างานในลกัษณะเช่นน้ีซ ้ าอีกหลาย ๆ คร้ัง จนกวา่จะถึงเวลาเลิกงานจะเห็นไดว้า่

ลกัษณะของงานบริการจะปฏิบติังานซ ้ าอีกหลาย ๆ คร้ัง ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างจากงานอ่ืน ๆ 

5. ความเขม้ขน้รุนแรงต่อความรู้สึกของพนกังาน (Labor Intensiveness) เน่ืองจากลกัษณะงาน

ของการให้บริการพนักงานจะตอ้งมีปฏิบติัสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ ลูกคา้มีความตอ้งการท่ีแตกต่าง

อุปนิสัยท่ีไม่เหมือนกนั อารมณ์ของลูกคา้อาจเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยัอ่ืน ๆ การ

ใหบ้ริการไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีลูกคา้ทุกคนจะไดรั้บความพึงพอใจเหมือนกนั พนกังานอาจจะพบลูกคา้ท่ี

มีอารมณ์ร้ายหรือลูกคา้ท่ีจูจ้ี้จุกจิกสร้างปัญหา พนกังานบริการจะตอ้งเขา้ใจลกัษณะงานให้บริการ

เป็นอยา่งดีจึงสามารถท างานในอาชีพน้ีได ้

6. ความไวว้างใจ (Ttrust) เน่ืองจากลูกคา้หรือผูใ้หบ้ริการ ไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้วา่จะรับ

บริการท่ีดีจากสถานบริการหรือไม่ ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการตอ้งอาศยัความเช่ือถือหรือความไวว้างใจใน

สถานบริการเหล่านั้น เช่นอาจจะไดรั้บการบอกต่อถึงบริการจากเพื่อนหรือคนใกลต้วัใกลชิ้ด หรือ

อาจจะได้รับรู้มาจากประสบการณ์โดยตรง หรืออาจจะได้รับข่าวสารขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนจนเกิด

ความไวว้างใจและตดัสินใจไปใชบ้ริการ ลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บบริการท่ีดี เพราะเกิดความเช่ือ

ไวว้างใจในสถานบริการดงักล่าว 

ทฤษฎกีลยุทธ์การตลาด ( 7P’s ) และส่วนประสมทางการตลาด 

(Service Mix) ของ Philip Kotler เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วน

ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ ( 7P’s )  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิง

ท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ 

โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได ้และ ผลิตภณัฑ์ท่ีจบั

ตอ้งไม่ได ้
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2. ราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า 

ของบริการกบัราคา ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนด

ราคาใหบ้ริการควรมีกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มใน

การน าเสนอลริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการ

ท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Locatoin) และช่องทางในการน าเนอบริการ 

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เ ป็นเค ร่ืองมือหน่ึง ท่ี มีความส าคัญในการ

ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ

พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5. ดา้นบุคคล (People) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถ

สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ ระหว่างเจา้หน้าท่ีผู ้

ให้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารุ มีทศันคติท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยม

ใหก้บัองคก์ร 

6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาย (Physical Evidence and Presntation) เป็น

การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้ง

ทางดา้นกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกาย

สะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติัใน

ดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 

 

 

 

9 



แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหากระการซ้ือจะเกิดเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ

ของตนเอง 

ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูลในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจข้ึนแรกจะคน้หา

ขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อน ้ามาใชใ้นการประเมินทางเลือก หากยงัไดข้อ้มูลท่ียงัไม่เพียงพอก็

ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก 

ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางการเลือก ผูบ้ริโภคจะน าข้อมูลท่ีได้รวบรวมไวม้าจัดเป็น

หมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสีย ทั้งในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่ามาก

ท่ีสุด 

ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ เม่ือผ่านขั้นของการประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริโภคจะได้

สินคา้ตรายีห่้อท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองมากท่ีสุดท่ีตั้งใจจะซ้ือ นัน่คือผูบ้ริโภคจะเกิดความ

ตั้งใจท่ีจะซ้ือข้ึน แต่อย่างไรก็ตามเม่ือถึงเวลาท่ีจะท าการซ้ือจริง ๆ  อาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ เข้ามามี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดอี้ก ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นสังคม 

ขั้นท่ี 5 พฤติกรรมหลังการซ้ือ ในปัจจุบนันักการตลาดไม่ได้สนใจเพราะการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคยงัสนใจต่อไปถึงพฤติกรรมและความรู้สึกลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคอีกด้วย เน่ืองจากหาก

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ไปใช้แลว้เกิดความพึงพอใจในตวัสินคา้ก็จะมีการซ้ือซ ้ าอีกในคราวต่อไป แต่

ในทางตรงขา้ม หากใช้แลว้ไม่พอใจผูบ้ริโภคจะเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อตวัสินคา้และเลิกใช้ในท่ีสุด 

ดงันั้นนกัการตลาดจะตอ้งคอยติดตามความรู้สึกของผูบ้ริโภค 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ภทัรพร ล้ิมรทีพงษ ์(2561) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราขมงคลกรุงเทพ โครงการฉบบัน้ีเป็น

การพฒันาระบบบริการโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาการจดัการระบบ  ร้านซักอบรีด กรณีศึกษา 

LAUNDRY FOR YOU ให้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน และน าเสนอ ขอ้มูลให้มีความ

สะดวกถูกตอ้งและรวดเร็ว การพฒันาระบบผูพ้ฒันาใช้แนวทางพฒันาตามวงจรการพฒันาระบบ 

คือ ก าหนดปัญหาและ ศึกษาระบบวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบระบบ พฒันาระบบ ทดสอบระบบ 

เพื่อน าไปใช้และประเมินผลโดยใช้โปรแกรม Visual Basic.NETในการเขียนโปรแกรมและ

ใช้Database ใน การจดัเก็บฐานขอ้มูล จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการจัดการระบบร้านซกั

อบรีด กรณีศึกษา LAUNDRY FOR YOU ในภาพรวมของผูใ้ชง้านและผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ

มีความพึงพอใจในระบบอยูใ่น ระดบัปานกลาง และผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจในระบบอยูใ่นระดบั

ปานกลาง สรุปโดยภาพรวมแลว้ การจดัการระบบร้านซกัอบรีด กรณีศึกษา LAUNDRY FOR YOU 

สามารถน าไปใชง้านได ้

กนัตพงศ ์ฤทธ์ิวีระเดช (2559) มหาวิทยาลยักรุงเทพ การจดัท าแผนธุรกิจน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง โอกาส ปัญหาอุปสรรคก่อนท่ีจะเร่ิมท าการ

ประกอบการ เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนธุรกิจให้สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด แผนธุรกิจน้ีด าเนินข้ึนเพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการจดัตั้งธุรกิจบริการร้าน

ซกัรีด Washer Washing ร้านซกัรีดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นการด าเนินธุรกิจใหม่ เทคนิค

และ วิธีการในการจดัท าแผนคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์การแข่งขนั และการ

ส ารวจ ในรูปแบบของแบบสอบถามกบัตวัอย่าง จ  านวน 200 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้คือ สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ

และค่าเฉล่ีย ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มภายในพบวา่ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ใชเ้งินลงทุนไม่สูง มี

โครงสร้างไม่ซบัซอ้น จึงท าใหก้ารบริหารและการด าเนินงานนั้นง่ายและคล่องตวั และเน่ืองจากเป็น

เจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียวจึงมีอ านาจในการตดัสินใจทนัที และผลการวิจยัภายนอกพบวา่ กระแสนิยม

ของการรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็นกระแสนิยมท่ีผูบ้ริโภคก าลงัต่ืนตวัมาก และความเร่งรีบของการใช้

ชีวิตในเมือง ท าให้มีเวลานอ้ยลง ในเร่ืองการแข่งขนัพบวา่มีความรุนแรงมาก แต่ทางร้านเนน้สร้าง

ความแตกต่างของธุรกิจ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งจึงพบวา่ไดเ้ปรียบในเร่ืองของการบริการรับ-ส่ง
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เส้ือผา้ฟรีถึงบา้น ซ่ึงเป็นบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุด และมีมาตรฐาน ASTM WK35985 คือ การ

ซักรีดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิงท่ีส่งผลให้ลูกคา้ตดัสินใจใช้บริการมากท่ีสุด และขอ้เสีย

เปรียบคือ ราคาท่ีสูงกวา่บริการซกัรีดทัว่ไป จึงเป็นท่ีมาของการสร้างกลยทุธ์บริการรับ-ส่งเส้ือผา้ฟรี

ถึงบา้น 

อญัชลี ปุณณกะศิริกุล (2552) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกใช้บริการซัก  อบ รีด ของ ผู ้บ ริโภค เขตหลักส่ี  

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร และเป็น

ผูใ้ช้บริการซัก อบ รีด จ านวน 234 คนต่อเดือน จากร้านให้บริการซัก อบ รีด จ านวน 10 แห่ง 

เคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชบ้ริการซกั อบ รีด ดงัน้ี ช่วงเวลา

การใชบ้ริการ หลงั เวลา 17.00 น. ร้อยละ 57.26 ใชบ้ริการ 1 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 38.46 น าผา้มาใช้

บริการ 1-5 ช้ิน/คร้ัง ร้อยละ 37.18 ค่าใชจ่้าย 100-200 บาท/สัปดาห์ ร้อยละ 37.61 ใชบ้ริการซกั อบ 

และรีด ร้อยละ62.39 น าเส้ือผา้ท่ีซักยาก/รีดยาก มาใช้บริการ ร้อยละ 57.69 ชอบรูปแบบการคิด

ค่าบริการแบบต่อช้ิน ร้อยละ 73.08 ใช้บริการเพราะไม่มีเวลาว่าง ร้อยละ 60.26 ตดัสินใจเลือกใช้

บริการดว้ยตนเอง ร้อยละ 56.84 ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกั อบ รีด ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น ดงัน้ี ดา้นบริการ ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน ระดบัมากทุกรายการ 3 อนัดบัแรก คือ ความสะอาดใน

การซักเส้ือผา้ ความเรียบในการรีด และตรงตามเวลานดั หมาย ดา้นราคา ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 5 รายการ 3 อนัดบัแรก คือ 

รูปแบบการคิดค่าบริการต่อช้ิน ราคาเหมาะสมกบัการบริการ และราคาต ่ากว่าคู่แข่ง ดา้นช่องทาง

การจ าหน่าย/สถานท่ี ผูบ้ริโภคมีการตดัสินในโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 3 รายการ คือ ความสะดวกในการเดินทาง/ท่ีจอดรถ มีบริการรับ-ส่ง และการ

จดัร้านเป็นระเบียบ สวยงาม และสะอาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจโดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 3 รายการ คือ ซัก/รีด ครบ 70 ช้ิน 

คิด 60 ช้ิน สมาชิก ลด 10% และซกั/รีด ครบ 70 ช้ิน ฟรีซกัผา้นวม 1 ผนื 
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บทที ่3  

วธีิการด าเนินโครงการ 

วธีิการด าเนินหาร 

 ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบบริการ 

2. ประชุมวางแผน วางรูปแบบงานและจดัสรรงบประมาณ 

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะบริการ 

5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติัการ 

6. จดัท าแผนด าเนินงานและกลยทุธ์ 

ขั้นที ่2 ขั้นตอนด าเนินการ 

1. จดัซ้ืออุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฏิบติังาน 

2. ตกแต่งร้านเตรียมพร้อมในการบริการสินคา้ 

3. ทดลองปฏิบติังานบริการและประเมินผล 

4. ปฏิบติังานธุรกิจบริการสินคา้ตามแผนงานท่ีวางไว ้

5. จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งสเริมการตลาด 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมิณผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

2. สรุปงบประมาณผลก าไร 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

 

 



แผนการปฏิบัติงาน 

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. ลงความเห็นในการท าธุรกิจ

บริการ 

         

2. สรุปความเห็นการท าธุรกิจ

บริการ ซกัรีด 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท า

ธุรกิจบริการ 

        

5. จดัเตรียมสถานท่ีในการท า

ธุรกิจบริการ 

         

6. ลงสถานท่ีในการธุรกิจบริการ

สวนหลวงคอนโด 

         

7. สรุปผลการปฏิบติังาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

         

 

วนั เวลา สถานที่ 

เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ี 998/161 ทรัพยรุ่์งเรืองซิต้ี ม.5 ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280 
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งบประมานและวสัดุอุปกรณ์ 

 งบประมาณในการลงทุน สมาชิก 3 คน คนละ 716 บาท รวมเป็นเงิน 2,150 บาท  

ความเป็นมาของธุรกจิ 

 เน่ืองจากในการใชชี้วิตของประชาชนมีวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะเร่ืองการบริการ

ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในการบริการ ซ่ึงไดมี้แนวติดในการคิดในการจดัโครงการ ซกัรีด (Miss 

Clean) ระหวา่งท่ีลูกคา้รอเพื่อใหลู้กคา้ไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย และพึงพอใจในการบริการ ทางร้านจะเนน้

ในเร่ืองการใส่ใจ การพูดจา การยิม้แยม้ และการท างานดว้ยความเต็มใจ ควรค านึงอยูเ่สมอวา่ลูกคา้

คือพระเจา้ เพราะลูกคา้คือผูเ้ขา้มาใช้บริการและสนบัสนุนกิจการและน่ีคือหัวใจของการบริการ 

ส่วนท่ีส าคญัท่ีสามารถมดัใจลูกคา้ให้ติดใจได้คือการให้บริการ การตอ้นรับของทางร้าน ซักรีด 

(Miss Clean) ท าใหน่้าสนใจ 

 ดงันั้นจึงมีแนวคิดในการท าโครงการการบริการ ซกัรีด (Miss Clean) เพื่อาความแปลกใหม่

และความทันสมัย รวมทั้ งยงัท าให้นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าคิดกล้าท า กล้า

แสดงออก ในทางท่ีดีแลว้ยงัช่วยให้นกัศึกษามีความสามารถ สามคัคีในการท างานให้เกิดประสิธิ

ภาพ สามารถสร้างรายไดใ้ห้เป็นทุนการศึกษา รวมไปถึงไดค้วามรู้และยงัไดป้ระสบการณ์เพิ่มเติม

เพื่อน าไปปรับใช้ในอนาคตไดอี้กดว้ย หากท าโครงการบริการ ซักรีด (Miss Clean) เป็นโครงการ

การเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ปและปฏิบติั นับว่าเป็นโครงการท่ีเปล่ียนไปด้วยความรู้ 

ความเขา้ใจ เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในอนาคตไดอี้กดว้ย 

แผนการบริการจัดการ 

การจดัท าแผนธุรกิจน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง

โอกาส ปัญหาอุปสรรคก่อนท่ีจะเร่ิมทางการบริการ เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนธุรกิจให้สามารถ

ด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

แผนผงัโครงสร้างองค์กร 

1.  นางสาวกฤตพร เรืองประโคน     ประธานโครงการ 

2.  นางสาวณิชาพชัร์ แซ่อ๊ึง                     รองประธานโครงการ 

3.  นายสิทธิกร               ศรีสง่า                   ฝ่ายจดัซ้ือ 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าตลาดปากน า้ 

 

สถานท่ีประกอบการ  

บา้นเลขท่ี 998/161  

 

วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ศาลกลาง

จังหวดัจงัหวดั 

 

ถนนสุขุมวทิ 
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แผนการเงิน 

งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ 

 งบประมาณในการลงทุน สมาชิก 3 คน คนละ 716 บาท รวมเป็นเงิน 2,150 บาท 

ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

1. ผงซกัฟอก                                                                                                          200       บาท 
2. น ้ายาปรับผา้นุ่ม                                                                                                 150        บาท 
3. น ้ายารีดผา้เรียบ                                                                                                  200       บาท 
4. ไมแ้ขวนเส้ือ                                                                                                      100        บาท 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

1. ป้ายร้าน                                                                                                              1,500       บาท 

          รวม                                                                                                                     2,150       บาท 
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แผนการตลาด 

Product : บริการซกัรีด ซกัรีดชุดท่ีนอน,เส้ือเช้ิต,ชุดนกัศึกษา/นกัเรียน,กางเกง,กระโปรง 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Price : ราคาค่าบริการ 
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Place : สถานท่ี 998/161 ทรัพยรุ่์งเรืองซิต้ี ม.5 ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss Clean 
 

099-456-243-5 
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กดไลค์/กดแชร์เพจหรอืแนะน ำเพ ือ่นใชบ้รกิำร

ทำงร้ำน รบัไปส่วนลด 10 %  ในกำรซกั 1 
คร ัง้ 

ระยะเวลำโปรโมช ัน่ต ัง้แต่วนัที ่10 ตุลำคม 
62  ถงึ 20 ตุลำคม 62  

Promotion! 

Promotion : กดไลค/์กดแชร์เพจหรือแนะน าเพื่อนใชบ้ริการทางร้าน รับส่วนลดไป 10 % ในการ 1 

คร้ัง ระยะเวลาโปรดโมชัน่ตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 62 ถึง 20 ตุลาคม 62  
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กลยุทธ์ด้านบุคคลหรือพนักงาน 
 มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทั้ งในด้านการเรียนรู้การท างานของระบบต่าง ๆ การใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง เพื่อเพิ่มทกัษะและประสิทธิภาพในการท างานให้ดีมากยิ่งข้ึน เพื่อให้
เกิดความช านานในการให้บริการ และทางบริษทัไดค้ดัเลือกพนกังานท่ีท างานอยา่งมีความตั้งใจ มี
ศกัยภาพ และใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีความเป็นมืออาชีพ  
 
กลยุทธ์ด้านกระบวนการ  
 มีการวางแผนการท างานเพื่อให้งานไม่เกิดข้อผิดพลาด การท างานเป็นทีมอย่างมีความ
สามคัคี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน มีการบริการอย่างเต็มใจ พนกังานทุกคนสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีความช านาญและสามารถท างานทดแทนกนัได ้ 
 

กลยุทธ์ด้านกายภาพและการน าเสนอ 
 ใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจ

ราตอ้งสุภาพอ่อนโยนและการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
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แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 
 

ล าดับ ลกัษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางแก้ปัญหา 

1 
เวลาไม่ตรงกนั 

 

งานไม่สามารถด าเนินงาน
ได ้

 

ตอ้งจดัตารางเวลา 
 

2 
มีคู่แข่งขนัทางออ้มจ านวนมาก 

 

ลูกคา้เลือกร้านคา้ทดแทน
ได ้

 

จดัการส่งเสริมการขายอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 

3 
กลุ่มลูกคา้มีเฉพาะ พนกังาน
ออฟฟิศ นกัศึกษาท่ีอยูห่อ 

 

ลูกคา้เร่งรับเส้ือผา้ ท าให้
จดัส่งไม่ทนั 

 

รับสมคัรพนกังานเพิ่ม 
 

4 ฝนตก เส้ือผา้ไม่แหง้ 
น าเขา้ตูอ้บผา้ 
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แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกฤตพร เรืองประโคน 

(ประธานโครงการ) 

นางสาวณิชาพชัร์ แซ่อ๊ึง 

(รองประธานโครงการ) 

นายสิทธิกร ศรีสง่า 

(ฝ่ายจดัซ้ือ) 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงการ  

 
การด าเนินโครงการ Miss Clean ซกัรีด มีวตัถุประสงคเ์พื่อหารายไดเ้สริมระหวา่งเรียนจาก

การเปิดธุรกิจร้านลา้งรถจกัรยานยนตแ์ละใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินโครงการและ
เพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์จริงในการด าเนินงาน 

รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาว กฤตพร เรืองประโคน  
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

5 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมท าโครงการบริการ  

20 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขออนุมติั  
24 มิ.ย. 62 จดัสรรงบประมาณ  
1 ก.ค. 62 เร่ิมท าแบบอนุมติั, เร่ิมท าบทท่ี 1  
8 ก.ค. 62 ส่งแบบอนุมติัโครงการ, ส่งบทท่ี 1  
9 ก.ค. 62 แกไ้ขแบบอนุมติัโครงการ, ส่งบทท่ี 1  

12 ก.ค. 62 ส่งแบบอนุมติัโครงการ, ส่งบทท่ี 1  
15 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 2  
17 ก.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 2  
31 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี 2  
1 ส.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 3, ออกแบบโลโกร้้าน, ออกแบบคูปอง  

10 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3  
16 ส.ค. 62 ส่งบทท่ี 3  
4 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอ)  
6 ก.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Presentงาน  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังท่ี 1  
2 ต.ค. 62 จดัท าป้ายไวนิล  

17 ต.ค. 61 ปฏิบติัคร้ังท่ี 1  
18 ต.ค. 61 ปฏิบติัคร้ังท่ี 2  
20 ต.ค. 61 ปฏิบติัคร้ังท่ี 3  



 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
22 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 4  
23 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 5  
25 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 6  
26 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 7  
27 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 8  
12 พ.ย. 62 เร่ิมท า PowerPoint  
14 พ.ย. 62  แกไ้ข Powerpoint  
15 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint  
16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  
16 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 4  
18 ธ.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 4  
20 ธ.ค. 62 ส่งบทท่ี 4  
20 ม.ค. 63 เร่ิมท าบทท่ี 5  
21 ม.ค. 63 แกไ้ขบทท่ี 5  
24 ม.ค. 63 ส่งบทท่ี 5  
29 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  
30 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม  
31 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม  
3 ก.พ. 63 เร่ิมท าภาคผนวก  
5 ก.พ. 63 แกไ้ขภาคผนวก  
7 ก.พ. 63 ส่ง ภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง  

10 ก.พ. 63 เร่ิมท าสารบญั  
12 ก.พ. 63 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, แกไ้ขสารบญั  
13 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่  
14 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผน่ซีดี  
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รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 
นางสาว ณชิาพชัร แซ่อึง๊ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

5 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมท าโครงการบริการ  

20 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขออนุมติั  
24 มิ.ย. 62 จดัสรรงบประมาณ  
1 ก.ค. 62 เร่ิมท าแบบอนุมติั, เร่ิมท าบทท่ี 1  
8 ก.ค. 62 ส่งแบบอนุมติัโครงการ, ส่งบทท่ี 1  
9 ก.ค. 62 แกไ้ขแบบอนุมติัโครงการ, ส่งบทท่ี 1  

12 ก.ค. 62 ส่งแบบอนุมติัโครงการ, ส่งบทท่ี 1  
15 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 2  
17 ก.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 2  
31 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี 2  
1 ส.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 3, ออกแบบโลโกร้้าน, ออกแบบคูปอง  

10 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3  
16 ส.ค. 62 ส่งบทท่ี 3  
4 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอ)  
6 ก.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Presentงาน  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังท่ี 1  
2 ต.ค. 62 จดัท าป้ายไวนิล  

17 ต.ค. 61 ปฏิบติัคร้ังท่ี 1  
18 ต.ค. 61 ปฏิบติัคร้ังท่ี 2  
20 ต.ค. 61 ปฏิบติัคร้ังท่ี 3  
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วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
22 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 4  
23 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 5  
25 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 6  
26 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 7  
27 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 8  
12 พ.ย. 62 เร่ิมท า PowerPoint  
14 พ.ย. 62  แกไ้ข Powerpoint  
15 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint  
16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  
16 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 4  
18 ธ.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 4  
20 ธ.ค. 62 ส่งบทท่ี 4  
20 ม.ค. 63 เร่ิมท าบทท่ี 5  
21 ม.ค. 63 แกไ้ขบทท่ี 5  
24 ม.ค. 63 ส่งบทท่ี 5  
29 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  
30 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม  
31 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม  
3 ก.พ. 63 เร่ิมท าภาคผนวก  
5 ก.พ. 63 แกไ้ขภาคผนวก  
7 ก.พ. 63 ส่ง ภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง  

10 ก.พ. 63 เร่ิมท าสารบญั  
12 ก.พ. 63 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, แกไ้ขสารบญั  
13 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่  
14 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผน่ซีดี  
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รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย สิทธิกร ศรีสง่า 
วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

5 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมท าโครงการบริการ  

20 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขออนุมติั  
24 มิ.ย. 62 จดัสรรงบประมาณ  
1 ก.ค. 62 เร่ิมท าแบบอนุมติั, เร่ิมท าบทท่ี 1  
8 ก.ค. 62 ส่งแบบอนุมติัโครงการ, ส่งบทท่ี 1  
9 ก.ค. 62 แกไ้ขแบบอนุมติัโครงการ, ส่งบทท่ี 1  

12 ก.ค. 62 ส่งแบบอนุมติัโครงการ, ส่งบทท่ี 1  
15 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 2  
17 ก.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 2  
31 ก.ค. 62 ส่งบทท่ี 2  
1 ส.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 3, ออกแบบโลโกร้้าน, ออกแบบคูปอง  

10 ส.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 3  
16 ส.ค. 62 ส่งบทท่ี 3  
4 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอ)  
6 ก.ย. 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Presentงาน  

21 ก.ย. 62 Present โครงการ คร้ังท่ี 1  
2 ต.ค. 62 จดัท าป้ายไวนิล  

17 ต.ค. 61 ปฏิบติัคร้ังท่ี 1  
18 ต.ค. 61 ปฏิบติัคร้ังท่ี 2  
20 ต.ค. 61 ปฏิบติัคร้ังท่ี 3  
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วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
22 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 4  
23 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 5  
25 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 6  
26 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 7  
27 ต.ค. 62 ปฏิบติัคร้ังท่ี 8  
12 พ.ย. 62 เร่ิมท า PowerPoint  
14 พ.ย. 62  แกไ้ข Powerpoint  
15 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint  
16 พ.ย. 62 Present โครงการ คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  
16 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 4  
18 ธ.ค. 62 แกไ้ขบทท่ี 4  
20 ธ.ค. 62 ส่งบทท่ี 4  
20 ม.ค. 63 เร่ิมท าบทท่ี 5  
21 ม.ค. 63 แกไ้ขบทท่ี 5  
24 ม.ค. 63 ส่งบทท่ี 5  
29 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  
30 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรม  
31 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม  
3 ก.พ. 63 เร่ิมท าภาคผนวก  
5 ก.พ. 63 แกไ้ขภาคผนวก  
7 ก.พ. 63 ส่ง ภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง  

10 ก.พ. 63 เร่ิมท าสารบญั  
12 ก.พ. 63 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, แกไ้ขสารบญั  
13 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่  
14 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคดัยอ่, สารบญั  
24 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผน่ซีดี  

 

29 



บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกจิบริการ Miss Clean ซักรีด (สัปดาห์ที1่) 
บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

 
 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

 เก็บเงินสมาชิก 3 500.00 1,500.00      1,500.00 
5/10/62 ผงซกัฟอก    4 50.00 200.00   1,300.00 

 น ้ายาปรับผา้นุ่ม    3 50.00 150.00   1,150.00 
 น ้ายารีดผา้เรียบ    4 14.00 56.00   1,094.00 
 ไมแ้ขวนเส้ือ    5 20.00 100.00   994.00 
 ป้ายไวนิล    1 800.00 800.00   195.00 

          

6/10/62 บริการซกัรีด 10 170.00 170.00      365.00 
รวม 1,670.00 รวม 1,306.00 รวม 365.00 

3
0 

 



บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกจิบริการ Miss Clean ซักรีด (สัปดาห์ที2่) 
บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
7/10/62 ยอดยกมา         365.00 

 บริการซกัรีด 5 85.00 85.00      450.00 
           
           
           
           

รวม  85.00  รวม 450.00 
 
 
 
  

 

3
1 



บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกจิบริการ Miss Clean ซักรีด (สัปดาห์ที3่) 
บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
14/10/62 ยอดยกมา         450.00 

 บริการซกัรีด 10 170.00 170.00      620.00 
           
           
           
           

รวม  170.00  รวม 620.00 
 
 
 
 

3
2 



บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกจิบริการ Miss Clean ซักรีด (สัปดาห์ที4่) 
บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
15/10/62 ยอดยกมา         620.00 

 ผงซกัฟอก    1 50.00 50.00   570.00 
 บริการซกัรีด 5 85.00 85.00      665.00 
           
           
           

รวม  85.00              รวม                             50.00 รวม 665.00 
 
 
 
 

3
3 



บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกจิบริการ Miss Clean ซักรีด (สัปดาห์ที5่) 
บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
16/10/62 ยอดยกมา         665.00 

 บริการซกัรีด 10 170.00 170.00      825.00 
           
           
           
           

รวม  170.00  รวม 825.00 

 
 
 
 

3
4 



บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกจิบริการ Miss Clean ซักรีด (สัปดาห์ที6่) 
บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
18/10/62 ยอดยกมา         825.00 

 บริการซกัรีด 5 85.00 85.00      910.00 
           
           
           
           

รวม  85.00  รวม 910.00 

 
 
 
 

3
5 



บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกจิบริการ Miss Clean ซักรีด (สัปดาห์ที7่) 
บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
19/10/62 ยอดยกมา         910.00 

 บริการซกัรีด 5 85.00 85.00      995.00 
           
           
           
           

รวม  85.00  รวม 995.00 

 
 
 
 

3
6 



บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกจิบริการ Miss Clean ซักรีด (สัปดาห์ที8่) 
บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
21/10/62 ยอดยกมา         995.00 

 บริการซกัรีด 5 85.00 85.00      1,080.00 
           
           
           
           

รวม  85.00  รวม 1,080.00 

 
 
 
 

3
7 



กจิกรรมทีด่ าเนินการไประหว่างสัปดาห์ 
1. จดัหาสถานท่ีและอุปกรณ์การด าเนินงาน 
2. มีการคน้หาและซ้ือวสัดุเพื่อท าการลงมือปฏิบติังาน 
3. รวบรวมความคิดและลดตน้ทุน 
4. มีการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้เกิด
ความสามคัคี 

 
ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการธุรกจิบริการ Miss Clean ซักรีด  
วตัถุประสงค์โครงการ  

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

ยอดขายทั้งส้ิน        1,080.00  บาท 
หกัตน้ทุนจากการด าเนินการ      1,500.00  บาท 
ขาดทุนสุทธิ        -420.00 บาท 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน : 8 คร้ัง  
 
รายช่ือ 

1.  น.ส.กฤตพร             เรืองประโคน                  500.00 บาท 
2.  น.ส.ณิชาพชัร          แซ่อ๊ึง                   500.00 บาท 
3.  นาย สิทธิกร             ศรีสง่า                                     500.00            บาท 

รวม                  1,500.00  บาท 
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บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

จากการด าเนินการการบริการ Miss Clean ซักรีด ทางกลุ่มไดเ้ร่ิมด าเนินการบริการมาเป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลการด าเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ทางกลุ่มไดต้ั้งไวโ้ดยสามารถสร้าง
รายไดร้ะหว่างเรียนอีกดว้ย ท าให้ทางกลุ่มมีทกัษะในการปฏิบติังานรู้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า
รู้จกัารวางแผนในการด าเนินงาน สามารถท่ีจะใชค้วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติในอนาคตได ้
 
 สรุปตารางการปฏิบัติงาน  

สัปดาห์ที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 

1 24-28 มิ.ย. 62 
1. คิดริเร่ิมท าโครงการ 
2. ประชุมวางแผน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอใบอนุมติั 

2 1-12 ก.ค. 62 1. ส่งบทท่ี 1 

3 15-31 ก.ค. 62 1. ส่งบทท่ี 2 

4 1-16ส.ค. 62 1. ส่งบทท่ี 3 

5 6-21 ก.ย. 62 
1.เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน Present งาน 
2.Present โครงการ คร้ังท่ี 1 

6 1-5 ต.ค. 62 1. จดัเตรียมอุปกรณ์ปฏิบติัภาคสนาม 

7 1 ต.ค.- 31 ต.ค. 62 
1. ด าเนินการบริการหมู่บา้นทรัพยรุ่์งเรืองซิต้ี 
2. ซ้ืออุปกรณ์จดัเตรียมของ 
3. จดัตั้งร้าน เตรียมอุปกรณ์ พร้อมบริการ 

8 1-8 พ.ย. 62 1. เขา้พบอาจารท่ีปรึกษาก่อน Present คร้ังท่ี 2 

9 16 พ.ย. 62 1. Present โครงการ คร้ังท่ี 2 

10 13 ธ.ค. 62 1.งาน ATC การปฏิบติังาน 

11 16-20 ธ.ค. 62 1.ส่งบทท่ี 4 

12 24 ม.ค.  63 1.ส่งบทท่ี 5 

13 31 ม.ค.  63 1.ส่งบรรณานุกรม 



สัปดาห์ท่ี วนั/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีปฏิบติั 

14 7 ก.พ. 63 1.ส่งภาคผวก 

15 14 ก.พ. 63 1.ส่งกิตติกรรมประกาศ , บทคดัยอ่ 

16 28 ก.พ. 63 1.ส่งรูปเล่ม, เงินค่ารูปเล่ม, แผน่ CD  

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
             1.  การปฏิบติังานอาจล่าชา้ หรือไม่เป้นไปตามแผนงาน 
             2.  วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชก้ารปฏิบติังานอาจช ารุด เสียหาย 
 
การแก้ไขปัญหา 
 1.  เตรียมความพร้อมของทีมงานฝึกปฏิบติัคนใหเ้กิดความช านาญก่อนลงปฏิบติังานจริง 
 2.  หาข้อมูลและวิธีใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในอินเตอร์เน็ตและสอบถามข้อมูลจาก
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อมาเพิ่มทกัษะในการค านวณวสัดุท่ีใช ้
 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันา 

1.  สมาชิกทุกคนต้องท างานกนัเป็นทีม ไม่เห็นแก่ตวั เม่ือสมาชิกขาดความรับผิดชอบ 
ประธานจะตอ้งบอกตกัเตือนใหป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ 

2.  ควรมีการหาความรู้ขอ้มูลต่าง ๆ หรือสอบถามขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญในการค านวณการ
ใชว้สัดุ และตอ้งพยายามเรียนรู้ในขั้นตอนการท างานและน ามาปรับใชเ้พื่อพฒันาฝีมือในการด าเนิน
โครงการต่อไป 
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ภาคผนวก ก โครงการ 

                           - แบบน าเสนอขออนุมตัิโครงการ 

                          - บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 

  

   



 

 

แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือโครงการ     Miss Clean  

ระยะเวลาการด าเนินงาน               มิถุนายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานทีก่ารด าเนินงาน    998/161 ทรัพยรุ่์งเรืองซิต้ี ม.5 ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรปราการ 10280  

ประมาณการค่าใช้จ่าย               2,150 บาท 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1.  นางสาวกฤตพร               เรืองประโคน  รหสัประจ าตวั 39369 ปวช.3/3 

2.  นางสาวณิชาพชัร์            แซ่งอ๊ึง               รหสัประจ าตวั  40710 ปวช.3/3 

3.  นายสิทธิกร                     ศรีสง่า                          รหสัประจ าตวั    39425    ปวช.3/3 

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

(นางสาวกฤตพร เรืองประโคน)   ........./........./........ 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ    ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 

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

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

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

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

(อาจารย์ธนน ลาภธนวรุิฬห์)    (อาจารย์ศักดิ์สยาม สุทัศน์)  

......./......./.......                ......./......./.......  

 



ช่ือโครงการ                Miss Clean  

แผนงาน  นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด โครงการกลุ่ม ธุรกิจบริการ 

อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยธ์นน       ลาภธนวรุิฬห์ 

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม อาจารยธ์ญัศญา  ธรรมิสกุล 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1.  นางสาวกฤตพร เรืองประโคน     ประธานโครงการ 

2.  นางสาวณิชาพชัร์ แซ่อ๊ึง                     รองประธานโครงการ 

3.  นายสิทธิกร               ศรีสง่า                   ฝ่ายจดัซ้ือ 

หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองจากในปัจจุบนัชีวิตท่ีเร่งรีบในยุคนีในการประกอบธุรกิจซักรีด ธุรกิจน้ีเป็นท่ีตอ้งการ

ส าหรับคนยุคใหม่ท่ีตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว บริการท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ก็เกิดข้ึนมาได้และ

สามารถขยายสาขาได้ดอย่างต่อเน่ือง ไม่เพียงเท่านั้นยงัเกิดผูป้ระกอบหน้าใหม่ท่ีหันมาสนใจธุรกิจ

บริการซกัรีดไดอ้ย่างเพิ่มมากข้ึน แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของผูบ้ริโภคท่ีต่างยอมเสียค่าใชจ่้ายต่อเดือน

เพิ่มมากข้ึน คณะผูจ้ดัท าโครงการจึงเห็นตรงกนัวา่มีแนวคิดริเร่ิมท าโครงการธุรกิจบริการซกัรีดโดยใช้

ช่ือร้าน”Miss clean”  ให้บริการ ณ ซ.เฉลิมพระเกรียติ ร.9 14แยก20 สวนหลวงคอนโดทาวน์เวอร์ แขวง

หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

ดงันั้น คณะผูจ้ดัท าโครงการ จึงมีแนวคิดท่ีท าการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ให้มีความแปลก

ใหม่และทนัสมยั ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มไดเ้สนอความคิดเห็นและตกลงกนัวา่จะท าโครงการธุรกิจการ

บริการ”Miss clean”เป็นร้านซักรีดท่ีลูกคา้สามารถเขา้มาใช้บริการได้ตามความตอ้งการ เพื่อเป็นการ

ประหยดัเวลาต่อคนยุคใหม่ 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีและร่วมมือปฏิบติังานกนัเป็นทีม 
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เป้าหมาย 

1. สร้างผลก าไร รายไดใ้หก้บันกัศึกษา 

2. เพื่อสร้างอาชีพการขายสินคา้ 
วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

2. เตรียมคิดรูปแบบบริการ 
3. ประชุมวางแผน วางรูปแบบงานและจดัสรรงบประมาณ 
4. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะบริการ 
6. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติั 
7. จ าท าแผนด าเนินงานและกลยทุธ์ 

ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

1. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฏิบติังาน 
2. ตกแต่งร้านเตรียมพร้อมใหก้ารขายสินคา้ 
3. ทดลองปฏิบติังานขายและประเมินผล 
4. ปฏิบติังานธุรกิจขายสินคา้ตามแผนงานท่ีวางไว ้
5. จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

2. สรุปงบประมาณผลก าไร 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
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ขั้นตอนด าเนินงาน 

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. ลงความเห็นในการท าธุรกิจ

บริการ 

         

2. สรุปความเห็นการท าธุรกิจ

บริการ ซกัรีด 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท า

ธุรกิจบริการ 

        

5. จดัเตรียมสถานท่ีในการท า

ธุรกิจบริการ 
         

6. ลงสถานท่ีในการธุรกิจบริการ

สวนหลวงคอนโด 
         

7. สรุปผลการปฏิบติังาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 
         

 

วนั เวลา สถานที่ 

 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่  เดือนมิถุนายน 2562  ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ี   998/161 ทรัพยรุ่์งเรืองซิต้ี ม.5 ต.ทา้ยบา้นใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280 
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งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 

 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 2,150 บาท  

1. ผงซกัฟอก                                                                                                          200       บาท 
2. น ้ายาปรับผา้นุ่ม                                                                                                 150        บาท 
3. น ้ายารีดผา้เรียบ                                                                                                  200       บาท 
4. ไมแ้ขวนเส้ือ                                                                                                      100        บาท 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

1. ป้ายร้าน                                                                                                              1,500       บาท 

          รวม                                                                                                                     2,150       บาท 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วชิาโครงการ 
2. สร้างอาชีพและรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เกิดความสามคัคีและมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม 
4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีทกัษะการวางยทุธ์การท าธุรกิจบริการ 

ปัญหาและอุปสรรค  

1. ไม่มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ 
2. ขาดการวางแผนและการบริการจดัการท่ีดี 
3. ควบคุมคุณภาพค่อนขา้งยาก 

ข้อเสนอแนะ 

 1. หาท าเลท่ีตั้งดี ๆ  

 2.    คุณภาพและบริการ 

              3.    การตั้งราคาและพฒันาการต่อยอด  
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ลงช่ือ.............................................     ลงช่ือ.............................................   

      (อาจารยธ์นน ลาภธนวิรุฬห์)                                                      (อาจารยศ์กัด์ิสยาม สุทศัน์)             

      อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                         อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       

 

 

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

   (อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 

อาจารยห์วัหนา้สาขาวชิาการตลาด 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

เข้าตลาดปากน า้ 

สถานท่ีประกอบการ  

บา้นเลขท่ี 998/161  

วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ศาลกลาง

จังหวดัจงัหวดั 

ถนนสุขุมวทิ 
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บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 
โครงการ  ธุรกิจบริการ   ซกัรีด (Miss  clean)  
ทีป่รึกษาโครงการ           อาจารยธ์นน ลาภธนวรุิฬห์  
ทีป่รึกษาร่วมโครงการ    อาจารยศ์กัด์ิสยาม สุทศัน์ 

     ผู้รับผดิชอบโครงการ 1.  นางสาวกฤตพร        เรืองประโคน  ระดบัชั้นปวช.3/3   เลขท่ี 30 
                                         2. นางสาวณิชาพชัร      แซ่อ๊ึง               ระดบัชั้นปวช.3/3   เลขท่ี 48 
                                         3. นายสิทธิกร               ศรีสง่า             ระดบัชั้นปวช.3/3   เลขท่ี 36        
ล าดับที ่ 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   
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7 ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง 

(ปฏิบติัการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)์  

1-31 ต.ค.62   

ล าดับที ่ รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

8 ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ

ตลาด และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 

รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/ บริการ/ 

แสดงผลงานประดิษฐ์) 

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 ATCนิทรรศน์  

(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 ปัญหา
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางการ
พฒันา) 

20-24 ม.ค.63   

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

15 ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก – ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั

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 24-28 ก.พ.63   
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ภาพผนวก ข 

-รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

                                             -ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 
รายงานผลการประเมินโครงการบริการ นางสาวรักสะอาด (Miss Clean) จากการส ารวจ

กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 100 ตวัอยา่ง สรุปไดด้งัน้ี 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (แสดงค่าความถ่ี และร้อยละ) 
 
ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1 ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อสินคา้และบริการ เพศ 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ผูใ้ชบ้ริการ เป็นเพศหญิง มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 และเพศชายมีจ านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.0 

 
ตารางที ่2 ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อสินคา้และบริการ อาชีพ 

 

 

    
 

 

  

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

ชาย 52 52.0 

หญิง 48 48.0 

รวม 100 100 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 

นกัศึกษา 76 76.0 

พนกังานบริษทัเอกชน 24 24.0 

อ่ืน ๆ - - 

รวม 100 100 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูซ้ื้อสินคา้และบริการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง อาชีพ พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างอาชีพนกัศึกษา จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 อ่ืน ๆ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 

 
 
ตารางที ่3 ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งผูซ้ื้อสินคา้และบริการ ระดบัการศึกษา 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ระดบัการศึกษาพบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการ ต ่ากวา่ปริญญาตรีมีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และระดบั ปริญญาตรี มี
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 สูงกวา่ปริญญาตรีมีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0  
 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการบริการ นางสาวรักสะอาด (Miss Clean) (แสดงค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย มาตรฐาน) มีระดบัการประเมินความพึงพอใจดงัต่อไปน้ี 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 14 14.0 

ปริญญาตรี 73 73.0 

สูงกวา่ปริญญาตรี 13 13.0 

รวม 100 100 
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ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจในการให้บริการ กลุ่ม การท าความสะอาด 
 

ตารางที ่4 ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

ข้อพจิารณา ×̅ SD ระดับความคิดเห็น 

1. รูปแบบของการบริการ ขั้นตอนการ
ใหบ้ริการมีความคล่องตวัและไม่ยุง่ยาก 

4.66 0.48 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

2. ความพึงพอใจหลงัการบริการ 4.68 0.47 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

3. ราคาการบริการ ราคาเหมาะสมกบัการบริการ 4.78 0.42 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลกัษณะ
ท่าทางท่ีสุภาพ 

4.74 0.44 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่  

รูปแบบของการบริการ ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตวัและไม่ยุง่ยาก ค่าเฉล่ีย ×̅= 
4.66 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
 ความพึงพอใจหลงัการบริการค่าเฉล่ีย ×̅ = 4.68 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 ราคาของการบริการ ราคาเหมาะสมกบัการบริการ ค่าเฉล่ีย ×̅ = 4.78 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มากท่ีสุด 
 แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลกัษณะท่าทางท่ีสุภาพ ค่าเฉล่ีย ×̅ = 4.74 อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมากท่ีสุด 
 โดยภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามค่าเฉล่ีย ×̅ =  4.41 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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จากตาราง 5 พบวา่ การส ารวจระดบัความพึงพอใจและพฤติกรรมท่ีมีต่องานบริการ   โดย
ภาพรวมอยูมี่ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่   ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ขอ้ 3 ราคาและบริการ ราตาเหมาะสมกบัการบริการ (x̅=  4.66, SD= 0.48) รองลงมา คือ ขอ้ 4  
(x̅=  4.37, SD= 0.63) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 1 (x̅=  4.34, SD= 0.64) 
 
 
หมายเหตุ     ใชเ้กณฑบ์อกระดบัความคิดเห็นเสนอแนะโดย   John. W. Best    ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00    หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจมากท่ีสุด 
       ค่าเฉล่ียระหวา่ง    3.50-4.49  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจมาก 
       ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจปานกลาง 
       ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจนอ้ย 
       ค่าเฉล่ียระหวา่ง     1.00-1.49       หมายถึง        ระดบัความคิดเห็น/พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

 

รายการ 

ความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ S.D 

ระดับ 
ความพงึ
พอใจ 5 4 3 2 1 

1.รูปแบบของการบริการ 66 
(66.0%) 

34 
(34.0%) 

- - - 4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

2. การใหบ้ริการ 
ความรู้สึกหลงัไดรั้บการ
บริการ 

68 
(68.0%) 

32 
(32.0%) 

- - - 4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

3. ราคาและบริการ ราคา
เหมาะสมกบัการบริการ 

78 
(78.0%) 

22 
(22.0%) 

- - - 4.78 0.42 มาก
ท่ีสุด 

4. แต่งกายสุภาพ มีบุคลิก
และลกัษณะท่าทางท่ี
สุภาพ 

74 
(74.0%) 

26 
(26.0%) 

- - - 4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.72 0.36 มาก
ทีสุ่ด 
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                                                            แบบสอบถาม 

                         ใบประเมินโครงการบริการ Miss Clean (ซกัรีด) 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง โปรดท า เคร่ืองหมายลงใน ( ) หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1. เพศ   
(   ) ชาย   (   ) หญิง  
2. อาชีพ   
(   ) นกัศึกษา           (   ) อาจารย ์           (   ) พนกังานบริษทัเอกชน  (   ) อ่ืน ๆ  
3. ระดบัการศึกษา   
(   ) ปวช.                 (   )ปวส.                (   ) ปริญญาตรี                     (  ) อ่ืนๆ 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ  
        5 = มากท่ีสุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = นอ้ย    1 = นอ้ยท่ีสุด  
 

ท่ี รายการ ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบของการบริการ      

2 การใหบ้ริการ ความรู้สึกหลงัไดรั้บการบริการ      

3 ราคาและบริการ ราคาเหมาะสมกบัการบริการ      

4 แต่งกายสุภาพ มีบุคลิกและลกัษณะท่าทางท่ีสุภาพ      

 

ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………......……

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

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

ขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ค ตราสินค้า 
 - รูปแบบผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

                                 - ป้ายร้าน  
                    - รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

                                    - รูปภาพขั้นตอนการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตราสินค้า รูปแบบผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 
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ป้ายร้าน 
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รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 
 

 

 

 

       

 

                           

                     โต๊ะรีดผา้                         เตารีดผา้                                       ท่ีหนีบผา้ 

 

 

                     

                       

                น ้ายาปรับผา้นุ่ม                    น ้ายารีดผา้เรียบ                           ฟอกก้ีฉีดผา้ 

 

 

 

 

 

                     ราวตากผา้                                                  ไมแ้ขวนเส้ือ 
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ป้ายไวนิล 
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รูปภาพขั้นตอนการให้บริการ 

1.ท าการใส่เส้ือผ้าลงไปในเคร่ืองซักผ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.น าเส้ือผ้าทีซั่กเสร็จแล้วน าขึน้ตาก 
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3.น าเส้ือผ้าทีแ่ห้งแล้วมาท าการรีดให้เรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.รูปอาจารย์มานิเทศ 
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ภาคผนวก ง ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ ซักรีด Miss Clean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่ือ : นางสาวกฤตพร นามสกลุ : เรืองประโคน 

 ช่ือเล่น : แป้งหอม 

 เกิดวนัท่ี : 13 พฤษภาคม 2545 

 อาย ุ: 17 ปี 

 ท่ีอยู ่: 63/52 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 14แยก20 สวนหลวงคอนโด แขวงหนอง

บอน เขตประเวศ จงัหวดักรุงเทพฯ 10250 

 เบอร์โทรศพัท ์:  099-456-243-5 

 E-mail : panghomkittaporn@gmail.com 

 Facebook : กฤตพร เรืองประโคน 

 Line : mypanghom 
 Instagram : mypanghom 
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ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ ซักรีด Miss Clean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่ือ : นางสาวณิชาพชัร นามสกลุ : แซ่อ๊ึง 

 ช่ือเล่น : ณิชา 

 เกิดวนัท่ี : 17 มิถุนายน 2544 

 อาย ุ: 18 ปี 

 ท่ีอยู ่: 116/17 ม.6 เอ้ืออาทรพร้อมมิตร ตึก 6 ชั้น 2 ซ.บางเมือง ต.บางเมืองใหม่ 

อ.เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

 เบอร์โทรศพัท ์: 062-882-261-7 

 E-mail : luckcha.se2001@gmail.com 

 Facebook : Nicha 

 Line : 062-882-261-7 
 Instagram : its.nichx 
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ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ ซักรีด Miss Clean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่ือ : นายสิทธิกร นามสกลุ : ศรีสง่า 

 ช่ือเล่น : โอ๊ต 

 เกิดวนัท่ี : 5 ตุลาคม 2544 

 อาย ุ: 18 ปี 

 ท่ีอยู ่: 427 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร9 22แยก5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จงัหวดั

กรุงเทพฯ 10250 

 เบอร์โทรศพัท ์: 063-976-920-4 

 E-mail : oat9479@gmail.com 

 Facebook : คุณ สิทธิกร้ืน 

 Line : paoat1150 
 Instagram : _youngpo 
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