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บทคัดย่อ 
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ผู้จัดท าโครงการ 

1. นางสาว วิจิตรา  สายัณห์ศิริ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันมีสินค้าประเภทเทคโนโลยีและแฟชั่นเป็นจ านวนมากอย่างแพร่หลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลูกค้ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อินเทอร์เน็ตจึงมี
บทบาทส าคัญต่อสังคมในยุคปัจจุบัน และมีความจ าเป็นต่อชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
เพราะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ซื้ออีกอย่างยังเป็นการเพิ่มช่องทางการท าการค้าให้มากยิ่งขึ้นอีก
ด้วย และเพจรองเท้าเกิบผู้สาว Lady shoes สามารถท าการช าระเงินผ่านทางธนาคารได้อีกด้วย คณะ
ผู้จัดท าโครงการจึงเล็งเห็นช่องทางในการตลาด 

 โดยคิดว่าจะเปิดร้านบริการซ่อมรองเท้า เพื่อท าให้สินค้าเหล่านี้มีความสวยงาม ตอบสนอง
ค่านิยมไลฟ์สไตล์ของบุคคลที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและแฟชั่น ทางร้านมีบริการเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจ
ในการบริการของทางร้านและก็หวังว่าร้านบริการซ่อมรองเท้าจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 
ที่ท าให้สามารถดึงดูดให้ลูกค้าสนใจในตัวสินค้าและบริการมากขึ้น  
 คงจะปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่ารองเท้าไม่ได้มีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ซึ่งรองเท้านั้นเป็นสิ่งที่
ส าคัญกับทุกคน ในปัจจุบันธุรกิจบริการมีการแข่งขันเพื่อการดึงดูดลูกค้า เพราะลูกค้าต้องการความ
สะดวกสบายและทันสมัย อินเทอร์เน็ตมีบทบาทในการบริการ ทั้งการโฆษณาสินค้า การประกาศ 
การสืบค้นข้อมูล การหาความรู้ และการติดต่อสื่อสาร โดยเล็งเห็นความส าคัญและให้ความสนใจที่
จะน าเสนอเว็บไซต์เกี่ยวกับการท าระบบร้านบริการด้วยเว็บเซอร์วิส เพื่อสามารถให้ผู้ประกอบการ
ลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ  



สารบัญ 

          หน้า 
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กิตติกรรมประกาศ          (ข)
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันมีสินค้าประเภทเทคโนโลยีและแฟชั่นเป็นจ านวนมากอย่างแพร่หลาย   เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ลูกค้ามีการพัฒนาเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น 

โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น เทคโนโลยีมีความล้ าหน้าไปมาก อินเทอร์เน็ตจึงมี

บทบาทส าคัญต่อสังคมในยุคปัจจุบัน และมีความจ าเป็นต่อชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

เทคโนโลยีท าให้เกิดการพัฒนาให้ทันสมัย เพราะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ซื้ออีกอย่างยังเป็น 

การเพิ่มช่องทางการท าการค้าให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย และเพจรองเท้า เกิบผู้สาว (Lady shoes) ลูกค้ายัง

สามารถท าการช าระเงินผ่านทางธนาคารได้อีกด้วย คณะผู้จัดท าโครงการจึงเล็งเห็นช่องทางใน

การตลาด โดยคิดว่าจะเปิดร้านบริการซ่อมรองเท้า เพื่อท าให้สินค้าเหล่านี้มีความสวยงาม

ตอบสนองค่านิยมไลฟ์สไตล์ของบุคคลผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีและแฟชั่นมากขึ้น การบริการของทาง

ร้าน คือ มีการซ่อมรองเท้าฟรีภายใน 1 อาทิตย์นับตั้งแต่วันแรกที่ซื้อไป และมีบริการต่าง ๆ ให้กับ

ลูกค้าที่สนใจในการบริการของทางร้านและก็หวังว่าร้านบริการซ่อมรองเท้าจะเป็นที่ต้องการของ

ตลาดมากยิ่งขึ้น สามารถดึงดูดให้ลูกค้าสนในตัวสินค้าและบริการได้ คงจะปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่า

รองเท้าไม่ได้มีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ซึ่งรองเท้านั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญกับทุกคน และก็ปฏิเสธไม่ได้

ด้วยว่าจะไม่ใส่รองเท้า เพราะเป็นทั้งเคร่ืองป้องกันเท้าเราจากสิ่งต่าง ๆ ที่จะอันตรายกับเท้าของเรา 

ในปัจจุบันธุรกิจบริการมีการแข่งขันเพื่อการดึงดูดลูกค้า เพราะลูกค้าต้องการความสะดวกสบาย 

และทันสมัย อินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทเข้ามาในการบริการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้า 

ประกาศ การสืบค้นข้อมูล การหาความรู้ และการติดต่อสื่อสารเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นของใกล้ตัว

คน่วนมากและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเล็งเห็นความส าคัญและให้ความสนใจที่จะน าเสนอเว็บไซต์

เกี่ยวกับการท าระบบร้านบริการด้วยเว็บเซอร์วิส เพื่อสามารถให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในด้าน

ต่าง ๆ เช่น พนักงาน ค่าเช่าที่ ค่าตกแต่ง เป็นต้น ซึ่งในการจัดท าระบบร้านการบริการรองเท้าด้วย

เว็บเซอร์วิสในคร้ังนี้เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้จริง และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ

ร้านค้าออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา  



วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการบริการและสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักปฏิบัติงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 
เป้าหมายของโครงการ 

1. เสนอการบริการให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจสินค้าประเภทรองเท้าหนังแฟชั่น 
2. ท าให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการลงมือท างานจริง 
3. มีบริการซ่อมรองเท้าให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ  

การติดตามผล และประเมินโครงการ 
1. น าเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 
2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกค้า 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาณ 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้วิชาโครงการ 
2. ได้มีธุรกิจส่วนตัวและรายได้เป็นของตนเอง 
3. ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม  
       และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 



บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 โครงการกลุ่มบริการ “ (Lady shoes)” จัดท าขึ้นโดยน าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการมาใช้ดังต่อไปนี้ 

1.แนวคิดในการให้บริการ 
 2.แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 3.แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.แนวคิดในการให้บริการ 
 การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล
หรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับความสุข และความสะดวกสบาย
หรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น  โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  ไม่สามารถจับ
ต้องได้  ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรมและไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆทั้งยังเกิดจากความเอ้ืออาทร  มีน้ าใจ ไมตรี เปี่ยมด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว  ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค ขณะที่ พงษ์เทพ  (2546) 
รายงานว่า  หลักของการให้บริการนั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ได้ 
แต่ขณะเดียวกันก็ต้องด าเนินการไปโดยอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเท่าเทียมกันทุกคนทั้งยังให้ความ
สะดวกสบายไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป โดย
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากที่สุด 

การบริการ (Service)  คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของ
ผู้อ่ืน         การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่ง
หนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา  เบื้องหลังความส าเร็จเกือบทุกงานมักพบว่างานบริการเป็น
เคร่ืองมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้า
บริการดีผู้รับบริการเกิดควาประทับใจ ซึ่ง  การบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรภาพลักษณ์ของ
องค์กรก็จะดีไปด้วย การบริการเป็นหัวใจหลักของหน่วยงานที่มีผลต่อการตอบสนองของ
ผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจเพื่อให้มาในสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการ
ให้ประชาชนในประเทศเกิดความพึงพอใจในการบริการหรือภาคธุรกิจที่สามารถตอบสนองลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจในการบริการน าสู่ผลประกอบการที่ดีสรุปได้ว่า การให้บริการ คือ การปฏิบัติ



รับใช้หรือการให้ความสะดวกต่าง ๆ ที่คนกลุ่มหนึ่งจะเสนอให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร



2.แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค จะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญจะช่วยใน
การพัฒนาตลาดปัจจุบันถือว่าผู้บริโภคเป็นใหญ่ และมีความส าคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคให้ละเอียดถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ การ
ตัดสินใจซื้อ ฯลฯ จะช่วยให้ผู้บริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผู้บริโภคของกิจการได้ถูกต้องว่ ากลุ่มผู้บริโภค
เหล่านั้นต้องการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ออย่างไร แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากอะไร แหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภค
น ามาตัดสินใจซื้อคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อข้อมูลต่าง  ๆ เหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนทางการตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่าง 
ๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลท าให้การ
ตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันโดยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ประกอบไปด้วย 
  4.1 ปัจจัยวัฒนธรรม ( Cultural Factor) วัฒนธรรมเป็นวิธีการด าเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าเป็น
สิ่งดีงามและยอมรับมาปฏิบัติ เพื่อให้สังคมด าเนินและมีการพัฒนาไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึง
ต้องยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพื่อการอยู่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
  4.2 ปัจจัยทางด้านสังคม ( Social Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อ 
  4.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
ส่วนบุคคลของคนในด้านต่าง ๆ 
  4.4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือปัจจัยภายใน การเลือกซื้อของบุคคลได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้สินค้าปัจจัยภายใน 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการซื้อที่แสดงออกมาใจรูปแบบต่าง ๆ  ดังกล่าวมาแล้ว
ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ หรือความว่างเปล่า แต่เกิดจากปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล 
ปัจจัยภายในบุคคลอาจรวบเรียกได้ว่าเป็น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา หรือ ปัจจัยด้านบุคคล ส่วนปัจจัยภายนอก
อาจรวมเรียกได้ว่าเป็น ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทั้ง  2 ส่วนนี้มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทุก
ขั้นตอน นับตั้งแต่ผู้บริโภคเกิดการรับสิ่งเร้าจนกระทั่งในขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 
 
 
 



3.แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
คอตเลอร์, ฟิลลิปกล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได้ เคร่ืองมือเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4P’s (Marketing Mix) ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ตัวสินค้าหรือการบริการที่เราจะเสนอให้กับผู้บริโภคเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผู้บริโภคโดยมีการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ ์เช่น ตราสินค้า ขนาดของสินค้า 
เคร่ืองหมายการค้า บรรจุภัณฑ์ เพื่อท าให้ผู้บริโภคเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์และสินค้าต้องมีคุณภาพที่ดีโดยกลุ่ม 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะมองหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดี จึงต้องมีความแข็งแรง ทนทาน ช่วยอ านวยความ
สะดวกสบายให้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 
 2.ราคา (Price) คือ ตัวก าหนดมูลค่าของสินค้าตัวบ่งบอกถึงคุณค่าของสินค้าและระดับของสินค้าท า 
ให้ผู้บริโภครู้ราคาที่ต้องจ่ายในการซื้อสินค้าและราคายังเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าซึ่งผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มักจะคิดว่าถ้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีราคาสูงก็ยิ่งมีความทนทานแข็งแรงและใช้งานได้ดีราคาก็จะ 
เป็นส่วนช่วยให้ระบุคุณค่าของสินค้าได้อย่างชัดเจนเป็นอย่างดี 
 3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ สถานที่หรือพื้นที่ที่ใช้เป็นช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าและ
บริการให้กับผู้บริโภคและแต่ละสถานที่ที่น าสินค้าไปจ าหน่ายจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีอากาศถ่ายเทได้
สะดวกและยังเหมาะสมกับตัวสินค้าและบริการซึ่งจุดจ าหน่ายสินค้านั้นบ่งบอกถึงหน้าตาของสินค้าและ
บริการเพื่อให้เข้ากับแบรนด ์
 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การโฆษณาเพื่อท าให้ผู้บริโภครู้จักตัวสินค้ามากขึ้น
ประชาสัมพันธ์ขายตรง หรือจะเป็นการจัดให้มีส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคเพื่อเป็น
การดึงดูดความสนใจของผู้บรโิภคเหมือนเป็นการสร้างแรงกระตุ้น เชิงบวกให้กับผู้บริโภคที่เห็นสินค้า 
 5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความ
ช านาญในการซ่อมรองเท้า เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พนักงานต้องมีความสามารถและ
ทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้ ควรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาได้
 6. ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) การแต่งกาย
ของพนักงานต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย เสื้อผ้าสะอาด โดยการใส่เสื้อกีฬาสี กางเกงสุภาพ เพื่อที่จะท างานได้
อย่างสะดวก จะได้มีทิศทางไปในทางเดียวกัน ค าพูดต้องสุภาพ การให้บริการรวดเร็ว 
              7. ด้านกระบวนการ (Process) มีการวางแผนในการท างานถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็จะช่วยกันแก้ปัญหา 

ท างานด้วยกันเป็นทีมและการให้บริการอย่างเต็มใจและท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วกลับมาใช้บริการ

อีกครั้ง 

 
 



4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
วรงรอง ศรีศิริรุ่ง(2561)วารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ. 2561) 

การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการบริการของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับประเภทสินค้าและการบริการศึกษาองค์ประกอบ
ของปัจจัยในการซื้อสินค้าและการบริการของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและการบริการของวัยรุ่น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.889กับกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน    สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัย (Factor 
Analysis) สกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Component Analysis ใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Varimax ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับประเภทสินค้าและการบริการ จากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,000 –  15,000 บาท และ จ านวนสมาชิกในครอบครัว
มากกว่า 3  คน   องค์ประกอบของปัจจัยในการซื้อสินค้าและการบริการของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  
คือ 1.สินค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบันเทิง 2.สินค้ากลุ่มความงามและเคร่ืองแต่งกาย 3.สินค้าอุปกรณ์
กีฬาและอาหารเสริม 4.สินค้าอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 5.อาหารและของใช้ภายในบ้าน ส าหรับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและการบริการของวัยรุ่น ส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้าคนเดียว ตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลในการซื้อสินค้า ช าระ
สินค้าเป็นเงินสด ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ออินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และซื้อสินค้าทาง
ออนไลน์ มากที่สุดผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า จากการศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับประเภทสินค้าและการบริการ  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และ จ านวนสมาชิก
ในครอบครัวมากกว่า 3 คน จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการบริการที่มีความสัมพันธ์กับ
ประเภทสินค้าและการบริการ ได้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการใช้จ่ายของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการช่วง 1  ปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อ แอพพลิเคชั่น
เช่น แอพเกม จากการศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยพฤติกรรมการซื้อในการซื้อสินค้าและการบริการของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ปัจจัยใช้วิธี Varimax ซึ่งเป็นวิธีการหมุนแกนแบบมุมฉาก 
เพื่อให้ค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor loading) ของตัวแปร มีค่ามากขึ้นหรือลดลง จนกระทั่งท าให้ทราบว่าตัวแปร
นั้นควรอยู่ในปัจจัยใด โดยผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการใช้จ่ายของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ชลธิศ บรรเจิดธรรม(2559)มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และความเหมาะสมของตนเองส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ือง
หนังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครSocial Media Marketing, Corporate Social Responsibility, and 
Self Congruity Affecting the Intention to Purchase Leather Products of Consumers in Bangkok การตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และความเหมาะสมของตนเองส่งผล



ต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้บ ริโภคที่ เคยซื้ อผลิตภัณฑ์ เค ร่ืองหนัง  และพักอาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 270 ราย สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41–45 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–25,000 บาท ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตเป็น
เคร่ืองมือเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ชุมชนออนไลน์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังมากที่สุดคือ 
Facebook ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 5–10 ชั่วโมง โดยราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองหนังที่เคยซื้ออยู่ที่ 1,501–2,000 บาท และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความเหมาะสมของตนเอง
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมาคือ 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านเศรษฐกิจ โดยร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์
เคร่ืองหนังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 40.30 ในขณะที่ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรม และด้านมนุษยธรรม
ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังของคนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธัญนันท ์บุญอยู่(2561)วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ (ตุลาคม 2561) อิทธิพลของ
ความสามารถทางนวัตกรรมในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่ถ่ายทอดอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ การมุ่งเน้น
การตลาด การจัดการความรู้ และการเป็นผู้ประกอบการสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังจากรายงานของ Office of Small and Medium Enterprise Promotion ที่
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลประกอบการช่วงปี 2552-2554 ทั้ง 58 สาขา ในภาคการผลิต ภาคการค้า และ
ภาคบริการ พบว่า อุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังถูกจัดอันดับให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตของผลผลิตต่ า อุตสาหกรรมรองเท้าและ
เคร่ืองหนังไทยถือเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการตามแนวโน้มการตลาด
หรือตามกลุ่มนักออกแบบชั้นน าของโลก  ซึ่งการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่แท้จริงที่จะท าให้
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนงัไทยเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการการ
บริหารของผู้ประกอบการที่สั่งสมความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ สร้างให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ท าให้เกิดเป็น
ความได้เปรียบในด้านผลการด าเนินงานขององค์การในระยะยาวต่อไป เนื่องจากอุตสาหกรรมรองเท้าและ
เคร่ืองหนังมุ่งเน้น กระบวนการผลิตมากกว่าการสร้างคุณค่าที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้
อุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังไทยสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนัง ผู้ประกอบการเปรียบเสมือนนวัตกร (Innovator) ที่
ผสมผสานการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการความรู้เพื่อใช้ทรัพยากรทางความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่เชื่อมโยงไปให้เกิดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ด าเนินการใน
ลักษณะของธุรกิจครอบครัว โดยอาศัยความรู้ที่สืบทอดมาจากรุน่สู่รุ่น 



บทที่ 3  
วิธีการด าเนินโครงการ 

 
วิธีการด าเนินการ 
 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ  
 1.   เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการสินค้า 
 2.   ประชุมวางแผน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 
 3.   ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 4.   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะท าธุรกิจบริการ 
 5.   จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 
 6.   จัดท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ และส่งเสริมการตลาด 
 
ขั้นท่ี 2ขั้นด าเนินงาน  
 1.   จัดซื้อวัตถุดิบ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 2.   ตรวจเช็คความเสียหายของรองเท้า 
 3.   เตรียมคีมและหุ่นรองเท้าไว้เพื่อที่จะซ่อม 
 4.   ดึงพื้นรองเท้าออกก่อน 
 5.   ทาน้ ายาเคมีลงบนพื้นรองเท้าพักไว้ให้แห้ง 
 6.   ทากาวตรงพื้นรองเท้า 
 7.   น าพื้นและรองเท้ามาติดกัน 
 
ขั้นท่ี 3ขั้นประเมินผล 
 1.   สรุปผลการปฏิบัติงานบริการ และงบประมาณผลก าไร ขาดทุน 
 2.   แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 
 3.   รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
 
 

 



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.เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ
สินค้า 

         

2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งาน และจัดสรรงบประมาณ 

         

3.ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ 

         

4.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ที่จะท าธุรกิจบริการสินค้า 

         

5.จัดท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์
และการส่งเสริมการตลาด 

          

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานที่วาง
ไว้ 

     
 

 
     
 

  

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลกาด าเนินงาน          
 
วัน เวลา สถานที่ 
 
 เร่ิมด าเนินงานต้ังแต่ มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 
       สถานที่ปฏิบัติงาน 50/118 หมู่ 2 ซ.10 หมู่บ้านฉัตรเพชร ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 
 
 
 
 
 
 



สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 4,500 บาท 
              1.หนังวัว                   300       บาท 
              2.กระดุมแป๊ก                                  50       บาท 
              3.ที่ตอกกระดุมแป๊ก                               100       บาท 
              4.พื้นรองเท้า                                                                            200      บาท 
              5.ผ้าผิวเลื่อมมันเงา                                                                  250       บาท 
              6.กรรไกรตัดหนัง                   120      บาท    
              7.กาวเหลือง                                 250      บาท 
              8.ค้อน                                  100      บาท      
              9.เขียง รองเจาะตัวตอกช่ า                                           150      บาท 
             10.ค่าเช่าสถานที่                                                                    2,400      บาท 
             11.ค่าเคร่ืองแบบพนักงาน                                                        300       บาท 
            รวม                                                                            4,220      บาท 
 
การจัดท าแผนธุรกิจ 
 
ความเป็นมาของธุรกิจ 
 
 เมื่อพูดถึงรองเท้าในปัจจุบันเราคงต้องยอมรับว่ามีความหลากหลายมากทั้งรูปแบบ ดีไซน์และความ
เหมาะสมในการใช้งานโดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบของรองเท้าจะออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
โดยเฉพาะ จึงไม่เน้นที่ความสวยงาม ซึ่งตอนนี้มีความทันสมัยมากขึ้นและมีรูปแบบที่หลากหลายในการใช้
งาน ท าให้เราได้สวมใส่รองเท้าที่มีดีไซน์ทันสมัย มีตัวเลือกหลากหลายในสไตล์ที่เป็นตัวเรามากที่สุด เพราะ 
การที่เราเลือกรองเท้าที่ใส่สบายเราก็จะเดินทางสะดวกสบาย การเลือกลองรองเท้าส่วนมากจะลองกันช่วง
บ่ายเพราะว่าเป็นเวลาที่เท้าเราขยายเต็มที่ ควรเลือกรองเท้าที่ยาวกว่าประมาณ 1 เซนติเมตร และไม่บีบนิ้ว
จนเกินไป ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นสัมผัสนุ่มเพื่อช่วยลดแรงกระแทก เสริมแผ่นรองส้นหรือกันส้นเพื่อลด
การเสียดสี  คงจะปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่ารองเท้าไม่ได้มีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ซึ่งรองเท้านั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ
กับทุกคน และก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่าจะไม่ใส่รองเท้า เพราะเป็นทั้งเคร่ืองป้องกันเท้าเราจากสิ่งต่าง ๆ ที่จะ
อันตรายกับเท้าของเรา 
 
 
 



ผลิตภัณฑ์ 
 รองเท้าเป็นรองเท้าหนังวัว รองเท้าหนังเป็นรองเท้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพราะว่ารองเท้าหนังเป็น
หนังแท้ที่มาจากสัตว์ ถ้าเป็นหนังแท้จะรู้สึกนุ่ม ลื่น มีความยืดหยุ่น ท าให้ไม่มีกลิ่นเท้าหรือกลิ่นอับเหม็นแม้
จะมีเหงื่อไหลมากน้อยแค่ไหนก็ตาม เก็บกักความร้อนและความเย็นได้ดี หนังแท้ดูแลรักษาง่ายกว่าหนัง
เทียมอายุการใช้งานแสนยาวนาน ทนทาน เสื่อสภาพช้า ผิดกับหนังเทียมที่จะลอกเป็นขุยๆไม่สวยงาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

ประธานโครงการ 

 นางสาว วิจิตรา  สายัณห์ศิริ 

 

 

 

 

 

 

                  รองประธานโครงการ                                                                       ฝ่ายจัดซื้อ 

                   นางสาว มาลินี  ศุภศร                                                            นาย ณัฐพงษ์  ลิ้มสิริพงษ์ 

 

 

 

 

 

 



     บัญชีโอนเงิน 

ธนาคาร         : ไทยพาณิชย ์
เลขที่บัญชี      :  275-224547-9 

ชื่อบัญชี         :  มาลินี ศุภศร 

แผนการตลาด 

1.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) 

 ธุรกิจบริการซ่อมรองเท้า มีความประสงค์เพื่อซ่อมรองเท้าที่ช ารุดหรือรองเท้าที่มีความเสียให้กับ

ลูกค้าที่เชื่อมั่นในการซ่อมแซมรองเท้า เช่น เปลี่ยนพื้นรองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ  ทากาว และ เปลี่ยนส้น

รองเท้าคัทชู เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

2.กลยุทธ์ราคา (Price) 

 วิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตของโครงการให้มีการควบคุมค่าใช้จ่าย ตั้งงบประมาณในการลงทุน เป็น

เงิน 4,500 บาท โดยมีค่าซ่อมรองเท้าราคาเร่ิมต้นที่ 50-100 บาท โดยลูกค้าสามารถช าระเป็นเงินสดและ

สามารถช าระผ่านระบบแอพธนาคารไทยพาณิชย์ของทางร้าน 

 

 

 

 

 

 

 



3.กลยุทธ์การจ าหน่าย (Place) 

 1.เปิดหน้าร้านซ่อมรองเท้าที่บ้าน  

 2.บริการซ่อมรองเท้าทุกชนิด เช่น รองเท้าแตะ รองเท้าคัทชู เป็นต้น 

 3.ช่องทางออนไลน์มี Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 4.1 สื่อโฆษณาส าหรับ Promote page Facebook 

 

 

 

 

 

  

 4.2 สื่อออนไลน์ Page เกิบผู้สาว (Lady shoes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 การส่งเสริมการขาย 

  - บริการซ่อมรองเท้าเปลี่ยนพื้นและทากาวรองเท้าแตะ รองเท้าคัทชู รองเท้าผ้าใบ เป็นต้น 

 - มีบริการซ่อมรองเท้าฟรีภายใน 1 อาทิตย์นับตั้งแต่วันแรกที่ซื้อไป 

 - มีบริการส่งสินค้าฟรีในระแวกใกล้เคียง 

 

 

  

 

 

แผนการผลิต 

ขั้นตอนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

เตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ 

ลงมือปฏิบัติงาน 

จัดจ าหน่ายในสถานที่จริง 

สรุปผลการจัดจ าหน่าย 



แผนการเงิน 

 งบประมาณ 4,220 โดยเก็บสมาชิกในกลุ่มคนละ 1,407 บาท 

แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง 

รายการ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข 
1. มีบริการซ่อมที่ล่าช้าเพราะท ามือ ท าให้ลูกค้าไม่นิยมในการใช้

บริการ 
จัดท าโปรโมชั่นส่งเสริมการ
ขาย 

2. วัสดุอุปกรณ์ที่จะซ่อมอาจเกิด
ความช ารุด 

ท าให้เกิดงานล่าช้า จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส ารอง 

3. ท าเลที่ตั้งคับเเคบ ท าให้ลูกค้าไม่สะดวกในการนั่ง
รอรองเท้าที่จะซ่อม 

จัดพื้นที่หน้าร้านให้เป็น
ระเบียบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ความสะดวกในการรอรับ
สินค้า 



 บทที่ 4  
ผลการด าเนินโครงการ 

 
การด าเนินโครงการเกิบผู้สาว(Lady shoes) มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนจากยอดขายในการ
ด าเนินโครงการและเพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริงในการด าเนินงาน 
 
รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาว วิจิตรา  สายัณห์ศิริ 

วัน /เดือน/ปี  การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
25 มิ .ย . 62 คิดริเร่ิมท าโครงงานบริการ  
28 มิ .ย . 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  
12 ก.ค .62 ส่งบทที่ 1  
30 ก.ค .62 ส่งบทที่ 2  
15 ส.ค .62 ส่งบทที่ 3  
4  ก.ย  . 6 2 ส่ง PowerPoint )โครงการ+แผนการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอ(   
5 ก .ย  . 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Present งาน  
21 ก .ย . 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  
27 ก .ย . 62 จัดเตรียมอุปกรณ์  

1 ต .ค . – 31 ธ.ค . 62 ด าเนินการบริการที ่50/118 หมู่ 2 ซ.10 หมู่บ้านฉัตรเพชร  
ต .บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
 

 

6 พ.ย. 62 
ส่ง PowerPoint  )โครงการ +แผนการ ตลาดและแผนการผลิต 
เพื่อน าเสนอ( 

 

7 พ .ย . 62 เข้าพบอาจารย์ปรึกษาก่อน Present งาน  
16 พ .ย . 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  
17 ธ .ค.  62 ส่งบทที่ 4  
22 ม .ค . 63 ส่งบทที่ 5  
19 ก .พ . 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
26 ก .พ . 63 ส่งรูปเล่ม +เงินค่ารูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น  



รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

นางสาว มาลินี  ศุภศร 

วัน /เดือน/ปี  การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
25 มิ .ย . 62 คิดริเร่ิมท าโครงงานบริการ  
28 มิ .ย . 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  
12 ก.ค .62 ส่งบทที่ 1  
30 ก.ค .62 ส่งบทที่ 2  
15 ส.ค .62 ส่งบทที่ 3  
4  ก.ย  . 6 2 ส่ง PowerPoint )โครงการ+แผนการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอ(   
5 ก .ย  . 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Present งาน  
21 ก .ย . 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  
27 ก .ย . 62 จัดเตรียมอุปกรณ์  

1 ต .ค . – 31 ธ.ค . 62 ด าเนินการบริการที ่50/118 หมู่ 2 ซ.10 หมู่บ้านฉัตรเพชร  
ต .บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
 

 

6 พ.ย. 62 
ส่ง PowerPoint  )โครงการ +แผนการ ตลาดและแผนการผลิต 
เพื่อน าเสนอ( 

 

7 พ .ย . 62 เข้าพบอาจารย์ปรึกษาก่อน Present งาน  
16 พ .ย . 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  
17 ธ .ค.  62 ส่งบทที่ 4  
22 ม .ค . 63 ส่งบทที่ 5  
19 ก .พ . 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
26 ก .พ . 63 ส่งรูปเล่ม +เงินค่ารูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น  

 

 

 
 
 
 



 
รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

นาย ณัฐพงษ์  ลิ้มสิริพงษ์ 

วัน /เดือน/ปี  การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
25 มิ .ย . 62 คิดริเร่ิมท าโครงงานบริการ  
28 มิ .ย . 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  
12 ก.ค .62 ส่งบทที่ 1  
30 ก.ค .62 ส่งบทที่ 2  
15 ส.ค .62 ส่งบทที่ 3  
4  ก.ย  . 6 2 ส่ง PowerPoint )โครงการ+แผนการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอ(   
5 ก .ย  . 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Present งาน  
21 ก .ย . 62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  
27 ก .ย . 62 จัดเตรียมอุปกรณ์  

1 ต .ค . – 31 ธ.ค . 62 ด าเนินการบริการที ่50/118 หมู่ 2 ซ.10 หมู่บ้านฉัตรเพชร  
ต .บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
 

 

6 พ.ย. 62 
ส่ง PowerPoint  )โครงการ +แผนการ ตลาดและแผนการผลิต 
เพื่อน าเสนอ( 

 

7 พ .ย . 62 เข้าพบอาจารย์ปรึกษาก่อน Present งาน  
16 พ .ย . 62 Present โครงการ คร้ังที่ 2  
17 ธ .ค.  62 ส่งบทที่ 4  
22 ม .ค . 63 ส่งบทที่ 5  
19 ก .พ . 63 ตรวจรูปเล่มโครงการ  
26 ก .พ . 63 ส่งรูปเล่ม +เงินค่ารูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น  

 
 

 

 

 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกิจบริการ เกิบผู้สาว(Lady shoes) (สัปดาห์ที่ 1) 

 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

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

12/10/62 เก็บเงินสมาชิก 3 1,407.00 4,220.00      4,220.00 

 กาวขาว    3 300.00 300.00   3,920.00 

 กาวเหลือง    3 150.00 150.00   3,770.00 

 พื้นธรรมดาคู่    8 160.00 160.00   3,610.00 

 พื้นเย็บขอบ    5 300.00 300.00   3,310.00 

 เชือกคู่    6 30.00 30.00   3,280.00 

 ส้นรองเท้าพลาสติก    8 320.00 320.00   2,960.00 

 พื้นยางกันลื่น    8 640.00 640.00   2,320.00 

 น้ ายากัดพื้น    3 450.00 450.00   1,870.00 

 ป้ายไวนิล    1 500.00 500.00   1,370.00 

 รวม 4,220.00 รวม 2,850.00 รวม 1,370.00 

 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกิจบริการ เกิบผู้สาว(Lady shoes)  (สัปดาห์ที่ 2) 
 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

15/10/62 ยอดยกมา         1,370.00 

 ซ่อมรองเท้าคัทชู 2 50.00 100.00      1,470.00 

 ซ่อมรองเท้าแตะ 1 40.00 40.00      1,510.00 

           

           

           

           

           

 รวม 140.00 รวม  รวม 1,510.00 

 
 

 
 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกิจบริการ เกิบผู้สาว(Lady shoes)  (สัปดาห์ที่ 3) 
 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

19/10/62 ยอดยกมา         1,510.00 

 ซ่อมรองเท้าแตะหนัง 2 40.00 80.00      1,450.00 

 ซ่อมรองเท้าผ้าใบชาย 1 50.00 50.00      1,500.00 

           

           

           

           

           

 รวม 130.00 รวม  รวม 1,500.00 

 
 
 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกิจบริการ เกิบผู้สาว(Lady shoes)  (สัปดาห์ที่ 4) 
 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

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

21/10/62 ยอดยกมา         1,500.00 

 ซ่อมรองเท้าคัทชู 2 50.00 100.00      1,470.00 

 ซ่อมรองเท้าคัทชู 1 50.00 50.00      1,520.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 150.00 รวม  รวม 1,520.00 

 

       



บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

                                                                 โครงการ ธุรกิจบริการ เกิบผู้สาว(Lady shoes) (สัปดาห์ที่ 5) 

 

 
 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

23/10/62 ยอดยกมา         1,520.00 

 ซ่อมรองเท้าคัทชู 3 50.00 150.00      1,670.00 

 ซ่อมรองเท้าคัทชู 1 50.00 50.00      1,720.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 200.00 รวม  รวม 1,720.00 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกิจบริการ เกิบผู้สาว(Lady shoes) (สัปดาห์ที่ 6) 
 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

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

26/10/62 ยอดยกมา         1,720.00 

 ซ่อมรองเท้าผ้าใบชาย 2 50.00 100.00      1,820.00 

 ซ่อมรองเท้าคัทชูหญิง 2 50.00 100.00      1,920.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 200.00 รวม  รวม 1,920.00 
 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกิจบริการ เกิบผู้สาว(Lady shoes) (สัปดาห์ที่ 7) 
 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

28/10/62 ยอดยกมา         1,920.00 

 ซ่อมรองเท้าแตะหนัง 2 40.00 80.00      2,000.00 

 ซ่อมรองเท้าผ้าใบ 1 50.00 50.00      2,050.00 

 ซ่อมเท้าคัทชู 2 50.00 100.00      2,150.00 
           

           

           

           

           

รวม 230.00 รวม  รวม 2,150.00 

 
 
 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการ ธุรกิจบริการ เกิบผู้สาว(Lady shoes) รีด (สัปดาห์ที่ 8) 

 
ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

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

31/10/62 ยอดยกมา         2,150.00 

 ซ่อมรองเท้าคัทชู 3 50.00 150.00      2,300.00 

 ซ่อมรองเท้าผ้าใบหญิง 2 50.00 100.00      2,400.00 

           

           

           

           

           

           

รวม 350.00 รวม  รวม 2,400.00 

 
 

 



ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ  
 โครงการ ธุรกิจบริการ เกิบผู้สาว (Lady shoes) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการบริการและสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักปฏิบัติงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 
ยอดขายทั้งสิน 2,400.00     บาท 
หักต้นทุนจากการด าเนินการ 2,000.00     บาท 
ก าไรสุทธิ    400.00     บาท 
แบ่งทุนด าเนินงานให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คน คนละ     133.33     บาท 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน : 8 ครั้ง 
แบ่งทุนด าเนินงานก าไรให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คน คนละ                                  1,407.00     บาท 
   
รายชื่อ 

1. นางสาว วิจิตรา  สายัณห์ศิริ 1,407.00     บาท 
2. นางสาว มาลินี   ศุภศร 1,407.00     บาท 
3. นาย ณัฐพงษ์      ลิ้มสิริพงษ์ 1,407.00     บาท 

 
                   รวม                                               4,220.00     บาท 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมความพร้อมของทีมงาน ฝึกปฏิบัติตนให้เกิดความช านาญก่อนลงปฏิบัติงานจริง 
2. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ทุกคร้ัง ก่อนปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 จากการด าเนินการบริการ เกิบผู้สาว(Lady shoes) ทางกลุ่มได้เร่ิมด าเนินการบริการมาเป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลการด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทางกลุ่มได้ตั้งไว้โดยสามารถสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วย ท าให้ทางกลุ่มมีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นทีม รู้จักการแก้ไขปัญหา 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในอนาคตได้ 
 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีปฏิบัติ  
 1 24-28 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2 1-12 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 1 
3 15-31 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2 
4 1-16 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3 
5 2-6 ก.ย. 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Present โครงการ ครั้งที่ 1 
6 21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1 
7 1-31 ต.ค. 62 ปฏิบัติภาคสนาม และเข้ารับการนิเทศจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 1-8 พ.ย. 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Present โครงการ ครั้งที่ 2 
9 16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 

10 16-20 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4 
11 20-24 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5 
12 27-31 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม 
13 3-7 ก.พ. 63 ส่งภาคผนวก ก-ง 
14 10-14 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ 
15 17-21 ก.พ. 63 ส่งตรวจรูปเล่มโครงการ 
16 24-28 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น 



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1. เพื่อนร่วมงานขาดความรู้เกี่ยวกับการท างานและวิธีการใช้อุปกรณ์ 

              2.สมาชิกในกลุ่มขาดความช านาญในการปฏิบัติงานและขาดความกระตือรือร้น 
 
การแก้ไขปัญหา 
  1.หาข้อมูลและวิธีท าในอินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มทักษะและหาแหล่งข้อมูลเพื่อการฝึกฝน 
  2.ต้องเรียกสมาชิกภายในกลุ่มมาประชุมและปรึกษากันเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ                                  
                 ท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
              1.ต้องมีการหาความรู้ข้อมูลต่างๆเพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินโครงการเพื่อให้
โครงการ              
                 ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
  2. ในการท างานต้องมีการวางแผนความพยายามในการกระตือรือร้นเพื่อที่จะได้ 
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ภาคผนวก ก โครงการ 

       -   แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

       -   บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2  ปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อโครงการ    เกิบผู้สาว  (Lady shoes)  
ระยะเวลาการด าเนินงาน   มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 
สถานท่ีการด าเนินงาน  หมู่บ้านฉัตรเพชร 
ประมาณค่าใช้จ่าย  4,500 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาว มาลินี  ศุภศร          รหัสประจ าตัว 39207   ปวช.3/3 
2. นาย ณัฐพงษ์                ลิ้มสิริพงษ์        รหัสประจ าตัว 39324   ปวช.3/3 

3. นางสาว วิจิตรา            สายัณห์ศิริ                  รหัสประจ าตัว 39362   ปวช.3/3 
 

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

                   (นางสาววิจิตรา  สายัณห์ศิริ)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 
  
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................    ......................................................................................... 
 
ลงชื่อ....................................................................          ลงชื่อ.................................................................... 
         (อาจารยธ์นน  ลาภธนวิรุฬห์) ....../...../.....                      (อาจารย์ศักด์ิสยาม  สุทัศน์) ...../....../.....  
 

  ลงชื่อ.............................................................หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

                 (อาจารยว์งค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์) ......./......./....... 

 
 
 
 



ชื่อโครงการ        เกิบผู้สาว (Lady shoes) 
แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  โครงการกลุ่มธุรกิจบริการ 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ ธนน  ลาภธนวิรุฬห์ 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  อาจารย์ศักดิ์สยาม  สุทัศน์ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นางสาววิจิตรา    สายัณห์ศิริ   ประธานโครงการ 
2. นางสาว มาลินี    ศุภศร                     รองประธานโครงการ 
3. นาย ณัฐพงษ์       ลิ้มสิริพงษ์             สมาชิกกลุ่ม 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 ปัจจุบันมีสินค้าประเภทเทคโนโลยีและแฟชั่นเป็นจ านวนมากอย่างแพร่หลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น โทรศัพท์มือถือ 
กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น เทคโนโลยีมีความล้ าหน้าไปมาก อินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทส าคัญต่อ
สังคมในยุคปัจจุบัน และมีความจ าเป็นต่อชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีท าให้เกิด
การพัฒนาให้ทันสมัย เพราะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ซื้ออีกอย่างยังเป็นการเพิ่มช่องทางการท า
การค้าให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย และเพจรองเท้า เกิบผู้สาว (Lady shoes) สามารถนัดรับสินค้าได้ใน
สถานที่ต่าง ๆ ลูกค้าสามารถท าการช าระเงินผ่านทางธนาคารได้อีกด้วย คณะผู้จัดท าโครงการจึง
เล็งเห็นช่องทางในการตลาด โดยคิดจะท าการซ่อมรองเท้า เพื่อท าให้สินค้าเหล่านี้มีความสวยงาม
ตอบสนองค่านิยมไลฟ์สไตล์ของบุคคลผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีและแฟชั่นมากขึ้น 

จุดเด่นของร้านเราคือการเพิ่มลูกเล่นใหม่ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยการใส่ลูกปัดและคล้อย  
คริสตลั เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มความเด่นให้กับรองเท้าหนัง ซึ่งท าให้รองเท้าหนังสวยและโดดเด่น
ยิ่งขึ้นและก็คงเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ดึงดูดให้ลูกค้าสนใจในตัวสินค้าและในระยะสั้นได้
คาดหวังว่ารองเท้าหนังแฟชั่นจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 



วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจบริการ สร้างรายได้ระหว่างการศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักปฏิบัติงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. เสนอการบริการสินค้าให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจสินค้าประเภทรองเท้าหนัง

แฟชั่น 
2. ซ่อมรองเท้าให้กับลูกค้า เช่น นักเรียน นักศึกษา 

วิธีการด าเนินการ 
 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการสินค้า  
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะท าธุรกิจบริการ 
5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 
6. จัดท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ และการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ 
1. จัดซื้อวัตถุดิบ  และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน 
2. ทดลองปฏิบัติการบริการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ปฏิบัติด าเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการ ที่วางแผนไว้ 
4. จัดกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบัติงานบริการ  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

 

 



ขั้นตอนด าเนินงาน  
 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2561 ปี 2562 

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

1.เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ
สินค้า 

         

2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งาน และจัดสรรงบประมาณ 

          

3.ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ 

         

4.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ที่จะท าธุรกิจบริการสินค้า 

          

5.จัดท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์
และการส่งเสริมการตลาด 

           

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานที่วาง
ไว้ 

     
 

 
        
 

  

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน           
8. ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

          

 
วัน เวลา สถานที่ 
 
 เร่ิมด าเนินงานต้ังแต่ กรกฎาคม2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 

สถานที่ปฏิบัติงาน 50/118 ซ.10 หมู่ 2 ถ.หลังวัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540 

 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 4,500 บาท 



1.   วัตถุดิบ 
หนังวัว                                 300       บาท 
กระดุมแป๊ก                                 50        บาท 
ที่ตอกกระดุมแป๊ก                               100       บาท 
พื้นรองเท้า                                                                               200       บาท 
ผ้าผิวเลื่อมมันเงา                                                                     250       บาท  

 รวม                                                                                         900       บาท 
2.   อุปกรณ์ 

กรรไกรตัดหนัง                                120       บาท  
 กาวเหลือง                                250       บาท 

ค้อน                                 100       บาท      
เขียง รองเจาะตัวตอกช่ า                                                        150       บาท 
รวม                                 620       บาท    

     
3.   เบ็ดเตล็ด 

ค่าไวนิล       500        บาท 
ค่าเคร่ืองแบบพนักงาน 100 บาท ต่อคน 3 คน  300        บาท 
 
รวมท้ังสิ้น      2,320 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. สามารถสร้างประสบการณ์ในธุรกิจการบริการ เพิ่มรายได้ระหว่างการศึกษา 
3.  ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม และ

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การปฏิบัติงานอาจล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามแผนงาน 
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอาจช ารุด เสียหาย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมความพร้อมของทีมงาน ฝึกปฏิบัติคนให้เกิดความช านาญก่อนลงปฏิบัติงานจริง 
2. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ทุกคร้ัง ก่อนปฏิบัติงาน 

  
 
 
ลงชื่อ.............................................     ลงชื่อ.............................................   
      (อาจารย์ธนน  ลาภธนวิรุฬห์)                        (อาจารย์ศักดิ์สยาม  สุทัศน์)             
        อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ                           อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ       
 

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

     (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์) 
   อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

 



สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
                                    โครงการ ธุรกิจบริการ           เกิบผู้สาว (Lady shoes)   
                                   ท่ีปรึกษาโครงการ         อาจารย์ธนน          ลาภธนวิรุฬห์ 
                                   ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ  อาจารย์ศักดิสยาม  สุทัศน์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาว มาลินี      ศุภศร              ระดับชั้น    ปวช.3/3   เลขที่ 11  
                                         นาย ณัฐพงษ์         ลิ้มสิริพงษ์      ระดับชั้น    ปวช.3/3   เลขที่ 25 
                                         นางสาว วิจิตรา     สายัณห์ศิริ      ระดับชั้น    ปวช.3/3    เลขที่ 28 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษาร่วม 

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

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

4 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 3   
(วิธีการด าเนินโครงการ)  

1-16 ส.ค.62   

แผนการด าเนินงาน    
- ความเป็นมาของธุรกิจ    
- ผลิตภัณฑ์    
- แผนการบริหารจัดการ    
- แผนการตลาด    
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    
- แผนการเงิน    
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ + บทที่ 1-3 
แผนการด าเนินงาน กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 1 21 ก.ย.62   
7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง 

(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ์)  
เข้ารับการนิเทศ จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   
 
 
 



 

 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษาร่วม 

8 ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 
รวมทั้งการออกร้านจัดแสดงสินค้า/ บริการ/ 
แสดงผลงานประดิษฐ์) 

1-8 พ.ย.62   

9 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังท่ี 2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
จัดแสดงสินค้า/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ์) 

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 เนื้อหา บทที่ 4  
(ปฏิบัติงานรายบุคคล)  

16-20 ธ.ค.62   

(บัญชี+ ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ) 13-17 ม.ค.63   
13 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่  5 

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปรรค 
และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา) 

20-24 ม.ค.63   

14 ก าหนดส่ง บรรณานุกรม  27-31 ม.ค.63   
15 ก าหนดส่ง ภาคผนวก ก – ง 

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ
ผู้จัดท าโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคัดย่อ และสารบัญ 

10-14 ก.พ.63   

17 ก าหนดส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ 17-21 ก.พ.63   
18 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผ่นซีดี 1 แผ่น 24-28 ก.พ.63   



 

 

 

 

 

 

    ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

            - รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

                - ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
  

รายงานผลการประเมินโครงการบริการเกิบผู้สาว (Lady shoes) จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
100 ตัวอย่าง สรุปได้ดังนี้ 
                  

         ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (แสดงค่าความถี่ และร้อยละ) 
  

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 47 47 
หญิง 53 53 
รวม 100 100 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ 
เป็นเพศหญิง มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53 และเพศชายมีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47 คน
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามระดับอาชีพ 
 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 
นักศึกษา 40 40 

พนักงานบริษัท 50 50 
อ่ืนๆ 10 10 
รวม 100 100 

 
 
 

 



จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
อาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อาชีพนักศึกษา จ านวน 40 คน คิดเป็น 40 และอาชีพ
อ่ืนๆ จ านวน 10 คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 50 50 

ปริญญาตรี 30 30 
สูงกว่าปริญญาตรี 20 20 

รวม 100 100 
 
 ตารางที่ 3 พบว่า ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับ
ปริญญาตรีมีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ เกิบผู้สาว (Lady shoes) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ
วิทย์พณิชยการ (แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย มาตรฐาน) มีระดับการประเมินความพึงพอใจดังต่อไปนี้ 
 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ กลุ่ม เกิบผู้สาว  
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการบริการ 

ข้อพิจารณา     SD ระดับความคิดเห็น 
1.รูปแบบของสินค้า 4.48 0.502116732 เห็นด้วยมากที่สุด 
2.การให้บริการความรู้สึก
หลังจากที่ได้รับบริการ 

3.8 1.302677895 เห็นด้วยมาก 

3.ราคาของการบริการเหมาะสม
กับการบริการ 

4.32 0.468826172 เห็นด้วยมากที่สุด 

4.พูดจาสุภาพกับลูกค้า และการ
แต่งกายเรียบร้อยสุภาพ 

4.13 0.46395315 เห้นด้วยมากที่สุด 

 

 

 



จากตารางที่ 4  

 พบว่ารูปแบบของการบริการ ค่าเฉลี่ย     =   4.48 

 การให้บริการความรู้สึกหลังจากที่ได้รับบริการ ค่าเฉลี่ย     = 3.8 

 ราคาของการบริการเหมาะสมกับการบริการ ค่าเฉลี่ย     = 4.32 

 พูดจาสุภาพกับลูกค้าและการแต่งกายเรียบร้อยสุภาพ ค่าเฉลี่ย     = 4.13 

 โดยภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นค่าเฉลี่ย     = 4.18 อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบสอบถาม 

ใบประเมินโครงการบริการเกิบผู้สาว (Lady shoes) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (   ) หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 1.เพศ 
 (   ) ชาย                (   ) หญิง 
 2.อาชีพ 
 (   ) นักศึกษา   (   ) พนักงานบริษัท   (   ) อ่ืนๆ 
 3.ระดับการศึกษา 
 (   ) ต่ ากว่าปริญญาตรี  (   ) ปริญญาตรี    (   ) สูงกว่าปริญญา
ตรี 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ 
 5  =  มากท่ีสุด  4  =  มาก  3  =  ปานกลาง  2  =  น้อย  1  =  น้อยท่ีสุด 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 รูปแบบของสินค้า      

2 การให้บริการความรู้สึกหลังจากที่ได้รับบริการ      

3 ราคาของการบริการเหมาะสมกับการบริการ      

4 พูดจาสุภาพกับลูกค้า และการแต่งกายเรียบร้อยสุภาพ      

 
 
ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
               ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 
 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก ค 

                    -     ตราสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

             -     ป้ายร้าน 

             -     รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

                          -     รูปภาพขั้นตอนการให้บริการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตราสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์หริบริการในโครงการ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ป้ายร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

                         รูปภาพวัสดุ อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

         

     1.พื้นรองเท้า                                                                                          2.ตัวตอกช่ า 

 

 

 

 



 

  

 

 

  

 

        3.กรรไกรตัดหนัง                                                                        4.ค้อน 

 

 

 

 

  

 

    5.แผ่นหนังน้ ามัน PVC                                                                      6.โฟม PVC 

 

  

 

 

 

  

   7.น้ ายากัดพื้น                                                                                    8.ขาเหล็ก 3 ขา 



 

 

  

  

             9.กาวเหลือง                                                                         10.เชือกไนลอน 

 

 

 

 

 

                11.ค้อนยาง                                                                   12.คีมและที่ขัดรองเท้า 

  

 

  

 

 

               13.ช่ าเจาะหนัง      14.ไวนิล 

 

 

  

 

 



                                                  รูปภาพขั้นตอนการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       1.รับสินค้าจากลูกค้า และเร่ิมปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.ตรวจดูความช ารุดของสินค้



 

 

  

 

 

 

 

 

                                      3.ดึงพื้นรองเท้าออก และทาน้ ายากัดพื้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 4.ทากาวและแปะพื้นรองเท้า 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

                               5.ทุบพื้นรองเท้าและน ากระดาษดันทรงใส่ในรองเท้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง ประวัติผู้ด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

นางสาว วิจิตรา  สายัณห์ศิริ 

ที่อยู่ 31/44 หมู่ 9 ต.ส าโรง อ.พระประแดง  

จ.สมุทรปราการ 10130 

เบอร์โทรศัพท์ 093-294-6149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

นางสาว มาลินี  ศุภศร 

ที่อยู่ 50/118 ต.บางแก้ว อ.บางแก้ว 

จ.สมุทรปราการ 10540 

เบอร์โทรศัพท์ 063-050-5668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

นาย ณัฐพงษ์  ลิ้มสิริพงษ์ 

ที่อยู่ 7/472 หมู่ 7 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10270 

เบอร์โทรศัพท์ 088-671-2998 

 


