
 

 

 

 

 

 

โครงการธุรกิจบริการท าความสะอาดแม่บ้านสายลุย 

(Mae Ban Sai Luy) 

 

 

 

จัดท าโดย 

 นางสาวอรอนงค์          มาขุนทด 
     นางสาวศิริกาญจน์       แสนโคก  

นาย วีระพงศ์               สอิง้รัมย์ 
 

 
 
 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
สาขาวิชาการตลาด  

วิทยาลัยเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณิชยการ  
ปีการศึกษา 2562  

  



 

 

 
 
 
ชื่อโครงการภาษาไทย             แม่บ้านสายลุย  
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ                         Mae Ban Sai Luy 
จัดท าโดย                                                 1.  นางสาวอรอนงค์         มาขุนทด   

                                                   2.  นางสาวศิริกาญจน์      แสนโคก   
                                                   3.  นาย วีระพงศ์               สอ้ิงรัมย์              

 

 

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

             คณะกรรมการอนุมัติเอกสารโครงการฉบับนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชาโครงการตาม 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชการ 

 

 

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

   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ                        อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
   

ลงชื่อ............................................................. 
              (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์)  
    หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
 
 



บทคัดย่อ 
 
หัวข้อโครงการ                               แม่บ้านสายลุย 
                                                   Mae Ban Sai Luy 
จัดท าโครงการ                            1.  นางสาวอรอนงค์         มาขุนทด   

                                      2.  นางสาวศิริกาญจน์      แสนโคก   
                                      3.  นาย วีระพงศ์               สอ้ิงรัมย์              

อาจาร์ท่ีปรึกษา                           อาจารย์ธนน  ลาภธนวิรุฬห์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม                  อาจารย์ศักดิ์สยาม  สุทัศน์ 
สาขาวิชา                                    สาขาวิชาการตลาด 
สถาบัน                                       วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  
ปีการศึกษา                                 2562 
………………………………………………………………………………………………………. 

บทคัดย่อ 

โครงการนี้เป็นโครงการประเภทบริการทา ความสะอาดหรรษามีความสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 2. เพื่อให้ 

นักศึกษาเกิดความสามัคคีและร่วมมือปฏิบัติงานกันเป็นทีม3.เพื่อให้นักศึกษาได้มีอาชีพเสริม         

 มีวิธีการดา เนินการ 3 ขั้นตอนคือ1. ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2. ขั้นด าเนินการและขั้นที่ 3. ขั้น 

ประเมินผลจากผลการดา เนินงานสรุปดังนี้ 

วันเวลาและสถานที่ด าเนินโครงการคือเร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่  24 มิ.ย. 2562 ถึง       

28 ก.พ. 2563 สถานที่ด าเนินโครงการคือบริการผ่านระบบออนไลน์ติดต่อผ่าน Facebook : แม่บ้าน

สายลุย ผลการด าเนินการด้านงบประมาณมีเงินลงทุน2,300บาทได้ก าไรทั้งสิ้น 2,500บาทหักทุน 

จากการด าเนินการ 2,300บาทรวมก าไรสุทธิ 200บาทแบ่งก าไรให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คนเท่า ๆกัน  

คนละ 67.00บาท 
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กิตติกรรมประกาศ 
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ธุรกิจ ตลอดจนผลการด าเนินงาน  คณะนักศึกษาผู้จัดท าโครงการรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากหากท่าน

ได้รับประโยชน์จาก โครงการเล่มนี้เพราะจะท าให้ผู้อ่านรู้สึกถึงกระบวนการและขั้นตอนในการ

ประกอบธุรกิจและ สามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ในอนาคต  ท้ายนี้คณะผู้จัดท าโครงการ ต้อง

ขอขอบพระคุณอาจารย์ธนน ลาภธนวิรุฬห์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ศักดิ์สยาม  สุทัศน์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นอย่างยิ่งที่ได้แนะน าจน โครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และผู้จัดท า

โครงการหวังว่าโครงการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ ท่านไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใด

ต้องการขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย  
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บทที่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของเราล้วนแต่ต้องเจอกับสิ่งสกปรกที่มองเห็นและมองไม่เห็น

โดยเฉพาะขยะที่เป็นตัวสาเหตุที่ท าให้เกิดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ประเทศไทยเป็นอีกประเทศ

หนึ่งที่มีปริมาณขยะและสิ่งสกปรกมากมายมีทั้งตามท้องถนนและตามชุมชนที่อยู่อาศัยส่งผล

กระทบให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดูเสื่อมโทรมลง ความเจริญทางด้านวัตถุปัจจุบัน ท าให้สังคม

มีค่านิยม ให้ความส าคัญและแสวงหาเงินทองอ านาจ มากกว่าให้ความส าคัญด้านจิตใจ จิตส านึกใน

การรักความสะอาด สังคมจึงเสื่อมโทรมลง การปลูกฝังจิตใจให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคมจึงควรเกิดขึ้นในสังคม การมีสุขภาพดี เป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์  ซึ่งหาก

ประเทศชาติใดประชาชนมีสุขภาพดีย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นมีความเจริญมั่นคง ทั้งด้านเศรษฐ์กิจ 

และการปกครอง การเจ็บป่วยของประชาชนในปัจจุบันแบ่งออกเป็นย่อย คือ โรคติดต่อ และโรคไม่

ติดต่อหรือเร้ือรัง ซึ่งโรคติดต่อที่ส าคัญและเป็นปัญหาในพื้นที่ต าบลท่าก าช าประกอบด้วย โรค

ไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคระบบหายใจ เป็นต้น ส่วนโรคไม่ติดต่อหรือเร้ือรัง ได้ แก่ 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ 

เป็นต้น ซึ่งชุมชนใดมีการปรับปรุงรักษาความสะอาดของที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐาน เป็นประจ า

อย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการป้องกันโรคติดต่อต่าง  ๆ ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ซึ่งการด าเนินการ

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อจะได้ผลจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ทุกภาคส่วนจึงจะได้ผล

อย่างยั่งยืน 

ดังนั้น คณะผู้จัดท าโครงการ จึงมีแนวคิดที่ท าการสร้างสรรค์ธุรกิจการบริการให้มี ความ

แปลกใหม่และทันสมัย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้เสนอความคิดเห็นและตกลงกันว่าท าโครงการธุรกิจ

การบริการ”แม่บ้านสายลุย Mae Ban Sai Luy เป็นธุรกิจการบริการที่ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการ

ได้เป็นประจ าโดยเล็งเห็นถึงการสร้างสรรค์ธุรกิจการบริการที่แปลกใหม่ในการศึกษา และเรี ยนรู้

การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 

 



วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการขาย และบริการสร้างรายได้ระหว่าง

การศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักปฏิบัติงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. เสนอธุรกิจการบริการให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจด้านการท าความสะอาดบ้าน 
2. บริการการท าความสะอาดได้ก าไรมากกว่าที่ลงทุนและคืนก าไรให้กับสมาชิกในกลุ่ม 

 
การติดตามผลและการประเมิน 

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

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

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

และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในโครงการ แม่บ้านสายลุย(Mei Ban Sai Luy)  เป็นโครงการประเภทบริการทางขณะ
ผู้จัดท าแนวคิดทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการดังนี้ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  
3.  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction ซึ่งมีนักวิชาการหลายคน ได้ศึกษาและ 

ให้แนวคิดไวต่าง ๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจ บ้านเป็นสถานที่อยู่อาศัยของทุกคนดังนั้นจะควรท า
ความสะอาดดูแลจัดบ้านให้ดูน่าอยู่เช่น การเก็บหนังสือขึ้นชั้นวางหรือเปลี่ยนแจกันดอกไม้เพื่อ
ความสบายตา ล้างห้องน้ าเพราะอาจมีสิ่งสกปรกสะสม 

ศราวนี แดงไสว (2556) กล่าวว่าโดยทั่วไปการประเมินความพึงพอใจมี 2 ด้านคือความพึง
พอในการท างาน และความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งในด้านนี้เป็นความคิด ทัศนคติที่ไม่สามารถ
มองเห็น ได้อยู่ในรูปของนามธรรม การที่จะวัดว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจหรือไม่นั้น สามารถวัด
ได้โดยให้พวก เขาแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นเหล่านั้นต้องตรงกับสิ่งที่พวกเขารู้สึกจริง จึงจะ
สามารถวัดเป็นความรู้สึกพึงพอใจได้ 

Anantha & Abdul (2013) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้
บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศมาเลเซีย ได้พบข้อสรุปว่าความพึงพอใจของผู้บริโภค เป็น 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริโภคกับคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งคุณภาพของการ 
ให้บริการจะสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองจากการเอาใจใส่ ซึ่งอยู่ใน 
รูปแบบของรูปธรรม ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะเพิ่มมากขึ้นจากการรับรู้ได้ถึง คุณภาพของการ 
ให้บริการที่ดี คุณภาพของสินค้าที่ดี และราคาสินค้าที่เหมาะสม รวมถึงปัจจัยจากสถานการณ์
ภายนอก และปัจจัยส่วนบุคคล 

Pham, & Ahammad (2017) และ Oliver (1997) ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ 
เป็นอย่างมาก และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการบอกต่อให้ผู้อื่นทราบอย่างแพร่หลาย 
 
 
 



2.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
ในแง่แนวคิดทางวิชาการ แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept) ในเร่ืองคุณภาพการให้บริการ

ประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) 
คุณภาพการให้บริการ (service quality) และคุณค่าของลูกค้า (customer value) (Cronin, and Taylor, 
1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) ตามแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ความ
พึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่ได้รับหรือเกิดขึ้น 
(Oliver, 1993) ส่วนแนวคิดพื้นฐานเร่ืองคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดที่ได้รับการเสนอไว้โดย
โครนินและเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่าน ความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ เป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ กับความ
คาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการ
ให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาด คอร์ดับเปิ้ลสกี้ รัสท์ และซาร์ฮอริก 
(Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วน
ขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือท าให้เกิด
ความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบ
การมองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือ
บิทเนอร์ (Bitner, 1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคยท าการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ
สามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้  โดยประการที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก่อให้เกิด
กรอบการพิจารณาตัวแบบการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพื้นฐาน 3 แนวคิดดังกล่าวได้
ในสองนัยยะ กล่าวคือ นัยยะแรก คุณภาพการให้บริการสามารถพิจารณาได้จากทั้งสาม
องค์ประกอบ หรืออย่างน้อย 2 องค์ประกอบรวมกัน และนัยยะที่สอง คุณภาพการให้บริการ 
พิจารณาได้จากตัวชี้วัดซึ่งพัฒนาจากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเป็นหลัก เช่น แนวคิดพื้นฐานเร่ือง
คุณภาพการให้บริการ (service quality) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้เขียนพบว่า 
นักวิจัยส่วนใหญ่มักให้ความสนใจท าการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพื้นฐานสอง
แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า และแนวคิดคุณภาพการให้บริการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยแนวคิดแรกมุ่งวัดความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ส่วนแนวคิดที่สอง วัดคุณภาพการให้บริการ
ตามตัวแบบ SERVQUAL ที่เสนอโดยซีแทมล์ พาราซุรามานและคณะ  ค าถามที่มักเกิดขึ้นต่อมาก็
คือ เราจะใช้การวัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ หรือจะวัดจาก
คุณภาพการให้บริการ จึงสามารถตอบได้ในเบื้องต้น ค าตอบก็คือ เราจะวัดโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐาน
ใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ส าคัญคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์จองการวัด โดยเฉพาะในประเด็นความ
ต้องการน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ประโยชน์นั่นเอง เพียงแต่แนวคิดทฤษฎีและข้อสรุป
ทั่วไปจากการวิจัยเท่าที่ปรากฏ ดูจะรองรับและยอมรับวิธีการวัดคุณภาพการให้บริการในกรอบการ
มองเร่ืองคุณภาพการให้บริการมากกว่ากรอบการมองด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
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3.ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 7P's 
( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7P’s ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 
 1.  ผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ  
สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  
โดยทั่วไปแล้ว  ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น  2  ลักษณะ  คือ  ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้  และ  ผลิตภัณฑ์ที่
จับต้องไม่ได้ 
 2.  ราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า ของบริการกับราคา ของบริการนั้น  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ  ดังนั้น การ
ก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน  และง่ายต่อการ
จ าแนกระดับบริการที่ต่างกัน 
 3.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  ( Place ) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน
การน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการ
ที่น าเสนอ  ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง ( Location ) และช่องทางในการน าเสนอบริการ  
 4.   การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม  การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 
 5.  ด้านบุคคล  (People) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ  มีทัศนคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา  สามารถสร้าง
ค่านิยมให้กับองค์กร 
 6.  ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  
เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้ง
ทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการที่รวดเร็ว  หรือผลประโยชน์
อ่ืน ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 
 7.  ด้านกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ
ในด้านการบริการ  ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  และท า
ให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
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4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จันทนา เบญจทรัพย์ (2559) การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ ท าความ
สะอาด : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานท าความสะอาดที่เป็น ลูกจ้างสถานประกอบการบริการท าความ
สะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการประกอบ 
อาชีพท าความสะอาด ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยเกี่ยวกับภูมิหลังของ พนักงาน ภูมิหลังการประกอบ
อาชีพ และลักษณะการประกอบอาชีพ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการประกอบอาชีพท า
ความสะอาด ผลการศึกษาปรากฎว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-25 ปี มากที่สุด จบการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย  สมรสและอยู่ ด้ ว ยกั นกั บคู่ สมรส  ส่ วนมากอพยพมาจากจั งหวั ด ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีระยะเวลาในการอพยพเข้ามาอยู่ใน กรุงเทพฯ ต่ ากว่า 1 ปี ในด้าน
ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจของครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสมาชิก
ในครอบครัวที่อยู่ประจ า เพียง 2 คน ในด้านการอยู่อาศัยของพนักงานและครอบครัว พนักงานที่มี
บ้านและที่ดินส าหรับการอยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีจ านวนน้อยกว่าพนักงานที่ไม่มีบ้านและที่ดินที่
อยู่อาศัยของ ตนเอง โดยจะอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหรือห้องแบ่งเช่าทั่วไป ประมาณ 2 ใน 5 อยู่ในชุมชน
แออัด ส่วนลักษณะทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว พบว่า ครอบครัวพนักงานส่วนมากมีรายได้
ประมาณ เดือนละ 4,000-8,000 บาท หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 9,931.47 บาท ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยในเมือง ก่อนที่จะประกอบอาชีพท าความสะอาด ส่วนใหญ่เคยประกอบ อาชีพรับจ้างใน
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และงานภาค บริการอ่ืน ๆ โดยมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพเดิมน้อยกว่าอาชีพ ปัจจุบัน การเข้าสู่การเป็นพนักงานท าความสะอาดในสถานประกอบการ 
ได้รับการแนะน าจากเพื่อนคนรู้จักหรือญาติพี่น้องที่ท างานอยู่ใน สถานประกอบการและได้แนะ
น าพามาสมัครเข้าท างาน เหตุผลที่ พนักงานเลือกประกอบอาชีพท าความสะอาด คือลักษณะงาน
สอดคล้อง กับการศึกษาของตนเอง ส่วนเหตุผลส าคัญที่สุดที่ท าให้พนักงาน ตัดสินใจเลือกอาชีพนี้
คือต้องการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ท าให้ต้องตัดสินใจเลือกอาชีพนี้ ด้านลักษณะงานและ
สภาพการท างานส่วนมากท างานในต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาดหรือเป็นแม่บ้านประจ าตาม
ชั้นของอาคาร ส านักงานโดยมีชั่วโมงการท างานอยู่ระหว่างวันละ 8-12 ชั่วโมง ผลตอบแทนจาก
การท างานโดยเฉลี่ยคือประมาณเดือนละ 4,160.14 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจ า
รายวันและได้รับ ค่าตอบแทนตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ า พนักงานบางส่วนมีรายได้เพิ่ม จาก
ค่าตอบแทนการท างานปกติ ด้วยการท างานล่วงเวลาในวันหยุด หรือท างานในต าแหน่งพนักงาน
โรยตัว ปัญหาที่พนักงานพบในการ ท างานมักจะเป็นปัญหาในเร่ืองการแพ้น้ ายาท าความสะอาด
มากกว่า ปัญหาในการท างานด้านอ่ืน เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ จากผล 
การศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่พนักงานมีความพึงพอใจในระดับสูง ได้แก่ สถานะของอาชีพ 
ลักษณะงาน ความมั่นคงในการท างาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และโอกาสก้าวหน้าในการ
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ท างาน ส่วนรายได้และสวัสดิการ สภาพการท างาน และความเป็นอยู่ส่วนตัว จัดเป็นองค์ประกอบที่
พนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ า จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอต่อหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในระดับนโยบายในการก าหนดนโยบายสนับสนุนบทบาท สถานประกอบการบริการท า
ความสะอาด ให้มีมาตรการในการ ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ทั้งในด้านการยก 
ระดับความรู้ความสามารถในการท างาน การจัดสวัสดิการเพื่อ สร้างหลักประกันและความมั่นคงใน
การด ารงชีวิตแก่พนักงาน รวมถึงการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง ในการ
เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้รับเหมาช่วงงานจาก สถานประกอบการ ในด้านนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่ม คนที่มีรายได้น้อยหรือคนจนในเมือง ควรมีการก าหนดนโยบาย เพื่อ
สนับสนุนให้กลุ่มคนเช่าบ้านในชุมชนได้มีโอกาสในการเข้า ร่วมกิจกรรมในชุมชน รวมถึง
สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มหรือ องค์กรชุมชน ในการด าเนินธุรกิจบริการท าความสะอาดร่วมกับ 
หน่วยงานภายนอก ส าหรับการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานท าความสะอาด ควรมีการศึกษาถึง
แรงงานหญิงที่ประกอบอาชีพท าความสะอาด ศึกษารูปแบบการรับเหมาช่วงงานในธุรกิจบริการท า
ความสะอาด รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมองค์กรชุมชนเพื่อ ประกอบธุรกิจบริการ
ท าความสะอาด 

 พีรพัฒน์ ไหว้พรหม (2557) การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
พิจารณาเลือกใช้บริการบริษัทท า ความสะอาดของธุรกิจบริการเมืองพัทยา 2) เพื่อศึกษาความส าคัญ
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มี ผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทท าความสะอาดของธุรกิจบริการ
เมืองพัทยา และ3) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการพิจารณาเลือกใช้บริการกับ
ความส าคัญส่วนประสมการตลาด บริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทท าความสะอาดของ
ธุรกิจบริการเมืองพัทยา กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผู้ประกอบการที่มาใช้บริการบริษัท
ท าความสะอาด อย่างน้อย 1 คร้ังในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในเขตเมืองพัทยา จ านวน 385 คน เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม เก็บ ข้อมูลโดยการสุ่มแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์
สัน มีผลการวิจัยดังนี้ 1. สรุปพฤติกรรมการพิจารณาเลือกใช้บริการบริษัทท าความสะอาดของธุรกิจ
บริการเมือง พัทยา ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน โดยพบว่า ด้านการพิจารณา
เลือกใช้ บริการบริษัท สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ด้านเหตุผลในการ
เลือกใช้ บริการบริษัท และด้านลักษณะการใช้บริการบริษัท ต่ าสุด และสรุปความส าคัญส่วน
ประสม การตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทท าความสะอาดของธุรกิจบริการเมือง
พัทยา โดย ภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน โดยพบว่า ลักษณะทางกายภาพของการ
ให้บริการ สูงสุด รองลงมา คือ การจัดจ าหน่าย กระบวนการบริการ ราคา บุคลากร การส่งเสริม
การตลาด และบริการ ต่ าสุด 2. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการพิจารณาเลือกใช้บริการกับ
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ความส าคัญส่วนประสม การตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทท าความสะอาดของ
ธุรกิจบริการเมืองพัทยา มี ความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างพฤติกรรมการพิจารณาเลือกใช้บริการกับ
ความส าคัญส่วนประสม การตลาดบริการ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

 ก าธร ลีรพงศ์นันต์ (2557) ทางผู้วิจัยก็มีความเห็นสอดคล้องกับ คุณ สุชาติ โอวาทวรรณ
สกุล ว่าหากปล่อยให้ธุรกิจท า ความสะอาดด าเนินต่อไปแบบนี้ ย่อมท าให้คุณภาพในการให้บริการ
ของธุรกิจท าความสะอาดต่ าลง อันเกิดจากต้นทุนที่สูงทางด้านการแข่งขันและความกดดันจากลูกค้า
ที่ต้องการงานที่มีคุณภาพสูงซึ่ง มันขัดแย้งกันอย่างยิ่งที่บริษัทเมื่อมีก าไรจากการด าเนินการน้อยจะมี
เงินทุนที่จะไปพัฒนาคุณภาพ พนักงาน คุณภาพทางด้านเทคโนโลยี คุณภาพในด้านการบริหาร
จัดการให้กับบริษัทเองได้อย่างไร ค าถามที่เกิดขึ้นต่อมาคือค าถามที่ว่าแล้วจะท าอย่างไรในการ
แก้ปัญหาเหล่านี้ เมื่อปัญหาเกิดจากการ แข่งขันที่สูงและต้นทุนที่สูงและลูกค้าต้องการคุณภาพที่สูง
เช่นกัน จากการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นว่าปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ มีน้ าหนักจับกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม 
ด้วยกัน โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีน้ าหนักมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีส่วนต่อการตัดสินใจประกอบไป
ด้วย การรับประกันความพอใจ บอกต่อ ช าระผ่านเครดิต ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ความปลอดภัย 
คุณภาพในการให้บริการ ความรู้สึกพิเศษ ความคุ้มค่า ภาพลักษณะราคา และการปฏิบั ติงานของ 
พนักงาน ในขณะที่กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีน้ าหนักปานกลาง เป็นเร่ืองของ บริการ 24 ชม ประหยัด
เงิน การโฆษณา การให้บริการอ่ืน ๆ ต่อยอดเพิ่มเติมเช่น การซ้อมแซมบ้าน การติดตั้งระบบรักษา
ความ ปลอดภัย และกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด ประกอบไปด้วยปัจจัย ประหยัดเวลา บริษัท
คู่แข่ง ความไม่มั่นคงทางการเมือง วิถีการด าเนินชีวิต ความภูมิใจในการใช่บริการ ภาวะทาง
เศรษฐกิจ นวัตกรรมของบริษัท ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ ของหน่วยธุรกิจไป
ตามล าดับดังนี้ คือ มีการก าหนดภารกิจทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
การสร้างกลยุทธ์ และการก าหนด โปรแกรม การด าเนินงาน รวมถึงการตอบรับและควบคุม โดยใช่
การสร้างคุณค่ากับความรู้สึกของ ผู้บริโภค 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินโครงการ 

 

 

วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

 1.  เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจการบริการ  
 2.  ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 
 3.  ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 4.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะท าธุรกิจการบริการ 
 5.  จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 
 6.  จัดท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์  
 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นด าเนินการ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบริการ 
2. การท าความสะอาดบ้านควรเร่ิมจากชั้นบนสุดของบ้านก่อน  
3. ควรปัดหรือเช็ดฝุ่นที่ตู้ และโต๊ะก่อน เพื่อให้ฝุ่นหรือเศษผงต่าง ๆ ปลิวลงมาที่พื้น 
4. ถ้าที่บ้านมีมุ้งลวดควรถอดออกมาล้างให้สะอาด แล้วน าไปตากแดดให้แห้งสนิท ก่อน

น ามาติดต้ังใหม่ 
5. ท าความสะอาดเป็นห้องๆ 
6. ถอดผ้าม่านไปซักท าความสะอาด หรือใช้เคร่ืองดูดฝุ่นในกรณีที่ถอดผ้าม่านออกไปซัก

ไม่ได ้
7. น าพรมเช็ดเท้าไปท าความสะอาดโดยการดูดฝุ่น แล้วตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค 
8. ท าความสะอาดห้องครัวและห้องน้ าอย่างละเอียด 
9. หลอดไฟ และโคมไฟ เป็นอีกจุดที่หลายๆคนมักลืมที่จะท าความสะอาด 
10. ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ท าความสะอาด 

 
ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบัติงานบริการ 
2. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 



 
ขั้นตอนด าเนินงาน 

วัน เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานต้ังแต่   มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 

สถานที่ปฏิบัติงาน     998/161 ม.ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ  
       จ.สมุทรปราการ 10280 

งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2663 

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ 
1. เตรียมคิดรูปแบบ 
ธุรกิจการบริการ 

         

2. ประชุมวางแผน
งาน วางรูปแบบงาน 
และจัดสรร
งบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์และสถานที่ที่
จะท าธุรกิจการบริการ 

        

5.  จั ดท าแผนธุ รกิ จ
และแผนกลยุทธ์ 

       

6. ลงมือปฏิบัติงาน
ตามแผนงานและ
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่วางไว้ 

         

7. สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

       

8. ส่งรายงานสรุปผล
การด าเนินงาน 
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 งบประมาณในการลงทุน 3 คนละ 767  บาท บาท จ านวน 3 คน เป็นเงิน 2,300 บาท 
ความเป็นมาของธุรกิจ 
 ปัจจุบันลูกค้าสมัยนี้นิยมอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้านท าให้ไม่มีเวลาท าความสะอาดบ้าน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยากท าความสะอาดบ้านแต่ไม่มีเวลาท าเพราะต้องออกไป 
ท างานนอกบ้านคณะทีมงานของเราจึงได้จัดท าโครงการนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

บ้านเป็นสถานที่ให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่อาศัยพักผ่อนนอนหลับ ให้ความปลอดภัย 
ความสบายกายและความสบายใจแก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว บ้านแต่ละหลังมีรูปแบบการสร้าง
ที่แตกต่างกันด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ลักษณะของบ้านจะเป็นเช่นไร สมาชิกในบ้านก็
สามารถท าให้บ้านน่าอยู่ น่าอาศัยได้ ด้วยการเอาใจใส่ดูแลรักษาท าความสะอาดบ้านอย่างสม่ าเสมอ 
ดังนั้นการท าความสะอาดบ้านให้มีสภาพเรียบร้อย จนเป็นที่สะดุดตาก็สามารถดึงดูดความสนใจให้
สมาชิกในครอบครัวได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขมากกว่าบ้านที่ขาดการรักษาความสะอาด 
  
แผนการบริการจัดการ 

 การจัดท าแผนธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง 

โอกาส ปัญหาอุปสรรคก่อนที่จะเร่ิมทางการบริการ เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนธุรกิจให้สามารถ

ด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพที่สุด 

 

แผนการบริหารจัดการ 

1. นางสาวอรอนงค์   มาขุนทด ประธานโครงการ 

2. นางสาวศิริกาญจน์   แสนโคก รองประธานโครงการ 

3. นายวีระพงศ์    สอ้ิงรัมย์ ฝ่ายจัดซื้อ 
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สถานที่ด าเนินการ 

 
   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ปากน้ า 

สี่แยกบางนา 

ไปบางป ู

ทรัพย์รุ่งเรืองซิต้ี 
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แผนการเงิน 
 

งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 2,300 บาท 

วัสดุอุปกรณ์ 

 ผ้าเช็ดกระจก      20 บาท 

น้ ายาเช็ดกระจก      39   บาท 

น้ ายาถูพื้น       45   บาท 

น้ ายาล้างห้องน้ า      36   บาท 

ไม้ปัดขนไก่      20  บาท 

ไม้กวาดหยากไย่                 299 บาท 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

 ป้ายไวนิล               1,300   บาท 

 เสื้อกลุ่ม   540 บาท 

 

 รวม               2,299 บาท 
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แผนการตลาด 
 

Product : บริการท าความสะอาดบ้าน 
 ธุรกิจบริการการท าความสะอาดบ้านแบบ Delivery นั้นมีความประสงค์เพื่อช่วยดูแลรักษา
ความสะอาดบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
และลูกค้าท่านที่ไม่ชอบความสกปรกทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Price :   ราคาค่าบริการ 
 ใช้นโยบายราคาเดียว ราคา 100 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง เหมาจ่ายในราคา 3 ชั่วโมง 
 เพียง 250 บาท (ในราคาปกติ 300 บาท) 
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Place :  ทางร้านของเราได้ต้ังอยู่ที่บ้านเลขที่ 998/161 ม.ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่        
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 และสามารถติดต่อรับการบริการผ่านระบบช่องทาง
ออนไลน์ของร้านได้โดยติดต่อผ่าน 

 
แม่บ้านสายลุย                                                    

                                                
  097 106 5537 
                                                            
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotion : ราคาปกติคิดชั่วโมงละ 100 บาท เหมาจ่ายในราคา 3 ชั่วโมง เพียง 250 บาท 
 (ในราคาปกติ 300 บาท) 
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กลยุทธ์ด้านบุคคลหรือพนักงาน 
 มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทั้งในด้านการเรียนรู้การท างานของระบบต่าง ๆ การใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการท างานให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
เกิดความช านานในการให้บริการ และทางบริษัทได้คัดเลือกพนักงานที่ท างานอย่างมีความตั้งใจ มี
ศักยภาพ และให้บริการลูกค้าอย่างมีความเป็นมืออาชีพ  
 
กลยุทธ์ด้านกระบวนการ  
 มีการวางแผนการท างานเพื่อให้งานไม่เกิดข้อผิดพลาด การท างานเป็นทีมอย่างมีความ
สามัคคี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน มีการบริการอย่างเต็มใจ พนักงานทุกคนสามารถ
ท างานได้อย่างมีความช านาญและสามารถท างานทดแทนกันได้  
 
กลยุทธ์ด้านกายภาพและการน าเสนอ 
 การแต่งกายโดยการโดยการใส่เสื้อคอปกสีด า กางเกงสุภาพ เพื่อที่จะให้มีทิศทางไปในทาง
เดียวกัน และท าให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเป็นพนักงานของโครงการการท าความสะอาด ควรมีการ
แต่งกายที่สะอาดและสะดวกในปฏิบัติงานโดยมีถุงมือให้สวมใส่และแมสปิดปากเพื่อป้องกันฝุ่น
ละออง 
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แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 

 

ล าดับ ลักษณะปัญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบ แนวทางแก้ปัญหา 

1 
บริการไม่เป็นที่น่าสนใจของ
ลูกค้า 

ยอดขายไม่ได้ตามที่
ก าหนด 

พัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง
และสังเกตกลุ่มลูกค้า 

2 
เว็บเพจในการโปรโมทบริการ
อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง 

ท าให้ผลก าไรที่ควรจะ
ได้รับต่ ากว่าที่ตั้งไว้ 

สร้างยอดให้มากกว่าเดิม 

3 มีคู่แข่งขันทางอ้อมจ านวนมาก 
ลูกค้าเลือกการบริการที่
ช านาญกว่า 

จัดการส่งเสริมการบริการ
อย่างต่อเนื่อง 

4 
ได้ก าไรต่องานน้อย เมื่อเทียบ
กับการบริการประเภทอ่ืน 

ได้ก าไรน้อย 
พัฒนาการบริการให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
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แผนผังองค์กร 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

นางสาว อรอนงค์ มาขุนทด 

ประธานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       นางสาว ศิริกาญจน์ แสนโคก     นาย วีระพงศ์ สอ้ิงรัมย์ 

             รองประธานโครงการ     ฝ่ายจัดซื้อ 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงการ  

การด าเนินโครงการ บริการแม่บ้าสายลุย มีวัตถุประสงค์เพือ่หารายได้เสริมระหว่างเรียน

จากการเปิดธุรกิจบริการการท าความสะอาดบ้านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนิน

โครงการและเพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริงในการด าเนินงาน 

รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาว อรอนงค์ มาขุนทด 
วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

24 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมท าโครงการบริการ  

26 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  
28 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ  
  1 ก.ค. 62 เร่ิมท าแบบอนุมัติ, เร่ิมท าบทที่ 1  
   2 ก.ค. 62 ส่งแบบอนุมัติโครงการ, ส่งบทที่ 1  
  4 ก.ค. 62 แก้ไขแบบอนุมัติโครงการ, ส่งบทที่ 1  
10 ก.ค. 62 ส่งแบบอนุมัติโครงการ, ส่งบทที่ 1  
15 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 2  
17 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 2  
25 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2  
1 ส.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 3, ออกแบบโลโก้ร้าน, ออกแบบคูปอง  
8 ส.ค. 62 แก้ไขบทที่ 3  

      14 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3  
2 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอ)  
4 ก.ย. 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Presentงาน  

       21 ก.ย.62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  
7 ต.ค.62 จัดท าป้ายไวนิล  

       16 ต.ค.62 ปฏิบัติคร้ังที่ 1  
       17 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 2  
       18 ต.ค. 61 ปฏิบัติคร้ังที่ 3  



 

 

 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
21 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 4  
23 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 5  
25 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 6  
26 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 7  
27 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 8  
2 พ.ย 62 เร่ิมท า PowerPoint  
5 พ.ย. 62 แก้ไข Powerpoint  
8 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint  
16 พ.ย. 62 Present โครงการ ครั้งที่ 2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  
16 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 4  
18 ธ.ค. 62 แก้ไขบทที่ 4  
20 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4  
21 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 5  
22 ธ.ค. 62 แก้ไขบทที่ 5  
24 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5  
27 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  
28 ม.ค. 63 แก้ไขบรรณานุกรม  
30 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม  
3 ก.พ. 63 เร่ิมท าภาคผนวก  
5 ก.พ. 63 แก้ไขภาคผนวก  
7 ก.พ. 63 ส่ง ภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง  
10 ก.พ. 62 เร่ิมท าสารบัญ  
11 ก.พ. 62 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, แก้ไขสารบัญ  
13 ก.พ. 62 แก้ไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ  
16 ก.พ. 62 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, สารบัญ  
25 ก.พ. 62 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผ่นซีดี  
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รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาว ศิริกาญจน์ แสนโคก 
วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

24 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมท าโครงการบริการ  

26 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  
28 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ  
  1 ก.ค. 62 เร่ิมท าแบบอนุมัติ, เร่ิมท าบทที่ 1  
   2 ก.ค. 62 ส่งแบบอนุมัติโครงการ, ส่งบทที่ 1  
  4 ก.ค. 62 แก้ไขแบบอนุมัติโครงการ, ส่งบทที่ 1  
10 ก.ค. 62 ส่งแบบอนุมัติโครงการ, ส่งบทที่ 1  
15 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 2  
17 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 2  
25 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2  
1 ส.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 3, ออกแบบโลโก้ร้าน, ออกแบบคูปอง  
8 ส.ค. 62 แก้ไขบทที่ 3  

      14 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3  
2 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอ)  
4 ก.ย. 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Presentงาน  

       21 ก.ย.62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  
7 ต.ค.62 จัดท าป้ายไวนิล  

       16 ต.ค.62 ปฏิบัติคร้ังที่ 1  
       17 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 2  
       18 ต.ค. 61 ปฏิบัติคร้ังที่ 3  
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วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
21 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 4  
23 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 5  
25 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 6  
26 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 7  
27 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 8  
2 พ.ย 62 เร่ิมท า PowerPoint  
5 พ.ย. 62 แก้ไข Powerpoint  
8 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint  
16 พ.ย. 62 Present โครงการ ครั้งที่ 2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  
16 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 4  
18 ธ.ค. 62 แก้ไขบทที่ 4  
20 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4  
21 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 5  
22 ธ.ค. 62 แก้ไขบทที่ 5  
24 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5  
27 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  
28 ม.ค. 63 แก้ไขบรรณานุกรม  
30 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม  
3 ก.พ. 63 เร่ิมท าภาคผนวก  
5 ก.พ. 63 แก้ไขภาคผนวก  
7 ก.พ. 63 ส่ง ภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง  
10 ก.พ. 62 เร่ิมท าสารบัญ  
11 ก.พ. 62 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, แก้ไขสารบัญ  
13 ก.พ. 62 แก้ไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ  
16 ก.พ. 62 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, สารบัญ  
25 ก.พ. 62 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผ่นซีดี  
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รายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคล 

นายวีระพงศ์ สอิ้งรัมย์ 
วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

24 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมท าโครงการบริการ  

26 มิ.ย. 62 ประชุมวางแผนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติ  
28 มิ.ย. 62 จัดสรรงบประมาณ  
  1 ก.ค. 62 เร่ิมท าแบบอนุมัติ, เร่ิมท าบทที่ 1  
   2 ก.ค. 62 ส่งแบบอนุมัติโครงการ, ส่งบทที่ 1  
  4 ก.ค. 62 แก้ไขแบบอนุมัติโครงการ, ส่งบทที่ 1  
10 ก.ค. 62 ส่งแบบอนุมัติโครงการ, ส่งบทที่ 1  
15 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 2  
17 ก.ค. 62 แก้ไขบทที่ 2  
25 ก.ค. 62 ส่งบทที่ 2  
1 ส.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 3, ออกแบบโลโก้ร้าน, ออกแบบคูปอง  
8 ส.ค. 62 แก้ไขบทที่ 3  

      14 ส.ค. 62 ส่งบทที่ 3  
2 ก.ย. 62 ส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอ)  
4 ก.ย. 62 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน Presentงาน  

       21 ก.ย.62 Present โครงการ คร้ังที่ 1  
7 ต.ค.62 จัดท าป้ายไวนิล  

       16 ต.ค.62 ปฏิบัติคร้ังที่ 1  
       17 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 2  
       18 ต.ค. 61 ปฏิบัติคร้ังที่ 3  
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วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
21 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 4  
23 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 5  
25 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 6  
26 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 7  
27 ต.ค. 62 ปฏิบัติคร้ังที่ 8  
2 พ.ย 62 เร่ิมท า PowerPoint  
5 พ.ย. 62 แก้ไข Powerpoint  
8 พ.ย. 62 ส่ง PowerPoint  
16 พ.ย. 62 Present โครงการ ครั้งที่ 2  
13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  
16 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 4  
18 ธ.ค. 62 แก้ไขบทที่ 4  
20 ธ.ค. 62 ส่งบทที่ 4  
21 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทที่ 5  
22 ธ.ค. 62 แก้ไขบทที่ 5  
24 ม.ค. 63 ส่งบทที่ 5  
27 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณานุกรม  
28 ม.ค. 63 แก้ไขบรรณานุกรม  
30 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม  
3 ก.พ. 63 เร่ิมท าภาคผนวก  
5 ก.พ. 63 แก้ไขภาคผนวก  
7 ก.พ. 63 ส่ง ภาคผนวก ก,  ข,  ค,  ง  
10 ก.พ. 62 เร่ิมท าสารบัญ  
11 ก.พ. 62 เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, แก้ไขสารบัญ  
13 ก.พ. 62 แก้ไขกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ  
16 ก.พ. 62 ส่งกิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, สารบัญ  
25 ก.พ. 62 ส่งรูปเล่มโครงการ, เงินค่ารูปเล่ม, แผ่นซีดี  
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ   
บัญชีรายรับ-รายจ่ายโครงการ 

ธุรกิจบริการท าความสะอาดแม่บ้านสายลุย (วันท่ี1) 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

 เก็บเงินสมาชิก 3 767.00 2,300.00      2,300.00 
14/10/62 ผ้าเช็ดกระจก    1 20.00 20.00   2,280.00 

 น้ ายาเช็ดกระจก    1 39.00 39.00   2,241.00 
 น้ ายาถูพื้น    1 45.00 45.00   2,196.00 
 น้ ายาล้างห้องน้ า    1 36.00 36.00   2,160.00 
 ไม้ปัดขนไก่    1 20.00 20.00   2,140.00 
 ไม้กวาดหยากไย่    1 300.00 300.00   1,840.00 
 ป้ายไวนิล    1 1,300.00 1,300.00   540.00 
 เสื้อกลุ่ม    3 180.00 540.00   0.00 

16/10/62 
บริการท าความ
สะอาด 3 ชั่วโมง 

  250.00       

รวม 2,550.00 รวม 2,300.00 รวม 250.00 
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกิจบริการท าความสะอาดแม่บ้านสายลุย (วันท่ี2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

16/10/62 ยอดยกมา         250.00 

 
บริการท าความ
สะอาด 3 ชั่วโมง 

  250.00       

รวม 250.00 รวม  รวม 500.00 
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกิจบริการท าความสะอาดแม่บ้านสายลุย (วันท่ี3) 

 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

17/10/62 ยอดยกมา         500.00 

 
บริการท าความ
สะอาด 3 ชั่วโมง 

  250.00       

           
รวม 250.00 รวม  รวม 750.00 
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกิจบริการท าความสะอาดแม่บ้านสายลุย (วันท่ี4) 

 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

18/10/62 ยอดยกมา         750.00 

 
บริการท าความ
สะอาด 3 ชั่วโมง 

  250.00       

           
รวม 250.00 รวม  รวม 1,000.00 
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกิจบริการท าความสะอาดแม่บ้านสายลุย (วันท่ี5) 
 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

21/10/62 ยอดยกมา         1,000.00 

 
บริการท าความ
สะอาด 3 ชั่วโมง 

  250.00       

           
รวม 250.00 รวม  รวม 1,250.00 
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการ ธุรกิจบริการท าความสะอาดแม่บ้านสายลุย (วันท่ี6) 

 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

23/10/62 ยอดยกมา         1,250.00 

 
บริการท าความ
สะอาด 3 ชั่วโมง 

  250.00       

           
รวม 250.00 รวม  รวม 1,500.00 
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกิจบริการท าความสะอาดแม่บ้านสายลุย (วันท่ี7) 
 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

25/10/62 ยอดยกมา         1,500.00 

 
บริการท าความ
สะอาด 3 ชั่วโมง 

  250.00       

           
รวม 250.00 รวม  รวม 1,750.00 
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บัญชีรายรับ– รายจ่าย และใบเสร็จสินค้าในโครงการ 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

โครงการ ธุรกิจบริการท าความสะอาดแม่บ้านสายลุย (วันท่ี8) 
 

 

ว/ด/ป รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

จ านวนหน่วย @ 
จ านวน
เงิน 

26/10/62 ยอดยกมา         1,750.00 

 
บริการท าความ
สะอาด 3 ชั่วโมง 

  250.00       

 
บริการท าความ
สะอาด 3 ชั่วโมง 

  250.00       

รวม 500.00 รวม  รวม 2,500.00 
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กิจกรรมที่ด าเนินการไประหว่างสัปดาห์ 
1. จัดหาสถานที่และอุปกรณ์การด าเนินงาน 
2. มีการค้นหาและซื้อวัสดุเพื่อท าการลงมือปฏิบัติงาน 
3. รวบรวมความคิดและลดต้นทุน 
4. มีการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้เกิด          
    ความสามัคคี 

ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการธุรกิจบริการแม่บ้านลายลุย (Mae Ban Sai Luy)  
วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการขาย และบริการสร้างรายได้ระหว่าง

การศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักปฏิบัติงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

ยอดขายทั้งสิ้น      2,500.00  บาท 
หักต้นทุนจากการด าเนินการ    2,300.00  บาท 
ก าไรสุทธิ         200.00  บาท 
แบ่งทุนด าเนินงานให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คน คนละ        67.00 บาท 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน : 8 คร้ัง  
แบ่งทุนด าเนินงานให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คน คนละ        767.00       บาท 
 
แบ่งทุนด าเนินงานให้สมาชิกในกลุ่ม 3 คน เท่าๆ กัน คนละ     67.00  บาท 
 
รายชื่อ 

1.  น.ส.อรอนงค์  มาขุนทด   767.00 บาท 
2.  น.ส.ศิริกาญจน์  แสนโคก   767.00 บาท 
3.  นาย วีระพงศ์  สอ้ิงรัมย์    767.00 บาท 

รวม                   2,300.00  บาท 
 
ก าไรด าเนินงานจากสมาชิกในกลุ่ม 3 คนๆละ 67.00 บาท 
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บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

จากการด าเนินการการบริการ ท าความสะอาด ทางกลุ่มได้เร่ิมด าเนินการปฏิบัติงานมาเป็น

ระยะเวลา 8 วันผลการด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทางกลุ่มได้ตั้งไว้โดยสามารถสร้างรายได้

ระหว่างเรียนอีกด้วย ท าให้ทางกลุ่มมีทักษะในการปฏิบัติงานรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารู้จักการ

วางแผนในการด าเนินงาน 

สรุปตารางการปฏิบัติงาน 

ล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

1 24-28 ม.ิย. 62 
1. คิดริเร่ิมท าโครงการ 
2. ประชุมวางแผน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอใบอนุมัติ 

2 1-12 ก.ค. 62 1. ส่งบทที่ 1 

3 15-31 ก.ค. 62 1. ส่งบทที่ 2 

4 1-16 ก.ค. 62 1. ส่งบทที่ 3 

5 2-6 ก.ย. 62 1. ส่ง Power Point ก่อน Present คร้ังที่ 1 

6 21 ก.ย. 62 1. Present โครงการ คร้ังที่ 1 

7 1-31ต.ค. 62 
1. จัดอุปกรณ์จัดเตรียมของ 
2. เตรียมอุปกรณ์ พร้อมบริการ 
3. ด าเนินการปฏิบัติงาน 

8 1-8 พ.ย. 62 1 ส่ง Power Point ก่อน Present คร้ังที่ 2 

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

10 2-6 ธ.ค. 62 1. ส่งแบบสอบถามโครงการ 

11 13 ธ.ค. 62 1.  งาน ATC นิทรรศน์ 

 



สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

12 16-20 ธ.ค. 62 1. ส่งบทที่ 4 

13 13-17 ม.ค. 62 1. ส่งบทที่ 5 

14 27-31 ม.ค. 62 1ส่งบรรณานุกรม 

15 3-7 ก.พ. 62 1. ส่งภาคผนวก 

16 10-14 ก.พ. 62 1. ส่งกิตติกรรมประกาศ , บทคัดย่อ 

17 17-21 ก.พ. 62 1. ตรวจรูปเล่มโครงการ 

18 24-28 ก.พ. 62 1. ส่งรูปเล่ม, เงินค่ารูปเล่ม  

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 1. สมาชิกในกลุ่มขาดความรับผิดชอบในการท างานมาปฏิบัติงานล่าช้าท าให้ผู้รับบริการ
เกิดความไม่พอใจ 
 2. สมาชิกในกลุ่มขาดความกระตือรือร้นในการท างานและปฏิบัติงานผิดพลาดบ่อยคร้ัง 

3. การปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ บางคร้ังไปยังพื้นที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่คุ้นเคยในสถานที่
อาจท าให้ไปถึงสถานที่ปฏิบัติงานล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา 

1. ประธานกลุ่มควรจัดประชุมสมาชิกชี้แจงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้สมาชิกใน
กลุ่มวางแผนการท างานของตนเองไว้ล่วงหน้า 

2. สมาชิกในกลุ่มควรมีความกระตือรือร้นและความรอบคอบในการท างานเพื่อการ
ปฏิบัติงานไม่เกิดความผิดพลาด 

3. ควรมีการส ารวจพื้นที่ต่าง ๆ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อการเดินทางที่ถูกต้องและ
รวดเร็วในการเดินทาง 
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                           - แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
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                                                    จ.สมุทรปราการ 10280 
ประมาณการค่าใช้จ่าย            2,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวอรอนงค์        มาขุนทด  รหัสประจ าตัว 39193 ปวช.3/3 
2.  นางสาวศิริกาญจน์     แสนโคก  รหัสประจ าตัว 39224 ปวช.3/3 
3.  นาย วีระพงศ์             สอ้ิงรัมย์               รหัสประจ าตัว 39192 ปวช.3/3 
 

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

          (นางสาวอรอนงค์ มาขุนทด )   ........./........./........ 

     

ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 
  

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

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

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

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

(อาจารย์ธนน  ลาภธนวิรุฬห์) ....../...../.....                        (อาจารยศั์กดิ์สยาม  สุทัศน์)...../....../.....  
 

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

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



ชื่อโครงการ        แม่บ้านสายลุย (Mae Ban Sai Luy)  
 
แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  โครงการกลุ่มธุรกิจบริการ 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ธนน ลาภธนวิรุฬห์ 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  อาจารย์ศักดิ์สยาม สุทัศน์ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวอรอนงค์         มาขุนทด  ประธาน 
2.  นางสาวศิริกาญจน์      แสนโคก รองประธาน 
3.  นาย วีระพงศ์              สะอ้ิงรัมย์            เหรัญญิก 

หลักการและเหตุผล 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของเราล้วนแต่ต้องเจอกับสิ่งสกปรกที่มองเห็นและมองไม่เห็น

โดยเฉพาะขยะที่เป็นตัวสาเหตุที่ท าให้เกิดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆประเทศไทยเป็นอีกประเทศ
หนึ่งที่มีปริมาณขยะและสิ่งสกปรกมากมายมีทั้งตามท้องถนนและตามชุมชนที่อยู่อาศัยส่งผล
กระทบให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดูเสื่อมโทรมลง ความเจริญทางด้านวัตถุปัจจุบัน ท าให้สังคม
มีค่านิยม ให้ความส าคัญและแสวงหาเงินทองอ านาจ มากกว่าให้ความส าคัญด้านจิตใจ จิตส านึกใน
การรักความสะอาด สังคมจึงเสื่อมโทรมลง การปลูกฝังจิตใจให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมจึงควรเกิดขึ้นในสังคม  

ดังนั้นการดูแลรักษาท าความสะอาดถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะท าให้ไม่เกิดสิ่งสกปรก
ภายในบ้าน และท าให้เชื้อโรคในบ้านเมืองลดลง และท าให้บ้านสะอาดและน่าอยู่ขึ้น และเป็นการ
เสริมศักยภาพด้านการบริการ เพื่อไว้ใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจของตนเองในอนาคตได้ 
วัตถุประสงค์ 

4. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
5. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการขาย และบริการสร้างรายได้ระหว่าง

การศึกษา 
6. เพื่อให้นักศึกษารู้จักปฏิบัติงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
3. เสนอธุรกิจการบริการให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจด้านการท าความสะอาดบ้าน 
4. บริการการท าความสะอาดได้ก าไรมากกว่าที่ลงทุนและคืนก าไรให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
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วิธีการด าเนินการ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

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

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

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบัติงานบริการ และงบประมาณผลก าไร ขาดทุน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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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. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ          

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งาน และจัดสรรงบประมาณ 

          

3. ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ 

         

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่ที่จะท าธุรกิจบริการ 

        

5. จัดท าแผนธุรกิจและแผนกล
ยุทธ์และการส่งเสริมการตลาด 

       

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานที่วาง
ไว้ 

          

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน        

8. ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

         

 
วัน เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานต้ังแต่  มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 

สถานที่ปฏิบัติงาน     บ้านเลขที่ 998/161 ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่  
                                  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ. สมุทรปราการ 10280 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 2,300 บาท 

วัสดุอุปกรณ์ 
 ผ้าเช็ดกระจก      20 บาท 

น้ ายาเช็ดกระจก      39   บาท 
น้ ายาถูพื้น       45   บาท 
น้ ายาล้างห้องน้ า      36   บาท 
ไม้ปัดขนไก่      20  บาท 
ไม้กวาดหยากไย่                 299 บาท 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
 ป้ายไวนิล               1,300   บาท 
 เสื้อกลุ่ม   540 บาท 

รวม               2,299 บาท 
 
 
การติดตามผลและการประเมิน 

4. น าเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 
5. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกค้า 
6. รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาน 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

4. การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
5. สามารถสร้างประสบการณ์ในธุรกิจการบริการ เพิ่มรายได้ระหว่างการศึกษา 
6. ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม  

และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การปฏิบัติงานอาจล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามแผนงาน 
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอาจช ารุด เสียหาย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เตรียมความพร้อมของทีมงาน ฝึกปฏิบัติคนให้เกิดความช านาญก่อนลงปฏิบัติงานจริง 
2. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ทุกคร้ัง ก่อนปฏิบัติงาน 

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

ลงชื่อ............................................. 
                (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวัชรพันธ์) 

   อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 



สถานที่ด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าตลาดปากน ้า 

สถานท่ีประกอบการ  

บ้านเลขที่ 998/161  

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการ 

ศาลกลาง

จังหวดัจงัหวดั 

ถนนสขุุมวทิ 
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                    บันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
โครงการ  ธุรกิจบริการ   แม่บ้านสายลุย (Mae Ban Sai Luy)  
ท่ีปรึกษาโครงการ           อาจารย์ธนน ลาภธนวิรุฬห์  
ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ    อาจารย์ศักดิ์สยาม สุทัศน์ 

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ     
                                            นางสาวอรอนงค์          มาขุนทด   ระดับชั้นปวช.3/3     เลขที่ 6 
             นางสาวศิริกาญจน์       แสนโคก   ระดับชั้นปวช.3/3     เลขที่ 13 
                                            นายวีระพงศ์                 สอ้ิงรัมย์    ระดับชั้นปวช.3/3     เลขที่5                   
ล าดับที ่ 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 
(โครงการ + บทที่ 1-3 แผนการด าเนินงาน 
และบรรณานุกรม ) 

21 ก.ย.62   

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง 1-31 ต.ค.62   
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(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ์)  
ล าดับที ่ 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 ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา) 

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   
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ภาพผนวก ข 

-รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

                                             -ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
รายงานผลการประเมินโครงการบริการ แม่บ้านสายลุย (Mae Ban Sai Luy) จากการส ารวจ

กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 100 ตัวอย่าง สรุปได้ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (แสดงค่าความถี่ และร้อยละ) 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อสินค้าและบริการ เพศ 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ใช้บริการ เป็นเพศชาย มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 และเพศหญิง มีจ านวน 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.0 

 
ตารางท่ี 2 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อสินค้าและบริการ อาชีพ 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อสินค้าและบริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง อาชีพ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างอาชีพนักศึกษา จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 อ่ืน ๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

ชาย 54 54.0 

หญิง 46 46.0 

รวม 100 100 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 

นักศึกษา 80 80.0 

พนักงานบริษัทเอกชน 15 15.0 

อ่ืน ๆ 5 5.0 

รวม 100 100 
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 ตารางท่ี 3 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อสินค้าและบริการ ระดับการศึกษา 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างผู้ใช้บริการ ต่ ากว่าปริญญาตรีมีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และระดับ ปริญญาตรี มี
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 สูงกว่าปริญญาตรีมีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0  
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ท าความแม่บ้านสายลุย (แสดงค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย มาตรฐาน) มีระดับการประเมินความพึงพอใจดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 42 42.0 

ปริญญาตรี 50 50.0 

สูงกว่าปริญญาตรี 8 8.0 

รวม 100 100 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ กลุ่ม การท าความสะอาด 
 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการให้บริการ 

ข้อพิจารณา  ̅ SD ระดับความคิดเห็น 

1. รูปแบบของการบริการ ขั้นตอนการ
ให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก 

4.57 0.56 เห็นด้วยมาก 

2. ความพึงพอใจหลังการบริการ 4.34 0.64 เห็นด้วยปานกลาง 

3. ราคาการบริการ ราคาเหมาะสมกับการบริการ 4.36 0.64 เห็นด้วยปานกลาง 

4. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะ
ท่าทางที่สุภาพ 

4.37 0.63 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า  

รูปแบบของการบริการ ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก ค่าเฉลี่ย  ̅= 
4.57 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 ความพึงพอใจหลังการบริการค่าเฉลี่ย  ̅ = 4.34 อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
 ราคาของการบริการ ราคาเหมาะสมกับการบริการ ค่าเฉลี่ย  ̅ = 4.36 อยู่ในระดับเห็นด้วย
ปานกลาง 
 แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ ค่าเฉลี่ย  ̅ = 4.37 อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด 
 โดยภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามค่าเฉลี่ย  ̅ =  4.41 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
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จากตาราง 5 พบว่า การส ารวจระดับความพึงพอใจและพฤติกรรมที่มีต่องานบริการ   โดย
ภาพรวมอยู่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ข้อ 1 รูปแบบของการบริการ ( ̅=  4.57, SD= 0.56) รองลงมา คือ ข้อ 4  ( ̅=  4.37, SD= 0.63) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 2 ( ̅=  4.34, SD= 0.64) 
 
 
หมายเหตุ     ใช้เกณฑ์บอกระดับความคิดเห็นเสนอแนะโดย   John. W. Best    ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00    หมายถึง ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง    3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจมาก 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจน้อย 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง     1.00-1.49      หมายถึง        ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

รายการ 

ความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด ค่าเฉลี่ย S.D 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 5 4 3 2 1 

1.รูปแบบของการบริการ 60 
(60.0%) 

37 
(37.0%) 

3 
(3.0%) 

- - 4.57 0.56 
มาก 

2. การให้บริการ ความรู้สึก
หลังได้รับการบริการ 

48 
(48.0%) 

43 
(43.0%) 

9 
(9.0%) 

- - 4.34 0.64 มาก
ที่สุด 

3. ราคาและบริการ ราคา
เหมาะสมกับการบริการ 

46 
(46.0%) 

45 
(45.0%) 

9 
(9.0%) 

- - 4.36 0.64 มาก
ที่สุด 

4. แต่งกายสุภาพ มีบุคลิก
และลักษณะท่าทางทีสุ่ภาพ 

47 
(47.0%) 

45 
(45.0%) 

8 
(8.0%) 

- - 4.37 0.63 มาก
ที่สุด 

รวม 4.41 0.11 มาก
ท่ีสุด 
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แบบสอบถาม 
                         ใบประเมินโครงการบริการแม่บ้านสายลุย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง โปรดท า เคร่ืองหมายลงใน ( ) หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

1. เพศ   
(   ) ชาย   (   ) หญิง  
2. อาชีพ   
(   ) นักศึกษา           (   ) อาจารย์            (   ) พนักงานบริษัทเอกชน  (   ) อ่ืน ๆ  
3. ระดับการศึกษา   
(   ) ปวช.                 (   )ปวส.                (   ) ปริญญาตรี                     (  ) อื่นๆ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ  
        5 = มากที่สุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด  
 
ที่ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบของการบริการ      

2 การให้บริการ ความรู้สึกหลังได้รับการบริการ      

3 ราคาและบริการ ราคาเหมาะสมกับการบริการ      

4 แต่งกายสุภาพ มีบุคลิกและลกัษณะท่าทางที่สุภาพ      

 

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………......……

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

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

ขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค ตราสินค้า 
 - รูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

                              - ป้ายร้าน  
                    - รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

                                 - รูปภาพขั้นตอนการให้บริการ 
  



ตราสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

ป้ายร้าน 
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รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ของผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

 
 

 

 

       

 

                          ไม้กวาด                                    ท่ีโกยผง                                  ไม้ถูพื้น                                                                                           

 

 

 

                     

                      น้ ายาถูพื้น                               น้ ายาล้างห้องน้ า                        เครื่องดูดฝุ่น 

                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                     ป้ายไวนิล 
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รูปภาพขั้นตอนการให้บริการ 

1.ท าการเข้าบ้านของลูกค้าและเร่ิมปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

2.การปฏิบัติการเก็บกวาดภายในบ้าน 
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3.ท าความสะอาดห้องครวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ท าการถูพื้น 
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5.ท าการล้างห้องน้ าให้สะอาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.รูปอาจารย์มานิเทศ 
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ภาคผนวก ง ประวัติผู้ด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้ด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส. อรอนงค์ มาขุนทด 

ชื่อเล่น  ครีม 

ท่ีอยู่  18/11 หมู1่1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

เบอร์โทรศัพท:์ 0622689471 
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น.ส. ศิริกาญจน์ แสนโคก 

ชื่อเล่น  ฝ้าย 

ท่ีอยู่  998/161 ม.ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.

สมุทรปราการ 

เบอร์โทรศัพท:์ 0971065537 
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นายวีระพงศ์ สอิ้งรัมย์ 

ชื่อเล่น  วิน 

ท่ีอยู่  99/21 หมู5่ ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

เบอร์โทรศัพท:์ 0952940437 
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