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บทคัดย่อ 
 
 โครงการ บีเอ็ม ซกัรีด เป็นโครงการประเภทธุรกิจการให้บริการ มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้วชิาโครงการ 2) เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ธุรกิจบริการ
และการสร้างรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 3) เพื่อให้นกัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 มีวธีิการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการ และขั้นท่ี 3. 
ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ 
14มิถุนายน 2562 ถึง 24 กุมภาพนัธ์ 2563 รวมปฏิบติังานบริการ 8 สัปดาห์ สถานท่ีด าเนินโครงการ 
คือ บา้นเลขท่ี 220/134 ซ.มงักร ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10280 

 
 2.  ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน   6,000.00 บาท หกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และ
ออกบริการคงเหลือ   15,705.00 บาท แบ่งก าไรใหส้มาชิกในกลุ่ม 2   คน เท่า ๆ กนั คนละ   7,852.50   
บาท 

3. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 1) การ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้วชิาโครงการ 2) สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ธุรกิจ

(ก) 

 



บริการและการสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา 3) ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีมีความ
ร่วมมือจากการท างานเป็นทีม และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ 
 4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานโครงการ คือ  
 1) ขาดประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจอาจท าใหแ้ผนงานและงบประมาณผดิพลาด   
 2)  เป็นธุรกิจท่ีเพิ่งเปิดตวัไดไ้ม่นานท าใหย้งัไม่เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้   
 3)  สภาพอากาศแปรปรวนท าใหเ้กิดผลกระทบระหวา่งปฏิบติังาน เช่น ผา้ไม่แหง้ เน่ืองจาก
ฝนตก 

5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทธุรกิจบริการ  
1)  ฝึกอบรมบุคลากรและสอบถามผผูเ้ช่ียวชาญรวมไปถึงคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต

เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
2)  ท าการส่งเสริมการขาย ประชาสัมพนัธ์ และโฆษณาให้มากข้ึนเพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัของ

ลูกคา้   
3) ก่อนถึงวนัก าหนดส่งผา้จะมีการโทรแจง้ลูกคา้ก่อนล่วงหน้าว่า สภาพอากาศแปรปรวน

อาจท าใหผ้า้แหง้ชา้กวา่ปกติ 
6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปรากฏผลดงัน้ี จากความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของร้านบีเอม็ซกัรีด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  ( �̅� = 4.57 ) เม่ือพิจารณาตามส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด และด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากนั คือ (�̅�  = 4.58 )  รองลงมาคือดา้นบุคลากร   อยูใ่นระดบัความพึงพอใจเป็นอยา่งมากท่ีสุดมี

ค่าเฉล่ีย ( �̅�  = 4.57 ) ดา้นการจดัจ าหน่าย  อยูใ่นระดบัความพึงพอใจเป็นอยา่งมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย ( 

�̅�  = 4.54 )  ดา้นราคาและดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 

คือ ( �̅�  = 4.53 ) และดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจเป็นอยา่งมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( �̅�  = 

4.69 ) ตามล าดบั   

 
 
 
 
 
 

 



(ข) 

 

   กติติกรรมประกาศ 
 

โครงการเล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งดี ดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจาก  
อาจารย์วิชยุตม์ ศรีสะอาด อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยว์งค์เดือน ประไพวชัรพนัธ์ คอย
ตรวจสอบและแกไ้ข ตลอดจนใหค้ าแนะน าและขอ้คิดต่างๆมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณอาจารย์
อุดมพร  เปตานนท ์ท่ีช่วยตรวจสอบแผนธุรกิจ  และเพื่อนร่วมกลุ่มท่ีมีความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจ
กันท าจนส าเร็จ ลัคอยให้ความช่วยเหลือในการจดัสถานท่ีในการปฏิบติังานรวมถึงข้อมูลและ
เทคนิคต่างๆในการปฏิบติังานใหไ้ดเ้สมือนจริง จึงท าใหก้ารจดัท าโครงการในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไป
ไดด้ว้ยดีคณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง ณ ท่ีน้ี  

สุดทา้ยน้ีผูจ้ดัท าโครงการขอขอบคุณเพื่อนๆท่ีดี ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 
สาขาวิชาการตลาดทุกคน ท่ีคอยช่วยเหลือกนัอย่างเต็มท่ี คอยให้ค  าปรึกษาและร่วมกนัท าวิชา
โครงการจนถึงส าเร็จรวมทั้งขอขอบพระคุณทุก ๆท่านท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
หลกักำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบนัในยุคน้ีท ำให้กำรประกอบธุรกิจบริกำรซกัรีดเป็นธุรกิจท่ีตอ้งกำรของสังคมไทย
อยำ่งมำก ผูค้นส่วนใหญ่จะเนน้ในเร่ืองของควำมสะดวกสบำย ควำมเร่งรีบ และประหยดัเวลำเพื่อให้
ทนัต่อเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวนัดงันั้นธุรกิจบริกำรซกัรีดจึงมีมำกข้ึนเพรำะเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุน
ไม่มำก ก็สำมำรถเปิดร้ำนไดเ้ลยท ำใหมี้คู่แข่งขนัสูง เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรเกิดกำรแยง่ชิงลูกคำ้ให้มำ
ใชบ้ริกำรร้ำนซกัรีดของตนธุรกิจบริกำรซกัรีดเป็นธุรกิจท่ีมีควำมจ ำเป็นในชีวติประจ ำวนัของผูค้นใน
ยคุน้ีเพรำะผูค้นส่วนใหญ่จะท ำงำนนอกบำ้นหรอสถำนท่ีพกั อพำร์ทเมน้ท,์ หอ้งเช่ำมีควำมคบัแคบไม่
มีพื้นท่ีในกำรซกัผำ้ จึงท ำให้ไม่สำมำรถในกำรดูแลรักษำเส้ือผำ้ของตนเองรวมถึงควำมไม่เอ้ืออ ำนวย
ของสถำนท่ี เน่ืองจำกมีควำมจ ำกดัของพื้นท่ีในหอ้งพกั ท่ีไม่ไดแ้ยกพื้นท่ีซกัลำ้งเอำไวผู้ค้นจึงตอ้งกำร
อำศยักำรบริกำรจำกร้ำนซกัรีดเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัตนเอง ซ่ึงกำรซกัรีดแต่ละร้ำนจะมีกำร
บริกำรท่ีแตกต่ำงกนัไป เพรำะบำงร้ำนอำจจะให้บริกำรท่ีไม่ไดม้ำตรฐำน ผำ้ไม่เรียบบำ้ง มีกล่ินอบั
บำ้ง รวมถึงกำรบริกำรท่ีไม่ทนัต่อเวลำในกำรใช้งำนของลูกคำ้ ปัญหำเหล่ำน้ี มีเพียงไม่ก่ีร้ำนซักรีด
เท่ำนั้นท่ีจะเล็งเห็นปัญหำของลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำร ซ่ึงร้ำนซกัรีดเป็นธุรกิจกำรให้บริกำรท่ีตอ้งท ำ
ให้ผูใ้ช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจในเร่ืองของควำมสะอำด ควำมหอม ควำมเรียบของเน้ือผำ้ และท่ี
ส ำคญัท่ีสุดคือ ควำมตรงต่อเวลำในกำรรับส่งเส้ือผำ้ เพื่อใหท้นัต่อเวลำกำรใชง้ำนของลูกคำ้  
 ทำงคณะผูจ้ ัดท ำโครงกำรจึงน ำธุรกิจบริกำรซักรีด BM Laundry service มำบริกำรให้
ประชำชนท่ีมีกำรใชชี้วิตอยำ่งเร่งรีบ ตอ้งกำรควำมสะดวกสบำย ในกำรท ำควำมสะอำดเส้ือผำ้และ
เคร่ืองนุ่งห่มต่ำงๆทำงร้ำนเรำมีควำมเอำใจใส่ลูกคำ้เพื่อให้ลูกคำ้ไดรั้บควำมพึงพอใจท่ีสุดทั้งดำ้น
กำรบริกำร ดำ้นควำมสะอำด รำคำ รวมถึงกำรเอำใจใส่ลูกคำ้ทุกคน และมีบริกำรส่งตรงถึงบำ้นให้
ควำมสะดวกสบำยแก่ลูกคำ้ทุกท่ำนร้ำนของเรำมีกำรรับประกนัวำ่จะไม่เกิดปัญหำหลงักำใหบ้ริกำร
ร้ำน BM Laundey service แน่นอน เพรำะเรำเล็งเห็นถึงปัญหำของเน้ือผำ้และควำมส ำคญัของลูกคำ้
เป็นอนัดับแรก ธุรกิจร้ำนซักรีด BM Laundry service มีสถำนท่ีตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชน, คอนโด , 
อพำร์ทเมน้ต่ำงๆ มีแนวโนม้ว่ำจะมีกำรเจริญเติบโตของธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง ในกำรลงทุนท ำธุรกิจ
ซกัรีด เป็นธุรกิจท่ีลงทุนไม่มำก  เน่ืองจำกทำงกิจกำรของร้ำนซกัรีด BM Laundry service เป็นธุรกิจ
ขนำดเล็ก ท ำธุรกิจอยูท่ี่บำ้น จึงไม่ตอ้งลงทุนเยอะ 
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วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้วชิำโครงกำร 

2. เพื่อใหเ้ห็นภำพรวมของกำรด ำเนินธุรกิจทั้งหมด 
3. เพื่อใหน้กัศึกษำรู้จกัปฏิบติังำนเป็นทีมและสำมำรถแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ได ้

 
 
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร 

1.   กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษำ กลุ่มขำ้รำชกำร พนกังำนบริษทั ท่ีไม่มีเวลำว่ำง ในกำรท ำงำน      
บำ้นของตนเอง 

 
กำรติดตำมผล และกำรประเมินโครงกำร 
 1. น ำเสนอผลงำนเพื่อใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูป้ระเมิน 

2. แบบสอบถำมแสดงควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 
3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร และงบประมำน 

 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้วชิำโครงกำร 

2. ไดป้ระสบกำรณ์ในธุรกิจกำรบริหำรและบริกำรร้ำนซกัรีด  
3. ท ำใหส้มำชิกในกลุ่มเกิดควำมสำมคัคีมีควำมร่วมมือกนัจำกกำรท ำงำนเป็นทีม และ 

สำมำรถแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฏ ีและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
   

โครงกำรประเภทธุรกิจบริกำรบีเอ็มซกัรีด คณะผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรดงัน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจบริกำร 

2. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 3. แนวคิดเก่ียวกบัแผนธุรกิจ 
 4. ทฤษฎีส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7 P’s) 

5. งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำร  
 

1. แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิบริกำร  
 ควำมหมำยของกำรบริกำร “กำรให้บริกำร” ซ่ึงเป็นหน้ำท่ีส ำคญัในกำรบริหำรงำนใน
ลักษณะ งำนท่ีต้องมีกำรติดต่อสัมพนัธ์กับประชำชนโดยตรงโดยหน่วยงำน  และเจ้ำหน้ำท่ีผู ้
ให้บริกำรมีหนำ้ท่ีในกำรส่งต่อกำรบริกำร    (Delivery Service) ให้แก่ผูรั้บบริกำร  มีนกัวิชำกำรให้
แนวควำมคิดเก่ียวกบั “กำรใหบ้ริกำร” ดงัน้ี  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2546 :344) กล่ำววำ่ กำรบริกำร (Service)   เป็นกิจกรรมผลประโยชน์
หรือควำมพึงพอใจท่ีสนองควำมต้องกำรแก่ลูกค้ำ สมวงศ์พงศ์สถำพร (2546 :47) กำรบริกำร 
หมำยถึง “กิจกรรมของกระบวนกำรส่งมอบสินค้ำท่ี ไม่มีตวัตน (Intangible goods)   ของธุรกิจ
ให้กบัผูบ้ริกำร โดยสินคำ้ท่ีไม่มีตวัตนนั้น จะตอ้งตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริกำรจนน ำไปสู่
ควำมพึงพอใจได ้โดยควำมหมำย ดงักล่ำวขำ้งตน้สำมำรถพิจำรณำควำมส ำคญัของค ำต่ำงๆ  ไดด้งัน้ี  

1. กิจกรรมของกระบวนกำรส่งมอบ  (Delivery Activity) หมำยถึง กำรด ำเนินกำรหรือกำร
กระท ำ (Performance) ใดๆ ของธุรกิจให้บริกำรอนัเป็นผลให้ผูรั้บบริกำรได้รับกำรตอบสองตรง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  

2. สินค้ำท่ีไม่มีตัวตน (Intangible Goods)  หมำยถึงกำรบริกำรซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมของ
กระบวนกำรส่งมอบ ซ่ึงไดแ้ก่ค ำปรึกษำกำรรับประกนั กำรให้บริกำรควำมบนัเทิงกำรให้บริกำร
ทำงกำรเงิน เป็นตน้   

3. ควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร (Customer Need and Want) หมำยถึง ควำมจ ำเป็นและควำม
ปรำรถนำของลูกคำ้ท่ีคำดหวงัวำ่จะไดจ้ำกบริกำรนั้นๆ  

4. ควำมพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมำยถึง กำรท่ีลูกคำ้ได้รับกำรบริกำรท่ีสำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำร ดงันั้น ในกำรบริกำรแต่ละประเภทจะประกอบดว้ยส่วนประกอบต่ำงๆ 
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มำกมำยมำรวมกันทั้ งท่ีมองเห็นได้และไม่มีตวัตนซ่ึงกำรแบ่งว่ำอะไรเป็นคุณสมบัติหลักและ
คุณสมบติัเสริมจะท ำใหลู้กคำ้คำดหวงัคุณสมบติัใดบำ้ง และตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรเหล่ำนั้นใน
กำรก ำหนดกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ส ำหรับธุรกิจบริกำร ส่ิงท่ีตอ้งค ำนึงถึงคือตอ้งพิจำรณำว่ำธุรกิจให้
ประโยชน์หลกัและประโยชน์เสริมอะไรให้แก่ลูกคำ้ โดยท่ีคุณประโยชน์หลกัของกำรบริกำรจะเป็น
ส่ิงพื้นฐำนท่ีลูกคำ้ตอ้งไดรั้บจำกกำรบริกำรนั้นๆ ลูกคำ้จะไม่มีควำมคำดหวงัจำกคุณประโยชน์หลกั
ของบริกำร ซ่ึงธุรกิจบริกำรจะพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติหลักของบริกำร ให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ซ่ึงคุณสมบติัส่วนเสริมเป็นส่ิงหลักท่ีลูกค้ำ
คำดหวงัวำ่ตอ้งไดรั้บจำกกำรซ้ือโดยลูกคำ้จะไม่คำดหวงัจำกคุณสมบติัหลกัจำกแนวคิดเก่ียวกบักำร
ให้บริกำรแสดงให้เห็นวำ่เป้ำหมำยของกำรให้บริกำรนั้น คือ กำรสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริกำร 
ดงันั้นกำรท่ีจะวดัวำ่กำรให้บริกำรบรรลุเป้ำหมำยหรือไม่วิธีหน่ึงคือกำรวดัควำมพึงพอใจของลูกคำ้
ท่ีมำใช้บริกำร เพรำะกำรวดัควำมพึงพอใจน้ีเป็นกำรตอบค ำถำมว่ำ ธนำคำรท่ีให้บริกำรฯ มี
ควำมสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีมำใช้บริกำรได้หรือไม่มำกน้อยเพียงใดและ
อยำ่งไร พอสรุป ควำมหมำยของกำรบริกำรไดว้ำ่เป็นกำรปฏิบติัรับใชเ้พื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร
และควำมจ ำเป็นของลูกคำ้ บริกำรเป็นส่ิงท่ีไม่สำมำรถสัมผสัจบัตอ้งไดห้รือแสดงควำมเป็นเจำ้ของ
ไดแ้ต่สำมำรถท่ีจะถูกรับรู้ในเชิง ควำมพึงพอใจและสำมำรถช่วยรักษำลูกคำ้ไวไ้ด ้

วิชำญ ฤทธิรงค์ (2528 อ้ำงถึงใน สำมำรถ ยิ่งค  ำแหง, 2553, หน้ำ 15) ได้ช้ีแนะว่ำ กำรให้ 
บริกำรและกำรตอ้นรับลูกคำ้ใหไ้ดรั้บควำมพอใจอยำกท่ีจะมำใชบ้ริกำรอีกควรด ำเนินกำร ดงัน้ี  

1. พนกังำนตอ้งแต่งกำยสะอำด เรียบร้อย 
2. ตอ้นรับลูกคำ้ทุกคนอยำ่งเสมอภำค เท่ำเทียมกนั 
3. พนกังำนมีควำมรอบรู้ในหนำ้ท่ี บริกำรดว้ยควำมรวดเร็วมีควำมกระตือรือร้น 
4. ควรมีกำรสืบหำขอ้มูลของลูกคำ้จำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อจะไดต้อ้นรับอยำ่งเหมำะสม 
5. กำรใหบ้ริกำรลูกคำ้จะตอ้งดูถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นส ำคญั 
6. สถำนท่ีท ำกำรตอ้งดูแลใหส้ะอำด มีกำรจดัท่ีพกัคอยส ำหรับลูกคำ้ 
7. หมัน่ออกเยีย่มลูกคำ้หรือธุรกิจของลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
8. สร้ำงส่ือสัมพนัธ์ระหวำ่งลูกคำ้ต่อลูกคำ้ชนิดปำกต่อปำกซ่ึงเป็นวธีิท่ีไดผ้ลท่ีสุด 
9. กำรพฒันำระบบงำนโดยกำรน ำเทคโนโลยใีหม่ๆ เขำ้มำ 
10. ใหค้  ำแนะน ำดำ้นวิชำกำรและกำรตลำดแก่ลูกคำ้ 
กุลธน ธนำพงศ์ธร (2530 อ้ำงถึงใน ทนัดร ธนะกูลบริภณัฑ์, 2552, หน้ำ 303) กล่ำวว่ำ 

หลกักำรใหบ้ริกำร ไดแ้ก่   
 1. หลกัควำมสอดคล้องกบัควำมตอ้งกำรของบุคคลส่วนใหญ่ กล่ำวคือ ประโยชน์และ  

บริกำรท่ีองค์กำรจดักำรให้นั้น จะตอ้งตอบสนองควำมตอ้งกำรของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมด
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ไม่ใช่ เป็นกำรจดัใหแ้ก่บุคคลกลุ่มบุคคลโดยเฉพำะ มิฉะนั้นแลว้นอกจำกไม่เกิดประโยชน์สูงสุดใน

กำร เอ้ืออ ำนวยประโยชน์บริหำรแลว้ ยงัไม่คุม้ค่ำกบักำรด ำเนินกำรนั้นๆ ดว้ย  

2. หลักควำมสม ่ำเสมอ กล่ำวคือ กำรให้บริกำรนั้นๆต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองและ  

สม ่ำเสมอมิใช่ท ำๆ หยดุ ๆ ตำมควำมพอใจของผูบ้ริหำรหรือผูป้ฏิบติังำน   

3. หลกัควำมเสมอภำค บริกำรท่ีจดันั้นจะตอ้งให้แก่ผูท่ี้มำใชบ้ริกำรทุกคนอยำ่งสม ่ำเสมอ  

และเท่ำเทียมกนัไม่มีกำรให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงในลกัษณะแตกต่ำง

จำกบุคคลอ่ืน ๆ อยำ่งชดัเจน  

4. หลกัควำมประหยดัค่ำใช้จ่ำยท่ีตอ้งใช้ในกำรบริกำร จะตอ้งไม่มำกจนเกินกว่ำผลท่ีจะ

ไดรั้บ  

5.หลกัควำมสะดวกบริกำรท่ีจดัให้แก่ผูรั้บบริกำรจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะปฏิบติัได้ง่ำย 

สะดวก สบำย ส้ินเปลืองทรัพยำกรไม่มำกนัก ทั้ งยงัไม่เป็นกำรสร้ำงภำระยุ่งยำกในให้แก่ผูใ้ห้ 

บริกำรหรือผูใ้ช้บริกำรมำกจนเกินไป สรุปได้ว่ำ กำรให้บริกำร คือ กำรปฏิบติัรับใช้หรือกำรให้

ควำมสะดวกต่ำง ๆ ท่ีคนกลุ่มหน่ึง จะเสนอให้คนอีกกลุ่มหน่ึงเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร ซ่ึง

จะตอ้งประกอบดว้ย ควำมตั้งใจและควำมเอำใจใส่ของผูใ้ห้บริกำรต่อกำรบริกำรนั้นๆ รวมถึงกำร

ใหบ้ริกำรท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงใหท้นั กบัควำมเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

 
ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธ์ุ และ พยตั วุฒิรงค ์(2547, หนำ้ 57 -58) สรุปประเด็นเก่ียวกบั ควำมพึง

พอใจดงัน้ี  
1. ควำมพึงพอใจเป็นกำรเปรียบเทียบควำมรู้สึกกบัควำมคำดหวงั  
2. ควำมพึงพอใจเป็นกำรเปรียบเทียบควำมรู้สึกกบัส่ิงเร้ำ  
3. ควำมพึงพอใจเป็นกำรเปรียบเทียบควำมรู้สึกหรือทศันคติกบัส่ิงท่ีไดรั้บ  
4. ควำมพึงพอใจเป็นกำรเปรียบเทียบประสบกำรณ์กบักำรคำดหวงั 

 
 
กลัธิมำ เหลืองอร่ำม, นิธิวดี เหลืองอ่อน และปัญญำ มัน่บ ำรุง ( 2545, หนำ้ 18) ได ้กล่ำวถึง

ควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรและกำรจูงใจวำ่บุคคลส่วนใหญ่เขำ้ใจวำ่เป็นส่ิงเดียวกนั ซ่ึงในควำม
เป็นจริงแลว้ควำมพึงพอใจเป็นควำมรู้สึกต่อกำรให้บริกำร ส่วนกำรจูงใจมำใชบ้ริกำรนั้นเป็นผลท่ี
เกิดจำกควำมรู้สึก ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมกำรใชบ้ริกำรควำมแตกต่ำงท่ีเห็นได ้ชดัเจนคือ ควำม
พึงพอใจเป็นทศันคติท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของบุคคลในองค์กรเป็นเป้ำหมำย แต่แรงจูงใจนั้นมี
จุดหมำย อย่ำงไรก็ตำม ทั้งสองเร่ืองไม่สำมำรถแยกออกจำกกนัไดอ้ย่ำงชัดเจนด้วย เหตุผล สอง
ประกำรคือ ประกำรท่ีหน่ึง ควำมพึงพอใจนั้นเป็นควำมพึงพอใจท่ีตอบสนองส่ิงท่ีชอบหรือไม่ชอบ
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และเรำถือวำ่คนเรำพยำยำมเขำ้ใกลส่ิ้งท่ีตนพอใจ และควำมพยำยำมหลีกเล่ียงห่ำงส่ิงท่ีตนไม่พอใจ 
ซ่ึงเป็นผลใหค้วำมพึงพอใจเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมในกำรจูงใจมำใชบ้ริกำร 14  

ประกำรท่ีสอง    ทฤษฎีกำรจูงใจทั้งหลำยอยูภ่ำยใตข้อ้สมมติฐำนในเร่ืองควำมพึงพอใจซ่ึง
หมำยควำมว่ำ แต่ละคนจะถูกจูงใจให้มุ่งหำส่ิงท่ีตนพึงพอใจอนัก่อให้เกิดผลท่ีว่ำ ทฤษฎีกำรจูงใจ 
นั้นยงัตอ้งพิจำรณำในเร่ือง ควำมพึงพอใจควบคู่ไปดว้ย ควำมพึงพอใจมีควำมหมำยโดยทัว่ไปว่ำ
ระดบัควำมรู้สึกในทำงบวกของบุคคลต่อส่ิงใด ส่ิงหน่ึงควำมหมำยของควำมพึงพอใจในกำรบริกำร 
สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 2 ควำมหมำยใน ควำมหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมพึงพอใจผูบ้ริโภคหรือ
ผูรั้บบริกำรและควำมพึงพอในในงำนของ  ผูใ้ห้บริกำรควำมพึงพอใจในกำรบริกำรเกิดจำกกำร
ประเมินคุณค่ำกำรรับรู้คุณภำพของกำรบริกำร เก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริกำรตำมลกัษณะของกำรบริกำร
และกระบวนกำรน ำเสนอบริกำรในวงจรของ กำรให้บริกำรระหวำ่งผูใ้ห้บริกำรและผูรั้บบริกำร ซ่ึง
ถำ้ตรงกบัส่ิงทีผูรั้บบริกำรมีควำมตอ้งกำรหรือ ตรงกบัควำมคำดหวงัท่ีมีอยูห่รือประสบกำรณ์ท่ีเคย
ไดรั้บบริกำรตำมองคป์ระกอบ ดงักล่ำวยอ่มน ำมำ ซ่ึงควำมพึงพอใจในกำรบริกำรนั้น หำกเป็นไป
ในทำงตรงกนัขำ้ม กำรรับรู้ส่ิงท่ีผูรั้บบริกำร ไดรั้บจริงไม่ตรงกบักำรรับรู้ส่ิงท่ีผูรั้บบริกำรคำดหวงั
ผูรั้บบริกำรยอ่มเกิดควำมไม่พอใจต่อ ผลิตภณัฑบ์ริกำรและน ำเสนอบริกำรนั้นได ้ 

จำกแนวคิดของนักวิชำกำรขำ้งตน้ สรุปว่ำ ควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรคือ ควำมรู้สึก 
อำรมณ์ ท่ีมีควำมสุข ควำมยนิดี ทำงจิตใจท่ีเกิดข้ึนเป็นผูรั้บบริกำร ซ่ึงควำมรู้สึกดงักล่ำวเกิดจำกกำร
ท่ีผูรั้บบริกำรไดรั้บกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรเป็นผูต้อบสนองเอง  หรือผูอ่ื้นตอบสนองให้ควำม
พึงพอใจจะเกิดข้ึนระดับใดข้ึนอยู่กับปริมำณกำรรับสนองควำมต้องกำรท่ีเกิดข้ึนได้ครบถ้วน
เพียงใด เช่นควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัคุณภำพของสินคำ้และบริกำร 
 นิคม เอ่ียมสะอำด (2539, หนำ้27) กล่ำวไวว้ำ่ กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีระหวำ่งลูกคำ้ กบัผูข้ำยนั้น
จะตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยแต่ผูใ้หบ้ริกำรจะตอ้งไดรั้บกำรอบรมและช้ีแจงใหท้รำบ 
 

ถึงนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบติัให้เกิดควำมสัมพนัธ์ท่ีดี โดยมีแนวทำงกำรพฒันำ 
ลูกคำ้สัมพนัธ์ 14 ประกำร ดงัน้ี  

1. รักษำค ำมัน่สัญญำท่ีให้ไวก้บัลูกคำ้ กำรประกอบธุรกิจใด ๆ ก็ตำมมกัจะตอ้งมี กำรนดั
หมำยในกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ เช่น บริกำรหลงักำรขำยหรือบำงคร้ังถำ้สินคำ้เป็นเร่ืองของ กำรบริกำร
ท่ีไม่สำมำรถจบัตอ้งได ้ถำ้ลูกคำ้มีปัญหำใดก็ตำมองคก์รหรือผูบ้ริกำรจะตอ้งให้ควำมสนใจ ในกำร
ให้บริกำร เม่ือมีกำรนดัหมำยจะให้บริกำรเม่ือใดก็ตำมหรืออยำ่งไรก็ตำม องคก์รนั้นจะตอ้ง ท ำตำม
กำรนัดหมำยหรือข้อตกลงนั้ น ๆ โดยไม่บิดพล้ิวและควรให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว อย่ำงมี  
ประสิทธิภำพ และอยำ่งมีมิตรภำพดว้ยสีหนำ้ยิม้แยม้แจ่มใส มีควำมนอบนอ้มโดยไม่มีกำรบ่นถึง 15 
ควำมเหน่ือย ยำกหรือส้ินเปลืองต่ำง ๆ กำรกระท ำเช่นน้ี ถือวำ่เป็นกฎขอ้แรกท่ีผูใ้หบ้ริกำรจะตอ้งถือ 
เป็นกฎเกณฑ ์ ในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้    
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2. ตอบรับโทรศพัทท่ี์โทรเขำ้มำอยำ่งรวดเร็วภำยในไม่เกิน 5 นำที กำรรับโทรศพัทช์ำ้ ถือวำ่ 
เป็นกำรท ำลำยภำพลกัษณ์และควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั 

 3. กำรตอบรับในเร่ืองไดรั้บเอกสำรหรือหลกัฐำนต่ำง ๆ ภำยใน 2วนั เอกสำรบำงอยำ่งท่ีส่ง 
มำยงับริษทัอำจจะไม่จ  ำเป็นตอ้งตอบ แต่เอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรขอให้บริกำรหรือสอบถำมบริกำร 
หรือข้อแนะน ำต่ำง ๆ ท่ีมีต่อบริษทัควรจะได้รับกำรตอบรับทนัทีภำยใน 2วนั อำจจะมีเอกสำร 
บำงอยำ่งท่ีไม่สำมำรถตอบไดภ้ำยใน 2วนันั้น ผูบ้ริกำรจะตอ้งมีกำรตั้งเป้ำหมำยท่ีแน่ชดัวำ่จะเสร็จ 
เม่ือใด เจำ้ของหรือบุคคลอำ้งถึงในจดหมำยหรือเอกสำรนั้น ควรจะเป็นผูต้อบหรือมีลำยเซ็นท่ีแสดง 
วำ่ไดต้อบแลว้มิใช่ผูอ่ื้นตอบ  

4. ไม่ควรใหลู้กคำ้รอคอยนำนเกิน 5 นำที กำรใหลู้กคำ้รอนำนเป็นกำรสร้ำงควำมรู้สึกท่ี ไม่
ดีต่อลูกคำ้ เป็นกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจของลูกคำ้ทั้งน้ีเพรำะลูกคำ้จะรู้สึกวำ่บริกำรนั้นมีรำคำแพง
ทั้งท่ีไม่มีตวัเงินเขำ้มำเก่ียวขอ้ง ดงันั้นกำรท่ีผูใ้ห้บริกำรสำมำรถให้บริกำรอยำ่งรวดเร็วจึงเป็นปัจจยั
หน่ึงในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ 

 5. ผูใ้ห้บริกำรทุกคนต้องมีทศันคติท่ีดีต่อลูกคำ้ กำรติดต่อหรือท ำธุรกิจกันทุกคร้ังผูใ้ห้
บริกำรจะตอ้งให้เกียรติแก่ลูกคำ้ แสดงกิริยำมำรยำท่ีดีกบัลูกคำ้ และตอ้งแสดงควำมอ่อนหวำน 
รำบร่ืนหู ตลอดจนค ำขอบคุณท่ีให้ลูกคำ้ซ่ึงพบวำ่มีมนตข์ลงัในกำรดึงดูดลูกคำ้ให้กลบัมำใชบ้ริกำร
อีก  
6.เม่ือมีส่ิงบกพร่องเกิดข้ึนรับไปหำลูกคำ้ก่อนท่ีลูกคำ้จะมำหำควำมผิดพลำดหรือ ขอ้บกพร่องบำง

ประกำรเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้เสมอ เช่น บริษัทได้ให้สัญญำแก่ลูกค้ำว่ำจะส่งมอบของ ภำยใน

ระยะเวลำหน่ึง หรือกำรสัญญำวำ่จะซ่อมสินคำ้ท่ีซ้ือไปให้เสร็จภำยในเวลำท่ีก ำหนดแต่ไม่ สำมำรถ

ท ำไดเ้น่ืองจำกเหตุสุดวสิัยต่ำงๆในสถำนกำรณ์น้ีจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีผูใ้หบ้ริกำรจะตอ้งรีบติดต่อและ 

ลูกคำ้ทรำบก่อนท่ีลูกคำ้จะพบหรือทรำบว่ำผูใ้ห้บริกำรไม่สำมำรถท ำตำมท่ีลูกคำ้คำดหวงั
ได ้กำรกระท ำเช่นน้ีจะสำมำรถลดควำมรู้สึกท่ีไม่ดีของลูกคำ้ได ้ 

7. ระบบกำรท ำงำนจะตอ้งมีควำมน่ำเช่ือถือ ซ่ึงหมำยถึง ระบบกำรให้บริกำรต่ำงๆ จะตอ้ง
อยูใ่นสภำพดี ท ำงำนไดต้ลอดเวลำ เช่นเคร่ืองรับโทรศพัท ์เคร่ืองท ำน ้ ำอุ่น หรือลิฟตข์อง โรงแรม
จะตอ้ง อยู่ในสถำนภำพท่ีท ำงำนไดต้ลอดเวลำ มีกำรตรวจสอบตลอดเวลำหำกมีปัญหำตอ้งไดรั้บ
กำรแก้ไข ทนัที ถ้ำสภำวะทำงด้ำนลบเหล่ำน้ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจำกควำมไม่น่ำเช่ือถือของระบบ 
ยอ่มจะมีภำพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อองคก์ร และยงัสร้ำงควำมไม่พึงพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้หรือผูรั้บบริกำร   

 8. กำรแกไ้ขปัญหำหรือขอ้ผิดพลำดทุกดำ้นอย่ำงรวดเร็ว หมำยถึง กำรท่ีไม่ควรให้ควำม
ผดิพลำดในเร่ืองเดียวกนัเป็นคร้ังท่ีสองโดยเฉพำะอยำ่งยิง่กบัลูกคำ้รำยเดียวกนั เช่น ลูกคำ้แจง้ 16 วำ่
ยอดเงินฝำกผิดพลำดหรือสะกดช่ือ หรือนำมสกุลผิดพลำดธนำคำรก็ยงัไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำนั้น
ไดท้นัที ยงัคงมีควำมผดิพลำดนั้นๆ เกิดข้ึนเหมือนเดิม  
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9. พนกังำนทุกคนจะตอ้งเป็นผูรู้้    คือ รู้ขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นและส ำคญัเก่ียวกบังำนสินคำ้  
10. พนกังำนท่ีตอ้งติดต่อท ำงำน หรือใหบ้ริกำรลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูส้ำมำรถตดัสินใจเพื่อกำร

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้โดยมีอิสระจำกกำรต ำหนิของผูบ้ริหำร นอกจำกน้ีผูใ้ห้บริกำร 
จะตอ้งมีกำรเอำใจใสใส่วำ่ลูกคำ้มีควำมพึงพอใจเพียงใด  

11. ในส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ หรือบริกำรพิเศษเล็ก ๆ หลกักำรขอ้น้ีสำมำรถสร้ำงไดท้ั้ง ควำมพึง
พอใจและควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ เช่น กำรแจกหรือแถมเม่ือซ้ือสินคำ้ภำยในวงเงินหน่ึง 
(อำ้งอิงจำก    http://mslib.kku.ac.th/elib/multim/books/Marketing2557/) 
 
2. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค               

กำรศึกษำพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะท ำให้สำมำรถสร้ำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดท่ีสร้ำงควำมพึง
พอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและควำมสำมำรถในกำรคน้หำทำงแกไ้ขพฤติกรรมในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้
ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้ง และสอดคลอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรตอบสนองของธุรกิจมำก
ยิ่งข้ึน ท่ีส ำคญัจะช่วยในกำรพฒันำตลำดและพฒันำผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ึน ในตลำดปัจจุบนัถือว่ำ
ผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ และมีควำมส ำคญัท่ีสุดของนักธุรกิจ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีผูบ้ริหำรกำรตลำด 
จะตอ้งศึกษำกลุ่มผูบ้ริโภคให้ละเอียด ถึงสำเหตุของกำรซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงกำรซ้ือ กำรตดัสินใจ
ซ้ือ ฯลฯ จะช่วยให้ผูบ้ริหำรทำยใจหรือเดำใจกลุ่มผูบ้ริโภคของกิจกำรไดถู้กตอ้งว่ำกลุ่มผูบ้ริโภค
เหล่ำนั้นตอ้งกำรอะไรมีพฤติกรรมกำรซ้ืออย่ำงไร แรงจูงใจในกำรซ้ือเกิดจำกอะไร แหล่งขอ้มูลท่ี
ผูบ้ริโภคน ำมำตัดสินใจซ้ือคืออะไรรวมทั้ งกระบวนกำรตัดสินใจซ้ือข้อมูลต่ำงๆเหล่ำน้ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรวำงแผนทำงกำรตลำด ซ่ึงจะขอกล่ำวเป็นตอน ๆ ดงัน้ี   

กระบวนกำรตดัสินใจซ้ือขอ้มูลต่ำงๆเหล่ำน้ีเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนทำงกำรตลำด ซ่ึง
จะขอกล่ำวเป็นตอน ๆ ดงัน้ี   

ควำมหมำยของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ฉตัยำพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมำยถึง กระบวนกำร หรือ พฤติกรรม

กำรตัดสินใจ กำรซ้ือ กำรใช้ และกำรประเมินผลกำรใช้สินค้ำหรือบริกำรของบุคคล ซ่ึงจะมี
ควำมส ำคญัต่อกำรซ้ือสินคำ้และบริกำรทั้งในปัจจุบนัและอนำคต 

สุปัญญำ ไชยชำญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมำยถึง กำรกระท ำหรืออำกำรท่ี
แสดงออกทำงกลำ้มเน้ือ ควำมคิด และควำมรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้ำ 

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภำวนำ สวนพลู (2552 : 241) ได้กล่ำวไวว้่ำ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมำยถึง ควำมตอ้งกำร ควำมคิด กำรกระท ำ กำรประเมินผล กำรตดัสินใจซ้ือ และกำรใชสิ้นคำ้หรือ 
บริกำรของบุคคล เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 
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ธนกฤต วนัต๊ะเมล์ (2554 : 90) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมำยถึง พฤติกรรมกำรแสดงออกใน
กำรคน้หำ กำรซ้ือ กำรใช้ กำรประเมิน และกำรก ำจดัทิ้งซ่ึงสินคำ้ บริกำร และแนวคิดต่ำงๆ   ของ
ผูบ้ริโภค 

ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมำยถึง กำรกระท ำของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตดัสินใจเลือก (Select) กำรซ้ือ (Purchase) กำรใช ้(Use) และกำรก ำจดัส่วนท่ีเหลือ (Dispose) 
ของสินคำ้หรือบริกำรต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตน 

ปณิศำ มีจินดำ (2553:10) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมำยถึง เป็นกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
บุคคลหรือกลุ่มในกำรจดัหำ กำรเลือกสรร กำรซ้ือ กำรใช้ และกำรจดักำรภำยหลังกำรบริโภค
ผลิตภณัฑ์ /บริกำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในช่วงเวลำหน่ึงๆ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
คือ กระบวนกำรท่ีเก่ียวกบักำรคน้หำขอ้มูล กำรซ้ือ กำรใชก้ำรประเมินผลในสินคำ้หรือบริกำรจำก
ควำมหมำยของพฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ี สำมำรถแยก ไดด้งัน้ี 

1.มีกำรแสดงกิริยำอำกำรของบุคคลด้วยกำรเดินทำงไปจบัจ่ำยหำซ้ือ และใช้สินค้ำหรือ
บริกำรตำมควำมตอ้งกำรของบุคคล 

2.พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนกำรท่ีเก่ียวกบักำรเปิดรับส่ือกำรพิสูจน์ควำมตอ้งกำร กำร
ตรวจสอบ กำรแสวงหำข่ำวสำร กำรจบัจ่ำย และกำรพดูคุยเพื่อคน้หำค ำยนืยนั 

3.บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคคนสุดทำ้ยท่ีเป็นครอบครัวแม่บำ้น หรือซ้ือไปเป็น
ของขวญัใหบุ้คคลอ่ืน 
กลัยกร วรกุลลฎัฐำนีย ์และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2553 : 90) ไดอ้ธิบำยถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่ำ 

หมำยถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมคิดและควำมรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมี 3 รูปแบบ 

1.พฤติกรรมผู ้บ ริโภคแปรเปล่ียนได้  (Dynamic) เ น่ืองจำกควำมเปล่ียนแปลงของ
สภำพแวดลอ้มภำยนอก เช่น กำรส่ือสำร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ท ำให้มีผลกระทบต่อปัจจยัดำ้น
ควำมคิด ควำมรู้สึกของผูบ้ริโภคดว้ย และพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดรั้บผลกระทบมำจำกปัจจยัภำยใน 
และภำยนอกจึงท ำให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคไม่หยุดน่ิงอยู่เหมือนเดิม แต่อำจมีกำรเปล่ียนแปลง
เคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลำ  

2.พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์   (Interaction) ระหวำ่งควำมคิดควำมรู้สึกและ 
กำรกระท ำ กบัส่ิงแวดลอ้มภำยนอก ดงันั้น ควำมเขำ้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงตอ้งศึกษำทั้งปัจจยั
ภำยใน และปัจจยัภำยนอกวำ่ ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคำ้หรือบริกำรอะไร อยำ่งไร และท ำไม 

3. พฤติกรรมบริโภคเก่ียวข้องกับกำรแลกเปล่ียน (Exchanges) หมำยควำมว่ำผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมเพื่อแลกเปล่ียนคุณค่ำบำงอย่ำงกับบำงคน ในกรณีน้ีคือกำรแลกเปล่ียนระหว่ำงผูซ้ื้อ

)ผูบ้ริโภค) กบัผูข้ำย  เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร (เจำ้ของสินคำ้) 



10 
 

 
 

สุปัญญำ ไชยชำญ (2550 : 51-57) ให้กล่ำวเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่ำ อำกำรท่ี
แสดงออกในกำรซ้ือของผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. พฤติกรรมกำรซ้ือแบบเป็นปกติกิจ หมำยถึง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคท ำกำรซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีจะตอ้งซ้ือถ่ี เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะทัว่ไป มีรำคำต่อหน่วยต ่ำ มีวำงจ ำหน่ำยทัว่ไป ผู ้
ซ้ือจะตดัสินใจซ้ือโดยไม่ยุง่ยำกแต่อยำ่งใด 

2. พฤติกรรมกำรซ้ือแลว้ลดควำมกงัวลใจ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี ผูบ้ริโภค รู้จกัดี และรู้ว่ำมีควำม
แตกต่ำงระหวำ่งตรำยี่ห้อ นอ้ยมำก แต่ผูบ้ริโภคก็ยงัคงตดัสินใจไดย้ำกในกำรซ้ือ เพรำะเป็นประเภท
ท่ีมีรำคำและควำมเส่ียงสูง มีกำรซ้ือเป็นคร้ังครำว 

3. พฤติกรรมกำรซ้ือแบบซบัซอ้น  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ ผูบ้ริโภคมีควำมคุน้เคย มีรำคำสูง มีควำม
เส่ียงสูง แต่มีควำมถ่ีในกำรซ้ือต ่ำมำก บำงคร้ังมีกำรซ้ือเพียงคร้ังเดียวตลอดอำยุของผูบ้ริโภค ก่อน
กำรลงมือซ้ือ ผูบ้ริโภคตอ้งเสำะแสวงหำสำรสนเทศ เพิ่มเติมอีกจ ำนวนมำกเก่ียวกบัประเภทและตรำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทรำบถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ  เช่น   บริโภคท่ีจะลงมือซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมำใช ้เป็นตน้ 

4.พฤติกรรมกำรซ้ือแบบแสวงหำควำมหลำกหลำย ผูบ้ริโภคบำงกลุ่มเม่ือจะซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มี
ควำมยุง่ยำกนอ้ย ก็ยงัถือวำ่ตรำผลิตภณัฑ์มีควำมส ำคญัอยู ่ไม่อยำกซ้ือตรำเดิม พฤติกรรมกำรซ้ือจึง
มีกำรเปล่ียนเป็นตรำใหม่เสมอๆ เพรำะอยำกหลุดพน้จำกควำมจ ำเจซ ้ ำซำกอยำกลองของใหม่จำก
ควำมหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น พอสรุปได้ว่ำ พฤติกรรมผู ้บริโภค  คือ “กำรแสดงอำกำรท่ีเป็น
กระบวนกำรเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรซ้ือ กำรใช ้กำรประเมินผลสินคำ้หรือบริกำร จำกกำรไดม้ำตำม
ควำมตอ้งกำรและคำดหวงัของผูบ้ริโภค” โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของผู้บริโภค สำมำรถจ ำแนกได้  4 กลุ่มดังนี ้
1. ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลและองคก์ร 

 1.1  ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลมกัจะซ้ือสินคำ้ไปใชใ้นครัวเรือนของเขำ เช่น ซ้ือแป้ง สบู่ ยำสี
ฟัน ผงซักฟอก หรือซ้ือไปเป็นของขวญัให้กบัคนรักกำรซ้ือและใช้น้ีตอ้งเป็นบุคคลสุดทำ้ยมิได้
น ำไปผลิตหรือขำยต่อ 

          1.2   องค์กรในท่ีน้ีคือนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งโดยมีวตัถุประสงค์มุ่งแสวงหำก ำไรหรือไม่
แสวงหำก ำไร จดัซ้ือสินคำ้หรือบริกำรไวใ้ชใ้นกิจกำรของตนเอง 

2. ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลท่ีแทจ้ริง ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภำพและผูบ้ริโภคท่ีไม่แทจ้ริง 
 2.1   ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบุคคลท่ีแทจ้ริง หมำยถึง บุคคลท่ีซ้ือสินคำ้หรือบริกำรจำกร้ำนคำ้ใด

ร้ำนคำ้หน่ึงเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 
 2.2 ผูบ้ริโภคมีศกัยภำพในกำรซ้ือ หมำยถึง บุคคลท่ีพร้อมจะซ้ือสินคำ้หรือบริกำรแต่ยงั

ไดรั้บกำรจูงใจหรือขอ้มูลในสินคำ้หรือบริกำรยงัไม่เพียงพอ 
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 2.3 ผูบ้ริโภคไม่แทจ้ริง หมำยถึง บุคคลท่ีไม่มีควำมตอ้งกำรในสินคำ้หรือบริกำรทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนำคต 

3. ผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสำหกรรมและเป็นครัวเรือน 
 3.1 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสำหกรรม หมำยถึง ธุรกิจท่ีซ้ือสินคำ้หรือบริกำรไปขำยต่อหรือ

ผลิตต่ออีกทอดหน่ึงประกอบดว้ยพอ่คำ้ส่ง พอ่คำ้ปลีก ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยหรือเป็นหน่วยงำนรัฐบำล 
ธุรกิจท่ีผลิตต่อประกอบดว้ย โรงงำนอุตสำหกรรม งำนเกษตรกรรมซ้ือวตัถุดิบน ำไปผลิตเป็นสินคำ้
ส ำเร็จรูปอีกทอด 

3.2 ผูบ้ริโภคท่ีเป็นครัวเรือน หมำยถึง บุคคลท่ีมีอ ำนำจซ้ือสินคำ้หรือบริกำรไวใ้ห้สมำชิก
ในครอบครัวใช ้เช่น แม่บำ้น 

4.   ผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูค้ำดหวงั ในท่ีน้ีคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีนกักำรตลำดตอ้งกำรจะเขำ้ถึง 
ทั้งน้ีเพรำะมีปัจจยัหลำยประกำรท่ีสอดคลอ้งกบัสินคำ้ของเขำ 

ลกัษณะของกำรเกดิพฤติกรรมผู้บริโภค มีลกัษณะดังนี ้
1.เกิดจำกกำรจูงใจ กำรแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค มกัมีจุดมุ่งหมำยคือ ตอบ สนองควำม

ตอ้งกำรและควำมพึงพอใจสูงสุดของตนเอง เช่น แรงจูงใจเกิดจำกควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง
ไปท ำงำนดว้ยกำรซ้ือรถยนต์นัง่ จะแสดงพฤติกรรมดว้ยกำรขยนัท ำงำนเก็บเงินหรือสรรหำแหล่ง
เงินผอ่นมำซ้ือ เพื่อให้ไดส่ิ้งของท่ีตอ้งกำร     ลกัษณะกำรแสดงพฤติกรรมอำจมีลกัษณะท่ีแตกต่ำง
กนัดงัน้ี 

 
1.1 ท ำหน้ำท่ีให้เสร็จ  เช่น ตอ้งกำรซ้ือช่อดอกไมเ้พื่อแสดงควำมยินดีเม่ือเพื่อนส ำเร็จ

กำรศึกษำ หรือซ้ือส่ิงของบ ำรุงสุขภำพใหค้นไข ้เพื่อแสดงใหรู้้วำ่เป็นห่วงเป็นใยเม่ือไปเยีย่ม 
1.2 มีจุดมุ่งหมำยมำกกวำ่หน่ึง เช่น ตอ้งกำรซ้ือรถยนตอ์เนกประสงคท่ี์สำมำรถปรับเป็น

ห้องส ำนกังำนและใช้บรรทุกส่ิงของได ้หรือตอ้งกำรเคร่ืองป่ันอำหำรท่ีสำมำรถใช้ไดใ้นหลำยๆ 
ลกัษณะ 

1.3 มีจุดมุ่งหมำยสลบัซบัซ้อน เช่น นกัศึกษำตอ้งกำรขอเงินผูป้กครองไปเท่ียวดว้ยกำร
ช่วยผูป้กครองท ำงำนบำ้นแทน เพื่อให้ผูป้กครองเห็นใจและยินดีจ่ำยเงินให้หรือ ร้ำนคำ้หำบเร่แผง
ลอยยอมจ่ำย เงินค่ำคุม้ครอง เพื่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัในกำรท ำมำหำกิน 

2. เกิดจำกบทบำทของผูบ้ริโภคในหลำย ๆ ลกัษณะดงัน้ี 
2.1 เป็นผูซ้ื้อในท่ีน้ีอำจซ้ือจำกค ำสั่งจำกคนอ่ืน หรือซ้ือเพื่อใช้เอง หรือซ้ือเพื่อใช้เป็น

ของขวญัใหแ้ก่คนรัก 
2.2 เป็นผูใ้ช้ ในท่ีน้ีคือมีบุคคลอ่ืนซ้ือมำให ้เช่นพ่อแม่ซ้ือของมำใหลู้กใช ้ซ่ึงผูใ้ชอ้ำจไม่

มีอ ำนำจซ้ือก็ได ้
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2.3 ผูริ้เร่ิม คือ ผูส้ร้ำงแนวคิดในสินคำ้หรือบริกำรให้ตลำดยอมรับ โดยให้ค  ำแนะน ำ
หรือท ำใหเ้กิดควำมตอ้งกำรในสินคำ้หรือบริกำรนั้น ๆ 

2.4 ผูน้ ำหรือผูมี้อิทธิพลในกำรชักจูงใจให้มีกำรตัดสินใจซ้ือ คือ ผูมี้อ  ำนำจหรือมี
อิทธิพลจูงใจให้ผูอ่ื้นได้ปฏิบติัในกำรซ้ือตำมผูน้ ำ โดยกำรแนะน ำหรือใช้ขอ้ควำมข่ำวสำร หรือ
สร้ำงแรงกระตุน้ชกัจูงใหผู้ต้ำมกลุ่มมีกำรซ้ือสินคำ้หรือบริกำรนั้น ๆ 

2.5  ผูต้ดัสินใจซ้ือในระบบครอบครัว ผูมี้อ ำนำจในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ท่ีใชใ้นบำ้น
มกัเป็นแม่บำ้น ไม่ว่ำจะเป็นของใช้ในครัว ของใช้ส ำหรับเด็กเล็กหรือแมแ้ต่เส้ือผำ้ เคร่ืองแต่งกำย
ของพอ่บำ้นดว้ยก็มี แต่ถำ้เป็นสินคำ้ใหญ่ๆ รำคำแพง 

3. เกิดจำกกิจกรรมหลำยอยำ่งจำกกำรซ้ือดงัน้ี 
3.1 เกิดควำมสนใจจำกกำรดูภำพยนตร์โฆษณำ หรือกำรจดัแสดงสินคำ้ หรือเพื่อนแนะน ำ

ใหซ้ื้อและใช ้
3.2  สรรหำขอ้มูลจำกกำรเยี่ยมร้ำนคำ้ดว้ยกำรพูดคุย หรือถกปัญหำกบัพนกังำนขำยใน

ร้ำนคำ้ หรือพดูคุยในครอบครัว หรือถกปัญหำกบัเพื่อนๆ 
3.3 ประเมินทำงเลือกโดยตอบปัญหำในหวัขอ้ต่อไปน้ีคือ ซ้ือสินคำ้อะไร ท่ีไหน เม่ือใด 

วธีิใด ใชต้รำอะไร สินคำ้ชนิดไหน จำกผูข้ำยรำยใด และตอ้งจ่ำยเงินอยำ่งไร 
3.4 ตดัสินใจซ้ือดว้ยกำรตกลงในรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น กำรช ำระเงิน สถำนท่ีส่งมอบ

สินคำ้หรือบริกำร 
3.5 ปฏิบติัหลงักำรซ้ือ ทดลองใชสิ้นคำ้ จดักำรเก่ียวกบัท่ีเก็บรักษำสินคำ้ กำรบ ำรุงรักษำ 

จดักำรเตรียมซ้ือในคร้ังต่อๆ ไป กำรจดักำรกบัขยะมูลฝอยท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้นคำ้ 
4. เกิดจำกปัจจยัท่ีช่วยในกำรตดัสินใจซ้ือใหง่้ำยข้ึน ดงัน้ี 

4.1 เลือกสินคำ้หรือบริกำรท่ีน่ำพอใจมำกกวำ่เลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
4.2 เช่ือในค ำแนะน ำในกำรซ้ือสินคำ้หรือบริกำรจำกศูนยอิ์ทธิพล 
4.3 เช่ือถือในตรำยีห่อ้หรือซ่ือสัตยใ์นกำรซ้ือสินคำ้หรือบริกำร 

5. เกิดจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล บุคคลแต่ละคนจะมีควำมแตกต่ำงกนัในหลำย ๆ 
ลกัษณะ เช่น บุคลิกภำพ วถีิกำรด ำเนินชีวติ สถำนภำพ เพศ อำย ุฯลฯ ส่ิงต่ำงๆ เหล่ำน้ีจะมีผลต่อกำร
แสดงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแตกต่ำงกันด้วย เช่น บุคคลท่ีมีควำมทะเยอทะยำนจะใฝ่หำควำม
สะดวกสบำย ท่ีมีควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนมำกกวำ่บุคคลอ่ืนๆ 

6. เกิดจำกกำรลงทุน กำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีลกัษณะคล้ำยๆ กบันักธุรกิจคือ มี
วตัถุประสงคมุ์่งแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรลงทุน ดงัน้ี 

6.1 ลกัษณะกำรลงทุนจำกกำรซ้ือประกอบดว้ย 
(1) ตอ้งใชเ้วลำในกำรเสำะแสวงหำสินคำ้ท่ีตอ้งกำร 
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(2) ตอ้งใชแ้รงกำยในกำรเดินทำง 
(3) ตอ้งกำรให้สังคมรับรู้วำ่ซ้ือสินคำ้จำกร้ำนท่ีมีระดบั เช่น ซ้ือสินคำ้ในร้ำนคำ้ท่ีมี

ช่ือเสียงมำกกวำ่ร้ำนหำบเร่แผงลอย รำคำแพงกวำ่ทั้งๆ ท่ีสินคำ้เหมือนกนั 
(4)ตอ้งใชจิ้ตใจ เช่น ควำมอดทนในกำรเดินทำง ควำมอดกลั้นในกำรรอคอยสินคำ้ 

6.2   มีวตัถุประสงคมุ์่งแสวงหำผลประโยชน์ ดงัน้ี 
(1) ควำมพึงพอใจท่ีไดรั้บสูงสุดจำกกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้หรือบริกำร 
(2) ควำมคุม้ค่ำ คุม้รำคำจำกกำรตดัสินใจซ้ือ 
(3) ควำมสะดวกสบำยหลงัจำกใชสิ้นคำ้ หรือพึงพอใจมำกกวำ่ท่ีคำดหวงั 

4.ไดรั้บกำรยกย่องนับถือจำกสังคมจำกกำรเลือกซ้ือสินคำ้ให้ห้ำงท่ีมีควำมหรูหรำและมี
ระดบั กำรลงทุนในภำคธุรกิจอำจมีกำรขำดทุนได ้คือลงทุนไปแลว้แต่ไดผ้ลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ไม่คุม้ค่ำ กำรบริโภคของผูบ้ริโภคก็เหมือนกนั อำจไดรั้บกำรขำดทุนในลกัษณะต่ำง ๆ ดงัน้ี 

(4.1)   ซ้ือสินคำ้หรือบริกำรมำแลว้ไดป้ระโยชน์นอ้ย หรือไม่ไดป้ระโยชน์เลยท ำให้
เสียเงินโดยเปล่ำประโยชน์ 

(4.2)  ไดรั้บอนัตรำยจำกกำรใช้สินคำ้หรือบริกำร เช่น มีสำรพิษตกคำ้งในร่ำงกำย
จำกกำรบริโภคสินคำ้ท่ีไม่มีคุณภำพ หรือได้รับบรรจุภณัฑ์ท่ียำกต่อกำรท ำลำย หรือเป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(4.3)  ไดรั้บกำรประณำมจำกสังคม หรือถูกสังคมเหยยีดหยำมจำกกำรใชสิ้นคำ้ หรือ
บริกำร เช่น กำรซ้ือยำเสพติด หรือซ้ือบริกำรทำงเพศกบัเด็กๆ  

(4.4)   เกิดควำมวิตกกงัวลในกำรใชสิ้นคำ้ท่ีไม่มีคุณภำพ เช่นซ้ือบำ้นมำหลงัหน่ึงมำ
รู้ภำยหลงัว่ำ โครงสร้ำงฐำนท่ีเป็นเสำเข็มไม่มีคุณภำพ ตอ้งวิตกกงัวลกลวัว่ำหลงัคำจะหล่นมำทบั
เม่ือไรก็ตำยเม่ือนั้น(อำ้งอิงจำก)  https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/%E0 

 
3. แนวคิดเกีย่วกบัแผนธุรกจิ 

แผนธุรกิจ หรือ Business Plan นั้น เป็นเสมือนกรอบแนวทำงท่ีท ำ ให้กำรด ำเนินกำรธุรกิจ
เป็นไปตำมแผนงำนท่ีวำงเอำไว ้  ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรทัว่ไปจนถึงผูป้ระกอบกำรรำยใหม่มีควำมคิด
และเป้ำหมำยท่ีชดัเจน ในขณะเดียวกนัส ำหรับผูป้ระกอบกำรท่ีก ำลงัคิดจะขยำยกิจกำรแผนธุรกิจก็
เป็นปัจจยัส ำคญั    ท่ีใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของผูร่้วมทุน หรือสถำบนักำรเงินท่ีจะขอกูย้ืมเงินอีก
ดว้ยแผนธุรกิจจึงถือเป็นส่ิงท่ีส ำคญัในกำรจะประกอบธุรกิจทั้งกำรจดัท ำก็ยงัมีวธีิท่ีค่อนขำ้งซบัซ้อน
ท ำใหก้ำรท่ีผูป้ระกอบกำรตอ้งค ำนึงถึงขอ้ผดิพลำดท่ีอำจจะเกิดข้ึนเพรำะกำรท ำแผนธุรกิจท่ีไม่ดีอำจ
ส่งผลต่อกิจกำรในระยะยำวได้กำรจะเขียนแผนธุรกิจจึงจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรเตรียมพร้อมขั้น
พื้นฐำนก่อนจะอธิบำยเทคนิคดงักล่ำวควบคู่ไปกบัส่วนองคป์ระกอบของแผนธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 
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 แนวคิดในกำรท ำแผนธุรกิจ  
- แนวคิดธุรกิจ (What): อธิบำยแนวคิดธุรกิจให้ชดัเจนวำ่ท ำธุรกิจอะไร มีควำมแต่งต่ำงจำก

ธุรกิจอ่ืนๆท่ีมีอยูอ่ยำ่งไร  
- ลูกคำ้เป้ำหมำย (Who): ระบุลูกคำ้เป้ำหมำยหลกัของโครงกำรวำ่จะขำยใครรำยไดค้วรอยู่

ท่ีเท่ำไรและจะ เขำ้ถึงลูกคำ้กลุ่มนั้นไดอ้ยำ่งไร  
- ท่ีตั้งโครงกำร (Where): ระบุท ำเลท่ีตั้งของโครงกำรใหช้ดัเจนพร้อมลกัษณะโดยรอบของ

ท ำเลท่ีจ ำ  เป็นในกำรพฒันำโครงกำรลกัษณะทำงกำยภำพ    และขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยของท่ีดิน
แปลงดงักล่ำว   

- รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจวำ่จะด ำเนินกำรอยำ่งไร (How): อธิบำยรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ
ท่ีจะท ำ  

- ใชเ้งินลงทุนและผลตอบแทน (How Much): สรุปวำ่ธุรกิจน้ีตอ้งใชเ้งินลงทุนเท่ำไร หลกัๆ 
แล้ว ใช้กบัอะไรแหล่งรำยได้หลกัมำจำกไหน อะไรบำ้งและผลตอบแทนจำกโครงกำรน้ีจะเป็น
เท่ำไรระยะเวลำคืนทุนจะเป็นก่ีปีจะหำแหล่งเงินทุน จำกไหน มีควำมเส่ียงอะไรบำ้ง 
 

-ท ำไมถึงคิดว่ำธุรกิจท่ีจะท ำถึงจะมีลูกคำ้มำใช้บริกำร (Why):  อธิบำยว่ำท ำไมถึงคิดว่ำ
ธุรกิจน้ีจะประสบควำมส ำเร็จดำ้นยอดขำยตำมแผนท่ีวำงไวท้  ำไมถึงมัน่ ใจไดว้ำ่ธุรกิจน้ีไปไดส้วย
แน่แนวคิดในกำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์โครงกำรกำรวิเครำะห์และประเมินโครงกำร (Project 
Analysis and Appraisal) คือ กระบวนกำรรวบรวมวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องใน
ระหว่ำงโครงกำร ท่ีเน้นกำรคำดคะเนถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรมีโครงกำรแลว้พิจำรณำตดัสินว่ำ 
สมควรจะด ำ เนินงำนตำมโครงกำรนั้นหรือไม่ เม่ือศึกษำควำมเป็นไปได ้เบ้ืองตน้ของโครงกำรแลว้
ขั้นตอนต่อมำคือกำรศึกษำควำมเป็นไปได้โดยละเอียด (Feasibility Study) คือ กำรศึกษำและกำร
จดัท ำเอกสำรท่ีประกอบดว้ยขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นท่ีแสดงถึงเหตุผลสนบัสนุน (Justification) ควำม
ถูกต้องสมบูรณ์ (Soundness) ของโครงกำร เพื่อให้ได้มำซ่ึงโครงกำรท่ีดี โดยโครงกำรท่ีดีคือ
โครงกำรท่ีสำมำรถนำ ไปปฏิบติัไดจ้ริงและเม่ือปฏิบติัแลว้จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุม้ค่ำต่อ
กำรลงทุน กำรศึกษำควำม เป็นไปไดข้องโครงกำรมีวตัถุประสงค์ ให้ผูต้ดัสินใจมีขอ้มูลพื้นฐำน
เพียงพอวำ่จะตดัสินใจจะลงทุนในโครงกำรนั้น หรือไม่ซ่ึงกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร
จะประกอบไปดว้ยกำรศึกษำในดำ้นต่ำงๆ 
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องค์ประกอบของแผนธุรกจิ 
1.บทสรุปส ำหรับผูบ้ริหำร  
2.ประวติัโดยยอ่ของกิจกำร 
3. กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ 
4. วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 
5. แผนกำรตลำด  
6.แผนกำรจดักำรและแผนก ำลงัคน 
7. แผนกำรผลิต 
8. แผนกำรเงิน 
9. แผนกำรด ำเนินงำน  

                          10. แผนฉุกเฉิน 
องคป์ระกอบท่ี 1 : บทสรุปส ำหรับผูบ้ริหำร)ผูเ้ขียน :  ผศ.วทิยำ ด่ำนธ ำรงกลู) เป็นส่วนท่ีจะ

สรุปใจควำมส ำคญัๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยูใ่นควำมยำวไม่เกิน 1-2 หนำ้ ส่วนน้ีมีควำมส ำคญั 
เพรำะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่ำนและจะตอ้งตดัสินใจจำกส่วนน้ีวำ่จะอ่ำนรำยละเอียดในตวั
แผนต่อหรือไม่ ดงันั้น   บทสรุปผูบ้ริหำรจึงต้องช้ีให้เห็นประเด็นส ำคญัสองประกำร คือ หน่ึง 
ช้ีให้เห็นวำ่มีโอกำสจริงๆ เกิดข้ึนในตลำดส ำหรับธุรกิจท่ีก ำลงัคิดจะท ำ สอง ตอ้งช้ีให้เห็นวำ่ สินคำ้
หรือบริกำรท่ีจะท ำนั้น จะสำมำรถใช้โอกำสในตลำดท่ีวำ่นั้นให้เป็นประโยชน์ไดอ้ยำ่งไรบทสรุป
ผูบ้ริหำรจึงตอ้งเขียนให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือหนกัแน่น และชวนให้ติดตำมรำยละเอียดท่ีอยู่ในแผน
ต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไวเ้สมอวำ่ คุณภำพของบทสรุปผูบ้ริหำรจะสะทอ้นถึงคุณภำพของแผน
โดยรวม จึงควรใหเ้วลำกบักำรเขียนส่วนน้ีอยำ่งพิถีพิถนัเน้ือหำในบทสรุปผูบ้ริหำร   ควรจะกล่ำวถึง
ส่ิงต่อไปน้ี 

 1.  อธิบำยวำ่จะท ำธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยำ่งไรพยำยำมอธิบำยให้เห็น
ว่ำสินคำ้หรือบริกำรท่ีจะท ำนั้นจะเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตหรือวิถีกำรใชสิ้นคำ้หรือบริกำรไปจำกเดิม
อย่ำงไรบอกด้วยว่ำธุรกิจจะก่อตั้งเม่ือไร สินค้ำ/บริกำรมีคุณสมบติัพิเศษอะไรในแง่รูปลกัษณ์ 
ประโยชน์ใชส้อย เทคโนโลยี ฯลฯ ท่ีจะไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งหำกธุรกิจด ำเนินกำรมำเป็นระยะเวลำ
หน่ึงแล้บอกด้วยว่ำ    ขนำดของธุรกิจใหญ่ขนำดไหน   มีควำมเติบโตก้ำวหน้ำในช่วงท่ีผ่ำนมำ
อยำ่งไร 
             2. โอกำสและกลยทุธ์ สรุปวำ่อะไรคือโอกำส ท ำไมจึงน่ำในใจ และจะใชโ้อกำสนั้นดว้ยวธีิ
อย่ำงไรขอ้เท็จจริงของกำรตลำด เง่ือนไขตลำด สภำพของคู่แข่ง เช่น คู่แข่งขนัไม่ปรับปรุงสิคำ้มำ
นำนแลว้ คู่แข่งขนัก ำลงัเพล่ีงพล ้ ำ แนวโนม้ของอุตสำหกรรมและอ่ืนๆ ท่ีผูแ้ข่งขนัแสดงวำ่โอกำส
ทำงกำรคำ้ก ำลงัเปิดให ้
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3. กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยและกำรคะเนลูกคำ้เป้ำหมำยระบุและอธิบำยย่อๆถึงลกัษณะตลำด
ใครเป็นกลุ่มลูกคำ้หลกั จะจดัวำงต ำแหน่งผลิตภณัฑ์อย่ำงไร จะวำงแผนกำรเขำ้ถึงลูกคำ้อย่ำงไร
รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้ำงของตลำด ขนำดและอตัรำกำรเติบโตของกลุ่มลูกคำ้ยอดขำย
และส่วนแบ่งตลำดท่ีคำดหมำย 

4. ควำมไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจระบุถึงควำมไดเ้ปรียบและควำมเหนือกว่ำในกำร
แข่งขนั เช่น ควำมไดเ้ปรียบจำกตวัผลิตภณัฑ์ กำรไดเ้ปรียบจำกกำรเขำ้ตลำดก่อน ควำมไดเ้ปรียบ
จำกกำรท่ีคู่แข่งขนัอยูใ่นภำวะอ่อนแอ ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนๆ ของอุตสำหกรรมนั้น 

5. ควำมคุม้ค่ำเชิงเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรบทสรุปให้เห็นถึงควำมคุม้ค่ำ
ของกำรลงทุน เช่น ก ำไรขั้นตน้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำของกำรท ำก ำไร ระยะเวลำกำร
คุม้ทุน ระยะเวลำท่ีกระแสเงินสดจะเป็นบวก กำรคำดหมำยอตัรำผลตอบแทนจำกำรลงทุน และกำร
คำดคะแนนผลตอบแทนทำงกำรเงินอ่ืนๆ 

 6. ทีมผูบ้ริหำรสรุปควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และทกัษะของผูท่ี้เป็นตวัหลกัใน
กำรก่อตั้งและบริหำร พร้อมสมำชิกในทีม บอกยอ่ๆ ถึงควำมส ำเร็จในอดีต โดยเฉพำะท่ีเก่ียวกบักำร
ท ำก ำไร กำรบริหำรงำนและคน 
 7. ขอ้เสนอผลตอบแทนระบุสั้นๆ ถึงเงินลงทุนหรือเงินกูท่ี้ตอ้งกำร จะเอำเงินไปท ำอะไรจะตอบ
แทนเจำ้ของเงินอยำ่งไร    ผลตอบแทนของกำรลงทุนของเจำ้หนำ้ท่ีหรือผูร่้วมลงทุนจะเป็นเท่ำใด 
            องคป์ระกอบท่ี 2 : ประวติัยอ่ของกิจกำร)ผูเ้ขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร) ส่วนน้ีคือกำรให้ขอ้มูล
เบ้ือตน้เก่ียวกบัประวติัควำมเป็นมำของกำรก่อตั้งกิจกำร        ทั้งในดำ้นรูปแบบกำรจดัตั้งหรือจด
ทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมำของกำรเล็งเห็นโอกำสทำงกำรตลำด   กำรคิดคน้และพฒันำ
สินค้ำ /บริกำร ท่ีต้องกำรน ำเสนอให้กับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย  นอกจำกน้ีควรให้ข้อมูลเก่ียวกับ
เป้ำหมำยระยะท่ีตอ้งกำรใหเ้ป็นในอนำคต 
            องค์ประกอบท่ี 3 : กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์)ผูเ้ขียน : อ.ดร.ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์) 
ขั้นตอนแรกของกำรจดัท ำแผนธุรกิจ คือ กำรพยำยำมท ำควำมเข้ำใจถึงสภำพแวดล้อมของกำร
ด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงในอนำคตของปัจจยัส ำคญัๆท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสถำนกำรณ์กำรแข่งขนัควำมน่ำสนใจโดยรวมของอุตสำหกรรมตลอดจนควำมสำมำรถในกำร
ท ำก ำไร และควำมพร้อมในดำ้นต่ำงๆของกิจกำร ดงันั้นกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จึงเป็นงำนอนัดบั
แรกท่ีส ำคัญท่ีผูป้ระกอบกำรควรกระท ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรก ำหนดทิศทำงกลยุทธ์ และ
แผนกำรด ำเนินงำนของกิจกำร  
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กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์หรือเรียกอยำ่งยอ่ๆวำ่ SWOT ANALYSIS 
 1.กำรวิเครำะห์ปัจจยัภำยใน หมำยถึง กำรตรวจสอบควำมสำมำรถและควำมพร้อมของ

กิจกำรในด้ำนต่ำงๆ ทั้งน้ีโดยมุ่งเน้นกำรวิเครำะห์ในส่วนท่ีเป็น จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ของกิจกำร 

2. กำรวิเครำะห์ปัจจยัภำยนอก หมำยถึง กำรประเมินสภำพแวดลอ้มในกำรด ำเนินธุรกิจท่ี
ผูป้ระกอบกำรไม่สำมำรถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้นจึงตอ้งพยำยำมเขำ้ใจในสถำนกำรณ์
ปัจจุบนัและแนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงในอนำคตของสภำพแวดลอ้มดงักล่ำว เป็นไปในลกัษณะท่ี
เป็นโอกำส (Opportunities) หรืออุปสรรค (Threats) ในกำรด ำเนินธุรกิจผลลพัธ์จำกขั้นตอนของกำร
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ คือ บทวิเครำะห์ควำมเป็นไปและแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของกำรด ำเนิน
ธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกลยทุธ์ดำ้นต่ำงๆ ของกิจกำร 

องค์ประกอบท่ี 4 : วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ )ผูเ้ขียน  :อ.ดร.พิภพ อุดร(  
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ หมำยถึงผลลพัธ์ทำงธุรกิจท่ีกิจกำรต้องกำรได้รับในช่วง
ระยะเวลำของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้ำหมำยทำงธุรกิจอำจเป็นเป้ำหมำยโดยรวมของกิจกำร และ
เป้ำหมำยเฉพำะดำ้นในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงำน เช่น เป้ำหมำยทำงกำรตลำด เป้ำหมำยทำงกำร
จดักำรเป้ำหมำยทำงกำรผลิต และเป้ำหมำยทำงกำรเงิน เป็นตน้ นอกจำกน้ีเป้ำหมำยทำงธุรกิจอำจ
แบ่งเป็นเป้ำหมำยระยะสั้นคือ ภำยใน 1 ปี เป้ำหมำยระยะกลำง ประมำณ 3-5 ปี และเป้ำหมำยระยะ
ยำวท่ีนำนกวำ่ 5 ปี 

ลกัษณะของเป้ำหมำยของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประกำร คือ 
1. มีควำมเป็นไปได้ หมำยควำมว่ำ กิจกำรมีโอกำสท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยได้ หำกได้มีกำร

ด ำเนินงำนอย่ำงเต็มท่ีตำมแผนธุรกิจท่ีวำงไว ้กำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจควรประเมินจำก
สภำพแวดลอ้มในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งภำยนอกและภำยในกิจกำร กล่ำวคือ ไม่ควรตั้งเป้ำหมำยท่ี
เล่ือนลอยเกินควำมจริงจนท ำไม่ได้ และก่อให้เกิดควำมท้อแท้ แต่ก็ไม่ควรตั้ งเป้ำหมำยท่ีง่ำย
จนเกินไปจนไม่ตอ้งทุ่มเทควำมพยำยำมใดๆ ก็สำมำรถท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยไดโ้ดยง่ำย เป้ำหมำยท่ีดี
จึงควรเป็นผลลพัธ์ท่ีท ำไดย้ำกแต่มีควำมเป็นไปได ้

2. สำมำรถวดัผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม หมำยถึง มีควำมชัดเจนท่ีสำมำรถประเมินได้ว่ำ 
กิจกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยนั้นหรือไม่ ทั้งน้ี โดยทัว่ไป ควรจะตอ้งก ำหนดระยะเวลำให้ชัดเจนว่ำ 
จะตอ้งบรรลุถึงเป้ำหมำยนั้นภำยในระยะเวลำเท่ำใด 

3. เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั หมำยถึง เป้ำหมำยย่อยๆ ในแต่ละฝ่ำยควรมีควำมสอดคลอ้ง
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั พร้อมทั้งให้แน่ใจวำ่เป้ำหมำยระยะสั้นๆ เป็นไปเพื่อสนบัสนุนและ
ส่งเสริมเป้ำหมำยในระยะปำนกลำงและระยะยำวกล่ำวคือ ไม่มุ่งหวงัเพียงก ำไรหรือผลลพัธ์ในระยะ
สั้นมำกจนเกินไป      โดยเฉพำะหำกผลในระยะสั้นนั้นจะก่อใหเ้กิดผลเสียไดใ้นระยะปำนกลำงและ
ระยะยำว 
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องค์ประกอบท่ี 5 : แผนกำรตลำด)ผูเ้ขียน  :อ.ดร.พิภพ อุด(  แผนกำรตลำด คือ กำรก ำหนด
ทิศทำงและแนวทำงในกำรทุ่มเทควำมพยำยำมทำงกำรตลำด ตลอดจนกลไกในกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลกิจกรรมกำรตลำดไวล่้วงหนำ้ โดยใชป้ระโยชน์จำกควำมเขำ้ใจท่ีไดรั้บจำกกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ในองคป์ระกอบท่ี 3 มำพิจำรณำร่วมกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกิจท่ีก ำหนด
ไวใ้นองคป์ระกอบท่ี 4 ดงันั้น กำรวำงแผนกำรตลำดจึงเป็นกำรก ำหนดกลยุทธ์และวธีิในกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรตลำด เพื่อใหกิ้จกำรสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีมุ่งหวงั โดยค ำนึงถึง
กำรใชท้รัพยำกรทำงกำรตลำดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรตอบรับกบัควำมเป็นไปและแนวโน้ม
กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มในด ำเนินธุรกิจทั้งภำยนอกและภำยในกิจกำรเน้ือหำของ 

 
แผนกำรตลำดตอ้งตอบค ำถำมหลกัๆ ใหก้บัผูป้ระกอบกำรอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

1. เป้ำหมำยทำงกำรตลำดท่ีตอ้งท ำใหไ้ดใ้นระยะเวลำของแผนคือเร่ืองอะไรบำ้ง 
2. ใครคือลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำย ทั้งกลุ่มเป้ำหมำยหลกัและกลุ่มเป้ำหมำยรอง 
3. จะน ำเสนอสินคำ้ /บริกำรอะไรใหก้ลุ่มเป้ำหมำย ในรำคำเท่ำใด และดว้ยวธีิกำรใด  
4. จะสร้ำงและรักษำควำมพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำนั้นไดด้ว้ยวธีิกำรใดบำ้ง 

         5. ถำ้สถำนกำรณ์ไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแกไ้ขอยำ่งไรในกำรตอบค ำถำม

ดงักล่ำวขำ้งตน้ ผูป้ระกอบกำรจ ำเป็นตอ้งใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ ตลอดจนประสบกำรณ์และ 

วจิำรณญำณท่ีดี ในกำรก ำหนดเป้ำหมำย กลยทุธ์ และวธีิกำรทำงกำรตลำดส ำหรับกิจกำรตำม
องคป์ระกอบท่ีส ำคญัของแผนกำรตลำด ซ่ึงมีเน้ือหำหลกั 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

1. เป้ำหมำยทำงกำรตลำด 
2. กำรวเิครำะห์กลุ่มเป้ำหมำย 
3. กลยทุธ์และกิจกรรมทำงกำรตลำด 

- กลยทุธ์กำรตลำดเพื่อควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั 
- กลยทุธ์เพื่อกำรเติบโตทำงกำรตลำด 
- กลยทุธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำด 

         4. กำรควบคุมและประเมินผลทำงกำรตลำด 
องค์ประกอบท่ี 6 : แผนกำรจดักำรและแผนคน  ) ผูเ้ขียน  :ผศ.วิทยำ ด่ำนธ ำรงกูล ) ในส่วนน้ี

ผูจ้ดัท ำแผนจะตอ้งระบุโครงสร้ำงขององคก์ำรให้ชดัเจน โดยแสดงแผนผงัโครงสร้ำงขององคก์รวำ่ 
ประกอบไปดว้ยหน่วยงำนอะไรบำ้ง หน่วยงำนแต่ละหน่วยมีควำมรับผดิชอบอะไรรวมถึงต ำแหน่ง
ผูบ้ริหำรหลกัๆ ขององคก์ำร โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและกำรถือหุน้กำรเขียนในส่วนน้ีควรจะ
ท ำใหผู้อ่้ำนเห็นวำ่คณะผูบ้ริหำรรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมท่ีดีในกำรบริหำรมีควำมสมดุลในดำ้น
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ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีครบถว้น ทั้งดำ้นเทคนิคและกำรบริหำร มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ใน
กิจกำรท่ีท ำ 

 รำยละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี คือ 
 1. โครงสร้ำงองคก์ร 

         1.1 ต ำแหน่งงำนหลกัๆ ขององคก์ำร คนท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่ง พร้อมทั้งแผนผงัองค์กำร 
                 1.2 หำกผูบ้ริหำรคนใดคนหน่ึง ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีไดเ้ต็มเวลำ ตอ้งระบุว่ำใครจะ
เป็นผูช่้วยในงำนนั้น เพื่อท ำใหง้ำนสมบูรณ์ 

 1.3 หำกทีมงำนผู ้บริหำรเคยท ำงำนร่วมกันมำก่อน ให้ระบุว่ำเคยท ำงำนอะไร มี
ควำมส ำเร็จในฐำนะทีมท่ีดีอะไรบำ้ง 

2. ต ำแหน่งบริหำรหลกั 
2.1 ระบุวำ่ต ำแหน่งบริหำรหลกัๆ มีควำมรู้ ควำมช ำนำญอะไรบำ้ง และมีควำมเหมำะสม

ในต ำแหน่งงำนนั้นอยำ่งไร 
 2.2 ระบุบทบำท ภำระควำมรับผดิชอบของแต่ละต ำแหน่งในทีมบริหำร 

                   2.3 อำจใส่ประวติัสั้นๆ ของทีมบริหำรเอำไวใ้นส่วนน้ีดว้ยก็ได ้หรือมิฉะนั้นอำจน ำไป
ใส่ไวร้วมกนัในภำคผนวก 
           3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหำร ระบุเงินเดือนท่ีจ่ำยแก่ผูบ้ริหำร ตลอดจนผลประโยชน์
ในรูปแบบอ่ืน ๆ และสัดส่วนกำรถือหุน้ ของผูบ้ริหำรแต่ละคน 
          4. ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืนๆ และเปอร์เซ็นตก์ำรถือหุ้น 
          5. คณะกรรมกำรบริษทั ระบุคุณสมบติัของกรรมกำรบริษทั องคป์ระกอบและภูมิหลงัของ
กรรมกำรแต่ละคนวำ่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจกำรอยำ่งไร 

องค์ประกอบท่ี 7 : แผนกำรผลิต/ปฏิบติักำรผูเ้ขียน : อ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ) หลงัจำกท่ี
ผูป้ระกอบกำรไดท้  ำกำรวิเครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกของกิจกำร ตลอดจนก ำหนด
วตัถุประสงคท์ำงธุรกิจและแผนกลยทุธ์ของกิจกำรในภำพรวม เพื่อสร้ำงควำมไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั
แลว้ ผูป้ระกอบกำรจ ำเป็นตอ้งถ่ำยทอดส่ิงเหล่ำนั้นให้ออกมำเป็นแผนกำรผลิต/ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้ง
และเช่ือมโยงกับแผนธุรกิจส่วนอ่ืนๆของบริษทั อนัได้แก่ แผนกำรตลำด แผนกำรบริหำรและ
จดักำรบุคลำกรและแผนกำรเงิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรมีศกัยภำพในกำรบรรล
เป้ำหมำยตำมแผนนั้นๆ แผนกำรผลิตปฏิบติักำรท่ีดีจะตอ้งสะทอ้นควำมสำมำรถของกิจกำรในกำร
จดักำรกระบวนกำรผลิตและปฏิบติักำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำร
แข่งขันให้กับธุรกิจ โดยมุ่งเน้นประเด็นกำรจัดกำรไปยงัระบบกำรแปลงสภำพวตัถุดิบและ
ทรัพยำกรในกำรผลิตใหเ้ป็นผลผลิต ซ่ึงสำมำรถแสดงควำมสัมพนัธ์ไดด้งัแผนภำพท่ี 1 โดย วตัถุดิบ
และทรัพยำกร นั้น หมำยถึง ปริมำณวตัถุดิบท่ีใช้ ชัว่โมงแรงงำนท่ีท ำกำรผลิต หรือค่ำใช้จ่ำยรวม
ของทรัพยำกรทุกอยำ่งท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงงำน เงินลงทุน และอ่ืนๆ ส ำหรับ กระบวนกำร
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ผลิตและปฏิบติักำร หมำยถึง กระบวนกำรในกำรแปลงสภำพวตัถุดิบและทรัพยำกรกำรผลิตให้เป็น
ผลผลิต และ ผลผลิต นั้น หมำยควำมถึง จ ำนวนหรือมูลค่ำของสินคำ้และบริกำรท่ีผลิตไดใ้นกำรวำง
แผนกำรผลิต/ปฏิบติันั้น ผูป้ระกอบกำรตอ้งพิจำรณำตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตและ
ปฏิบติักำรภำยใน 
กิจกำรตำมประเด็นท่ีส ำคญัๆ รวม 10 ประเด็นดงัต่อไปน้ี คือ 

1. คุณภำพ 
2. กำรออกแบบสินคำ้และบริกำร 
3. กำรออกแบบกระบวนกำรผลิตและปฏิบติักำร และกำรตดัสินใจเร่ืองก ำลงักำรผลิต 
4. กำรเลือกสถำนท่ีตั้ง 
5. กำรออกแบบผงัของสถำนประกอบกำร 

              6. กำรออกแบบระบบงำนและกำรวำงแผนก ำลงัคน  
              7. กำรจดักระบวนกำรจดัส่งวตัถุดิบ และสินคำ้ส ำเร็จรูป (Supply-Chain Management) 
              8. ระบบสินคำ้คงคลงั 
              9. ก ำหนดกำรผลิตและปฏิบติักำร 
              10. กำรด ำรงรักษำเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 
 

องค์ประกอบที่ 8 : แผนกำรเงิน  ( ผูเ้ขียน : รศ.ประนอม โฆวินวิพฒัน์  ในกำรจดัท ำแผน
ธุรกิจนั้น กิจกำรตอ้งทรำบให้ไดว้่ำแผนท่ีจะจดัท ำข้ึนนั้น เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
กำรท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่ำว จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ ำนวนเท่ำใดจะไดม้ำจำกแหล่งใดบำ้ง จำก
แหล่งเงินทุนภำยใน ในรูปของเจำ้ของกิจกำร หรือแหล่งเงินทุนภำยนอกในรูปของกำรกู้ยืมจำก
เจำ้หน้ี เรียกว่ำ กิจกรรมจดัหำเงิน (Financing Activities) จำกนั้น จะเป็นเร่ืองของกำรตดัสินใจน ำ
เงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกวำ่ กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) ซ่ึงจะแตกต่ำงไปตำมประเภท
ของธุรกิจ กิจกรรมท่ีส ำคัญต่อเ น่ืองจำกกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้นคือกิจกรรมด ำ เ นินงำ
(OperatingActivities) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย กำรผลิต กำรซ้ือ กำรขำย และกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมหลกัทั้งสำม คือ กิจกรรมจดัหำเงิน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
ด ำเนินงำนจะเป็นปัจจยัส ำคญัต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินธุรกิจ นกับญัชีจะเป็นผูน้ ำเสนอผลของ
กิจกรรมทั้งสำมและสรุปออกมำเป็นงบกำรเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็นรำยงำนสรุปขั้น
สุดทำ้ยของขบวนกำรจดัท ำบญัชีท่ีแสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทำงกำรเงินของธุรกิจหรืออำจจะเป็นงบ
กำรเงินท่ีครอบคลุมกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจในรอบระยะเวลำใดเวลำหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อใหท้รำบวำ่ 
ในรอบระยะเวลำท่ีผำ่นมำนั้นธุรกิจมีฐำนะกำรเงินอยำ่งไร ก ำไรหรือขำดทุน มีกำรเปล่ียนแปลงใน
เงินสดอยำ่งไรบำ้ง เพิ่มข้ึนหรือลดลง และสำเหตุเกิดจำกอะไรงบกำรเงินประกอบดว้ย 
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1. งบดุล เป็นรำยงำนท่ีแสดงถึงฐำนะของกิจกำร ณ วนัใดวนัหน่ึง  ในงบดุลจะประกอบไป
ดว้ยขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีแสดงถึงฐำนะของกิจกำร คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของ
ผูเ้ป็นเจำ้ของ  
  2. งบก ำไรขำดทุน เป็นงบท่ีแสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร โดยแสดงรำยได ้
ค่ำใชจ่้ำยและก ำไรสุทธิหรือขำดทุนสุทธิ ในช่วงระยะเวลำหน่ึง 
        3. งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของ ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของหรือส่วนของผูถื้อ
หุ้น ประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกนั คือ- ทุนเรือนหุ้น- ก ำไรสะสมงบน้ีจึงแสดงให้เห็นถึงควำม
เปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้และก ำไรสะสม 
        4. งบกระแสเงินสด เป็นงบกำรเงินท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงของกระแสเงินใด
ในรอบระยะเวลำใดเวลำหน่ึง จะรำยงำนให้ทรำบวำ่ เงินสดในปีปัจจุบนัท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงนั้น มี
สำเหตุจำกอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท   ดงัต่อไปน้ี-กิจกรรมด ำเนินงำน- กิจกรรมลงทุน- กิจกรรม
จดัหำเงิน 
       5. นโยบำยบญัชี หมำยถึง หลกักำรบญัชีหรือวธีิปฏิบติัท่ีกิจกำรใชใ้นกำรจดัท ำและน ำเสนอ
งบกำรเงิน เน่ืองจำกหลกักำรบญัชีท่ีกิจกำรเลือกใช้มีไดห้ลำยวิธี วิธีกำรบญัชีท่ีกิจกำรเลือกใช้จะมี
ผลกระทบต่องบกำรเงินไม่เหมือนกนั กิจกำรจึงตอ้งบอกขอ้มูลดงักล่ำวให้ผูใ้ชใ้นงบกำรเงินทรำบ 
โดยทัว่ไปแลว้กิจกำรควรเปิดเผยนโยบำยบญัชีในเร่ืองต่อไปน้ีไวใ้นงบกำรเงิน- วิธีกำรรับรู้รำยได-้ 
กำรตีรำคำสินคำ้คงเหลือ- กำรตีรำคำเงินทุน- ค่ำเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ- วิธีกำรคิดค่ำเส่ือม
รำคำ และกำรตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน- กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ- กำรจดัท ำงบกำรเงิน
รวม 
  องค์ประกอบท่ี 9 : แผนกำรด ำเนินงำน (ผู ้เขียน : ผศ.วิทยำ ด่ำนธ ำรงกูล)หลังจำก
ผูป้ระกอบกำรก ำหนดกลยุทธ์ในดำ้นต่ำง ๆ ของกิจกำรอย่ำงรอบคอบและครบถว้นแลว้ ขั้นตอน
ต่อมำก็คือ กำรจดัท ำรำยละเอียดของกลยุทธ์ดงักล่ำวโดยกำรก ำหนดกิจกรรมของกลยทุธ์แต่ละดำ้น
ให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนในทำงปฏิบติั ผูป้ระกอบกำรอำจจะท ำแผนกำรด ำเนินงำนในลกัษณะของ
ตำรำงท่ีมีรำยละเอียดของเป้ำหมำย กลยทุธ์ วธีิกำร งบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินกำร โดยจดัท ำ
รำยละเอียดเป็นรำยเดือนหรือรำยสัปดำห์ ตำมท่ีผูป้ระกอบกำรเห็นสมควร 

 องค์ประกอบท่ี 10 : แผนฉุกเฉินแผนฉุกเฉิน  เป็นกำรเตรียมแนวทำงกำรด ำเนินงำนไว้
ล่วงหน้ำ ในกรณีท่ีสถำนกำรณ์หรือผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมท่ีคำดไว ้หรือมี
เหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดฝันเกิดข้ึน จนเป็นผลกระทบในทำงลบกบักิจกำร ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบกำร
ควรอธิบำยลกัษณะควำมเส่ียงทำงธุรกิจท่ีอำจส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยำ่งรำบร่ืนตำม
แผนธุรกิจท่ีไดก้ ำหนดไว ้
                 ตวัอย่ำงของประเด็นควำมเส่ียงทำงธุรกิจและกำรเตรียมพร้อมท่ีควรระบุไวใ้นแผน
ฉุกเฉิน ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 
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         - สินคำ้ผลิตไม่ทนัตำมค ำสั่งซ้ือเน่ืองจำกขำดแคลนวตัถุดิบ 
         - สินคำ้ผลิตมำกจนเกินไป ท ำใหมี้สินคำ้ในมือเหลือมำก 
         - เกิดกำรชะงกักำรเติบโตของทั้งอุตสำหกรรม 
         - ตน้ทุนกำรผลิต /กำรจดักำรสูงกวำ่ท่ีคำดไว้  ฯลฯ 

)อำ้งอิงจำก https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E( 
 
4. ทฤษฏีส่วนประสมทำงกำรตลำดทำงตลำดบริกำร (7 P’S)   
 Kotler  (2003) ใหค้วำมหมำยของกำรบริกำร คือ กำรกระท ำหรือกำรปฏิบติัใดๆก็ตำมท่ีฝ่ำย 
หน่ึงเสนอให้ต่ออีกฝ่ำยหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่อำจจบัตอ้งได้ และจึงไม่มีกำรยกกรรมสิทธ์ิกำรเป็น
เจำ้ของ ใดๆทั้งส้ิน ผลิตภณัฑ์กำรบริกำรน้ีอำจจะผกูติดหรือไม่ผกูติดกบัตวัสินคำ้ก็ได ้Lovelock &  
Wright (2007)  กล่ำววำ่ กำรให้บริกำร คือ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีฝ่ำยใดฝ่ำย หน่ึงเสนอให้อีกฝ่ำย
หน่ึง โดยส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลำเป็นพื้นฐำน ในกำรปฏิบติังำนเพื่อน ำส่งผลท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร กบักำร
แลกเปล่ียนเงิน เวลำ ควำมพยำยำม ลูกคำ้คำดหวงัวำ่จะไดรั้บคุณค่ำจำกสินคำ้ แรงงำน ทกัษะ กำร
อ ำนวยควำมสะดวก แต่ลูกคำ้ไม่สำมำรถครอบครองส่ิงเหล่ำนั้นได้ ส่วนประสมทำงกำรตลำด
บริกำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย    หรือเพื่อ
กระตุน้ใหก้ลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเกิด ควำมตอ้งกำรสินคำ้และบริกำรของตน  ซ่ึงหมำยถึงส่วนประกอบ
ท่ีเป็นปัจจยัในกำรวำงแผนกำรตลำดในสินคำ้หรือบริกำร   โดยมำกแลว้  หำกเป็นสินคำ้จะมีส่วน
ประสม  4 ปัจจยั คือ  1. สินคำ้ /บริกำร  (Product/Service)  2. รำคำ  (Price)  3. ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
(Place/Distribution Channel)  4. และกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion)  

แต่ส่วนผสมทำงกำรตลำดบริกำรจะมีควำมแตกต่ำง จำกส่วนผสมทำงกำรตลำดของสินคำ้
ธรรมดำทั่วๆไป เพรำะต้องมีกำรเน้นถึงพนักงำน กำรให้บริกำรในกระบวนกำรต่ำงๆ และ
ส่ิงแวดลอ้มทำงกำยภำพ ซ่ึงปัจจยัทั้งสำมส่วนน้ีผสมกนัเป็นหลกัของกำรส่งมอบบริกำรส ำหรับ
ตลำดธุรกิจบริกำรนั้น จะมีกำรท ำกำรตลำดในส่วนปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดเพิ่มอีก 3 ปัจจยั  
คือ 1. ผูใ้ห้บริกำร (People) 2. กระบวนกำรให้บริกำร (Process)  3. และสภำพแวดล้อมในกำร
ให้บริกำร (Physical Evidence) ส่วน 12 ประสมทำงกำรตลำดส ำหรับตลำดบริกำร ซ่ึงบริกำร 
(Service) เป็นกิจกรรมท่ีสนองต่อควำม ตอ้งกำรของลูกคำ้ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคำ้
จะเห็นไดว้ำ่ก่อนท่ีจะมีกำรซ้ือ ผูซ้ื้อจะตอ้งพยำยำมวำงกฎเกณฑ์เก่ียวกบัคุณภำพ และประโยชน์ท่ี
จะไดจ้ำกบริกำรท่ีจะไดรั้บ ผูข้ำยตอ้งสร้ำงควำมเช่ือมัน่โดยจะตอ้งพยำยำมหำหลกัประกนัให้ผูซ้ื้อ
สำมำรท ำกำรตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึนซ่ึงก็คือ ส่วน ประสมทำงกำรตลำดทั้ง 7 หรือ 7P’s (ฉลองศรี พิมล
สมพงษ์, 2542, หน้ำ 50) ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตำนนท์ และศุภร เสรีรัตน์ 2541) สรุป
เก่ียวกบัแนวคิดกลยุทธ์กำรตลำดส ำหรับธุรกิจกำรบริกำร (Marketing Mix ’s) ว่ำขั้นตอนในกำร
ตดัสินใจซ้ือ  (Buying Decision Process)  เป็นล ำดบัขั้นตอนกำรตดัสินใจซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภค และ 
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พบว่ำผูบ้ริโภคผ่ำน กระบวนกำร 7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ีให้บริกำรจะใช้ส่วนประสมทำงกำรตลำด
บริกำร (Marketing Mix’s) หรือ 7P’s ดงัมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. ผลิตภณัฑ์ ( Product )  หมำยถึง  ส่ิงท่ีสำมำรถสนองควำมจ ำเป็นรวมทั้งควำมตอ้งกำร
ของมนุษยไ์ด้ คือผูข้ำยจะตอ้งมอบให้แก่ลูกคำ้และลูกคำ้จะได้รับผลประโยชน์ และคุณค่ำของ
ผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยทัว่ไป แลว้ผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น2 ลกัษณะคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอำจสำมำรถจบั
ตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑ์ ท่ีไม่สำมำรถจบัตอ้งไม่ได ้กล่ำวคือ ผลิตภณัฑ์สำมำรเป็นไดท้ั้งสินคำ้และ
บริกำร โดยทัว่ไปกำรผลิตผลิตภณัฑ์ตอ้งมีกำรพิจำรณำคุณภำพสินคำ้ ลกัษณะกำรออกแบบ ขนำด 
กำรรับประกนั เป็นตน้ซ่ึงสำมำรถสนองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และท ำให้ลูกคำ้เกิดควำมพึง
พอใจได ้  

2. รำคำ ( Price ) หมำยถึง คุณค่ำของผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน รำคำเป็นต้นทุนของ  

(Cost) ลูกคำ้ ลูกคำ้จะเปรียบเทียบระหวำ่งคุณค่ำ (Value) ผลิตภณัฑก์บัรำคำ  (Price) ของผลิตภณัฑ์

นั้นๆคุณค่ำสูงกว่ำรำคำลูกคำ้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น กำรก ำหนดกลยุทธ์ดำ้นรำคำจะตอ้งค ำนึงถึง

คุณค่ำเพรำะ เป็นส่ิงท่ีก ำหนดมูลค่ำของผลิตภณัฑ์ในกำรแลกเปล่ียนสินค้ำ หรือบริกำรในรูป

เงินตรำเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวิธีกำรก ำหนดรำคำนโยบำยและกลยุทธ์ต่ำงๆ อีกทั้งในกำรก ำหนด

รำคำผูจ้  ำหน่ำยจะตอ้งค ำนึงถึงคุณค่ำท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในมุมมองของลูกคำ้ ซ่ึงตอ้งพิจำรณำ

วำ่กำรยอมรับจำกลูกคำ้ในคุณค่ำของผลิตภณัฑน์ั้นๆ สูงกวำ่รำคำของผลิตภณัฑ ์ 

3. ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ( Place ) หมำยถึง สถำนท่ีใหบ้ริกำรในส่วนเร่ิมตน้ โดยกำรเลือก
ท ำเลท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจบริกำรนั้นมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่ โดยเฉพำะธุรกิจบริกำรท่ีลูกคำ้
ต้องไปรับ บริกำรในสถำนท่ีท่ีผูใ้ห้บริกำรจัดไว ้  ดังนั้นท ำเลท่ีตั้ งจึงเป็นตวัก ำหนดกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยท่ีจะเขำ้มำ ใช้บริกำรสถำนท่ีให้บริกำรจึงตอ้งสำมำรถครอบคลุมพื้นท่ีในกำรให้บริกำร
กลุ่มเป้ำหมำย ให้ไดม้ำกท่ีสุด และตอ้งพิจำรณำถึงท ำเลท่ีตั้งของคู่แข่งดว้ย ซ่ึงควำมส ำคญัของท ำเล
ท่ีตั้งจะมำกน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบัลกัษณะเฉพำะของธุรกิจบริกำรแต่ละประเภทธุรกิจบริกำรนั้น 
ช่องทำงกำรใหบ้ริกำรถือเป็น หน่ึงในยทุธศำสตร์ส ำคญัของกำรวำงกลยทุธ์ทำงกำรตลำดเพรำะหำก
สำมำรถหำช่องทำงเขำ้ถึงลูกคำ้ ไดม้ำกเท่ำไร ผลก ำไรก็จะเพิ่มสูงข้ึนมำกเท่ำนั้น  

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด ( Promotion ) เป็นกำรติดต่อส่ือสำรทำงขอ้มูลระหวำ่งผูข้ำยกบัผู ้
ซ้ือ เพื่อสร้ำงทศันคติและพฤติกรรมกำรซ้ือ ส่วนประสมกำรตลำดส่งเสริมกำรตลำด  (Marketing 
Mix ’s) หรือส่วนประสมในกำรติดต่อ ส่ือสำร  (Communication Mix) ประกอบด้วย  กำร
ติดต่อส่ือสำร โดยใช้พนกังำนขำยด ำเนินกำรขำย (Personal Selling) รวมทั้งกำรติดต่อส่ือสำรโดย
ไม่ใชบุ้คคล (Non Personal Selling) เคร่ืองมือในกำรติดต่อส่ือสำรมีหลำยประเภท ตอ้งใชห้ลกักำร
เลือกใช้ เคร่ืองมือส่ือสำรแบบประสมประสำนกัน (Integrated Marketing Communication) ซ่ึง
เคร่ืองมือ ส่งเสริมกำรตลำด ไดแ้ก่ )วรีะรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ , 2547, หนำ้ 161)  
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4.1 กำรส่ือสำรโดยใช้บุคคล  (Personal Communication) เป็นกำรใช้บุคคลใน กำร
ส่ือสำรไปยงัผูบ้ริโภคกล่ำวคือ กำรขำยโดยใช้พนกังำนขำย เส้นทำงของขอ้มูลข่ำวสำรจะเป็นไป 
แบบสองทำง (Two-Way Communication) ท ำให้พนกังำนผูใ้ห้บริกำรไดเ้รียนรู้และศึกษำเก่ียวกบั
ลูกค้ำโดยตรง และกำรส่ือสำรแบบปำกต่อปำก  (Word of Mouth Communication) เป็นกำรเล่ำ
ประสบกำรณ์โดยตรงจำกลูกคำ้รำยหน่ึงท่ีเคยใชบ้ริกำรไปสู่ลูกคำ้รำยอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลต่อกำรตดัสินใจ 
ของผูบ้ริโภคทั้งใน ทิศทำงดำ้นบวกและลบ 

4.2 กำรประชำสัมพนัธ์  (Public Relation) เช่น กำรจดัแถลงข่ำว กำรจดักิจกรรม พิเศษ
ข้ึน และกำรสนบัสนุนโครงกำรต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรตอบแทนต่อสังคม เช่นโครงกำร CSR เป็นตน้ เพื่อ
เป็นกำรกระตุน้ให้เกิดควำมสนใจและกำรจดจ ำท่ีดีต่อธุรกิจบริกำรโดยใช้วิธีต่ำงๆ    ให้ผูบ้ริโภค
จดจ ำ   
แบรนด์สินคำ้ได ้      และยงัเป็นกำรช่วยสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีในสำยตำผูบ้ริโภคแก่ธุรกิจบริกำรอีก
ดว้ย  

4.3 กำรโฆษณำ (Advertising) เป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเขำ้ใจในกำรบริกำร 
โดยผำ่นทำงส่ือโทรทศัน์ วทิย ุส่ิงพิมพต่์ำงๆ ส่ือออนไลน์ ส่ือกลำงแจง้ เช่น แผน่โฆษณำ โปสเตอร์ 
รวมไป ถึงส่ือกำรโฆษณำแบบเคล่ือนท่ี เช่น ป้ำยโฆษณำท่ีติดขำ้งขำ้งรถ ไฟฟ้ำ หรือส่ือแบบเจำะจง
เช่น  กำรส่ือสำรถึงผู ้บริโภคโดยตรงผ่ำนอีเมล์ หรือไปรษณีย์ ซ่ึงช่วยให้ส่งข่ำวสำรไปย ัง
กลุ่มเป้ำหมำยท่ี เฉพำะเจำะจงไดม้ำกกวำ่แบบอ่ืน  

4.4 อุปกรณ์เคร่ืองมือและกำรบริกำร (Instructional Materials) ได้แก่ กำรให้ ขอ้มูล
ผำ่นเวบ็ไซตข์องผูจ้  ำหน่ำย เช่น แผน่พบั ใบปลิว เป็นตน้ สำมำรถสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กบั
ผูใ้ชบ้ริกำรได ้ 

4.5 กำรออกแบบภำพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Design) เป็นองคป์ระกอบส ำคญั อยำ่ง
หน่ึงในกำรส่ือสำรทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจบริกำร กล่ำวคือ ป้ำยสัญลกัษณ์หนำ้ร้ำน เคร่ืองหมำย 
สัญลกัษณ์ ตวัอกัษร กำรใช้ส่ือรวมถึงเคร่ืองแบบพนักงำน ซ่ึงมีผลต่อกำรสร้ำงควำมจดจ ำ ของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อองคก์ร  

4.6 กำรส่งเสริมกำรขำย (Sale Promotion) หมำยถึง กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อ 14 กระตุน้
ให้ช่องทำงกำรขำยและพนกังำนสำมำรถขำยหรือให้บริกำรไดม้ำกข้ึน  อีกทั้งยงัเป็นกำรกระตุน้ให้
ลูกคำ้ท ำกำรตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริกำรเร็วข้ึนหรือมำกข้ึนในช่วงท่ีท ำโปรโมชัน่ เช่น กำรแลกซ้ือ
และ รับสิทธิพิเศษต่ำงๆ หรือจดัรำยกำรซ้ือ 1 แถม 1 เป็นตน้  

5. บุคลำกร  (People) หรือพนักงำน (Employees) หมำยถึง พนักงำนผูใ้ห้บริกำร  เป็น
องค์ประกอบท่ีส ำคญัในกระบวนกำรผลิตและบริกำร ซ่ึงตอ้งผ่ำนกำรคดัเลือก (Selection) กำร
ฝึกอบรม (Training) และกำรจูงใจพนักงำนเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้  
กลุ่มเป้ำหมำยได้ และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัลูกคำ้ได้เหนือคู่แข่ง  ดงันั้นเพื่อคุณภำพในกำร
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บริกำร องคก์รจึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรอบรมพนกังำน มีกำรสนบัสนุนท่ีจ ำเป็น ในกำรมอบหมำยอ ำนำจ
และหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ เพื่อสร้ำงพนกังำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมน่ำเช่ือถือ มีทศันคติ
ท่ีดีควำมรับผิดชอบ มีประสิทธิภำพในกำรส่ือสำรกบัลูกคำ้ มีควำมสำมำรถ ในกำรแกปั้ญหำต่ำงๆ 
รวมถึงมี ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ 

6. ลักษณะทำงกำยภำพ  (Physical Evidence &Presentation) หมำยถึง  ส่ิงท่ีปรำกฏแก่
สำธำรณชนเพื่อสร้ำงคุณค่ำใหก้บัลูกคำ้ (Customer Value Proposition) และช่วยส่ือใหผู้บ้ริโภครับรู้
ถึงภำพลักษณ์และคุณภำพของกำรบริกำร เช่น ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร ควำมสะอำด หรือ 
ประโยชน์อ่ืนๆ ลักษณะทำงกำยภำพอำจได้แก่ กำรตกแต่งภำยใน วสัดุตกแต่ง โครงสร้ำงทำง     
สถำปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์และกำรวำงผงัร้ำน สภำพแวดลอ้มของสถำนท่ีใหบ้ริกำร   กำรออกแบบ  
ตกแต่งและแบ่งสัดส่วนของพื้นท่ีภำยในอำคำร  และลกัษณะกำยภำพอ่ืนๆ ท่ีสำมำรดึงดูดลูกคำ้ท ำ
ให้ ลูกคำ้มองเห็นภำพกำรให้บริกำรไดอ้ย่ำงชดัเจน รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้ำงๆท่ีมีไว้
ให้บริกำรต่ำงๆเป็นต้น บรรยำกำศในร้ำนคำ้จะต้องตอบโจทย์กบัควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย  

7. กระบวนกำรใหบ้ริกำร (Process) หมำยถึง กระบวนกำรใหบ้ริกำรเพื่อส่งมอบคุณภำพใน
กำรให้บริกำรไดอ้ยำ่งประทบัใจลูกคำ้และรวดเร็ว (Customer Satisfaction) กระบวนกำรให้บริกำร 
เป็นส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีควำมส ำคญัมำก ต้องอำศัยพนักงำนท่ีมีประสิทธิภำพ หรือ
เคร่ืองมือทนัสมยัท่ีก่อให้เกิดกำรสร้ำงกระบวนกำรบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพได ้ ซ่ึงใน
แต่ละขั้นตอนจะตอ้งมีกำรเช่ือมโยงกนัไดเ้ป็นอยำ่งดี หำกมีขั้นตอนไหนผิดพลำดเพียงขั้นตอนเดียว
ก็จะท ำให้กำรบริกำรอำจไม่เป็นท่ีประทบัใจแก่ลูกค้ำ หรือไม่มีคุณภำพเท่ำท่ีควรกำรปรับปรุง
กระบวนกำรให้บริกำร จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งท ำอย่ำงสม ่ำเสมอและจริงจงัจะตอ้งออกเป็นนโยบำยและ
แผนกำรปฏิบติัให้เป็นกิจจะลกัษณะอีกทั้งยงัตอ้งอำศยักำรระดมควำมคิดเห็นจำกทั้งพนกังำนและ
ลูกคำ้ http://dspace.bu.ac.th/bitstream/17/1/siripa_kitp.pdf) 
 
5. งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัโครงกำร 

ณัฎฐกำนต ์  ศรีษะเกต (2559) ศึกษำเร่ืองแผนธุรกิจเพื่อสร้ำงธุรกิจใหม่ธุรกิจบริกำรซกัอบ
รีด โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี1) เพื่อศึกษำสภำพแวดลอ้มภำยในองคก์รรูปแบบกำรบริหำรจดักำรกล
ยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์กำรตลำดของสถำนบริกำรซักอบรีด  2 )เพื่อศึกษำวิเครำะห์สภำพแวดลอ้ม
ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรซักอบรีด 3) เพื่อก ำหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์
กำรตลำดท่ีมีประสิทธิภำพต่อสถำนท่ีบริกำรซกัอบรีด ผลกำรวจิยั/ผลกำรด ำเนินโครงกำรปรำกฏวำ่  
กำรศึกษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง เร่ืองแผนธุรกิจเพื่อสร้ำง ธุรกิจใหม่ธุรกิจซกัอบรีดน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 
1)เพื่อศึกษำสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร   รูปแบบกำรบริหำรจดักำรกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์
กำรตลำดของสถำนบริกำรซักอบรีด 2) เพื่อศึกษำวิเครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยนอกท่ีส่งผลต่อกำร
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ด ำเนินธุรกิจ บริกำรซกัอบรีด 3) เพื่อก ำหนดกลยทุธ์ธุรกิจและกลยทุธ์กำรตลำดท่ีมีประสิทธิภำพต่อ
สถำนท่ีบริกำรซกัอบรีด โดยใชแ้บบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล และทดสอบ
ควำมตรงของเน้ือหำและควำมน่ำเช่ือถือด้วยวิธีของครอนบำร์คกบักลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 200 คน 
ผลกำรวิจยัพบว่ำ ปัจจยัท่ีมีส่วนส ำคญัในกำรให้บริกำรอยู่ในระดบัมำกมีค่ำเฉล่ีย 3.89 ปัจจยัดำ้น
ผลิตภณัฑ์ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉล่ีย 3.85 ปัจจยัด้ำนรำคำภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ค่ำเฉล่ีย 3.91 ปัจจยัด้ำนสถำนท่ีตั้งในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก 3.88 และ ปัจจยัด้ำนกำรส่งเสริม
กำรตลำด ในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก 3.76 

เบญจวรรณ มงคลชำติ (2557) กำรศึกษำควำมพึงพอใจท่ีมีผลต่อกำรใชบริกำรร้ำนซกัอบ
รีดของประชำชน จงัหวดันครรำชสีมำ วตัถุประสงคข์องกำรวิจยัเชิงส ำรวจน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 
ศึกษำพฤติกรรมกำรใช ้บริกำรร้ำนซกัอบรีดของผูบ้ริโภคในเขตอ ำเภอ เมือง จงัหวดันครรำชสีมำ 2) 
ศึกษำปัจจยัส่วน ประสมกำรตลำดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจ เลือกใช้บริกำรร้ำนซักอบรีดของ
ผูบ้ริโภค ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยัได้แก่ผูใ้ช้บริกำรร้ำน ซักอบรีดในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดั 
นครรำชสีมำ ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีใช ้เท่ำกบั 400 เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถำม เป็นเคร่ืองมือ 
กำรคดัเลือกกลุ่มตวัอยำ่ง เป็นแบบตำมควำมสะดวก )Convenience Sampling) ผลกำรศึกษำ พบวำ่ 
กลุ่มตวัอย่ำง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง )ร้อยละ 60.00) มีอำยุ ระหว่ำง 30ปีถึง 39 ปี )ร้อยละ 37.50) 
สถำนภำพโสด )ร้อยละ 53.27) กำรศึกษำ ปริญญำตรี )ร้อยละ 68.53) เป็นพนกังำน/ ลูกจำ้งเอกชน 

)ร้อยละ 55.28) รำยไดร้ะหวำ่ง 10,000 ถึง 30,000 บำท )ร้อยละ 55.00) อำศยั บำ้นส่วนตวั )ร้อยละ 
53.00) สมำชิกใน ครอบครัว 3 ถึง 4 คน )ร้อยละ 41.00) ใช้ บริกำรร้ำนซักอบรีด ช่วงเวลำ หลงั 
17.00 น. เป็นตน้ไป )ร้อยละ 65.00) ใชบ้ริกำรทุก ประเภทท่ีทำงร้ำนให้บริกำร เหตุผลส ำคญัคือ ไม่
มีเวลำวำ่ง ควำมถ่ีในกำรใชบ้ริกำร 1-2 คร้ัง ต่อสัปดำห์ค่ำใชจ่้ำยในกำรใชบ้ริกำรต่อ สัปดำห์คือ 101 
ถึง 200 บำท จ ำนวนผำ้โดย เฉล่ียท่ีน ำมำซกัอบรีด  /ซกัแหง้ หรือรีดอยำ่ง  เดียวในแต่ละคร้ังคือ 6 ถึง 
10 ช้ิน รูปแบบกำร คิดค่ำบริกำรในกำรซักอบรีดคือต่อช้ิน ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ อำยุมี 
ควำมสัมพนัธ์กบัค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำร สถำนภำพสมรสมีควำมสัมพนัธ์กบัค่ำใช้จ่ำย และ 
อิทธิพลของบุคคลในกำรใชบ้ริกำร ระดบั กำรศึกษำมีควำม สัมพนั ธ์กบัช่วงเวลำ และ ค่ำใชจ่้ำยใน
กำรใช้บริกำร อำชีพมี ควำมสัมพนัธ์กบัช่วงเวลำ ประเภทกำรใช้ บริกำร ควำมถ่ีในกำรให้บริกำร 
ค่ำใชจ่้ำย และ อิทธิพลของบุคคลในกำรใชบ้ริกำร รำยไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือนมีควำมสัมพนัธ์กบัประเภท
ของกำรใช้ บริกำร และ ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำรสถำนท่ี อยู่อำศยัมีควำมสัมพนัธ์กบัช่วงเวลำ 
ประเภท ของกำรใชบ้ริกำร ค่ำใชจ่้ำย และ อิทธิพลของ บุคคลในกำรใชบ้ริกำรและจ ำนวนสมำชิก
ใน ครอบครัวมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมถ่ีในกำรใช ้บริกำร อิทธิพลของบุคคล และ รูปแบบกำร คิด
ค่ำบริกำร ผลกำรศึกษำยงัพบว่ำ ปัจจยัส่วน ประสมกำรตลำดท่ีมีควำมส ำคญัมำกท่ีสุดต่อ กำร
ตดัสินใจใช้บริกำรร้ำนซักอบรีดคือ ดำ้น คุณภำพบริกำร รองลงมำคือ ดำ้นกำรส่งเสริม กำรตลำด 
และท่ีใหค้วำมส ำคญันอ้ยท่ีสุดคือ ดำ้นรำคำและวธีิกำรช ำระเงิน 
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กันตพงศ์ ฤทธ์ิวีระเดช (2557) แผนธุรกิจร้ำนบริกำรซักรีด กำรจัดท ำแผนธุรกิจน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำง  โอกำส ปัญหำอุปสรรคก่อนท่ีจะ
เร่ิมท ำกำรประกอบกำร เป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผนธุรกิจให้สำมำรถด ำเนินไปไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภำพท่ีสุด แผนธุรกิจน้ีด ำเนินข้ึนเพื่อศึกษำควำมเป็นไปไดข้องกำรจดัตั้งธุรกิจบริกำร
ร้ำนซักรีด Washer Washing ร้ำนซักรีดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมโดยเป็นกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ 
เทคนิคและ วีธีกำรในกำรจดัท ำแผนคือ กำรวิเครำะห์สภำพแวดลอ้ม กำรวิเครำะห์กำรแข่งขนั และ
กำรส ำรวจในรูปแบบของแบบสอบถำมกบัตวัอยำ่ง จ  ำนวน 200 คน โดยใชว้ิธีสุ่มแบบง่ำย (Simple 
Random Sampling) สถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้คือ สถิติเชิงพรรณนำ ไดแ้ก่ ค่ำร้อยละ
และค่ำเฉล่ีย ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัแวดลอ้มภำยในพบวำ่ เป็นธุรกิจขนำดเล็ก ใชเ้งินลงทุนไม่สูง มี
โครงสร้ำงไม่ ซับซ้อน จึงท ำให้กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนนั้นง่ำยและคล่องตวั และเน่ืองจำก
เป็นเจำ้ของแต่เพียง ผูเ้ดียวจึงมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจทนัทีและผลกำรวิจยัภำยนอกพบว่ำ กระแส
นิยมของกำรรักษำ ส่ิงแวดลอ้มเป็นกระแสนิยมท่ีผูบ้ริโภคก ำลงัต่ืนตวัมำก และควำมเร่งรีบของกำร
ใชชี้วติในเมือง ท ำใหมี้เวลำนอ้ยลงในเร่ืองกำรแข่งขนัพบวำ่มีควำมรุนแรงมำกแต่ทำงร้ำนเนน้สร้ำง
ควำมแตกต่ำงของธุรกิจ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งจึงพบว่ำไดเ้ปรียบในเร่ืองของกำรบริกำรรับ-ส่ง
เส้ือผำ้ฟรีถึงบำ้น ซ่ึงเป็น บริกำรท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรมำกท่ีสุด และมีมำตรฐำน ASTM WK35985 คือ 
กำรซกัรีดท่ีเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิงท่ีส่งผลใหลู้กคำ้ตดัสินใจใชบ้ริกำรมำกท่ีสุด และขอ้เสีย
เปรียบคือ รำคำท่ีสูงกวำ่ บริกำรซกัรีดทัว่ไป จึงเป็นท่ีมำของกำรสร้ำงกลยุทธ์บริกำรรับ-ส่งเส้ือผำ้
ฟรีถึงบำ้น 
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บทที ่3 
วธิีกำรด ำเนินโครงกำร 

วธีิกำรด ำเนินกำร 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมกำร 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริกำร 
2. ประชุมวำงแผนงำน วำงรูปแบบงำน และจดัสรรงบประมำณ 
3. ร่ำงโครงกำรเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำโครงกำร 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท ำธุรกิจบริกำร 
5. จดัเตรียมสถำนท่ีในกำรลงมือปฏิบติังำน 
6. จดัท ำแผนธุรกิจ แผนกลยทุธ์ และกำรส่งเสริมกำรตลำด  

ขั้นที ่2 ขั้นด ำเนินกำร  
1. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์ และสถำนท่ีปฏิบติังำน 
2. ทดลองปฏิบติักำรบริกำรและประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
3. ปฏิบติัด ำเนินงำนธุรกิจตำมขั้นตอนกำรบริกำร ท่ีวำงแผนไว ้
4. จดักิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรตลำด 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนบริกำร และงบประมำณก ำไร ขำดทุน 

2. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจลูกคำ้ 

3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
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ขั้นตอนด ำเนินงำน 

ขั้นตอนด ำเนินกำร 
ปี 2562 ปี 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริกำร         

2. ประชุมวำงแผนงำน วำงรูปแบบ

งำน และจดัสรรงบประมำณ 

        

3. ร่ำงโครงกำรเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำ

โครงกำร 

        

4. จดัท ำแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์

และกำรส่งเสริมกำรตลำด 

        

5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถำนท่ี

ท่ีจะท ำธุรกิจบริกำร 
        

6. ลงมือปฏิบติังำนตำมแผนงำนและ

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีวำงไว ้
       

7. สรุปผลกำรปฏิบติังำน          

8. ส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน          

วนั เวลำ สถำนที่ 

 เร่ิมด ำเนินงำนตั้งแต่ มิถุนำยน 2562 ถึง กุมภำพนัธ์ 2563 

สถำนท่ีปฏิบติังำน  บำ้นเลขท่ี 220/134 ซ.มงักร ต.แพรกษำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280
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งบประมำณ และวสัดุอุปกรณ์ 

 งบประมำณในกำรลงทุน เป็นเงิน 3,000 บำท 

1.   วตัถุดิบ 

ผงซักฟอก         500  บำท 

น ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม         350  บำท 

น ำ้ยำรีดผ้ำเรียบ         500   บำท 

น ำ้ยำซักผ้ำขำว         100 บำท 

2.   อุปกรณ์ 

เคร่ืองซักผ้ำ          -   บำท 

เตำรีด                 -  บำท 

โต๊ะรีดผ้ำ              - บำท 

ไม้แขวนเส้ือ         50 บำท 

3.  เบ็ดเตลด็ 

ค่ำเคร่ืองแบบพนักงำน)300*3(       900 บำท 

ค่ำส่ือ / โฆษณำ / ป้ำยร้ำน         600     บำท 

รวม           3,000    บำท 
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กำรจัดท ำแผนธุรกจิ 

1. บทสรุปผู้บริหำร 

ธุรกิจบริกำร บีเอ็มซกัรีด เป็นธุรกิจท่ีตอ้งกำรพฒันำกำรให้บริกำรกบัลูกคำ้เป้ำหมำย โดย

เร่ิมก่อตั้งกิจกำรเม่ือวนัท่ี  14  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ตั้งอยูท่ี่ 220/134 ซ.มงักร ต.แพรกษำ อ.เมือง จ.

สมุทรปรำกำร 10280 ผูก่้อตั้งกิจกำรคือ คุณประภำพร ค ำทธ์ิ และ คุณกญัญณชั หำญจิตต ์โดยเกิดข้ึน

จำกปัญหำของผูป้ระกอบกำรเองท่ีไดเ้ขำ้ไปใชบ้ริกำรร้ำนซกัรีดแห่งหน่ึง และมีปัญหำเกิดข้ึนหลงั

กำรให้บริกำรก็คือ ผำ้ไม่เรียบ มีกล่ินอับ รวมถึงกำรบริกำรท่ีไม่ทันเวลำในกำรนัดรับเส้ือผำ้ 

ผูป้ระกอบกำรจึงเกิดควำมคิดริเร่ิมธุรกิจบริกำรซักรีด โดยเน้นกำรให้บริกำรลูกคำ้ท่ีสะดวกและ

รวดเร็ว เพรำะเรำเขำ้ใจปัญหำท่ีวำ่บำงคร้ังลูกคำ้เอำเส้ือผำ้มำซกัรีด เพื่อตอ้งกำรน ำชุดไปใชแ้ต่บำง

ร้ำนกลบับริกำรให้ไม่ทนัเวลำหรือเกิดปัญหำ แต่ทำงร้ำนของเรำมีกำรรับประกนัว่ำจะไม่ให้เกิด

เหตุกำรณ์แบบนั้นเม่ือคุณมำใชบ้ริกำรร้ำน บีเอ็มซกัรีด เพรำะเรำเล็งเห็นควำมส ำคญัของลูกคำ้เป็น

อนัดบัแรก  สภำวะกำรแข่งขนัมีกำรแข่งขนัท่ีสูงเพรำะมีธุรกิจซักรีดเปิดเป็นจ ำนวนมำกท ำให้

ผูใ้ช้บริกำรมีทำงเลือกเยอะจึงท ำให้เกิดกำรแยง่ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดทำงบริษทัจึงจ ำเป็นตอ้งหำ

จุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยเช่นกำรมีบริกำรรับส่งเส้ือผำ้ถึงบำ้นท่ีช่วยให้ลูกคำ้สะดวกและไม่ต้อง

เสียเวลำมำรับผำ้เอง กำรตรงต่อเวลำ และกำรดูแลเอำใจใส่ลูกคำ้หลงักำรให้บริกำร เพื่อสร้ำงควำม

ประทบัใจให้กบัลูกคำ้ท่ีมำใช้บริกำร กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษำ 

กลุ่มขำ้รำชกำร  กลุ่มบุคคลท ำงำน บริษทัเอกชนท่ีไม่มีเวลำวำ่ง ในกำรท ำงำนบำ้นของตนเอง 

กลยุทธ์ทำงกำรตลำดดำ้นกำรบริกำรมีกำรให้บริกำรซกัรีดทัว่ไป เป็นกำรซกัรีดแบบปกติ

แต่ทำงร้ำนมีบริกำรน ้ ำยำปรับผำ้นุ่มให้เลือก 3 แบรนด์ คือ  Dowhy , Hygiene , Comfort  กำร

ให้บริกำรซกัรีดเหมำ  เป็นบริกำรซกัรีดแบบเหมำ กำรให้บริกำรซกัผำ้นวมหรือชุดเคร่ืองนอน กำร

ให้บริกำรรับ-ส่งเส้ือผำ้ กำรรับ-ส่งเส้ือผำ้เป็นบริกำรเสริมส ำหรับทุกท่ำน ท่ีให้ลูกคำ้ไม่ตอ้งมำส่ง

สินคำ้ท่ีร้ำนเอง โดยกำรบริกำรรับส่งสินคำ้ฟรีในระยะทำงไม่เกิน 3 กิโลเมตร จำกท่ีตั้งของร้ำน ถำ้

เกินจำกนั้นคิดตำมระยะทำงกิโลเมตรละ 50 บำท (เม่ือลูกคำ้ใชบ้ริกำรเกิน 2,000 บำท) และทำงร้ำน

มีกำรรับประกนัสินคำ้ให้กบัลูกคำ้เม่ือเส้ือผำ้ของลูกคำ้ช ำรุดหรือเสียหำยจำกทำงร้ำนบีเอ็มซักรีด

จริงทำงร้ำนจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้ 20% ของรำคำเส้ือผำ้เท่ำนั้นทุกกรณีเพื่อเป็นกำรรับประกนัให้

ลูกคำ้ไวว้ำงใจกำรให้บริกำรของทำงร้ำน บีเอ็มซกัรีด ดำ้นรำคำของทำงร้ำนบีเอ็มซกัรีดจะตั้งรำคำ

ให้ต ่ำกวำ่คู่แข่งเล็กนอ้ย เพื่อเป็นทำงเลือกให้กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรำยไดป้ำนกลำงสำมำรถเขำ้มำใช้

บริกำรได ้และเพิ่มควำมสะดวกใหก้บัลูกคำ้โดยลูกคำ้สำมำรถเลือกช ำระเป็นเงินสด หรือ โอนช ำระ

เงินผำ่นบญัชีธนำคำรของทำงร้ำนบีเอ็มไดต้ำมเลขท่ีบญัชีของร้ำนไม่มีขั้นต ่ำ(กรณีท่ีลืมพกเงินสด
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ติดตวัหรือเงินสดไม่พอจ่ำย) ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ธุรกิจน้ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนท่ีมีคนอำศยั

อยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ใกลอ้พำร์ทเมน้ท ์และสถำนท่ีรำชกำร ท ำให้คนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลำเร่ง

รีบในกำรท ำงำนจึงไม่มีเวลำในกำรท ำควำมสะอำดผำ้ กำรตั้งท ำเลตรงน้ีอำจท ำใหมี้จ ำนวนลูกคำ้มำ

ใช้บริกำรมำกข้ึนอีกดว้ย ลูกคำ้สำมำรถจองคิวและสอบถำมขอ้มูลกำรให้บริกำรได้ตำมช่องทำง

หลักในหน้ำเพจ FACEBOOK และ INSTAGRAM ของทำงร้ำนบีเอ็มซักรีด ด้ำนกำรส่งเสริม

กำรตลำดของทำงร้ำนจะมีกำรสะสมแต้ม เพื่อให้ลูกค้ำได้เข้ำมำใช้บริกำรเพื่อให้ลูกค้ำเกิด

พฤติกรรมกำรซ้ือซ ้ ำ มีกำรจดัโปรโมชัน่ และประชำสัมพนัธ์ผำ่นทำง Social Media  

โดยแนวโนม้ของธุรกิจประเภทน้ีนั้นผูป้ระกอบกำรมองวำ่ธุรกิจน้ีนั้นสำมำรถเจริญเติบโต

ไดอี้ก โดยวิเครำะห์จำกกระแสของคอนโด ห้องเช่ำ และอพำร์ทเมน้ต ์ ฯ ใน พื้นท่ีสมุทรปรำกำร ท่ี

เกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง และคิดวำ่ธุรกิจน้ีน่ำจะไปไดดี้ เพรำะผูป้ระกอบกำรมองวำ่ลูกคำ้กลุ่มคอนโด 

ห้องเช่ำ และ  อพำร์ทเมน้ต ์ฯ ส่วนใหญ่จะไม่มีเวลำซกัรีดผำ้เอง อีกทั้งค่ำบริกำรของร้ำน บีเอ็มซกั

รีด ท่ีไม่ไดมี้รำคำแพงจนเกินไป กลุ่มลูกคำ้สำมำรถใชเ้งินตรงน้ีคุม้ค่ำกบัคุณภำพในกำรให้บริกำร 

และในอนำคตก็มีกำรเตรียมวำงแผนในกำรพฒันำต่อยอดธุรกิจบริกำรซักรีดดว้ยกำรขยำยสำขำ

เพิ่มข้ึน 
 

2.  วตัถุประสงค์ในกำรน ำเสนอแผนธุรกจิ 

 เป็นกำรน ำเสนอธุรกิจน้ีต่อ ผูร่้วมทุนในธุรกิจ 

โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ 

1. เพื่อกำรวำงแผนในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ 
2. เพื่อใหป้ฏิบติังำนตำมแผนกำรท่ีก ำหนดใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 

โดยมีเงื่อนไขดังนี ้

1. ผูร่้วมลงทุนจะตอ้งรับผดิชอบกำรบริหำรจดักำรภำยในของบริษทัร่วมกนั 
2. เม่ือบริษทัไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมท่ีก ำหนด จะมีกำรปันผลใหก้บัผูร่้วมทุน ทุก ๆ 1 ปี 
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3.  ควำมเป็นมำของธุรกจิ  

     3.1 ประวตัิควำมเป็นมำ หรือ แนวคิดในกำรจัดตั้งธุรกจิ  

ประวตัิของกจิกำร / ผู้เร่ิมกจิกำร  

ธุรกิจบริกำร บีเอ็มซกัรีด เป็นธุรกิจท่ีตอ้งกำรพฒันำกำรให้บริกำรกบัลูกคำ้เป้ำหมำย โดย

เร่ิมก่อตั้งกิจกำรเม่ือวนัท่ี 14  มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ก่อตั้งโดย นำงสำวประภำพร  ค ำฤทธ์ิ   

  นำงสำวกญัญณชั    หำญจิตต ์ 

ทีอ่ยู่  220/134 ซ.มงักร ต.แพรกษำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 

แนวควำมคิดในกำรก่อตั้งกจิกำร 

             โดยเกิดข้ึนจำกปัญหำของผูป้ระกอบกำรเองท่ีไดเ้ขำ้ไปใชบ้ริกำรร้ำนซกัรีดแห่งหน่ึง และมี

ปัญหำเกิดข้ึนหลงักำรใหบ้ริกำรก็คือ ผำ้ไม่เรียบ มีกล่ินอบั รวมถึงกำรบริกำรท่ีไม่ทนัเวลำในกำรนดั

รับเส้ือผำ้ ผูป้ระกอบกำรจึงเกิดควำมคิดริเร่ิมธุรกิจบริกำรซักรีด โดยเน้นกำรให้บริกำรลูกค้ำท่ี

สะดวกและรวดเร็ว เพรำะเรำเขำ้ใจปัญหำท่ีวำ่บำงคร้ังลูกคำ้เอำเส้ือผำ้มำซกัรีด เพื่อตอ้งกำรน ำชุด

ไปใชแ้ต่บำงร้ำนกลบับริกำรให้ไม่ทนัเวลำหรือเกิดปัญหำ แต่ทำงร้ำนของเรำมีกำรรับประกนัวำ่จะ

ไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์แบบนั้นเม่ือคุณมำใชบ้ริกำรร้ำน บีเอ็มซกัรีด เพรำะเรำเล็งเห็นควำมส ำคญัของ

ลูกคำ้เป็นอนัดบัแรก 

 

     3.2  ขั้นตอนกำรเร่ิมด ำเนินงำน  

 

ล ำดบั รำยกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำท่ีคำดวำ่ 
จะแลว้เสร็จ 

1. ประชุมวำงแผนธุรกิจ 2 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 
2. เลือกธุรกิจท่ีจะท ำ 2 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 
3. จดัซ้ืออุปกรณ์ในกำรบริกำร 1 สัปดำห์ 1 สัปดำห์ 
4. หำท ำเลท่ีตั้ง 1 สัปดำห์ 1 สัปดำห์ 
5. ประเมินสรุปผล 2 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 

รวมระยะเวลำทั้งส้ิน 8 สัปดำห์ 8 สัปดำห์ 
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4. กำรบริกำร 

4.1 รำยละเอยีดกำรบริกำร  

1. บริกำรซักรีดธรรมดำ )เส้ือผ้ำทัว่ไป(  

เป็นกำรซักรีดแบบปกติโดยใช้น ้ ำยำซกัทัว่ไปแต่ก็เป็นน ้ ำยำสูตรเขม้ขน้ของคือ  Dowhy , 

Hygiene , Comfort    ท่ีมีกล่ินหอมติดทนนำนโดยคิดรำคำเป็นรำยตวั 20 – 30 บำทต่อช้ิน 

2. บริกำรซักผ้ำนวม / ชุดเคร่ืองนอน   

เป็นบริกำรซกัผำ้นวม และ ชุดเคร่ืองนอน โดยจะคิดเป็นรำคำเดียวกนัชุดละ 80 บำท  

3. กำรรับประกนัสินค้ำ 

ร้ำนบีเอ็มซักรีดมีกำรรับประกนัเส้ือผำ้ในกรณีท่ีเส้ือผำ้ช ำรุดหรือเสียหำยจำกทำงร้ำนจริง 

โดยทำงร้ำนจะรับผดิชอบใหลู้กคำ้ 100 %  

ภำพกำรบริกำร 

 

 

5.  กำรวเิครำะห์อุตสำหกรรม และกำรวเิครำะห์ตลำด 

     5.1  สภำวะอุตสำหกรรม และสภำวะตลำด 

เน่ืองจำกธุรกิจซกัรีดเป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ท ำใหส้ำมำรถเขำ้สู่ธุรกิจประเภทน้ี

ไดง่้ำยท ำให้ธุรกิจบริกำรซกัรีดมีคู่แข่งเกิดข้ึนเป็นจ ำนวนมำก และส่งผลให้ธุรกิจน้ีมีกำรแข่งขนัท่ี

รุนแรงข้ึน เพื่อท่ีจะแย่งลูกคำ้กนั  และอุตสำหกรรมประเภทน้ีมีควำมผนัผวนตำมเศรษฐกิจของ

ประเทศ เพรำะเม่ือเศรษฐกิจตกต ่ำลง ลูกคำ้ก็เลือกท่ีจะประหยดัเงิน โดยกำรซกัรีดเองท่ีบำ้น ดงันั้น

กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมกำรบริกำรซกัรีดมีผลในเชิงลบต่อควำมน่ำสนใจธุรกิจประเภทน้ี 
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 5.2 กำรแบ่งส่วนตลำด และส่วนแบ่งทำงกำรตลำด  

มีกำรแข่งขนัท่ีสูงเพรำะมีธุรกิจซกัรีดเปิดเป็นจ ำนวนมำก ท ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรมีทำงเลือกเยอะ 

จึงท ำใหเ้กิดกำรแยง่ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ทำงบริษทัจึงจ ำเป็นตอ้งหำจุดเด่นและแกไ้ขจุดดอ้ย เช่น

กำรมีบริกำรรับส่งเส้ือผำ้ถึงบำ้นท่ีช่วยให้ลูกคำ้สะดวกและไม่ตอ้งเสียเวลำมำรับผำ้เอง กำรตรงต่อ

เวลำ และกำรดูแลเอำใจใส่ลูกคำ้หลงักำรให้บริกำร เพื่อสร้ำงควำมประทบัใจให้กบัลูกคำ้ท่ีมำใช้

บริกำร 

 

5.3 แนวโน้มทำงกำรตลำด 

โดยแนวโนม้ของธุรกิจประเภทน้ีนั้นผูป้ระกอบกำรมองว่ำธุรกิจน้ีนั้นสำมำรถเจริญเติบโต

ไดอี้ก โดยวิเครำะห์จำกกระแสของคอนโด ห้องเช่ำ และอพำร์ทเมน้ต ์ ฯ ใน พื้นท่ีสมุทรปรำกำร ท่ี

เกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองและคิดว่ำธุรกิจน้ีน่ำจะไปไดดี้ เพรำะผูป้ระกอบกำรมองว่ำลูกคำ้กลุ่มคอนโด 

หอ้งเช่ำและอพำร์ทเมน้ต ์ฯ ส่วนใหญ่จะไม่มีเวลำซกัรีดผำ้เอง อีกทั้งค่ำบริกำรของร้ำนบีเอม็ซกัรีด ท่ี

ไม่ไดมี้รำคำแพงจนเกินไป กลุ่มลูกคำ้สำมำรถใชเ้งินตรงน้ีคุม้ค่ำกบัคุณภำพในกำรใหบ้ริกำร และใน

อนำคตก็มีกำรเตรียมวำงแผนในกำรพฒันำต่อยอดธุรกิจบริกำรซกัรีดดว้ยกำรขยำยสำขำเพิ่มข้ึน 
   

   5.4 ตลำดเป้ำหมำย 

กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษำ กลุ่มขำ้รำชกำร  กลุ่มบุคคลท ำงำนบริษทัเอกชนท่ีไม่มีเวลำว่ำง ใน

กำรท ำงำนบำ้นของตนเอง 

 

 5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้ำ 

เกณฑ์ทำงภูมิศำสตร์  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีพกัอำศยัอยูต่ำมคอนโด ห้องเช่ำ และอพำร์ทเมน้ต ์ฯ ท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง

สถำนท่ีประกอบกำร อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 

เกณฑ์ทำงด้ำนประชำกร 

กลุ่มนกัเรียน-นกัศึกษำ และกลุ่มขำ้รำชกำร เพรำะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งอำศยัเวลำอยูภ่ำยนอกบำ้น 

ไม่มีเวลำในกำรดูแลซกัรีดเส้ือผำ้เอง 

เกณฑ์ทำงด้ำนจิตวทิยำ  

กลุ่มขำ้รำชกำรเพรำะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งเขำ้สังคมและพบปะผูค้นจ ำนวนมำก   
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เกณฑ์ทำงด้ำนพฤติกรรม 

กลุ่มผู ้บ ริโภคท่ีไม่ มี เวลำในกำรซักผ้ำและมีควำมเ ร่ง รีบซ่ึงมี เวลำจ ำกัดมำกใน

ชีวิตประจ ำวนั จึงต้องกำรใช้บริกำรร้ำนซักรีดเพื่อให้ตนเองได้รับควำมสะดวกสบำยและ

ประหยดัเวลำในกำรพกัผอ่นมำกข้ึน  

 5.6 สภำพกำรแข่งขัน 

 
ท่ีมำ : มูลค่ำตลำดซกัอบรีดไทย. (2558). ไทยรัฐออนไลน์. สืบคน้จำhttps://youtu.be/hsRj22mK5u0 

 จำกขอ้มูลดำ้นบนแสดงให้เห็นวำ่ระดบักำรแข่งขนัอยูใ่นระดบัท่ีสูงมำก เพรำะเป็นธุรกิจท่ี

สำมำรถเปิดไดง่้ำยและใชเ้งินลงทุนไม่มำก รวมถึงกำรไม่ตอ้งใชค้วำมรู้มำกในกำรบริหำรจดักำร จึง

ท ำให้มีกำรแข่งขนักำรบริกำรซกัรีดเกิดข้ึนเป็นจ ำนวนมำก และเป็นกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน เพรำะ

ตอ้งกำรแยง่ลูกคำ้ใหม้ำใชบ้ริกำรร้ำนตนเองใหม้ำกท่ีสุด 

   5.7  คู่แข่งขัน 

1) I-KLEAN Laundry 

2) Fong Fab Laundry 

3) Londricare Laundry 

 

 

 

 

  

 

https://youtu.be/hsRj22mK5u0
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  5.8 รำยละเอยีดเปรียบเทยีบผู้แข่งขัน 

     

 
 
 

กำร
เปรียบเทยีบ 

ธุรกจิของเรำ 
BM Laundry 

service 

คู่แข่งขันที ่1 
I-KLEAN 
Laundry 

คู่แข่งขันที ่2 
Fong Fab 
Laundry 

คู่แข่งขันที ่3 
Londricare 

Laundry 

ด้ำนบริกำร ซกัรีด ซกั รีด ซกัรีด ซกัรีด 

 
ด้ำนรำคำ 

 

20   ช้ิน  500    บำท 
30   ช้ิน  700    บำท 
50   ช้ิน  1,000 บำท 
ชุดเคร่ืองนอน 80 

บำท 
ซกัเหมำกิโลละ 110 

บำท 

 
ซกัรีดแบบซกั

เคร่ือง 
20   ช้ิน  500    

บำท 
30   ช้ิน  700    

บำท 
50   ช้ิน  1,000 

บำท 
 

ซกัรีดแบบซกั
เคร่ือง 

20   ช้ิน  500    
บำท 

30   ช้ิน  700    
บำท 

50   ช้ิน  1,000 
บำท 

 

ซกัรีดแบบซกั
เคร่ือง 

20   ช้ิน  500    
บำท 

30   ช้ิน  700    
บำท 

50   ช้ิน  1,000 
บำท 

 

 
ด้ำนช่องทำง

กำรจัด
จ ำหน่ำย 

 

-  เฟ่ืองฟ้ำ15 ซอย
มงักร 
- ช่องทำงออนไลน์ 
Facebook,Instagrm 

หำ้งมำร์เก็ตวลิเลจ
สุวรรณภูมิ 
ชั้น 3 

หำ้งบ๊ิกซี 
สำขำ บำงพลี 

ชั้น 1 

อพำร์เมน้ต ์
กิตตินครเพลส 

ชั้น 1 

ด้ำนกำร
ส่งเสริม
กำรตลำด 

 

-ประชำสัมพนัธ์ผำ่น
ทำง Social Media 
-ใชบ้ริกำรครบ 10 
คร้ัง ซกั 20 ช้ินฟรี 1 
คร้ัง 

-ซกัผำ้ห่มลด 10% 
-สิทธิพิเศษส ำหรับ
สมำชิก 
-ซกัรีด 50 ช้ินข้ึน
ไปสมคัรบตัร
สมำชิกฟรี 

-ซกัผำ้ห่ม 5 ผนื
ข้ึนไปซกัฟรี 1ผนื 
-ซกัรีด 100 ช้ิน
ข้ึนไปสมคัรบตัร
สมำ -ชิกฟรี 
 

-มีบตัรสมำชิกลด 
5% 
-ซกัรีด 100 ช้ินข้ึน
ไปสมคัรบตัร
สมำชิกฟรี 
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 5.9 กำรวเิครำะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 
5.9.1 กำรวเิครำะห์ปัจจัยภำยใน 

 

 
 
 
 

ปัจจัยกำรพจิำรณำ จุดแข็ง )Strengths( จุดอ่อน )Weaknesses( 

 
 

ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

- ผูบ้ริหำรงำนมีกำรวำงแผนอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 
- จ ำนวนบุคคลำกรนอ้ย ท ำใหง่้ำยต่อกำร
จดักำร 
- เป็นกิจกำรขนำดเล็ก ท ำใหก้ำรบริหำรไม่
ยุง่ยำกและไมซ่บัซอ้นลดปัญหำขดัแยง้ 

- จ ำนวนพนกังำนยงัไม่เพียงพอต่อกำร
ท ำงำน 
-ยงัขำดพนกังำนท่ีมีควำมช ำนำญหรือ
ทกัษะในกำรซกัอบรีด ท ำให้งำนอำจ
ล่ำชำ้ 
 
 

 
 

ด้ำนกำรตลำด 

- มีกำรอัพเดทข้อมูลกำรให้บริกำรผ่ำน
ช่องทำง Social Media อยูเ่สมอ 
 

- เป็นร้ำนท่ีเปิดใหม่ ท ำให้ยงัไม่เป็นท่ี
รู้จัก ต้องอำศัยกำรประชำสัมพันธ์ใน
ระยะแรกๆ 
 

 
 

ด้ำนกำรบริกำร 

- สร้ำงบุคลำกรทุกคนให้มีใจรักในกำร
บริกำร 
-มีกำรรับประกนัเส้ือผำ้หำกช ำรุดเสียหำย
จำกทำง ร้ ำน เพื่ อ ให้ ลู กค้ำ ได้ รับกำร
ให้บริกำรท่ีดีและมีมำตรฐำนและกลับมำ
ใชบ้ริกำรอีก 
 

-ทำงร้ำนไม่มีบริกำรซักรีดด่วน ท ำให้
เสียลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรใชผ้ำ้ด่วน 

ด้ำนกำรเงิน 

- มีกำรใช้เงินทุนจำกส่วนของเจำ้ของเป็น
ส่วนใหญ่ของกำรลงทุนทั้งหมด  
- มีทีมงำนวำงแผนและบริหำรกำรเงิน
อยำ่งเป็นระบบ 

- มีเงินจ ำนวนไม่มำก ไม่มีกำรกู้ยืนเงิน
จำกธนำคำร 
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           5.9.2 กำรวเิครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
ปัจจยักำรพจิำรณำ โอกำส)Opportunities( อุปสรรค)Threats( 

 
ตลำดและกลุ่มลูกค้ำ

เป้ำหมำย 

- กลุ่มขำ้รำชกำรส่วนใหญ่จะตอ้งแต่งตวัใหดู้
ดีอยู่ เสมอเพรำะต้อง เข้ำสังคม และชุด
เคร่ืองแบบท่ีรีดยำกท ำให้กลุ่มลูกคำ้รำชกำร
มำใชบ้ริกำรมำกข้ึน  
- ผู ้บริโภคส่วนใหญ่เป็นข้ำรำชกำรท่ีไม่มี
เวลำซกัรีดผำ้เอง ท ำให้เขำ้ถึงไดง่้ำยเพรำะยงั
ไม่มีร้ำนซกัรีดในแฟลตต ำรวจ  

- กลุ่มลูกค้ำมีโอกำสเลือกใช้บริกำร
ร้ำนซักอบรีดเพรำะมีผูป้ระกอบกำร
หลำกหลำยในธุรกิจน้ี 
 

 
สถำนกำรณ์แข่งขัน 

- 

- คู่แขง่มีจ ำนวนมำกข้ึนเพรำะเป็น
ธุรกิจท่ีเปิดข้ึนไดง่้ำยท ำใหมี้กำร
แข่งขนัท่ีค่อนขำ้งรุนแรงและเกิดกำร
แยง่ชิงลูกคำ้ 

 
สังคม 

- ปัจจุบันคนท ำงำนนอกบำ้นมำกข้ึน ท ำให้
ไม่มีเวลำในกำรซักรีดผ้ำเอง ท ำให้มำใช้
บริกำรร้ำนซกัรีดเพื่อควำมสะดวกสบำย 

                        
- 

 
เทคโนโลยี 

- เทคโนโลยีทำง  Social Media ท่ีให้ควำม
ทันสมยัในกำรประชำสัมพนัธ์ สะดวกและ
รวดเร็วในกำรติดต่อสอบถำมขอ้มูลในกำร
ใหบ้ริกำร 

- คู่แข่งขนัอำจมีกลยทุธ์ทำงเทคโนโลยี
ท่ีใช้โฆษณำบนส่ือ Social Media ท ำ
ใหผู้บ้ริโภคเห็นส่ือไดง่้ำยและทัว่ถึง 

 
 

สภำพเศรษฐกจิ 

- ในปัจจุบันสภำพเศรษฐกิจมีกำรแข่งขัน
ค่อนขำ้งสูง และเศรษฐกิจมีควำมตกต ่ำท ำให้
ลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยหันมำประหยดัค่ำใชจ่้ำย
เพ่ิมมำกข้ึน 

-เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต ก ต ่ ำ ท ำ ใ ห้ ลู ก ค้ ำ
กลุ่มเป้ำหมำยหันมำซักรีดผำ้เองเพ่ือ
ประหยดัค่ำใชจ่้ำย 

 
กฎหมำย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั 

- รัฐบำลมีกำรสนับสนุนในกำรประกอบ
ธุรกิจท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปได้อย่ำง
คล่องตวั 

- กำรตั้ ง ร้ ำนใน พ้ืน ท่ีห้ ำมตั้ ง จะ มี
ผลกระทบทำงกฎหมำย 

 
กลุ่มผู้จ ำหน่ำย ,

เครือข่ำย 

 
 

- 

- กำรให้บริกำรลูกคำ้ลูกคำ้ยงัไม่ทัว่ถึง
ในทุกพ้ืนท่ีและยงัไม่มีกำรขยำยสำขำ
ย่อยท ำให้ลูกค้ำหันไปใช้บริกำรร้ำน
อ่ืนท่ีสะดวกและใกลบ้ำ้น 
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6.  แผนบริหำรจัดกำร 
6.1 ข้อมูลธุรกจิ 
ช่ือกจิกำร  บีเอม็ซกัรีด (BM Laundry service ) 
ทีอ่ยู่ / ทีต่ั้งกจิกำร 220/134 ซ.มงักร ต.แพรกษำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  10280 
รูปแบบกำรด ำเนินกำรของธุรกจิ เป็นธุรกิจท่ีมีผูร่้วมลงทุน 
ทุนจดทะเบียน    200,000 บำท 
ระยะเวลำด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ  ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2562 – เดือนกุมภำพนัธ์ 2563 
หมำยเลขทะเบียนกำรค้ำ   1235856608493    
 6.2  รำยนำมคณะกรรมกำรบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
6.3   อ ำนำจกำรลงนำมผูกพนับริษัทของกรรมกำร 

อ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรของทำงร้ำนข้ึนอยู่กับ นำงสำวประภำพร  
ค ำถทธ์ เท่ำนั้น ซ่ึงเป็นผูมี้อ  ำนำจสั่งกำรสูงสุดภำยในร้ำน 

 
6.4  รำยช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนกำรถือครอง 
ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้น เปอร์เซ็นต์ 

1. นำงสำวประภำพร   ค  ำฤทธ์ิ 10,000 100,000 50% 

2. นำงสำวกญัญณชั     หำญจิตต ์ 10,000 100,000 50% 

3. …………………………… - - - 
4. …………………………… - - - 
5. …………………………... - - - 
6. …………………………… - - - 
 รวมจ ำนวนหุ้น 20,000 200,000 100% 

 *มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท     
 
 

ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง 
1 นำงสำวประภำพร   ค  ำฤทธ์ิ ประธำน 
2 นำงสำวกญัญณชั     หำญจิตต ์ รองประธำน 
3 ………………………….. หวัหนำ้ฝ่ำยกำรผลิต 
4 ………………………….. หวัหนำ้ฝ่ำยกำรตลำด 
5 ………………………….. หวัหนำ้ฝ่ำยกำรเงิน 
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6.5   ประวตัิของกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
A. ช่ือ-นำมสกุล  นำงสำวประภำพร         ค  ำฤทธ์ิ อำย ุ   20    ปี 

กำรศึกษำ  
ระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพ 3  จำกวทิยำลยัเทคโนโลยีอรรถวทิย ์ พณิชยกำร  ปี

กำรศึกษำ  2560 
ระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพชั้นสูง   จำกวทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยกำร  
ปีกำรศึกษำ 2562 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ปี  2561  บริษทั Rampada ต ำแหน่ง พนกังำนเสริมควำมงำม 

 ปี  2562  บริษทั คลินิกมงักรทนัตกรรม ต ำแหน่ง ผูช่้วยแพทย ์
ผลงำน / ควำมสำมำรถ / รำงวลัทีไ่ด้รับ 
 เล่ำนิทำนอีสป         ปีพศ. 2554        รำงวลัท่ี 1 
 ท่องท ำนองเสนำะ   ปีพศ. 2556        รองอนัดบัท่ี 1 

B. ช่ือ-นำมสกุล  นำงสำวกญัญณชั        หำญจิตต ์  อำย ุ    20    ปี 
กำรศึกษำ  

  ระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพ 3  จำกวทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยอ์รรถวทิย  ์
  พณิชยกำร  ปีกำรศึกษำ  2560 
  ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง   จำกวทิยำลยัเทคโนโลยีอรรถวทิยพ์ณิชยกำร  
  ปีกำรศึกษำ 2562 ประสบกำรณ์ท ำงำน 
  ปี 2561 บริษทั Ford ต ำแหน่ง Sale 
 ผลงำน / ควำมสำมำรถ / รำงวลัทีไ่ด้รับ 
  นำงร ำ         ปีพศ. 2558       นำงร ำโรงเรียน 
   

C. ช่ือ-นำมสกุล………………………………………………………………อำย…ุ……….ปี 
 กำรศึกษำระดับ ………………………………………………ปีกำรศึกษำ………………… 

 ประสบกำรณ์………………………………………………………………………..……… 
 ผลงำน / ควำมสำมำรถ / รำงวลัทีไ่ด้รับ…………………………………………..………… 
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6.6 แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

       หวัหนำ้ฝ่ำยกำรผลิต                หวัหนำ้ฝ่ำยกำรตลำด           หวัหนำ้ฝ่ำยกำรเงิน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กญัญณชั  หำญจิตต์

รองประธำน 

ประภำพร ค ำฤทธ์ิ 

ประธำน 
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6.7 หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลำกรหลกั 
 

A.    ช่ือ  นำงสำวประภำพร ค ำฤทธ์ิ 
ต ำแหน่ง ประธำนบริษทั 
หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ วำงแผนกำรบริหำรกำรจดักำร ภำยในบริษทั 
กำรศึกษำ / คุณสมบติั  ก ำลงัศึกษำระดบัประกำศนียบตัรวชิำชั้นสูง (ปวส.) 
อตัรำเงินเดือน 10,000 บำท / เดือน 
 

B. ช่ือ นำงสำวนำงสำวกญัญณชั        หำญจิตต ์
ต ำแหน่ง  รองประธำนบริษทั 
หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ  ช่วยในกำรบริหำรจดักำรทุก ๆฝ่ำยในบริษทั  
กำรศึกษำ/คุณสมบติั ก ำลงัศึกษำระดบัประกำศนียบตัรวชิำชั้นสูง (ปวส.) 
อตัรำเงินเดือน 9,000 บำท/เดือน 
 

C. ช่ือ  ...................................................................... 
ต ำแหน่ง หวัหนำ้ฝ่ำยกำรผลิต 
หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ  ควบคุมดูแลกำรผลิตสินคำ้ ติดตำม และตรวจสอบสินคำ้
ทั้งหมด 
กำรศึกษำ/คุณสมบติั …………………………………………….. 
อตัรำเงินเดือน 9,000 บำท / เดือน 
 

D. ช่ือ ……………………………………………… 
ต ำแหน่ง  หวัหนำ้ฝ่ำยกำรตลำด 
หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ  วำงแผนกลยทุธ์กำรตลำด และกำรส่งเสริมกำรขำย 
กำรศึกษำ/คุณสมบติั  …………………………………………….. 
อตัรำเงินเดือน 9,000 บำท / เดือน 
 

E. ช่ือ ……………………………………………... 
ต ำแหน่ง หวัหนำ้ฝ่ำยกำรเงิน 
หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ จดัท ำงบบญัชีกำรเงิน เพื่อรำยงำนฐำนะกำรเงินบริษทั  
กำรศึกษำ/คุณสมบติั  …………………………………………….. 
อตัรำเงินเดือน  9,000 บำท / เดือน 
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 6.8  แผนงำนด้ำนบุคลำกร และค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรของธุรกจิ 

  
6.9 วสัิยทศัน์ 
 เป็นผูน้ ำในกำรซกัรีด ดว้ยกำรมอบส่ิงท่ีดี และมีคุณภำพเป็นเลิศในกำรใหบ้ริกำร 
6.10 พนัธกจิ 

1. คดัเลือกพนกังำนท่ีเช่ียวชำญดำ้นซกัอบรีดโดยเฉพำะ 
2. รักษำคุณภำพของสินคำ้และเอกลกัษณ์เฉพำะของทำงร้ำนใหอ้ยูใ่นระดบัมำตรฐำน 
3. จดัระบบกำรบริกำรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและพฒันำรูปแบบกำรบริกำรให้ตรง

ตำมควำมตอ้งกำรอยำ่งต่อเน่ือง 
6.11 เป้ำหมำยทำงธุรกจิ 
             เป้ำหมำยระยะส้ัน 

1. ท ำกำรประชำสัมพนัธ์ใหลู้กคำ้ทรำบเก่ียวกบักำรใหบ้ริกำรของร้ำนโดยใชส่ื้อทำง 
Social Media (Facebook , Instergam) เพื่อใหลู้กคำ้เกิดกำรรับรู้และจดจ ำแบรนด์ 

2. สร้ำงควำมประทบัใจใหก้บัลูกคำ้ทั้งก่อนและหลงักำรใหบ้ริกำรทุกคร้ัง 
3. สร้ำงรำยไดจ้ำกกำรบริกำรใหม้ำกกวำ่เงินลงทุนร้อยละ 5 

            เป้ำหมำยระยะกลำง 
1. เนน้กำรประชำสัมพนัธ์ใหม้ำกข้ึน เพื่อตอกย  ้ำกำรรับรู้ ให้ลูกคำ้จดจ ำแบรนด ์และ

กลำยเป็นร้ำนซกัรีดท่ีลูกคำ้นึกถึงเป็นอนัดบัแรก 
2. ขยำยสำขำ 2 – 3 ร้ำนโดยเร่ิมทีละร้ำนในกลุ่มลูกคำ้คอนโด และ อพำร์ทเมน้ต ์เพื่อเพิ่ม

ฐำนลูกคำ้และใหบ้ริกำรไดท้ัว่ถึงมำกข้ึน 
3. สร้ำงก ำไรใหเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 5 – 10 ต่อปี ของเงินลงทุนทั้งหมด 
4. เพิ่มบริกำรใหม่ๆ กบักลุ่มลูกคำ้เฉพำะบำงสำขำ 

            
 

ล ำดับ ฝ่ำยงำน ต ำแหน่งงำน จ ำนวน อตัรำเงินเดือน 

1. นำงสำวประภำพร  ค ำฤทธ์ิ ประธำน 1 10,000 
2. นำงสำวศิริลกัษณ์  เนินพลบั รองประธำน 1 9,000 
3. …………………………. หวัหนำ้ฝ่ำยกำรผลิต 1 9,000 
4. ………………………… หวัหนำ้ฝ่ำยกำรตลำด 1 9,000 
5. ………………………… หวัหนำ้ฝ่ำยกำรเงิน 1 9,000 

รวมจ ำนวนบุคลำกรและค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน 5 46,000 
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 เป้ำหมำยระยะยำว 
1. ท ำกำรประชำสัมพนัธ์ เพื่อสร้ำงกำรจดจ ำและเพิ่มกำรรับรู้ในวงกวำ้งใหม้ำกข้ึน 
2. ขยำยกิจกำรเพิ่มมำกข้ึนในเขตและจงัหวดัใกลเ้คียงสมุทรปรำกำร  
3. กำรเปิดช่องทำงท ำธุรกิจดำ้นแฟรนไชส์ใหก้บัผูท่ี้สนใจ 
4. สร้ำงก ำไรใหเ้พิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 10 – 20 ต่อปี ของเงินลงทุนทั้งหมด 
5. มีฐำนลูกคำ้ประมำณ 5,000 รำย 

 6.12 ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
1.  ท  ำกำรตลำดออนไลน์ผำ่นช่องทำง Social media ( Facebook , Line)  ของทำงร้ำนเพื่อ 

โปรโมทร้ำนให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวำ้งด้วยกำรประชำสัมพนัธ์ กำรน ำเสนอข้อมูล 
รูปภำพ กำรให้บริกำรของร้ำนเพื่อให้ลูกคำ้ได้พดูคุยและติดต่อสอบถำมกำรให้บริกำร
ง่ำยข้ึน 

2. กำรใหบ้ริกำรท่ีดี มีคุณภำพ และคุม้ค่ำเพื่อใหลู้กคำ้เกิดควำมพึงพอในกำรใหบ้ริกำร 
3. มีบุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและกำรแบ่งหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบเหมำะสม 
4. มีระบบกำรจดัเก็บขอ้มูล  กำรจดักำรดำ้นกำรตลำด  กำรบริหำรเงิน และกำรบญัชี ท่ี

สำมำรถประเมินประสิทธิภำพและวดัประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน 
5. มีกำรปรับปรุงพฒันำรูปแบบกำรใหบ้ริกำรใหต้รงต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยูเ่สมอ 

 
6.13 นโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลหรือกำรแบ่งผลประโยชน์ 

1. มีกำรแบ่งเงินปันผลใหหุ้น้ส่วนทุก ๆคน โดยยดึหลกัในกำรถือครองหุน้ส่วน 
2. หลงัจำก  2 ปี  เป็นตน้ไปหุน้ส่วนทุกคนจะไดรั้บโบนสั เพิ่มข้ึน 

6.14  แผนด ำเนินกำรอืน่ของธุรกจิ 
               แผนกำรขยำยกิจกำร เพื่อเพิ่มฐำนลูกคำ้ใหม้ำกข้ึนจำกเดิมโดยจะเนน้กำรจดัตั้งสถำนท่ีกำร

ใหบ้ริกำรท่ีใกลก้บัคอนโด อพำร์เมนต ์หอ้งเช่ำ หรือบริเวณท่ีมีผูค้นอำศยัอยูจ่  ำนวนมำก 

 
7.  แผนกำรตลำด    
    7.1 เป้ำหมำยทำงกำรตลำด 

1. มุ่งสร้ำงธุรกิจบีเอม็ซกัรีดใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำย 
2. ท ำให้ลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำย ประมำณ 30% รู้จกับีเอ็มซกัรีด ในฐำนะร้ำนบริกำรซกัรีดท่ี

ใหบ้ริกำรดีท่ีสุด 
3. มีอตัรำส่วนจ ำนวนลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรร้ำนบีเอม็ซกัรีดไม่ต ่ำกวำ่ 15% 
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7.2 กำรก ำหนดลูกค้ำเป้ำหมำย 
1. กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษำ  กลุ่มขำ้รำชกำร กลุ่มบุคคลท ำงำน บริษทัเอกชนท่ีไม่มีเวลำวำ่ง

ในกำรท ำงำนบำ้นของตนเอง 
    7.3 กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
         7.3.1  กลยุทธ์ด้ำนกำรบริกำร 

   รำยละเอยีดกำรบริกำร  
1. ซักรีดธรรมดำ )เส้ือผ้ำทัว่ไป)  
เป็นกำรซักรีดแบบปกติโดยใชน้ ้ ำยำซักทัว่ไปแต่ก็เป็นน ้ ำยำพิเศษเฉพำะของทำง

ร้ำนท่ีมีกล่ินหอมติดทนนำนกวำ่ร้ำนอ่ืน โดยคิดรำคำเป็นรำยตวั 15 – 30 บำทต่อช้ิน 
2. บริกำรซักรีดเหมำ  
 เป็นบริกำรซกัรีดแบบเหมำรวมโดยเรำจะซกัผำ้รวมตำมน ้ ำหนกักิโลในกำรซกัผำ้ 

กิโลกรัมละ 110 บำท ( เร่ิมตน้ท่ี 3 กิโลกรัมเป็นตน้ไป) 
3. บริกำรซักผ้ำนวม / ชุดเคร่ืองนอน   

เป็นบริกำรซกัผำ้นวม และ ชุดเคร่ืองนอน โดยจะคิดเป็นรำคำเดียวกนัชุดละ 80 บำท  
4. กำรรับประกนัสินค้ำ 
ร้ำนบีเอ็มซกัรีดมีกำรรับประกนัเส้ือผำ้ในกรณีท่ีเส้ือผำ้ช ำรุดหรือเสียหำยจำกทำง

ร้ำนจริง โดยทำงร้ำนจะรับผดิชอบใหลู้กคำ้ 100% ของรำคำเส้ือเท่ำนั้นทุกกรณี  
7.3.2 กลยุทธ์ด้ำนรำคำ 

มีกำรก ำหนดรำคำโดยกำรเปรียบเทียบกบัรำคำคู่แข่งในระดบัท่ีรำคำถูกกวำ่ เพรำะ
เรำค ำนึงถึงรำยไดข้องกลุ่มเป้ำหมำย แต่เช่ือวำ่ลูกคำ้ก็สำมำรถยอมรับไดเ้พรำะเรำมีบริกำร
เสริมใหก้บัลูกคำ้และท ำใหลู้กคำ้มีควำมรู้สึกท่ีคุม้ค่ำกบัรำคำท่ีจ่ำยไป 

บริกำร ค่ำบริกำร 
บริกำรซกัรีดแบบทัว่ไป 20 ช้ิน 500 บำท 
บริกำรซกัรีดแบบทัว่ไป 30 ช้ิน 700 บำท 
บริกำรซกัรีดแบบทัว่ไป 50 ช้ิน 1,000 บำท 
บริกำรซกัผำ้นวม - ชุดเคร่ืองนอน ผนื / ชุดละ 80 บำท 
บริกำรซกัรีดเหมำ ( 3 กิโลกรัมข้ึนไป) กิโลกรัมละ 110 บำท 

  ลูกคำ้โดยส่วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริกำรซกัรีดแบบทัว่ไป 30 , 50 , 100 ช้ินตำมล ำดบั 
กำรช ำระเงิน 
ลูกคำ้สำมำรถช ำระเป็นเงินสด หรือ โอนช ำระเงินผำ่นบญัชีธนำคำรของทำงร้ำน (โดยไม่มี

ขั้นต ่ำ) ไดต้ำมบญัชีธนำคำรของทำงร้ำน  ดงัน้ี 
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ช่ือบญัชี ร้ำน  “บีเอม็ซกัรีด” 
ธ.กสิกรไทย   เลขท่ีบญัชี 027-3-36878-7  บญัชี ออมทรัพย ์  

    สำขำ อิมพีเรียล ส ำโรง 
ธ.ไทยพำณิชย ์ เลขท่ีบญัชี 406-647341-5  บญัชี ออมทรัพย ์   

   สำขำ อิมพีเรียล ส ำโรง 
7.3.3 กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 

ธุรกิจน้ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนท่ีมีคนอำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ใกลอ้พำร์ทเมน้ท ์และสถำนท่ี

รำชกำร ท ำใหค้นกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลำเร่งรีบในกำรท ำงำนจึงไม่มีเวลำในกำรท ำควำมสะอำด

ผำ้ กำรตั้งท ำเลตรงน้ีอำจท ำใหมี้จ ำนวนลูกคำ้มำใชบ้ริกำรมำกข้ึนอีกดว้ย 

สถำนที่บริกำร   17/54 ม.8 แฟลตต ำรวจชั้น 5 ห้องท่ี 1 ( สภ.บำงพลี ) ต ำบลบำงพลีใหญ่ 
        อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

ช่องทำงกำรติดต่อออนไลน์  ลูกคำ้สำมำรถจองคิวและสอบถำมขอ้มูลกำรให้บริกำรไดต้ำม
ช่องทำงหลกัในหนำ้เพจ Facebook : BM Laundry service หรือ Instagram :  BM Laundry service 

ช่องทำงกำรติดต่อออนไลน์   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4 กลยุทธ์ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด 

ร้ำน BM Laundry service  เป็นร้ำนท่ีเพิ่งเปิดตวัข้ึนไดไ้ม่นำน  โดยทำงร้ำนมีกำรส่งเสริม
กำรขำยดว้ยกำรท ำบตัรสะสมแตม้ กำรประชำสัมพนัธ์ผำ่นทำง Social Media และกำรจดัโปรโมชัน่
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ใหก้บัลูกคำ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งกำรใหลู้กคำ้เกิดกำรซ้ือซ ้ ำ ซ้ือบ่อย และตอ้งกำรใหลู้กคำ้ติด
หรือจงรักภกัดีต่อแบรนดข์องเรำ           

1.  ประชำสัมพนัธ์ผำ่นช่องทำง Social Media 
            Facebook : BM Laundry service                                        

 
 7.3.5 กลยุทธ์ด้ำนบุคลำกร  

 ธุรกิจซกัอบรีด เป็นธุรกิจบริกำรท่ีตอ้งมีควำมละเอียด เอำใจใส่ มีควำมรู้เร่ืองผำ้เป็นอยำ่งดี 
และส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ ควำมอดทนและควำมซ่ือสัตย ์ซ่ึงพนกังำนจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1.  มีควำมมุ่งมัน่ในกำรท ำงำน 
2.  มีพื้นฐำนควำมรู้หรือมีประสบกำรณ์ในกำรซกั อบ รีด  
3.  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  ยิม้แยม้แจ่มใสใหก้บัลูกคำ้ 
4.  รักงำนบริกำร 
5.  มีควำมอดทน  
6.  มีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต  
7.  มีควำมรับผดิชอบ 
8.  ตรงต่อเวลำ 

 
7.3.6  กลยุทธ์ด้ำนกระบวนกำรบริกำร 

ขั้นตอนกำรซกั อบ รีด 
1.  กำรรับผำ้จำกลูกคำ้ 
2.  กำรคดัแยกชนิดผำ้ขำว / ผำ้สี / ผำ้ชนิดพิเศษ 
3.  กำรน ำไปซกัเคร่ือง / ซกัมือ 
4.  กำรท ำผำ้แหง้โดยกำรน ำไปตำกแดด หรือ อบผำ้ 
5.  กำรรีด 
6.  กำรส่งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ 

    
 
 
 
 
 
 



49 
 

 
 

7.3.7  กลยุทธ์ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรบริกำร  
 กำรตกแต่งร้ำน ท่ีเน้น

กำรจดัวำงของภำยในร้ำนใหเ้ป็นระเบียบ  
มองดูสะอำดตำ ผนังด้ำนขำ้งของร้ำนมี
กำรจดัตั้งรำวเหล็กส ำหรับแขวนเส้ือผำ้ 
เพื่อประหยัดพื้นท่ี  ซ่ึงภำยในร้ำนจะ
ไม่ไดต้กแต่งอะไรมำกนกัเพรำะทำงร้ำน
จะให้ควำมส ำคญักับควำมสะอำดและ
ควำมเป็นระเบียบภำยในร้ำนเป็นหลกั 

 

โดยจะมีกำรออกแบบตกแต่งร้ำนเพื่อให้เกิดควำมน่ำสนใจ  โดดเด่น  และดึงดูดสำยตำของ
ลูกคำ้  โดยกำรใชป้้ำยและส่ือต่ำงๆ  เพื่อเป็นกำรเชิญชวนใหลู้กคำ้เกิดควำมสนใจ 

 

 กำรแต่งกำยของพนกังำนท่ีดูเรียบร้อยและใหเ้ป็นท่ีน่ำจดจ ำ 

ดว้ยกำรใส่ชุดยนิูฟอร์มของทำงร้ำนท ำใหง่้ำยต่อกำรจดจ ำของ

ลูกคำ้มำกข้ึน 

 
8. แผนกำรบริกำร 
8.1 สถำนประกอบกำรในกำรบริกำร 

ทีต่ั้งสถำนที ่   220/134 ซ.มงักร ต.แพรกษำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  10280 
หมำยเลขโทรศัพท์      096-8390618  

 

บีเอม็ซกัรัด 
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8.2  อุปกรณ์และเคร่ืองมือในกำรบริกำร 

ล ำดับ รำยกำร กำรใช้งำน จ ำนวน รำคำทุน อำยุ 

1. ผงซกัฟอก แอค็ชัน่/ใส่ไปในเคร่ืองซกัผำ้ 5 500 1 เดือน` 

2. 
น ้ำยำปรับผำ้นุ่มคอม

ฟอร์ท 
ใส่ใหเ้ส้ือหอม 15 160 1 เดือน 

3. 
น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม 

ไฮยนี 
ใส่ใหเ้ส้ือหอม 23 100 1 เดือน 

4. 
น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม

ดำวน์น่ี 
ใส่ใหเ้ส้ือหอม 31 150 1 เดือน 

5. น ้ำยำซกัผำ้ขำว ไวซ้กัเส้ือผำ้ขำว 4 100 1 เดือน 

6 
น ้ำยำรีดผำ้เรียบ

ไฟไลน์ 
ช่วยใหผ้ำ้รีบยิง่ข้ึน 5 500 1 เดือน 

7 เคร่ืองซกัผำ้ ไวซ้กัเส้ือผำ้ใหไ้วข้ึน 3 12,000 6 ปี 

8 เตำรีดไอน ้ำ ไวรี้ดผำ้ให้เรียบ 1 1,700 2 ปี 

9 โตะ๊รีดผำ้ ไวร้องเส้ือผำ้เวลำรีด 1 400 1 ปี 

10 ไมแ้ขวนผำ้ ไวแ้ขวนเส้ือผำ้เวลำตำกผำ้ 6 50 1 ปี 

  
 
8.3  ข้อมูลกำรบริกำร 
จ ำนำนหน่วยกำรบริกำรสูงสุด  30 / 900 / 10,800        หน่วย (คน/เดือน/ปี) 
อตัรำประมำณกำรใหบ้ริกำร  30 / 900 / 10,800        หน่วย (คน/เดือน/ปี) 
เป้ำหมำยหน่วยกำรบริกำร  30 / 900 / 10,800        หน่วย (คน/เดือน/ปี) 
เวลำท่ีใชใ้นกำรผลิตต่อรอบกำรบริกำร 3 / 30 / 900 / 10,800     หน่วย (ชัว่โมง/คน/เดือน/ปี) 
เวลำบริกำรต่อวนั  480 / 8         หน่วย (นำที/ชัว่โมง) 
จ ำนวนแรงงำนท่ีใชใ้นกำรบริกำร  5         คน  
อตัรำค่ำแรงงำนในกำรผลิต  300         บำท (ต่อคน / วนั) 
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8.4 รำยละเอยีดผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ในกำรบริกำร 
1. เคร่ืองซกัผำ้  
2. เตำรีดไอน ้ำ 
3. โตะ๊รีดผำ้ 
4. ผงซกัฟอก 
5. น ้ำยำรีดผำ้ 
6. น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม 
7. น ้ำยำซกัผำ้ขำว 

 
8.5 ขั้นตอนกำรบริกำร 

1. กำรรับผำ้จำกลูกคำ้ 
2. กำรคดัแยกชนิดผำ้ขำว / ผำ้สี / ผำ้ชนิดพิเศษ 
3. กำรน ำไปซกัเคร่ือง / ซกัมือ 
4. กำรท ำผำ้แหง้โดยกำรน ำไปตำกแดด หรือ อบผำ้ 
5. กำรรีด 
6. กำรส่งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ 

 

 8.6 แผนผงักระบวนกำรบริกำร 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรรับผำ้จำกลูกคำ้ 

กำรคัดแยกผ้ำ )ขำว/สี/ชนิดพเิศษ) 
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กำรท ำผำ้ใหแ้หง้โดยกำรน ำไปตำกแดด 

หรือ อบผำ้ 

กำรน ำไปซกัเคร่ือง / ซกัมือ 

กำรรีด 

 

กำรส่งผำ้ใหลู้กคำ้ 
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9.   แผนกำรเงิน 
      9.1  ประมำณกำรในกำรลงทุน 
 

 
 
9.2  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

 
 

 

 

 

 

ล ำดับ รำยกำร ทุนเจ้ำของ เงินกู้ รวมมูลค่ำ 
1. เงินสด 200,000 - 200,000 
2.     
3.     

 รวมมูลค่ำลงทุนทั้งสิน 200,000 - 200,000 
 โครงสร้ำงทำงกำรเงิน)เปอร์เซ็นต์( 100 % - 100 % 

1. ท่ีดิน - - 
2. อำคำร - - 
3. ส่วนตกแต่ง/ปรับปรุง ใชต้กแต่ง / ปรับปรุงร้ำนและเคร่ืองมือ 5,000 
4. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ ใชใ้นกำรบริกำร 51,450 
5. เคร่ืองใชส้ ำนกังำน - - 
6. ยำนพำหนะ ใชข้บัรถไฟส่งเส้ือผำ้ 36,500 
7. สินคำ้ส ำเร็จรูปคงเหลือ - - 
8. ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ - - 
9. รำยกำรอ่ืน ๆ (ถำ้มี) - - 

รวมมูลค่ำทรัพย์ทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิปัจจุบัน 92,950 
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9.3 สมมติฐำนทำงกำรเงิน 

รำยกำร เดือนที่1 เดือนที ่2 เดือนที่3 
กำรเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของรำยได ้-% - 5 % 10 % 
กำรเปล่ียนแปลงของรำคำค่ำบริกำร -% - - - 
กำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนทุนกำรบริกำร -% - 5 % 10 % 
กำรเปล่ียนแปลงของค่ำใชจ่้ำย 1-% - 5 % 10 % 
กำรเปล่ียนแปลงของค่ำใชจ่้ำย 2-% - - - 
กำรเปล่ียนแปลงของค่ำใชจ่้ำย 3-% - - - 
ระยะเวลำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณใน 1 ปี – วนั / เดือน 26วนั 
อตัรำคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) -% - 
สมมติฐำนทำงกำรเงินอ่ืน ๆ - 

 

 9.4 นโยบำยทำงกำรเงิน 

รำยกำร 
 

เดือนที ่1 เดือนที ่2 เดือนที ่3 

ระยะเวลำกำรใหเ้ครดิตค่ำบริกำร  –  วนั / เดือน - - - 
ระยะเวลำเครดิตซ้ือสินคำ้ – วนั/เดือน  - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกู(้ถำ้มี) – บำท - - - 
วงเงินส้ินเช่ือระยะยำวท่ีขอกู ้(ถำ้มี) – บำท - - - 
อตัรำดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น -% - - - 
อตัรำดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยำว -% - - - 
นโยบำยกำรตั้งส ำรองเงินสดในกิจกำร 100,000 
กำรใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ - 
นโยบำยทำงกำรเงินอ่ืน ๆ - 

    หมำยเหตุ : กำรเปล่ียนแปลงของค่ำใชจ่้ำยทุกรำยกำรข้ึนกบัสภำวะของเศรษฐกิจ 
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 9.5  ประมำณกำรในกำรขำยรำยเดือน        

รำยกำร เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 เดอืนที ่4 เดอืนที ่5 เดอืนที ่6 เดอืนที ่7 เดอืนที ่8 เดอืนที ่9 เดอืนที ่10 เดอืนที ่11 เดอืนที1่2 

จ ำนวนลูกค้ำทีใ่ช้บริกำร             
20 ช้ิน 500 บำท 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
30 ช้ิน 700 บำท 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

 50 ช้ิน 1,000 บำท 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
รวมจ ำนวนลูกค้ำ 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

ค่ำบริกำร (บำท/หน่วย)             
20 ช้ิน 500 บำท 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
30 ช้ิน 700 บำท 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

50 ช้ิน 1,000 บำท 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
ค่ำบริกำรเฉลีย่ 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

รำยได้จำกกำรบริกำร )บำท(             
20 ช้ิน 500 บำท 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
30 ช้ิน 700 บำท 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 

50 ช้ิน 1,000 บำท 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
รวมรำยได้จำกกำรบริกำร 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 

รวมรำยได้สะสม )บำท( 630,000 1,260,000 1,890,000 2,520,000 3,150,000 3,780,000 4,410,000 5,040,000 5,670,000 6,300,000 6,930,000 7,560,000 

             

ลูกหนีก้ำรค้ำ )บำท( - - - - - - - - - - - - 

เงนิสดรับจำกกำรบริกำร )บำท( 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 
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     9.6 ประมำณกำรรำยได้จำกกำรบริกำร 

รำยกำร ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ ำนวนลูกค้ำทีใ่ช้บริกำร )คน(    
20 ช้ิน 500 บำท 3,600 3,780 4,158 
30 ช้ิน 700 บำท 4,800 5,040 5,544 

 50 ช้ิน 1,000 บำท 2,400 2,520 2,772 
รวมจ ำนวนลูกค้ำทีใ่ช้บริกำร 10,800 11,340 12,474 

ค่ำบริกำร (บำท/หน่วย)    
20 ช้ิน 500 บำท 500 500 500 
30 ช้ิน 700 บำท 700 700 700 

 50 ช้ิน 1,000 บำท 1,000 1,000 1,000 

ค่ำบริกำรเฉลีย่    

รำยได้จำกกำรบริกำร )บำท(    
20 ช้ิน 500 บำท 1,800,000 1,890,000 2,079,000 
30 ช้ิน 700 บำท 3,360,000 3,528,000 3,880,800 

 50 ช้ิน 1,000 บำท 2,400,000 2,520,000 2,772,000 
รวมรำยได้จำกกำรบริกำร 7,560,000 7,938,000 8,731,800 

    
    
    
ประมำณกำรลูกหนีก้ำรค้ำ    
-  ขำยดว้ยเงินสด 7,560,000 7,938,000 8,731,800 
-  ขำยดว้ยเงินเช่ือ (เครดิตกำรคำ้) - - - 
-  ระยะเวลำใหเ้ครดิตกำรคำ้ (วนั/เดือน) - - - 
ลูกหนีก้ำรค้ำรวม (บำท) - - - 
    
    
เงินสดรับจำกกำรบริกำร (บำท) 7,560,000 7,938,000 8,731,800 
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 9.7  ประมำณกำรต้นทุนสินค้ำทีซ้ื่อมำเพือ่ขำยสินค้ำ  

รำยกำร ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ ำนวนสินค้ำซ้ือมำในกำรบริกำร )หน่วย(    
ผงซกัฟอก   (8 กก.) 60 63 70 

น ้ำยำปรับผำ้นุ่มคอนฟอร์ส (3,600 มล.) 185 195 215 
น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม ไฮยีน (3,600 มล.) 277 291 321 
น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม ดำวน์น่ี (3,600 มล.) 370 389 428 

น ้ำยำซกัผำ้ขำว (1,500 มล) 48 51 57 
น ้ำยำรีดผำ้เรียบ (20 ลิตร ) 246 259 285 

    
รำคำต่อหน่วยของสินค้ำซ้ือมำเพือ่บริกำร )บำท(    

ผงซกัฟอก   (8 กก.) 500.00    525.00    577.50    
น ้ำยำปรับผำ้นุ่มคอนฟอร์ส (3,600 มล.) 160.00 168.00 184.80 
น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม ไฮยีน (3,600 มล.) 100.00 105.00 115.50 

น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม ดำวน์น่ี (3,600 มล.) 150.00 157.50 173.25 

น ้ำยำซกัผำ้ขำว (1,500 มล) 100.00 105.00 115.50 

น ้ำยำรีดผำ้เรียบ (20 ลิตร ) 500.00 525.00 577.50 

    

ต้นทุนสินค้ำซ้ือมำในกำรบริกำร )บำท(    
ผงซกัฟอก   (8 กก.) 30,000.00 33,075.00 40,425.00 

น ้ำยำปรับผำ้นุ่มคอนฟอร์ส (3,600 มล.) 29,600.00 32,760.00 39,732.00 
น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม ไฮยีน (3,600 มล.) 27,700.00 30,555.00 37,075.50 
น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม ดำวน์น่ี (3,600 มล.) 55,500.00 61,267.50 74,151.00 

น ้ำยำซกัผำ้ขำว (1,500 มล) 4,800.00 5,355.00 6,583.50 
น ้ำยำรีดผำ้เรียบ (20 ลิตร ) 123,000.00 135,975.00 164,587.50 

    
รวมต้นทุนสินค้ำซ้ือมำเพือ่กำรบริกำร )บำท( 270,600.00 298,987.50 362,554.50 
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ประมำณกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำ    
ซ้ือสินคำ้มำดว้ยเงินสด - - - 
ซ้ือสินคำ้มำดว้ยสินเช่ือ (เครดิตกำรคำ้) - - - 
ระยะเวลำไดรั้บเครดิตกำรคำ้ ( วนั / เดือน) - - - 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำสินค้ำซ้ือมำเพือ่บริกำรรวม - - - 

    

เงินสดจ่ำยค่ำบริกำรและสินค้ำซ้ือมำเพือ่บริกำร 270,600.00 298,987.50 362,554.50 

 

9.8  ประมำณกำรต้นทุนกำรบริกำรและต้นทุนขำย 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ต้นทุนค่ำบริกำร )บำท(    
           ค่ำสินคำ้ส ำเร็จรูปซ้ือมำเพ่ือกำรบริกำร 270,600.00 298,987.50 362,554.50 
           ค่ำแรงงำนในกำรบริกำร 324,000.00 340,200.00 374,220.00 
           ค่ำไฟฟ้ำในกำรบริกำร 36,000.00 34,800.00 38,280.00 
           ค่ำน ้ำประปำในกำรบริกำร 7,000.00 7,350.00 8,085.00 
           ค่ำวสัดุส้ินเปลืองในกำรบริกำร - - - 
           ค่ำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริกำร 5,000.00 5,250.00 5,775.00 
           ค่ำขนส่งวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นกำรบริกำร - - - 
          ค่ำใชจ่้ำยเบด็เตลด็ในกำรบริกำร 2,000.00 2,100.00 2,310.00 
รวมต้นทุนกำรบริกำร 644,600.00 691,687.50 794,524.50 

ค่ำเส่ือมรำคำในกำรบริกำร )บำท( - - - 

         ค่ำเส่ือมรำคำอำคำรในกำรบริกำร - - - 
         ค่ำเส่ือมรำคำอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริกำร 10,630.00 10,630.00 10,630.00 
         ค่ำเส่ือมรำคำยำนพำหนะ - - - 
              รวมต้นทุนค่ำเส่ือมรำคำในกำรบริกำร 10,630.00 10,630.00 10,630.00 
    

รวมต้นทุนกำรผลติสินค้ำทั้งส้ิน 655,230.00 702,317.50 805,154.50 
+ บวก   วัตถดิุบคงเหลือต้นงวด - - - 

- หัก      วัตถดิุบคงเหลือปลายงวด - - - 
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+ บวก   สินค้าซื้อมาเพ่ือ บริการคงเหลือต้นงวด - - - 
 - หัก    สินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการคงเหลือปลายงวด - - - 
+บวก  สินค้าระหว่างท าคงเหลือต้นงวด - - - 
- หัก    สินค้าระหว่างท าคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด - - - 
- หัก   สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
    
รวมต้นทุนขำยสินค้ำ )บำท( 655,230.00 702,317.50 805,154.50 

 

  9.9  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและกำรขำย 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและกำรขำย )บำท(    
เงินเดือนบุคลำกร 552,000.00 579,600.00 637,560.00 
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นสวสัดิกำรบุคลำกร 21,000.00 22,050.00 24,255.00 
ค่ำใชจ่้ำยส ำนกังำน 96,000.00 100,800.00 110,880.00 
ค่ำใชจ่้ำยไฟฟ้ำส่วนส ำนกังำน 30,000.00 31,500.00 34,650.00 
ค่ำใชจ่้ำยน ้ำประปำส่วนส ำนกังำน 18,000.00 18,950.00 20,790.00 
ค่ำใชจ่้ำยโทรศพัท,์ โทรสำร 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่ำใชจ่้ำยแบบพิมพ ์เอกสำร 9,600.00 10,080.00 11,088.00 
ค่ำใชจ่้ำยวสัดุส้ินเปลืองส ำนกังำน 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นท่ีปรึกษำดำ้นต่ำงๆ - - - 
ค่ำธรรมเนียมรำชกำร - - - 
ค่ำใชจ่้ำยน ้ำมนัยำนพำหนะในกำรขำย 7,200.00 7,560.00 8,316.00 
ค่ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกงำนแสดงสินคำ้ - - - 
ค่ำใชจ่้ำยกำรเล้ียงรับรอง - - - 
ค่ำใชจ่้ำยคอมมิชชัน่จำกกำรขำย - - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงต่ำงประเทศ - - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรช ำระดอกเบ้ียเงินกู ้ - - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรช ำระภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
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ค่ำใชจ่้ำยเบด็เตลด็อ่ืนๆ - - - 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและกำรขำย 762,600.00 800,730.00 880,803.00 

ค่ำเส่ือมรำคำส่วนกำรบริหำรและกำรขำย    
ค่ำเส่ือมรำคำอำคำรส่วนส ำนกังำน - - - 
ค่ำเส่ือมรำคำอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนส ำนกังำน 10,290.00 10,290.00 10,290.00 
ค่ำเส่ือมรำคำยำพำหนะ 1,825.00 1,825.00 1,825.00 
รวมค่ำเส่ือมรำคำ 12,115.00 12,115.00 12,115.00 
    

รวมค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรและกำรขำย 774,715.00 812,845.00 892,918.00 

 

 9.10  ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุน 

รำยกำร ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

รำยได้    
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 7,529,000.00 7,938,000.00 8,731,800.00 
รำยไดอ่ื้น ๆ - - - 

รวมรำยได้ 7,529,000.00 7,938,000.00 8,731,800.00 

    
หัก – ต้นทุนขาย 655,230.00 702,317.50 805,154.50 
    

ก ำไรขั้นต้น 6,904,770.00 7,235,682.50 7,926,645.50 

    
หัก – ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 774,715.00 812,845.00 892,918.00 
    

ก ำไรจำกกำรด ำเนินกำร 6,130,055.00 6,422,837.50 7,033,727.50 

    
หัก – ดอกเบีย้จ่าย - - - 
    

ก ำไรก่อนหักภำษีเงินได้นิติบุคคล 6,130,055.00 6,422,837.50 7,033,727.50 
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หัก – ภาษีเงินได้นิติบุคคล 919,508.25 963,425.62 1,055,059.12 
    

ก ำไรสุทธิ 5,210,546.75 5,459,411.88 5,978,668.38 

    
หัก – เงินปันผลจ่าย - - - 
ก ำไรสะสม - 5,210,546.75 248,865.12 

    
ก ำไร )ขำดทุน( สุทธิต่อหุ้น 5,210,546.75 248,865.12 5,729,803.26 

มูลค่ำทำงบัญชีหุ้น 26.05 % 1.24 % 28.64 % 
   

9.11 ประมำณกำรงบกระแสเงินสด 

รำยกำร ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรด ำเนินกำร       

เงินสดรับจำกกำรบริกำร 7,560,000.00 7,938,000.00 8,731,800.00 

เงินสดรับจำกรำยไดอ่ื้น - - - 

เงินสดจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร 655,230.00 702,317.50 805,154.50 

เงินสดจ่ำยค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรและกำรขำย 774,715.00 812,845.00 892,918.00 

เงินสดจ่ำยค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ - - - 

เงินสดจ่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 919,508.25 963,425.62 1,055,059.12 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรด ำเนินกำรรวม 5,210,546.75 5,459,411.88 5,978,668.38 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรลงทุน    

เงินสดจ่ำยค่ำกำรลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน - - - 

เงินสดจ่ำยค่ำกำรลงทุนในสินทรัพยอ์ำคำร - - - 

เงินสดจ่ำยค่ำกำรลงทุนในสินทรัพยส่์วนตกแต่ง 5,000.00 - - 

เงินสดจ่ำยค่ำกำรลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 51,450.00 - - 

เงินสดจ่ำยค่ำกำรลงทุนในสินทรัพยย์ำนพำหนะ 36,500.00 - - 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรลงทุนรวม 92,950.00   

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรจดัหำเงนิ    

เงินสดรับจำกกำรออกหุน้ทุน - - - 

เงินสดรับจำกกำรก่อหน้ีสิน - - - 
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เงินสดจ่ำยค่ำดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 

เงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 

เงินสดจ่ำยค่ำดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยำว - - - 

เงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำว - - - 

เงินสดจ่ำยปันผล - - - 

กระแสเงนิสดจำกกำรจดัหำเงนิรวม - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิ 5,117,596.75 5,459,411.88 5,978,668.38 

บวก + กระแสเงินสดตน้งวด - - - 

กระแสเงนิสดสุทธิปลำยงวด 5,117,596.75 5,459,411.88 5,978,668.38 

     

 9.12 ประมำณกำรงบดุล 

รำยกำร ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    

เงินสดในมือและเงินสดในธนำคำร 5,117,596.75 5,459,411.88 5,978,668.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - 
สินคำ้คงเหลือ - - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 5,117,596.75 5,459,411.88 5,978,668.38 

สินทรัพย์ทีไ่ม่หมุนเวยีน    
ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ สุทธิ 92,950.00 - - 
สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 92,950.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 5,210,546.75 5,459,411.88 5,978,668.38 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 
เงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - - - 
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หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน - - - 
เงินกูร้ะยะยำว - - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน - - - 
รวมหนีสิ้น - - - 
ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ - - - 

ส่วนเกิน (ต ่ำ) กวำ่ทุน 5,210,546.75 248,865.12 5,729,803.26 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม - 5,210,546.75 248,865.12 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,210,546.75 5,459,411.88 5,978,668.38 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,210,546.75 5,459,411.88 5,978,668.38 

      

9.13 กำรวเิครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

กำรวดัสภำพคล่องทำงกำรเงนิ    
อตัรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่ำ) - - - 
อตัรำส่วนเสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่ำ) สภำพคล่องตวัสูง สภำพคล่องตวัสูง สภำพคล่องตวัสูง 

กำรวดัประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพย์สิน    

อตัรำหมุนเวียนของลกูหน้ี (รอบ) - - - 

อตัรำหมุนเวียนของสินคำ้ (รอบ) - - - 
ระยะเวลำเรียกเกบ็หน้ี (วนั) - - - 
ระยะเวลำสินคำ้คงเหลือ (วนั) - - - 
อตัรำกำรหมุนสินทรัพยถ์ำวร (รอบ) - - - 
อตัรำกำรหมุนของสินทรัพยร์วม (รอบ) - - - 
กำรวดัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้    
อตัรำส่วนแห่งหุน้ (Debt to Equity Ratio) - - - 
อตัรำส่วนแห่งทุน - - - 
อตัรำส่วนแห่งควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี - - - 
กำรวดัควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน    
อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) - - - 
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อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น 
(ROE) 

- - - 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ (เปอร์เซนต)์ 91.33% 91.15% 90.77% 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินกำร (เปอร์เซนต)์ 81.08% 80.91% 80.55% 
อตัรำก ำไรสุทธิ (เปอร์เซนต)์ 68.92% 68.77% 68.47% 
ข้อมูลทำงกำรเงนิจำกกำรลงทุน    

ผลก ำไรต่อหุน้ (Earning per Share) 26.05 % 1.24 % 28.64 % 
มลูค่ำหุน้ทำงบญัชี (Book Value) 10 10 10 
มลูค่ำปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 
อตัรำผลตอบแทนภำยใน (IRR) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 
ระยะเวลำคืนทุน 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

  

10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินควำมเส่ียง 

ล ำดับ ลกัษณะปัญหำหรือควำมเส่ียง ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทำงในกำรแก้ไข 

1 คู่แข่งเพิ่มมำกข้ึน ท ำใหธุ้รกิจสูญเสียส่วนแบ่ง
กำรตลำดท่ีคำดจะไดรั้บไป
บำงส่วน 

เพิ่มรูปแบบของกำรบริกำรให้
ดียิง่ข้ึนอยูเ่สมอ เพื่อรักษำ
ลูกคำ้เก่ำและดึงดูดกลุ่มลูกคำ้
ใหม่ 

2 ลูกคำ้รู้จกันอ้ยเพรำะร้ำนเปิด
ใหม่ 

ท ำใหธุ้รกิจอำจขำดทุนได ้ เพิ่มกำรประชำสัมพนัธ์ผำ่น
ช่องทำง Social media 
(facebook , instagram)  

3 มีพนกังำนไม่เพียงพอต่อกำร
ใหบ้ริกำร 

ท ำใหก้ำรบริกำรลูกคำ้ล่ำชำ้
และอำจท ำใหเ้สียลูกคำ้ไป
บำงส่วน 

รับสมคัรพนกังำนเพิ่มท่ีมี
ควำมช ำนำญในกำรซกัอบรีด
ผำ้หรือมีประสบกำรณ์ จะท ำ
ใหก้ำรบริกำรเป็นไปไดอ้ยำ่ง
รวดเร็วข้ึน  
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บทที ่4 
    ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

นำงสำวประภำพร  ค ำฤทธ์ิ 

วนั / เดอืน /ปี กำรปฏิบัตงิำน หมำยเหตุ 

1 ก.ค. 62 คิดริเร่ิมโครงกำรธุรกิจบริกำรเพ่ือเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำ  

5 ก.ค. 62 จดัพิมพเ์อกสำรเพ่ือน ำเสนอขออนุมติัโครงกำรใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

7 ก.ค. 62 จดัพิมพเ์อกสำรบทท่ี 1 ( บทน ำ )  

8 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสำรบทท่ี 1 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

9 ก.ค. 62 ส่งเอกสำรบทท่ี 1 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

15 ก.ค. 62 จดัพิมพเ์อกสำรบทท่ี 2  

16 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสำรบทท่ี 2 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

17 ก.ค. 62 ส่งเอกสำรบทท่ี 2 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

5 ส.ค. 62 เร่ิมคิดแผนธุรกิจและเอกสำรบทท่ี 3  

18 ส.ค. 62 จดัพิมพเ์อกสำรบทท่ี 3 และแผนธุรกิจ  

20 ส.ค. 62 แกไ้ขเอกสำรบทท่ี 3 และแผนธุรกิจใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

25 ส.ค. 62 ส่งเอกสำรบทท่ี 3 และแผนธุรกิจใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

31 ส.ค. 62 จดัเตรียมเอกสำรเพ่ือน ำเสนอโครงกำร  

3 ก.ย. 62 ท ำ Power Point ท่ีจะตอ้งน ำเสนอโครงกำร  

5 ก.ย. 62 ส่งเอกสำรบทท่ี 3 แผนธุรกิจ และ Power Point ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ
อีกคร้ัง เพ่ือเตรียม Present คร้ังท่ี 1 

 

10 ก.ย. 62 ส่งเอกสำรทั้งหมดท่ีเตรียมจะ Present ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมตรวจ  

15 ก.ย. 62 น ำเสนอโครงกำร Present คร้ังท่ี 1  

25 ก.ย. 62 จดัเตรียมอุปกรณ์และออกแบบป้ำยหนำ้ร้ำน  

30 ก.ย. 62 ส่งแบบป้ำยร้ำนใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

5 ต.ค. 62 สัง่ท ำป้ำยไวนิล  

7 ต.ค. 62 จดัหำซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรและจดัตกแต่งร้ำน  

9 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ คร้ังท่ี 1  

15 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 2  

18 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 3  

20 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 4  

24 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 5 และซ้ือวตัถุดิบเพ่ิม  
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล )ต่อ ( 

นำงสำวประภำพร  ค ำฤทธ์ิ 

วนั / เดอืน /ปี กำรปฏิบัตงิำน หมำยเหตุ 

26 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 6 ( อำจำรยท่ี์ปรึกษำมำนิเทศน ์)  

28 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 7  
30 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 8  
6 พ.ย. 62 จดัเตรียมเอกสำรเพ่ือน ำเสนอโครงกำร คร้ังท่ี 2  

18 พ.ย. 62 ท ำ Power Point ท่ีจะตอ้งน ำเสนอโครงกำร คร้ังท่ี 2  

13 พ.ย. 62 ส่งเอกสำรทั้ งหมดและ Power Point ท่ีเตรียมจะ Present คร้ังท่ี 2 ให้
อำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจอีกคร้ัง 

 

19 พ.ย. 62 ส่งเอกสำรทั้งหมดท่ีเตรียมจะ Present ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมตรวจ  

24 พ.ย. 62 น ำเสนอโครงกำร Present คร้ังท่ี 2  

26 พ.ย. 62 จดัพิมพเ์อกสำรบทท่ี 4 (ปฏิบติัรำยบุคคล , บญัชี)  

27 พ.ย. 62 แกไ้ขเอกสำรบทท่ี 4 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

29 พ.ย. 62 ส่งเอกสำรบทท่ี 4 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

30 พ.ย. 62 จดัพิมพภ์ำคผนวก ข (แบบสอบถำม)  

3 ธ.ค. 62 ส่งเอกสำรแบบสอบถำมใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

5 ธ.ค. 62 ถ่ำยเอกสำรแบบสอบถำมจ ำนวน 105 ชุด  

6 ธ.ค. 62 แจกแบบสอบถำม  

14 ธ.ค. 62 งำน ATC นิทรรศน ์  

15 ม.ค. 63 จดัพิมพเ์อกสำรบทท่ี 5  

17 ม.ค. 63 ส่งเอกสำรบทท่ี 5 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

19 ม.ค. 63 จดัพิมพบ์รรณำนุกรมและส่งใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

30 ม.ค. 63 ส่งแปรผลขอ้มูลแบบสอบถำมใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

11 ก.พ. 63 ส่งเอกสำรภำคผนวก  ค และ ง ตำมล ำดบัใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

13 ก.พ. 63 จดัพิมพเ์อกสำรบทคดัยอ่ กิตติกรรมประกำศ และสำรบญั  

15 ก.พ. 63 
ส่งเอกสำรบทคดัยอ่ กิตติกรรมประกำศ และสำรบญัใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำ
ตรวจ 

 
 

20 ก.พ. 63 ส่งเอกสำรรวมเล่มโครงกำรใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมตรวจก่อนน ำไปเขำ้
รูปเล่มโครงกำร 

 

22 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงกำรพร้อมแผ่นซีดี 1 แผน่  
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล 

นำงสำวกญัญณัช  หำญจติต์ 

วนั / เดอืน /ปี กำรปฏิบัตงิำน หมำยเหตุ 

1 ก.ค. 62 คิดริเร่ิมโครงกำรธุรกิจบริกำรเพ่ือเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำ  

5 ก.ค. 62 จดัพิมพเ์อกสำรเพ่ือน ำเสนอขออนุมติัโครงกำรใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

7 ก.ค. 62 จดัพิมพเ์อกสำรบทท่ี 1 ( บทน ำ )  

8 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสำรบทท่ี 1 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

9 ก.ค. 62 ส่งเอกสำรบทท่ี 1 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

15 ก.ค. 62 จดัพิมพเ์อกสำรบทท่ี 2  

16 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสำรบทท่ี 2 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

17 ก.ค. 62 ส่งเอกสำรบทท่ี 2 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

5 ส.ค. 62 เร่ิมคิดแผนธุรกิจและเอกสำรบทท่ี 3  

18 ส.ค. 62 จดัพิมพเ์อกสำรบทท่ี 3 และแผนธุรกิจ  

20 ส.ค. 62 แกไ้ขเอกสำรบทท่ี 3 และแผนธุรกิจใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

25 ส.ค. 62 ส่งเอกสำรบทท่ี 3 และแผนธุรกิจใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

31 ส.ค. 62 จดัเตรียมเอกสำรเพ่ือน ำเสนอโครงกำร  

3 ก.ย. 62 ท ำ Power Point ท่ีจะตอ้งน ำเสนอโครงกำร  

5 ก.ย. 62 ส่งเอกสำรบทท่ี 3 แผนธุรกิจ และ Power Point ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ
อีกคร้ัง เพ่ือเตรียม Present คร้ังท่ี 1 

 

10 ก.ย. 62 ส่งเอกสำรทั้งหมดท่ีเตรียมจะ Present ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมตรวจ  

15 ก.ย. 62 น ำเสนอโครงกำร Present คร้ังท่ี 1  

25 ก.ย. 62 จดัเตรียมอุปกรณ์และออกแบบป้ำยหนำ้ร้ำน  

30 ก.ย. 62 ส่งแบบป้ำยร้ำนใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

5 ต.ค. 62 สัง่ท ำป้ำยไวนิล  

7 ต.ค. 62 จดัหำซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรและจดัตกแต่งร้ำน  

9 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ คร้ังท่ี 1  

15 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 2  

18 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 3  

20 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 4  

24 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 5 และซ้ือวตัถุดิบเพ่ิม  
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล )ต่อ ( 

นำงสำวกญัญณัช  หำญจติต์ 

วนั / เดอืน /ปี กำรปฏิบัตงิำน หมำยเหตุ 

26 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 6 ( อำจำรยท่ี์ปรึกษำมำนิเทศน ์)  

28 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 7  
30 ต.ค. 62 เปิดร้ำนใหบ้ริกำรลำ้งรถ  คร้ังท่ี 8  
6 พ.ย. 62 จดัเตรียมเอกสำรเพ่ือน ำเสนอโครงกำร คร้ังท่ี 2  

18 พ.ย. 62 ท ำ Power Point ท่ีจะตอ้งน ำเสนอโครงกำร คร้ังท่ี 2  

13 พ.ย. 62 ส่งเอกสำรทั้ งหมดและ Power Point ท่ีเตรียมจะ Present คร้ังท่ี 2 ให้
อำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจอีกคร้ัง 

 

19 พ.ย. 62 ส่งเอกสำรทั้งหมดท่ีเตรียมจะ Present ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมตรวจ  

24 พ.ย. 62 น ำเสนอโครงกำร Present คร้ังท่ี 2  

26 พ.ย. 62 จดัพิมพเ์อกสำรบทท่ี 4 (ปฏิบติัรำยบุคคล , บญัชี)  

27 พ.ย. 62 แกไ้ขเอกสำรบทท่ี 4 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

29 พ.ย. 62 ส่งเอกสำรบทท่ี 4 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

30 พ.ย. 62 จดัพิมพภ์ำคผนวก ข (แบบสอบถำม)  

3 ธ.ค. 62 ส่งเอกสำรแบบสอบถำมใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

5 ธ.ค. 62 ถ่ำยเอกสำรแบบสอบถำมจ ำนวน 105 ชุด  

6 ธ.ค. 62 แจกแบบสอบถำม  

14 ธ.ค. 62 งำน ATC นิทรรศน ์  

15 ม.ค. 63 จดัพิมพเ์อกสำรบทท่ี 5  

17 ม.ค. 63 ส่งเอกสำรบทท่ี 5 ใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

19 ม.ค. 63 จดัพิมพบ์รรณำนุกรมและส่งใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

30 ม.ค. 63 ส่งแปรผลขอ้มูลแบบสอบถำมใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

11 ก.พ. 63 ส่งเอกสำรภำคผนวก  ค และ ง ตำมล ำดบัใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจ  

13 ก.พ. 63 จดัพิมพเ์อกสำรบทคดัยอ่ กิตติกรรมประกำศ และสำรบญั  

15 ก.พ. 63 
ส่งเอกสำรบทคดัยอ่ กิตติกรรมประกำศ และสำรบญัใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำ
ตรวจ 

 
 

20 ก.พ. 63 ส่งเอกสำรรวมเล่มโครงกำรใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมตรวจก่อนน ำไปเขำ้
รูปเล่มโครงกำร 

 

22 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงกำรพร้อมแผ่นซีดี 1 แผน่  
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บัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 
โครงกำรธุรกจิบริกำรร้ำน บีเอม็ ซักรีด 

ว/ด/ป รำยกำร 
รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลอื 

จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน 
26/6/2019 เก็บเงินสมำชิกในกลุ่ม 2 คน 3,000.00 6,000       - -               6,000  
8/7/2019 ปร้ินตเ์อกสำรแบบน ำเสนอและบทท่ี 1       - - 65                   5,935  

15/7/2019 ปร้ินตเ์อกสำรบทท่ี 2       - - 150                   5,785  
26/8/2019 ปร้ินตเ์อกสำรบทท่ี 3       - - 180                   5,605  
6/10/2019 สั่งท ำป้ำยไวนิล       1 ป้ำย - 300                   5,305  
7/10/2019 ค่ำตกแต่งร้ำน       - - 200                   5,105  

" ค่ำท ำส่ือโฆษณำ       - - 300                   4,805  
7/10/2019 น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม       1 แกนลอน 350 350                   4,455  

" น ้ำยำซกัผำ้ขำว       1 แกนลอน 350 350                   4,105  
" ผำ้คลุมโตะ๊รีดผำ้       2 ผนื 200 400                   3,705  
" น ้ำยำรีดผำ้เรียบ       1 แกนลอน 500 500                   3,205  
" ไมแ้ขวนเส้ือ       5 โหล 30 150                   3,055  

รวม 5,000   2,945                 3,055  
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บัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 
โครงกำรธุรกจิบริกำรร้ำน บีเอม็ ซักรีด 

ว/ด/ป รำยกำร 
รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลอื 

จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน 

7/10/2019 ยอดยกมำ             - -               3,055  
" น ้ำยำปรับผำ้นุ่มคอมฟอร์ท       5 ถุง 160 800                   2,255  
" น ้ำยำปรับผำ้นุ่มไฮยีน       5 ถุง 100 500                   1,755  
  น ้ำยำปรับผำ้นุ่มดำวน่ี์       5 ถุง 150 750                   1,005  

10/10/2019 บริกำรซกัอบรีด 20 ช้ิน 500 500                         1,505  
" บริกำรซกัอบรีด 30 ช้ิน 700 700                         2,205  
" บริกำรซกัอบรีด 30 ช้ิน 700 700                         2,905  

14/10/2019 บริกำรซกัอบรีด 50 ช้ิน 1,000 1,000                         3,905  
" บริกำรซกัชุดเคร่ืองนอน 5 ชุด 80 400                         4,305  
" บริกำรซกัอบรีด 50 1,000 1,000                         5,305  
" บริกำรซกัผำ้นวม 7 ผนื 80 560                         5,865  

18/10/2019 บริกำรซกัอบรีด 50 ช้ิน - 1,000                         6,865  
" บริกำรซกัอบรีด 30 ช้ิน - 700                         7,565  

รวม 6,560   450   7,565 
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บัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 
โครงกำรธุรกจิบริกำรร้ำน บีเอม็ ซักรีด 

ว/ด/ป รำยกำร 
รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลอื 

จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน 

19/10/2019 ยอดยกมำ             - -               7,565  
" บริกำรซกัอบรีด 50 ช้ิน - 1,000                         8,565  
" บริกำรซกัอบรีด 20 ช้ิน - 500                         9,065  
" บริกำรซกัอบรีด 20 ช้ิน - 500                         9,565  

25/10/2019 บริกำรซกัอบรีด 30 ช้ิน - 700                       10,265  
" บริกำรซกัอบรีด 20 ช้ิน - 500                       10,765  
" บริกำรซกัอบรีด 50 ช้ิน - 1,000                       11,765  
" บริกำรซกัชุดเคร่ืองนอน 7 ชุด 80 560                       12,325  
" น ้ำยำซกัผำ้ขำว       1 ถงั 500 500                 11,825  
" ผงซกัฟอก       1 ถงั 250 250                 11,575  
" น ้ำยำปรับผำ้นุ่มคอมฟอร์ท       4 ถุง 160 640                 10,935  

รวม 4,760   1,390   10,935 
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บัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 
โครงกำรธุรกจิบริกำรร้ำน บีเอม็ ซักรีด 

ว/ด/ป รำยกำร 
รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลอื 

จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน 
27/10/2019 ยอดยกมำ             - -             10,935  

" บริกำรซกัอบรีด 20 ช้ิน - 500                       11,435  
" บริกำรซกัอบรีด 20 ช้ิน - 500                       11,935  
" บริกำรซกัอบรีด 30 ช้ิน - 700                       12,635  

28/10/2019 บริกำรซกัอบรีด 50 ช้ิน   1,000                       13,635  
" บริกำรซกัชุดเคร่ืองนอน 3 ชุด 80 240                       13,875  
" บริกำรซกัอบรีด 50 ช้ิน - 1,000                       14,875  

30/10/2019 บริกำรซกัอบรีด 20 ช้ิน - 500                       15,375  
" บริกำรซกัอบรีด 20 ช้ิน 15 500                       15,875  
" บริกำรซกัผำ้นวม 5 ผนื 80 400                       16,275  

12/11/2019 ปร้ินเอกสำรบทท่ี 1-3       - - 450                 15,825  
29/11/2019 ปร้ินเอกสำรบทท่ี 4       - - 120                 15,705  

รวม 5,340   570   15,705 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ 
โครงกำรธุรกจิบริกำรร้ำน บีเอม็ซักรีด 
วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้ของวชิำโครงกำร 
2. เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรสร้ำงรำยไดร้ะหวำ่งกำรศึกษำ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษำรู้จกัปฏิบติังำนเป็นทีมและสำมำรถแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ได ้

 
ทุนในกำรด ำเนินงำน    6,000.00 บำท 
หกัค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ และออกบริกำรคงเหลือ           15,705.00  บำท 
 

  แบ่งก ำไรใหส้มำชิกเท่ำๆ กนั ดงัน้ี   
         1.นำงสำวประภำพร  ค ำฤทธ์ิ   7,852.50 บำท 
         2.นำงสำวกญัญณชั  หำญจิตต ์  7,852.50 บำท 
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บทที ่5 

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรธุรกิจบริกำร บีเอ็ม ซักรีด ปฏิบติังนระยะเวลำตั้งแต่ 1 – 30 
ตุลำคม 2562มีผูร่้วมลงทุนทั้งหมด 2 คน จ ำนวนลงทุนคนละ 3,000.00 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งหมด 
6,000.00 บำท สถำนท่ีในกำรออกปฏิบติัคือ 220/134 ซ.มงักร ต.แพรกษำ อ. เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
10280 ระยะเวลำในกำรปฏิบติังำนบริกำรเป็นระยะเวลำ 1 เดือนตั้งแต่ 1-30 ตุลำคม 2561ซ่ึงกำร
ปฏิบติังำนเม่ือหกัค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และออกบริกำร คงเหลือ 13,705 บำท แบ่งให้ผูร่้วมลงทุน 2 คน 
คนละ 6,852.50 บำท 
กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ของวชิำโครงกำร 

1. สำมำรถสร้ำงมูลเพิ่มใหก้บัวสัดุเหลือใชแ้ละเพิ่มรำยไดใ้ห้นกัศึกษำ 
2. ท ำใหส้มำชิกในกลุ่มเกิดควำมสำมคัคีและมีควำมร่วมมือจำกกำรท ำงำนเป็นทีม 
3. ท ำใหเ้กิดควำมคิดสร้ำงสรรคส์ร้ำงผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่ำ 

 
สรุปตำรำงกำรปฏิบัติงำน 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมำยเหตุ 
1 24-28 มิ.ย.62 ส่งโครงกำรเพื่อขออนุมติั  
2 1-12 ก.ค.62 ส่งเน้ือหำ บทท่ี 1 (บทน ำ)  

3 15-31 ก.ค.62 ส่งเน้ือหำ บทท่ี 2  
(แนวคิด ทฤษฎี และงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 

4 1 -30 ส.ค.62 ส่งเน้ือหำ บทท่ี 3   
(วธีิกำรด ำเนินโครงกำร) 
 

 

5 1 -30 ส.ค.62 จดัท ำแผนธุรกิจ 
- บทสรุปผูบ้ริหำร 
- วตัถุประสงคใ์นกำรน ำเสนอแผนธุรกิจ 
- ควำมเป็นมำของธุรกิจ 
- ผลิตภณัฑ์ 
- วเิครำะห์อุตสำหกรรม และกำรตลำด 
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คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมำยเหตุ 

  - แผนกำรบริหำรจดักำร 
- แผนกำรตลำด 
- แผนกำรผลิต/ กำรขำย/ กำรบริกำร 
- แผนกำรเงิน 
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินควำมเส่ียง 

 

6 2-6 ก.ย.62 ส่ง PowerPoint (โครงกำร + แผนธุรกิจ 
กบัอำจำรยท่ี์ปรึกษำ เพื่อตรียมPresent งำน) 

 

7 21 ก.ย.62 น ำเสนอโครงกำร )Present( คร้ังที ่1 
(โครงกำร +บทท่ี1-3 + แผนธุรกิจ) 

 

8 1-31 ต.ค.62 ปฏิบติัภำคสนำม ระยะเวลำไม่ต ่ำกวำ่ 8 คร้ัง  
(ปฏิบติักำร งำนประดิษฐ)์  
เขำ้รับกำรนิเทศ จำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำโครงกำร 
- ประชุมวำงแผนขั้นตอนกำรท ำส่ิงประดิษฐ์ (1 ต.ค. 
61) 
ระดมทุนจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ (2 ต.ค. 61) 
- น ำกระดำษหนงัสือพิมพม์ำมว้น (3 ต.ค. 61) 
- น ำหนงัสือพิมพท่ี์มว้นมำสำนต่อกนั (4 ต.ค. 61) 
- วดัขนำดกระดำษลงัและตดัตำมแบบ (5 ต.ค. 61) 
- น ำช้ินส่วนมำประกอบ (6 ต.ค. 61) 
- น ำช้ินงำนไปพน่สี (8 ต.ค. 61) 
- ทดสอบควำมทนทำนและถ่ำยรูปผลงำน (10 ต.ค. 61) 
- ออกแบบป้ำยไวนิลน ำเสนอผลงำน (11 ต.ค. 61) 
- แกไ้ขแบบป้ำยไวนิล (12 ต.ค. 61) 
- ส่งแบบไวนิล (15 ต.ค. 61) 
- สั่งท ำป้ำยไวนิลและรับของ (5 พ.ย. 61) 

 

9 1-8 พ.ย.62 เขำ้พบอำจำรยท่ี์ปรึกษำก่อน น ำเสนองำนโครงกำร กำร
ออกร้ำนจดัแสดงสินคำ้ หรือบริกำร 

 

10 16 พ.ย. 62 น ำเสนอโครงกำร )Present( คร้ังที ่2 
(แผนกำรตลำด แผนกำรผลิต และกำรออกร้ำน 
จดัแสดงสินคำ้/บริกำร/แสดงผลงำนประดิษฐ)์ 
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คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี กจิกรรมทีป่ฏิบัติ หมำยเหตุ 

11 13 ธ.ค.62 งำน ATC นิทรรศน์  

12 16-20 ธ.ค.62 ก ำหนดส่ง เน้ือหำ บทท่ี 4  
-ปฏิบติังำนรำยบุคคล 

 

 13-17 ม.ค.63 -บญัชี+ ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นงบประมำณ  

13 20-24 ม.ค.63 ก ำหนดส่ง เน้ือหำ บทท่ี  5  
(สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร) 

 

14 27-31 ม.ค.63 ก ำหนดส่ง บรรณำนุกรม   

15 3-7 ก.พ.63 ก ำหนดส่ง  
- ภำคผนวก ก    
- ภำคผนวก ข   
- ภำคผนวก ค   
- ภำคผนวก ง    

 

16 10-14ก.พ.63 ก ำหนดส่ง กิตติกรรมประกำศ   

  ก ำหนดส่ง บทคดัยอ่  

17 17-21ก.พ.63 ตรวจรูปเล่มโครงกำร  

18 24-28ก.พ.63 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ำรูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่  

    

  

ปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำร 

1. ปัญหำดำ้นกำรใชอุ้ปกรณ์สมำชิกขำดควำมช ำนำญกำรใชง้ำน 

2. ระยะทำงกำรเดินทำงของสมำชิกมีควำมห่ำงไกลมำก ท ำใหก้ำรปฏิบติังำนล่ำชำ้ 

3. สภำพอำกำศแปรปรวนท ำให้เกิดผลกระทบระหวำ่งปฏิบติังำน 

ข้อเสนอแนะ แนวทำงในกำรพฒันำ 

1. ขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชียวชำญในกำรใชอุ้ปกรณ์ และฝึกฝนกำรใชอุ้ปกรณ์ 

2. นดัหมำยเวลำปฏิบติังำนให้เร็วข้ึน เพื่อลดกำรปฏิบติังำนล่ำชำ้ 
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ภำคผนวก ก   แบบสอบถำม 

 
    - แบบน ำเสนอขออนุมัติโครงกำร 

    - บนัทกึกำรเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ทีป่รึกษำร่วม
       โครงกำร 
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แบบน ำเสนอขออนุมัติโครงกำร 

สำขำวชิำกำรตลำด  วทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยกำร 
ภำคเรียนที ่1-2  ปีกำรศึกษำ 2562 

 
ช่ือโครงกำร            บีเอม็ ซักรีด (BM Laundry service) 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน           กรกฎำคม 2562 – กุมภำพนัธ์ 2563 
สถำนทีก่ำรด ำเนินงำน               220/134 ซ.มงักร ต.แพรกษำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  10280 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย           3,000 บำท 
ผู้รับผดิชอบโครงกำร 

1.  นำงสำวประภำพร ค ำฤทธ์ิ  รหสัประจ ำตวั 37035   ปวส.2/26 
2.  นำงสำวกญัญณชั        หำญจิตต ์ รหสัประจ ำตวั 36961   ปวส.2/26 

 
 

   ลงช่ือ......................................................ประธำนโครงกำร 

                )นำงสำวประภำพร ค ำฤทธ์ิ(   ........./........./........ 
 
     

ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร     ควำมเห็นของอำจำรย์ทีป่รึกษำร่วมโครงกำร 
  
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................    ......................................................................................... 
 
ลงช่ือ....................................................................          ลงช่ือ.................................................................... 
         )อำจำรย์วชิยุตม์  ศรีสะอำด( ....../...../.....               )อำจำรย์ธัญศญำ   ธรรมสิกลุ( ...../....../.....  
 
 

  ลงช่ือ.............................................................หัวหน้ำสำขำวิชำกำรตลำด 
         )อำจำรย์วงค์เดอืน ประไพวชัรพนัธ์( ......./......./....... 
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ช่ือโครงกำร        บีเอม็  ซักรีด (BM Laundry service) 
แผนงำน   นกัศึกษำสำขำวชิำกำรตลำด  โครงกำรกลุ่มธุรกิจบริกำร 
อำจำรย์ทีป่รึกษำ  อำจำรยว์ชิยุตม ์ ศรีสะอำด 

อำจำรย์ทีป่รึกษำร่วม  อำจำรยธ์ญัศญำ   ธรรมิสกุล 

ผู้รับผดิชอบโครงกำร 
1. นำงสำวประภำพร ค ำฤทธ์ิ   ประธำนโครงกำร 
2. นำงสำวกญัญณชั             หำญจิตต ์  รองประธำนโครงกำร 

 

หลกักำรและเหตุผล 
 

 ในปัจจุบนั ธุรกิจบริกำรซกัรีดเป็นธุรกิจท่ีตอ้งกำรของสังคมไทยอยำ่งมำก ผูค้นส่วนใหญ่
จะเน้นในเร่ืองของควำมสะดวกสบำยและควำมเร่งรีบ เพื่อให้ทนัต่อเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวนั
ดังนั้ น กำรเพิ่มข้ึนของธุรกิจบริกำรซักรีดจึงมีมำกข้ึน และเป็นธุรกิจ ท่ีมีควำมจ ำเป็นใน
ชีวิตประจ ำวนัของผูค้นในยุคน้ี เพรำะผูค้นส่วนใหญ่จะท ำงำนนอกบำ้น และไม่มีเวลำในกำรดูแล
ซกัรีดเส้ือผำ้ของตน จึงมีควำมตอ้งกำรอำศยักำรบริกำรจำกร้ำนซกัรีด 
            ทำงคณะผู ้จ ัดท ำโครงกำรจึงน ำธุรกิจบริกำรซักรีด BM Laundry service มำบริกำรให้
ประชำชนท่ีมีกำรใชชี้วิตอยำ่งเร่งรีบ ตอ้งกำรควำมสะดวกสบำย ในกำรท ำควำมสะอำดเส้ือผำ้และ
เคร่ืองนุ่งห่มต่ำงๆทำงร้ำนเรำมีควำมเอำใจใส่ลูกคำ้เพื่อให้ลูกคำ้ไดรั้บควำมพึงพอใจท่ีสุดทั้งดำ้น
กำรบริกำร ดำ้นควำมสะอำด รำคำ รวมถึงกำรเอำใจใส่ลูกคำ้ทุกคน และมีบริกำรส่งตรงถึงบำ้นให้
ควำมสะดวกสบำยแก่ลูกคำ้ทุกท่ำนร้ำนของเรำมีกำรรับประกนัวำ่จะไม่เกิดปัญหำหลงักำใหบ้ริกำร
ร้ำน BM Laundey service แน่นอน เพรำะเรำเล็งเห็นถึงปัญหำของเน้ือผำ้และควำมส ำคญัของลูกคำ้
เป็นอนัดับแรก ธุรกิจร้ำนซักรีด BM Laundry service มีสถำนท่ีตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชน, คอนโด , 
อพำร์ทเมน้ต่ำงๆ มีแนวโนม้ว่ำจะมีกำรเจริญเติบโตของธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง ในกำรลงทุนท ำธุรกิจ
ซกัรีด เป็นธุรกิจท่ีลงทุนไม่มำก  เน่ืองจำกทำงกิจกำรของร้ำนซกัรีด BM Laundry service เป็นธุรกิจ
ขนำดเล็ก ท ำธุรกิจอยูท่ี่บำ้น จึงไม่ตอ้งลงทุนเยอะ 
 
วตัถุประสงค์ 

4. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้วชิำโครงกำร 
5. เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรสร้ำงรำยไดร้ะหวำ่งกำรศึกษำ 
6. เพื่อใหน้กัศึกษำรู้จกัปฏิบติังำนเป็นทีมและสำมำรถแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ได ้
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กลุ่มเป้ำหมำย 
 1.   กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษำ กลุ่มขำ้รำชกำร  กลุ่มบุคคลท ำงำน บริษทัเอกชนท่ีไม่มีเวลำวำ่ง 
ในกำรท ำงำนบำ้นของตนเอง 
 
วธีิกำรด ำเนินกำร 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมกำร 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริกำร  
2. ประชุมวำงแผนงำน วำงรูปแบบงำน และจดัสรรงบประมำณ 
3. ร่ำงโครงกำรเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำโครงกำร 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท ำธุรกิจบริกำร 
5. จดัเตรียมสถำนท่ีในกำรลงมือปฏิบติังำน 
6. จดัท ำแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ และส่งเสริมกำรตลำด 

ขั้นที ่2 ขั้นด ำเนินกำร 
1. จดัซ้ือวตัถุดิบ  และตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์และสถำนท่ีปฏิบติังำน 
2. ทดลองปฏิบติักำรบริกำร ประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
3. ปฏิบติัด ำเนินงำนธุรกิจตำมขั้นตอนกำรบริกำร ท่ีวำงแผนไว ้
4. จดักิจกรรมทำงกำรตลำด และกำรส่งเสริมกำรตลำด 

ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลกำรปฏิบติังำนบริกำร และงบประมำณผลก ำไร ขำดทุน 
2. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 
3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 
 
 

ขั้นตอนด ำเนินงำน 

ขั้นตอนด ำเนินกำร 
ปี 2562 ปี 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริกำร         

2. ประชุมวำงแผนงำน วำงรูปแบบ
งำน และจดัสรรงบประมำณ 

        

3. ร่ำงโครงกำรเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำ
โครงกำร 

        

4. จดัท ำแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์
และกำรส่งเสริมกำรตลำด 

       

5. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถำนท่ี
ท่ีจะท ำธุรกิจบริกำร 

       

6. ลงมือปฏิบติังำนตำมแผนงำนและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีวำงไว ้

      

7. สรุปผลกำรปฏิบติังำน         

8. ส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน         

 
 
วนั เวลำ สถำนที่ 
 เร่ิมด ำเนินงำนตั้งแต่ มิถุนำยน 2562 ถึง กุมภำพนัธ์ 2563 

สถำนท่ีปฏิบติังำน  บำ้นเลขท่ี 220/134 ซ.มงักร ต.แพรกษำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
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งบประมำณ และวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมำณในกำรลงทุน เป็นเงิน 3,000 บำท 

1.   วตัถุดิบ 

ผงซกัฟอก         500  บำท 

น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม         350  บำท 

น ้ำยำรีดผำ้เรียบ         500   บำท 

น ้ำยำซกัผำ้ขำว         100 บำท 

2.   อุปกรณ์ 

เคร่ืองซกัผำ้          -   บำท 

เตำรีด                 -  บำท 

โตะ๊รีดผำ้              - บำท 

ไมแ้ขวนเส้ือ         50 บำท 

3.  เบด็เตล็ด 

ค่ำเคร่ืองแบบพนกังำน(300*3)       900 บำท 

ค่ำส่ือ / โฆษณำ / ป้ำยร้ำน         600     บำท 

รวม           3,000    บำท 
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กำรติดตำมผลและกำรประเมิน 
1. น ำเสนอผลงำนเพื่อใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูป้ระเมิน 
2. แบบสอบถำมแสดงควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 
3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร และงบประมำน 

 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.    กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้วชิำโครงกำร 
2.    สร้ำงประสบกำรณ์ในธุรกิจกำรบริกำร เพิ่มรำยไดร้ะหวำ่งกำรศึกษำ 
3.    ท ำใหส้มำชิกในกลุ่มเกิดควำมสำมคัคีมีควำมร่วมมือจำกกำรท ำงำนเป็นทีม และ

สำมำรถแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ได ้
 
ปัญหำและอุปสรรค 

1. กำรปฏิบติังำนอำจล่ำชำ้ หรือไม่เป็นไปตำมแผนงำน 
2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำนอำจช ำรุด เสียหำย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมควำมพร้อมของทีมงำน ฝึกปฏิบติัคนใหเ้กิดควำมช ำนำญก่อนลงปฏิบติังำนจริง 
2. ตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์ทุกคร้ัง ก่อนปฏิบติังำน 

  
 
 
 
ลงช่ือ.............................................     ลงช่ือ.............................................   
      (อำจำรยว์ชิยตุม ์ ศรีสะอำด)                     (อำจำรยธ์ญัศญำ  ธรรมิสกุล)             
        อำจำรยท่ี์ปรึกษำโครงกำร                           อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมโครงกำร       
 

 

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

     (อำจำรยว์งคเ์ดือน ประไพวชัรพนัธ์) 
   อำจำรยห์วัหนำ้สำขำวชิำกำรตลำด 
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สถานที่ด าเนินโครงการ 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซอยมังกร-ขันดี 

หมู่บ้านเฟ่ืองฟ้า15 

สถานที่ประกอบการ: 

บ้านเลขที่ 220/134 

ซ.มงักร ต.แพรกษา อ.

เมือง จ.สมทุรปราการ 

หมู่บ้านเด่น
ชัย 

ไปแพรกษา 

ออก
เทพารักษ์ 
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ภำคผนวก ข   แบบสอบถำม 

 
    - รำยงำนผลกำรประเมนิจำกแบบสอบถำม 
    - ตัวอย่ำงแบบสอบถำม 
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รำยงำนผลแบบสอบถำม 

โครงกำรธุรกิจบริกำรร้ำน     บีเอม็ ซกัรีด (BM Lanudry service ) 

 แบบสอบถำมชุดน้ีเป็นกำรศึกษำควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรของร้ำนบีเอม็ซกัรีด ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของวิชำโครงกำรประเภทธุรกิจกำรให้บริกำร มีผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวนทั้งหมด  

100 คน โดยแบบสอบถำมจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม 

 ตอนท่ี 2 ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรใหบ้ริกำรร้ำนบีเอม็ซกัรีด 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตำรำงที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม 

สถานภาพ ความถี ่ ร้อยละ 

1.  เพศ 
     ชำย 50 49.0 
     หญิง 52 51.0 
 รวม 102 100.0 

2.  อำยุ   
     อำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี หรือเทียบเท่ำ 57 55.9 
     อำย ุ21 – 30 ปี 39 38.2 
     อำย ุ31 – 40 ปี 3 2.9 
     อำย ุ41 ปี ข้ึนไป 3 2.9 
รวม 102 100.0 

3.  ระดับกำรศึกษำ   
     ต  ่ำกวำ่มธัยมตอนปลำย (ม.6) / ประกำศนียบตัรวชิำชีพ (ปวช.) 4 3.9 
     ระดบัมธัยมตอนปลำย (ม.6) / ประกำศนียบตัรวชิำชีพ (ปวช.) 36 35.3 
     อนุปริญญำ / ประกำศนียบตัรวชิำชีพชั้นสูง (ปวส.) 53 52.0 
     ปริญญำตรี 8 7.8 
     ปริญญำโท หรือ สูงกวำ่ 1 1.0 
รวม 102 100.0 
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ตำรำงที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม (ต่อ) 

สถำนภำพ ควำมถี ่ ร้อยละ 

4.  อำชีพ   
     นักเรียน / นักศึกษำ 95 93.1 
     ข้ำรำชกำร / รัฐวสิำหกจิ 1 1.0 
     พนักงำนบริษัทเอกชน 2 2.0 
     ธุรกจิส่วนตัว / ค้ำขำย 2 2.0 
     พ่อบ้ำน / แม่บ้ำน 2 2.0 
รวม 102 100.0 

5.  รำยได้ประจ ำเดือน   
     ต ่ำกว่ำ 5,000 บำท 94 92.2 
     รำยได้ 5,000 – 10,000 บำท 2 2.0 
     รำยได้ 10,001 – 15,000 บำท 1 1.0 
     รำยได้มำกกว่ำ 15,000 บำทขึน้ไป 5 4.9 
รวม 102 100.0 

จำกตำรำงท่ี 1 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของร้ำนบีเอ็มซักรีด 

ปรำกฏผลขอ้มูล ดงัน้ี 

เพศ  พบวำ่  ผูท่ี้เขำ้มำใชบ้ริกำรเป็น เพศหญิงจ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมำ เพศ

ชำย จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 โดยผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกวำ่เพศชำย 

อำยุ พบว่ำ  ผูท่ี้เขำ้มำใช้บริกำรมีอำยุต  ่ำกว่ำ 20 ปี หรือเทียบเท่ำ จ  ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.9  รองลงมำอำยุ 21 – 30 ปี จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2  และ อำยุ 31 – 40 ปี จ  ำนวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.9 ตำมล ำดบั 

ระดับกำรศึกษำ  พบวำ่  ผูท่ี้เขำ้มำใชบ้ริกำรมีระดบักำรศึกษำท่ี ระดบัอนุปริญญำประกำศนียบตัร

วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0  รองลงมำ ระดับมธัยมตอนปลำย  (ม.6) 

ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) จ ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และ ระดบัปริญญำตรีจ ำนวน 8 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตำมล ำดบั 

อำชีพ พบวำ่ ผูท่ี้เขำ้มำใชบ้ริกำรเป็นนกัเรียน / นกัศึกษำ จ ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 93.1 

รองลงมำ พนักงำนบริษทัเอกชน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และ ธุรกิจส่วนตวั /ค้ำขำย 

จ ำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตำมล ำดบั              
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รำยได้ประจ ำเดือน พบวำ่ ผูท่ี้เขำ้มำใชบ้ริกำรมีรำยไดต้  ่ำกวำ่ 5,000 บำท จ ำนวน 94 คน  คิด
เป็นร้อยละ92.2 รองลงมำ รำยไดม้ำกกวำ่ 15,000 บำทข้ึนไป จ ำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 4.9 และ
รำยได ้5,000 – 10,000 บำท จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตำมล ำดบั  

 
ตอนที ่2 ควำมพงึพอใจทีม่ีต่อกำรให้บริกำรร้ำนบีเอม็ซักรีด 
สำมำรถจดัล ำดบัค่ำเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (SD) เปรียบเทียบเท่ำกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 

5  =  มำกท่ีสุด 4 = มำก      3 = ปำนกลำง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด   

ข้อ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ระดับ

ควำมพงึ
พอใจ 

5 4 3 2 1 �̅� SD 

ด้ำนผลติภัณฑ์ )Product( 

1 
คุณภำพของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในกำร
ซกัอบรีด 

76.5% 19.6% 2.9% - 1.0% 4.71 0.62 มำกท่ีสุด 

2 
มำตรฐำนของอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำร
ซกัอบรีด 

68.6% 29.4% 2.0% - - 4.67 0.51 มำกท่ีสุด 

ด้ำนรำคำ )Price(  
3 ควำมเหมำะสมของอตัรำค่ำบริกำร 55.9% 42.2% 1.0% 1.0% - 4.53 0.58 มำกท่ีสุด 
ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย )Place(  

4 
ท่ีตั้งของร้ำนตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ี
สะดวกต่อกำรใหบ้ริกำร 

57.8% 38.2% 2.0% 1.0% 1.0% 4.51 0.69 มำกท่ีสุด 

5 
ช่องทำงกำรติดต่อท่ีหลำกหลำย 
เช่น หนำ้ร้ำน facebook และ line 

61.8% 34.3% 2.9% 1.0% - 4.57 0.61 มำกท่ีสุด 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion)  

6 
กำรท ำบตัรสะสมแตม้เม่ือใช้
บริกำรซกัรีดครบ 10 คร้ัง ซกัฟรี 1 
คร้ัง 

63.7% 34.3% 2.0% - - 4.62 0.53 มำกท่ีสุด 

7 
อพัเดตข่ำวสำรและประชำสัมพนัธ์
ผำ่นช่องทำง Social Media เช่น 
Facebook และ Line อยูเ่สมอ 

58.8% 37.3% 2.9% 1.0% - 4.54 0.61 มำกท่ีสุด 
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ด้ำนบุคลำกร (People)  

8 
กำรใหบ้ริกำรของพนกังำน เช่น
ควำมตรงต่อเวลำและควำมสุภำพ 

65.7% 30.4% 3.9% - - 4.62 0.56 มำกท่ีสุด 

9 
ควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรซกั
อบรีดของพนกังำน 

54.9% 42.2% 2.9% - - 4.52 0.56 มำกท่ีสุด 

ด้ำนกระบวนกำร (Process)  

10 
ขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรอยำ่งเป็น
ระบบ 

57.8% 40.2% 2.0% - - 4.56 0.54 มำกท่ีสุด 

11 ระยะเวลำในกำรใหบ้ริกำร 53.9% 42.2% 3.9% - - 4.50 0.58 มำกท่ีสุด 
ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรให้บริกำร (Physical  evidence)  

12 
ภำพลกัษณ์ของร้ำนบีเอม็ซกัรีด 
โดยภำพรวม 

64.7% 31.4% 3.9% - - 4.61 0.57 มำกท่ีสุด 

13 
ควำมสะอำดของอุปกรณ์และพื้นท่ี
ใหบ้ริกำร 

57.8% 40.2% 2.0% - - 4.56 0.54 มำกท่ีสุด 

 

โดยภำพรวมจำกควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของร้ำนบีเอ็มซกัรีด ดำ้น

ผลิตภณัฑ์ในคุณภำพของผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นกำรซกัอบรีด มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด ดำ้นรำคำ 

ในควำมเหมำะสมของอตัรำค่ำบริกำร มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด ด้ำนกำรจดัจ ำหน่ำย ใน

ช่องทำงกำรติดต่อท่ีหลำกหลำย เช่น หนำ้ร้ำน Facebook และ Line มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  

ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ในกำรท ำบตัรสะสมแตม้เม่ือใชบ้ริกำรซกัรีดครบ 10 คร้ัง ซกัฟรี 1 คร้ัง มี

ระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด ดำ้นบุคำกร ในขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรอยำ่งเป็นระบบ มีระดบัควำมพึง

พอใจ มำกท่ีสุด ดำ้นสภำพแวดลอ้มกำรให้บริกำร ในภำพลกัษณ์ของร้ำนบีเอ็มซกัรีด โดยภำพรวม 

มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 

 

เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ 

 ด้ำนผลิตภณัฑ์ เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ คุณภำพของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในกำรซักอบรีด มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  ค่ำเฉล่ีย ( �̅�  = 4.71 ) รองลงมำ 

มำตรำฐำนของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรซกัอบรีด มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด ค่ำเฉล่ีย ( �̅�  = 4.67 )   

ดำ้นรำคำ เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ ควำมเหมำะสมของอตัรำค่ำบริกำร มีระดบัควำม

พึงพอใจมำกท่ีสุด ค่ำเฉล่ีย ( �̅�  = 4.53 ) 
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ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ ขอ้ท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ช่องทำงกำร

ติดต่อท่ีหลำกหลำย เช่น หน้ำร้ำน Facebook และ Line  มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  ค่ำเฉล่ีย       

( �̅�  = 4.57 ) รองลงมำ ท่ีตั้งของร้ำนอยูใ่นพื้นท่ีสะดวกต่อกำรใหบ้ริกำร มีระดบัควำมพึงพอใจมำก

ท่ีสุด ค่ำเฉล่ีย ( �̅�  = 4.51 ) 

ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ ขอ้ท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ กำรท ำ

บตัรสะสมแตม้เม่ือใชบ้ริกำรซกัรีดครบ 10 คร้ัง ฟรี 1 คร้ัง มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  ค่ำเฉล่ีย       

( �̅�  = 4.62 ) รองลงมำ อพัเดตข่ำวสำรและประชำสัมพนัธ์ผำ่รช่องทำง Social Media เช่น Facebook 

และ Line อยูเ่สมอ มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  ค่ำเฉล่ีย ( �̅�  = 4.57 ) 

ดำ้นบุคลำกร เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ขอ้ท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงท่ีสุด คือกำรให้บริกำรของ

พนักงำน เช่น ควำมตรงต่อเวลำและควำมสุภำพ มีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด  ค่ำเฉล่ีย                      

( �̅�  = 4.62 ) รองลงมำ ควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรซักอบรีดของพนักงำน มีระดบัควำมพึง

พอใจมำกท่ีสุด ค่ำเฉล่ีย ( �̅�  = 4.52 ) 

ด้ำนบุคลำกร เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงท่ีสุด คือขั้นตอนกำร

ใหบ้ริกำรอยำ่งเป็นระบบ มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด ค่ำเฉล่ีย ( �̅�  = 4.56 ) รองลงมำ ระยะเวลำ

ในกำรใหบ้ริกำร มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด ค่ำเฉล่ีย ( �̅�  = 4.50 ) 

 ดำ้นสภำพแวดลอ้มกำรใหบ้ริกำร เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ ขอ้ท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ

ภำพลกัษณ์ของร้ำนบีเอ็มซกัรีด โดยภำพรวม มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด ค่ำเฉล่ีย ( �̅�  = 4.61 )

รองลงมำ ควำมสะอำดของอุปกรณ์และพื้นท่ีให้บริกำร มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด ค่ำเฉล่ีย        

( �̅�  = 4.56 ) 
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ภำคผนวก ค   ประมวลภำพผลติภณัฑ์ หรือบริกำรในโครงกำร 
 

  - ตรำสินค้ำ และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริกำรในโครงกำร 

  - เอกสำรส่ือโฆษณำ หรือประชำสัมพนัธ์โครงกำร 
  - รูปภำพวสัดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรในโครงกำร 
  - รูปภำพข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนโครงกำร 
  - ประมวลภำพอืน่ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



92 
 

 
 
 

 
 

ตรำโลโก้บริษทั 

 
 
 

                                                                                   

อุปกรณ์กำรบริกำร 
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วสัดุอุปกรณ์ 
 

 
 

วตัถุดบิ 
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ขั้นตอนกำรบริกำร 
 
 
 

 1. รับผ้ำจำกลูกค้ำ  
 
 
 

 
 
 
 
 
2. คดัแยกชนิดของผ้ำ )ผ้ำขำว,ผ้ำสี( 

 
 

 
 
 
 
 
3. น ำผ้ำไปซัก และป่ันแห้ง )เคร่ือง,มอื( 
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4. น ำเส้ือผ้ำทีป่ั่นแห้งแล้วมำตำกแดด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. ท ำกำรรีด 

 
 
 
 

 
 
 
 
6. ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำพร้อมขอบคุณที่มำใช้บริกำร 
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ภำคผนวก ง   ประวตัผู้ิด ำเนินโครงกำร 
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ประวตัิผู้ด ำเนินโครงกำร 
 
ช่ือ นำมสกุล   :  นำงสำวประภำพร  ค ำฤทธ์ิ 
วนั เดือน ปี   :   20 กนัยำยน 2542 
สถำนท่ีเกิด   :  กรุงเทพมหำนคร 
กำรศึกษำ   :  ประกำศนียบตัรวชิำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถำนท่ีศึกษำ   :  วทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยกำร 
ต ำแหน่งในโครงกำร  :   ประธำนโครงกำร 
 
ช่ือ นำมสกุล   :  นำงสำวกญัญณชั  หำญจิตต ์
วนั เดือน ปี   :   26  มีนำคม 2542 
สถำนท่ีเกิด   :  สมุทรปรำกำร 
กำรศึกษำ   :  ประกำศนียบตัรวชิำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถำนท่ีศึกษำ   :  วทิยำลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยกำร 
ต ำแหน่งในโครงกำร  :   รองประธำนโครงกำร 
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