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บทคัดย่อ 
 
 โครงการ จีดีไบค์วอชแอนด์แว็กซ์  เป็นโครงการประเภทธุรกิจการให้บริการ มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาโครงการ 2) เพื่อสร้างประสบการ์์
ในการเรียนรู้ธุรกิจบริการและการสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา  3) เพื่อให้นักศึกษารู้จักปฏิบัติงาน
เป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นที่ 2. ขั้นด าเนินการ และขั้นที่ 3. 
ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

1. วันเวลาและสถานที่ด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่ เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ 
14มิถุนายน 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 รวมปฏิบัติงานบริการ 8 สัปดาห์ สถานที่ด าเนินโครงการ 
คือ บ้านเลขที่ 168/11 ซ.ด่านส าโรง43 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 
 2.  ผลการด าเนินงานด้านงบประมา์ มีเงินลงทุน   6,000.00 บาท หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ
ออกบริการคงเหลือ   15,705.00 บาท แบ่งก าไรให้สมาชิกในกลุ่ม 2   คน เท่า ๆ กัน คนละ   
7,852.50   บาท 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 1) การด าเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาโครงการ 2) สร้างประสบการ์์ในการเรียนรู้ธุรกิจ 



 

 

บริการและการสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา 3) ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีมี
ความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  
 4. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานโครงการ คือ  1) ขาดประสบการณ์
ในการด าเนินธุรกิจอาจท าให้แผนงานและงบประมาณผิดพลาด 2) เป็นธุรกิจที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน
ท าให้ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า 3) มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมากจึงอาจจะท าให้มีการล่าช้าได้ เช่น 
ลูกค้าท าการนัดใช้บริการเวลาพร้อมกัน 

5. ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจบริการ  1)  ฝึกอบรมบุคลากร
และสอบถามผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2)  ท า
การส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์ และโฆษณาให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า  3) ก่อนถึง
เวลาก าหนดใช้บริการล้างรถจะท าการยืนยันกับลูกค้าอีกครั้งเพื่อให้เกิดการเสียเวลา 
6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปรากฏผลดังนี้ จากความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการของร้านกุลสตรีซักรีด โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด มีค่าเฉลี่ย  (  ̅ = 4.57 ) เมื่อพิจารณาตามส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านการส่งเสริม

การตลาด และด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากัน คือ ( ̅  = 4.58 )  รองลงมาคือด้านบุคลากร   อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( 

 ̅  = 4.57 ) ด้านการจัดจ าหน่าย  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย (  ̅  = 4.54 )  ด้าน

ราคาและด้านกระบวนการ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ (  ̅  = 4.53 ) 

และด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (  ̅  = 4.69 ) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



(ข) 

กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการเล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  
อาจารย์วิชยุตม์    ศรีสะอาด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วงค์เดือน   ประไพวัชรพันธ์ คอย
ตรวจสอบและแก้ไข ตลอดจนให้ค าแนะน าและข้อคิดต่าง ๆมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณ
อาจารย์อุดมพร  เปตานนท์ ที่ช่วยตรวจสอบแผนธุรกิจ  และคุณพ่อของ นายธินภัทร ทิพย์วรพงศ์ ที่
คอยให้ความช่วยเหลือในการจัดสถานที่ในการปฏิบัติงานรวมถึงข้อมูลและเทคนิคต่างๆในการ
ปฏิบัติงานให้ได้เสมือนจริง จึงท าให้การจัดท าโครงการในคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะ
ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้  

สุดท้ายนี้ผู้จัดท าโครงการขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 
สาขาวิชาการตลาดทุกคน ที่คอยช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่  คอยให้ค าปรึกษาและร่วมกันท าวิชา
โครงการจนถึงส าเร็จรวมทั้งขอขอบพระคุณทุก ๆท่านที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบัน ธุรกิจบริการลางรถเปนธุรกิจที่ตองการของสังคมไทยอยางมาก ผูคนสวนใหญ

จะเนนในเร่ืองของความสะดวกสบายและความเรงรีบเพื่อใหทันตอเหตุการณในชีวิตประจําวัน 

ดังน้ันการเพิ่มขึ้นของธุรกิจบริการลางรถจึงมีมากขึ้นเพราะเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมมาก ก็

สามารถเปดรานไดเลยทําใหมีคูแขงขันสูงและการแขงขันในตลาดลางรถก็รุนแรงมากข้ึน 

เน่ืองจากผูประกอบการเกิดการแยงชิงลูกคาใหมาใชบริการรานลางรถของตน ธุรกิจบริการลาง

รถเปนธุรกิจที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวันของผูคนในยุคน้ีเพราะผูคนสวนใหญจะทํางาน

นอกบาน รวมถึงความไมเอ้ืออํานวยของสถานที่ เน่ืองจากมีความจํากัดของพื้นที่ในหองพัก ที่

ไมไดแยกพื้นที่ลางรถเอาไวผูคนจึงตองการอาศัยการบริการจากรานลางรถเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหกับตนเอง ซึ่งการลางรถแตละรานจะมีการบริการที่แตกตางกันไป บางรานอาจจะ

ใหบริการที่ไมไดมาตรฐาน รวมถึงการบริการที่ไมทันตอเวลาในการใชงานของลูกคา ปญหา

เหลาน้ี มีเพียงไมกี่รานลางรถเทาน้ันที่จะเล็งเห็นปญหาของลูกคาที่เขามาใชบริการ ซึ่งรานลาง

รถเปนธุรกิจการใหบริการที่ตองทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในเร่ืองของความสะอาด

ของรถ  เพื่อใหรถเราดูเงางาม ดูสะอาด และใหมอยูตลอดเวลา 

เคลือบสีรถ ทําใหสีของรถไมหมนหมองในระยะเวลายาวนาน สีรถจะไมเสื่อมสภาพเร็วไปตาม

กาลเวลา 

การ เคลือบสีรถ จะชวยปกปองสีรถของคุณจากสภาพแวดลอมตางๆ เชน ยางไม, มูลนก, ฝุน, 

ควัน, ละอองตางๆเชน ละอองสี, มลพิษ คราบนํ้ามันเคร่ืองที่ออกจากทอไอเสียจากรถคันอ่ืนๆ

มาติดที่ผิวสีรถ 

ปกปองสีรถเราจาก “ฝนกรด” ขอน้ีสําคัญมาก เพราะบางทีเรา หรือคนสวนใหญจะไมชอบลาง

รถ เคลือบสีรถ ตอนหนาฝน เพราะคิดวาลางไปเด๋ียวฝนก็ตก รถก็เปอนอีก แตคุณรูหรือไม บาง

ทีถาเราไมไดลางรถหลังเปยกฝนมาน้ัน แถมถายังทิ้งเอาไวนานๆจนแหง รถของเราก็จะเกิด

คราบนํ้า คราบฝนที่ติดฝงแนนบนผิวสีรถอันเน่ืองจากฝนกรด แลวทําไมถึงเรียกวาฝน

กรด เพราะฝนที่ตกลงมาจะผานสิ่งสกปรก ควันฝุน หรืออ่ืนๆอีกมากมายที่อยูในชั้นบรรยากาศ 

รวมตัวกัน และตกลงมาบนตัวรถของเรา ทําใหมีโอกาสที่จะเกิดการกัดกรอนกับสีของตัวรถได 

หรืออาจจะเปนคราบนํ้าฝงแนนที่ตัวรถได การ เคลือบสีรถ และใชนํ้ายา เคลือบสีรถ ที่มี
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คุณภาพก็จะชวยปองกันคราบฝงแนนอันเกิดมาจากฝนกรดไดแนนอน หรือใครที่รถเปยกฝนมา

แตไมมีเวลาที่จะลางทําความสะอาด และเคลือบสีรถ ณ ตอนน้ัน ก็แคใหเรานํานํ้าสะอาดมาราด

ที่ตัวรถของเรากอน แลวใชผาไมโครไฟเบอรเช็ดใหแหง เพื่อชําระลางทําความสะอาดคราบ

นํ้าฝนที่เกาะติดอยูบนผิวสีรถ เปนปองกันการกัดกรอน และการเกิดคราบนํ้าฝงแนนจากฝนกรด

ที่ผิวสีรถของเราได 

เคลือบสีรถ เปนประจําจะชวยปองกันสีรถของเราจากแสงแดดที่แรงกลา เชนในสภาพภูมิ

ประเทศที่เปนเขตรอนอยางบานเรา ก็จะชวยรักษาสภาพสีรถของเราได เมื่อเทียบกับรถป

เดียวกันรุนเดียวกัน จะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนวารถคันไหน เคลือบสีรถ เปนประจํา 

หรือไมเคยไดเคลือบสีรถไวเลยและน่ีคือประโยชนของการ เคลือบสีรถ เพื่อปกปองสีรถ ดูแล

รักษาสีรถของเราใหสดใสอยูเสมอ ใครพอจะมีเวลาอยางนอยๆก็ควรที่จะลางรถ และ 

เคลือบสีรถ ไวเปนประจําอาทิตยละคร้ังไดก็ยิ่งดีนะครับ 

 

ทางคณะผูจัดทําโครงการจึงนําธุรกิจบริการลางรถเพื่อใหประชาชนคนเมืองที่มีการใชชีวิต       

อยางเรงรีบ ตองการความสะดวกสบาย ไมมีเวลาในการลางรถ ใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ

ที่สุด  ทั้งดานการบริการ ดานความสะอาด ราคา รวมถึงการเอาใจใสลูกคาทุกคน และทางราน

ของเรามี  การรับประกันวาจะไมเกิดปญหาหลังการใหบริการราน GD Bike Wash & Wax 

แนนอน เพราะเรา   เล็งเห็นความสําคัญของลูกคาเปนอันดับแรก 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaicarproducts.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%87/
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วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2.  เพื่อสรางประสบการณในการดําเนินธุรกิจบริการสรางรายไดระหวางการศึกษา 

3.  เพื่อใหนักศึกษารูจักปฏิบัติงานเปนทีมและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

 

กลุมเปาหมายของโครงการ 

 1.  กลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมขาราชการ กลุมบุคคลทํางาน บริษัทเอกชนที่ไมมีเวลาวาง 

      ในการทํางานบานของตนเอง 

 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 

 1.  นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2.  แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา 

3.  รายงานสรุปผลการดําเนินการ และงบประมาน 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2.  สรางประสบการณในธุรกิจการบริการ เพิ่มรายไดระหวางการศึกษา 

3.  ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม และ 

สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

   

โครงการประเภทธุรกิจบริการการลางรถ คณะผูจัดทําไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของตางๆ  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการดังน้ี 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจ 

 4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ  

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ  

 ความหมายของการบริการ “การใหบริการ” ซึ่งเปนหนาที่สําคัญในการบริหารงานใน

ลักษณะ งานที่ตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรงโดยหนวยงาน และเจาหนาที่ผู

ใหบริการมีหนาที่ในการสงตอการบริการ    (Delivery Service) ใหแกผูรับบริการ มีนักวิชาการให

แนวความคิดเกี่ยวกับ “การใหบริการ” ดังน้ี  

สิริวรรณ เสรีรัตน   (2546:344) กลาววา การบริการ (Service)   เปนกิจกรรมผลประโยชน

หรือความพึงพอใจที่สนองความตองการแกลูกคา สมวงศพงศสถาพร (2546:47) การบริการ 

หมายถึง “กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ ไมมีตัวตน (Intangible goods)   ของธุรกิจ

ใหกับผูบริการ โดยสินคาที่ไมมีตัวตนน้ัน จะตองตอบสนองความตองการของผูบริการจนนําไปสู

ความพึงพอใจได โดยความหมาย ดังกลาวขางตนสามารถพิจารณาความสําคัญของคําตางๆ ไดดังน้ี  

1. กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ  (Delivery Activity) หมายถึง การดําเนินการหรือการ

กระทํา (Performance) ใดๆ ของธุรกิจใหบริการอันเปนผลใหผูรับบริการไดรับการตอบสองตรง

ความตองการของลูกคา  

2. สินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible Goods) หมายถึงการบริการซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ

กระบวนการสงมอบ ซึ่งไดแกคําปรึกษาการรับประกัน การใหบริการความบันเทิงการใหบริการ

ทางการเงิน เปนตน   
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3. ความตองการของผูรับบริการ (Customer Need and Want) หมายถึง ความจําเปนและความ

ปรารถนาของลูกคาที่คาดหวังวาจะไดจากบริการน้ันๆ  

4. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกคาไดรับการบริการที่สามารถ

ตอบสนองความตองการ ดังน้ัน ในการบริการแตละประเภทจะประกอบดวยสวนประกอบตางๆ 

มากมายมารวมกันทั้งที่มองเห็นไดและไมมีตัวตนซึ่งการแบงวาอะไรเปนคุณสมบัติหลักและ

คุณสมบัติเสริมจะทําใหลูกคาคาดหวังคุณสมบัติใดบาง และตอบสนองตอความตองการเหลาน้ันใน

การกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจบริการ สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือตองพิจารณาวาธุรกิจให

ประโยชนหลักและประโยชนเสริมอะไรใหแกลูกคา โดยที่คุณประโยชนหลักของการบริการจะเปน

สิ่งพื้นฐานที่ลูกคาตองไดรับจากการบริการน้ันๆ ลูกคาจะไมมีความคาดหวังจากคุณประโยชนหลัก

ของบริการ ซึ่งธุรกิจบริการจะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณสมบัติหลักของบริการ ใหสามารถ

ตอบสนองความตองการพื้นฐานที่มีตอผลิตภัณฑ ซึ่งคุณสมบัติสวนเสริมเปนสิ่งหลักที่ลูกคา

คาดหวังวาตองไดรับจากการซื้อโดยลูกคาจะไมคาดหวังจากคุณสมบัติหลักจากแนวคิดเกี่ยวกับการ

ใหบริการแสดงใหเห็นวาเปาหมายของการใหบริการน้ัน คือ การสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ 

ดังน้ันการที่จะวัดวาการใหบริการบรรลุเปาหมายหรือไมวิธีหน่ึงคือการวัดความพึงพอใจของลูกคา

ที่มาใชบริการ เพราะการวัดความพึงพอใจน้ีเปนการตอบคําถามวา ธนาคารที่ใหบริการฯ มี

ความสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่มาใชบริการไดหรือไมมากนอยเพียงใดและ

อยางไร พอสรุป ความหมายของการบริการไดวาเปนการปฏิบัติรับใชเพื่อตอบสนองความตองการ

และความจําเปนของลูกคา บริการเปนสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสจับตองไดหรือแสดงความเปนเจาของ

ไดแตสามารถที่จะถูกรับรูในเชิง ความพึงพอใจและสามารถชวยรักษาลูกคาไว 

วิชาญ ฤทธิ์รงค (2528 อางถึงใน สามารถ ยิ่งคําแหง, 2553, หนา 15) ไดชี้แนะวา การให บริการและ

การตอนรับลูกคาใหไดรับความพอใจอยากที่จะมาใชบริการอีกควรดําเนินการ ดังน้ี  

1. พนักงานตองแตงกายสะอาด เรียบรอย  

2. ตอนรับลูกคาทุกคนอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน  

3. พนักงานมีความรอบรูในหนาที่ บริการดวยความรวดเร็วมีความกระตือรือรน  

4. ควรมีการสืบหาขอมูลของลูกคาจากแหลงตางๆ เพื่อจะไดตอนรับอยางเหมาะสม  

5. การใหบริการลูกคาจะตองดูถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ  

 6. สถานที่ทําการตองดูแลใหสะอาด มีการจัดที่พักคอยสําหรับลูกคา  

 7. หมั่นออกเยี่ยมลูกคาหรือธุรกิจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ  

 8. สรางสื่อสัมพันธระหวางลูกคาตอลูกคาชนิดปากตอปากซึ่งเปนวิธีที่ไดผลที่สุด  

 9. การพัฒนาระบบงานโดยการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามา   

          10. ใหคําแนะนําดานวิชาการและการตลาดแกลูกคา   
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กุลธน ธนาพงศธร (2530 อางถึงใน ทันดร ธนะกูลบริภัณฑ, 2552, หนา 303) กลาววา หลักการ

ใหบริการ ไดแก   

 1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและ 

บริการที่องคการจัดการใหน้ัน จะตองตอบสนองความตองการของบุคคลสวนใหญหรือทั้งหมด

ไมใช เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมบุคคลโดยเฉพาะ มิฉะน้ันแลวนอกจากไมเกิดประโยชนสูงสุดใน

การ เอ้ืออํานวยประโยชนบริหารแลว ยังไมคุมคากับการดําเนินการน้ันๆ ดวย  

2. หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการน้ันๆตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและ 

สม่ําเสมอมิใชทําๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน   

3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดน้ันจะตองใหแกผูที่มาใชบริการทุกคนอยางสม่ําเสมอ 

และเทาเทียมกันไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคล หรือกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึงในลักษณะแตกตาง

จากบุคคลอ่ืน ๆ อยางชัดเจน  

4. หลักความประหยัดคาใชจายที่ตองใชในการบริการ จะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะ

ไดรับ  

5.หลักความสะดวกบริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย 

สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระยุงยากในใหแกผูให 

บริการหรือผูใชบริการมากจนเกินไป สรุปไดวา การใหบริการ คือ การปฏิบัติรับใชหรือการให

ความสะดวกตาง ๆ ที่คนกลุมหน่ึง จะเสนอใหคนอีกกลุมหน่ึงเพื่อตอบสนองความตองการ ซึ่ง

จะตองประกอบดวย ความต้ังใจและความเอาใจใสของผูใหบริการตอการบริการน้ันๆ รวมถึงการ

ใหบริการที่ไดรับการปรับปรุงใหทัน กับความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

สิริพงศ พฤทธิ์พันธุ และ พยัต วุฒิรงค (2547, หนา 57 -58) สรุปประเด็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ

ดังน้ี  

1. ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบความรูสึกกับความคาดหวัง  

2. ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบความรูสึกกับสิ่งเรา  

3. ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบความรูสึกหรือทัศนคติกับสิ่งที่ไดรับ  

4. ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบประสบการณกับการคาดหวัง 
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กัลธิมา เหลืองอราม, นิธิวดี เหลืองออน และปญญา มั่นบํารุง (  2545, หนา 18) ได กลาวถึงความพึง

พอใจตอการใหบริการและการจูงใจวาบุคคลสวนใหญเขาใจวาเปนสิ่งเดียวกัน ซึ่งในความเปนจริง

แลวความพึงพอใจเปนความรูสึกตอการใหบริการ สวนการจูงใจมาใชบริการน้ันเปนผลที่เกิดจาก

ความรูสึก ซึ่งกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการใชบริการความแตกตางที่เห็นได ชัดเจนคือ ความพึง

พอใจเปนทัศนคติที่มีตอการใหบริการของบุคคลในองคกรเปนเปาหมาย แตแรงจูงใจน้ันมีจุดหมาย 

อยางไรก็ตาม        ทั้งสองเร่ืองไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจนดวย เหตุผล สองประการ

คือ  

ประการที่หน่ึง      ความพึงพอใจน้ันเปนความพึงพอใจที่ตอบสนองสิ่งที่ชอบหรือไมชอบ

และเราถือวาคนเราพยายามเขาใกลสิ่งที่ตนพอใจ และความพยายามหลีกเลี่ยงหางสิ่งที่ตนไมพอใจ 

ซึ่งเปนผลใหความพึงพอใจเชื่อมโยงกับพฤติกรรมในการจูงใจมาใชบริการ 14  

ประการที่สอง    ทฤษฎีการจูงใจทั้งหลายอยูภายใตขอสมมติฐานในเร่ืองความพึงพอใจซึ่ง

หมายความวา แตละคนจะถูกจูงใจใหมุงหาสิ่งที่ตนพึงพอใจอันกอใหเกิดผลที่วา ทฤษฎีการจูงใจ 

น้ันยังตองพิจารณาในเร่ือง ความพึงพอใจควบคูไปดวย ความพึงพอใจมีความหมายโดยทั่วไปวา

ระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใด สิ่งหน่ึงความหมายของความพึงพอใจในการบริการ 

สามารถจําแนกออกเปน 2 ความหมายใน ความหมายที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจผูบริโภคหรือ

ผูรับบริการและความพึงพอในในงานของ ผูใหบริการความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการ

ประเมินคุณคาการรับรูคุณภาพของการบริการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑบริการตามลักษณะของการบริการ

และกระบวนการนําเสนอบริการในวงจรของ การใหบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ซึ่ง

ถาตรงกับสิ่งทีผูรับบริการมีความตองการหรือ ตรงกับความคาดหวังที่มีอยูหรือประสบการณที่เคย

ไดรับบริการตามองคประกอบ ดังกลาวยอมนํามา ซึ่งความพึงพอใจในการบริการน้ัน หากเปนไป

ในทางตรงกันขาม การรับรูสิ่งที่ผูรับบริการ ไดรับจริงไมตรงกับการรับรูสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวัง

ผูรับบริการยอมเกิดความไมพอใจตอ ผลิตภัณฑบริการและนําเสนอบริการน้ันได  

จากแนวคิดของนักวิชาการขางตน สรุปวา ความพึงพอใจของผูใชบริการคือ ความรูสึก 

อารมณ ที่มีความสุข ความยินดี ทางจิตใจที่เกิดขึ้นเปนผูรับบริการ ซึ่งความรูสึกดังกลาวเกิดจากการ

ที่ผูรับบริการไดรับการตอบสนองความตองการเปนผูตอบสนองเอง  หรือผูอ่ืนตอบสนองใหความ

พึงพอใจจะเกิดขึ้นระดับใดขึ้นอยูกับปริมาณการรับสนองความตองการที่เกิดขึ้นไดครบถวน

เพียงใด เชนความพึงพอใจของผูบริโภคขึ้นอยูกับคุณภาพของสินคาและบริการ 

 นิคม เอ่ียมสะอาด (2539, หนา27) กลาวไววา การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางลูกคา กับ

ผูขายน้ันจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายแตผูใหบริการจะตองไดรับการอบรมและชี้แจงให

ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติใหเกิดความสัมพันธที่ดี โดยมีแนวทางการพัฒนา ลูกคา

สัมพันธ 14 ประการ ดังน้ี  
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1. รักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับลูกคา การประกอบธุรกิจใด ๆ ก็ตามมักจะตองมี การนัด

หมายในการใหบริการตาง ๆ เชน บริการหลังการขายหรือบางคร้ังถาสินคาเปนเร่ืองของ การบริการ

ที่ไมสามารถจับตองได ถาลูกคามีปญหาใดก็ตามองคกรหรือผูบริการจะตองใหความสนใจ ในการ

ใหบริการ เมื่อมีการนัดหมายจะใหบริการเมื่อใดก็ตามหรืออยางไรก็ตาม องคกรน้ันจะตอง ทําตาม

การนัดหมายหรือขอตกลงน้ัน ๆ โดยไมบิดพลิ้วและควรใหบริการอยางรวดเร็ว อยางมี 

ประสิทธิภาพ และอยางมีมิตรภาพดวยสีหนายิ้มแยมแจมใส มีความนอบนอมโดยไมมีการบนถึง 15 

ความเหน่ือย ยากหรือสิ้นเปลืองตาง ๆ การกระทําเชนน้ี ถือวาเปนกฎขอแรกที่ผูใหบริการจะตองถือ 

เปนกฎเกณฑ  ในการใหบริการลูกคา    

2. ตอบรับโทรศัพทที่โทรเขามาอยางรวดเร็วภายในไมเกิน 5 นาที การรับโทรศัพทชา ถือ

วา เปนการท าลายภาพลักษณและความนาเชื่อถือของบริษัท 

 3. การตอบรับในเร่ืองไดรับเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ ภายใน 2วัน เอกสารบางอยางที่สง 

มายังบริษัทอาจจะไมจําเปนตองตอบ แตเอกสารที่เกี่ยวกับการขอใหบริการหรือสอบถามบริการ 

หรือขอแนะนําตาง ๆ ที่มีตอบริษัทควรจะไดรับการตอบรับทันทีภายใน 2วัน อาจจะมีเอกสาร 

บางอยางที่ไมสามารถตอบไดภายใน 2วันน้ัน ผูบริการจะตองมีการต้ังเปาหมายที่แนชัดวาจะเสร็จ 

เมื่อใด เจาของหรือบุคคลอางถึงในจดหมายหรือเอกสารน้ัน ควรจะเปนผูตอบหรือมีลายเซ็นที่แสดง 

วาไดตอบแลวมิใชผูอ่ืนตอบ  

4. ไมควรใหลูกคารอคอยนานเกิน 5 นาที การใหลูกคารอนานเปนการสรางความรูสึกที่ ไม

ดีตอลูกคา เปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจของลูกคาทั้งน้ีเพราะลูกคาจะรูสึกวาบริการน้ันมีราคาแพง

ทั้งที่ไมมีตัวเงินเขามาเกี่ยวของ ดังน้ันการที่ผูใหบริการสามารถใหบริการอยางรวดเร็วจึงเปนปจจัย

หน่ึงในการสรางความพึงพอใจ 

 5. ผูใหบริการทุกคนตองมีทัศนคติที่ดีตอลูกคา การติดตอหรือทําธุรกิจกันทุกคร้ังผูให

บริการจะตองใหเกียรติแกลูกคา แสดงกิริยามารยาที่ดีกับลูกคา และตองแสดงความออนหวาน 

ราบร่ืนหู ตลอดจนคําขอบคุณที่ใหลูกคาซึ่งพบวามีมนตขลังในการดึงดูดลูกคาใหกลับมาใชบริการ

อีก  

6.เมื่อมีสิ่งบกพรองเกิดขึ้นรับไปหาลูกคากอนที่ลูกคาจะมาหาความผิดพลาดหรือ 

ขอบกพรองบางประการเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอ เชน บริษัทไดใหสัญญาแกลูกคาวาจะสงมอบของ 

ภายในระยะเวลาหน่ึง หรือการสัญญาวาจะซอมสินคาที่ซื้อไปใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนดแตไม 

สามารถทําไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยตางๆในสถานการณน้ีจําเปนอยางยิ่งที่ผูใหบริการจะตองรีบ

ติดตอและแจงใหลูกคาทราบกอนที่ลูกคาจะพบหรือทราบวาผูใหบริการไมสามารถทําตามที่ลูกคา

คาดหวังได การกระทําเชนน้ีจะสามารถลดความรูสึกที่ไมดีของลูกคาได  

7. ระบบการทํางานจะตองมีความนาเชื่อถือ ซึ่งหมายถึง ระบบการใหบริการตางๆ จะตอง

อยูในสภาพดี ท างานไดตลอดเวลา เชนเคร่ืองรับโทรศัพท เคร่ืองทํานํ้าอุน หรือลิฟตของ โรงแรม
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จะตอง อยูในสถานภาพที่ทํางานไดตลอดเวลา มีการตรวจสอบตลอดเวลาหากมีปญหาตองไดรับ

การแกไข ทันที ถาสภาวะทางดานลบเหลาน้ีเกิดขึ้นอันเน่ืองจากความไมนาเชื่อถือของระบบ 

ยอมจะมีภาพลักษณที่ไมดีตอองคกร และยังสรางความไมพึงพอใจใหแกลูกคาหรือผูรับบริการ   

 8. การแกไขปญหาหรือขอผิดพลาดทุกดานอยางรวดเร็ว หมายถึง การที่ไมควรใหความ

ผิดพลาดในเร่ืองเดียวกันเปนคร้ังที่สองโดยเฉพาะอยางยิ่งกับลูกคารายเดียวกัน เชน ลูกคาแจง 16 วา

ยอดเงินฝากผิดพลาดหรือสะกดชื่อ หรือนามสกุลผิดพลาดธนาคารก็ยังไมสามารถแกไขปญหาน้ัน

ไดทันที ยังคงมีความผิดพลาดน้ันๆ เกิดขึ้นเหมือนเดิม  

9. พนักงานทุกคนจะตองเปนผูรู    คือ รูขอมูลที่จําเปนและสําคัญเกี่ยวกับงานสินคา  

10. พนักงานที่ตองติดตอทํางาน หรือใหบริการลูกคาจะตองเปนผูสามารถตัดสินใจเพื่อการ

ตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมีอิสระจากการตําหนิของผูบริหาร นอกจากน้ีผูใหบริการ 

จะตองมีการเอาใจใสใสวาลูกคามีความพึงพอใจเพียงใด  

11. ในสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ หรือบริการพิเศษเล็ก ๆ หลักการขอน้ีสามารถสรางไดทั้ง ความพึง

พอใจและความสัมพันธกับลูกคา เชน การแจกหรือแถมเมื่อซื้อสินคาภายในวงเงินหน่ึง 

(อางอิงจาก    http://mslib.kku.ac.th/elib/multim/books/Marketing2557/) 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค               

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทําใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดที่สรางความพึง

พอใจใหแกผูบริโภคและความสามารถในการคนหาทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคา

ของผูบริโภคในสังคมไดถูกตอง และสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก

ยิ่งขึ้น ที่สําคัญจะชวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้น ในตลาดปจจุบันถือวา

ผูบริโภคเปนใหญ และมีความสําคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารการตลาด 

จะตองศึกษากลุมผูบริโภคใหละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ การตัดสินใจ

ซื้อ ฯลฯ จะชวยใหผูบริหารทายใจหรือเดาใจกลุมผูบริโภคของกิจการไดถูกตองวากลุมผูบริโภค

เหลาน้ันตองการอะไรมีพฤติกรรมการซื้ออยางไร แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากอะไร แหลงขอมูลที่

ผูบริโภคนํามาตัดสินใจซื้อคืออะไรรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อขอมูลตางๆเหลาน้ีเปน

ประโยชนตอการวางแผนทางการตลาด ซึ่งจะขอกลาวเปนตอน ๆ ดังน้ี   

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 18) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรม

การตัดสินใจ การซื้อ การใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมี

ความสําคัญตอการซื้อสินคาและบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต 

สุปญญา ไชยชาญ (2550: 51) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง การกระทําหรืออาการที่

แสดงออกทางกลามเน้ือ ความคิด และความรูสึกเพื่อตอบสนองสิ่งเรา 
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สุวัฒน สิรินิรันดร และภาวนา สวนพลู (2550: 241) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค 

หมายถึง ความตองการ ความคิด การกระทํา การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และการใชสินคาหรือ 

บริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลน้ัน ๆ 

ธนกฤต วันตะเมล (2554: 90) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกใน

การคนหา การซื้อ การใช การประเมิน และการกําจัดทิ้งซึ่งสินคา บริการ และแนวคิดตางๆ   ของ

ผูบริโภค 

ชูชัย สมิทธิไกร (2554: 6) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของ

กับการตัดสินใจเลือก (Select) การซื้อ (Purchase) การใช (Use) และการกําจัดสวนที่เหลือ (Dispose) 

ของสินคาหรือบริการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตน 

ปณิศา มีจินดา (2553:10) พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง เปนกระบวนการที่เกี่ยวของ 

กับบุคคลหรือกลุมในการจัดหา การเลือกสรร การซื้อ การใช และการจัดการภายหลังการบริโภค

ผลิตภัณฑ  /บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในชวงเวลาหน่ึงๆ พฤติกรรมผูบริโภค 

คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการคนหาขอมูล การซื้อ การใชการประเมินผลในสินคาหรือบริการจาก

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคน้ี สามารถแยก ไดดังน้ี 

1.มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคลดวยการเดินทางไปจับจายหาซื้อ และใชสินคาหรือ

บริการตามความตองการของบุคคล 

2.พฤติกรรมผูบริโภคเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปดรับสื่อการพิสูจนความตองการ การ

ตรวจสอบ การแสวงหาขาวสาร การจับจาย และการพูดคุยเพื่อคนหาคํายืนยัน 

3.บุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ผูบริโภคคนสุดทายที่เปนครอบครัวแมบาน หรือซื้อไปเปน

ของขวัญใหบุคคลอ่ืน 

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย และพรทิพย สัมปตตะวนิช (2553: 90) ไดอธิบายถึง พฤติกรรม

ผูบริโภควา หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับความคิดและความรูสึกที่ผูบริโภคมี 3 รูปแบบ 

1.พฤติกรรมผูบริโภคแปรเปลี่ยนได (Dynamic) เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอก เชน การสื่อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทําใหมีผลกระทบตอปจจัยดาน

ความคิด ความรูสึกของผูบริโภคดวย และพฤติกรรมผูบริโภคไดรับผลกระทบมาจากปจจัยภายใน 

และภายนอกจึงทําใหพฤติกรรมผูบริโภคไมหยุดน่ิงอยูเหมือนเดิม แตอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวไดตลอดเวลา  

2.พฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธ   (Interaction) ระหวางความคิดความรูสึกและ 

การกระทํา กับสิ่งแวดลอมภายนอก ดังน้ัน ความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคจึงตองศึกษาทั้งปจจัย

ภายใน และปจจัยภายนอกวา ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการอะไร อยางไร และทําไม 
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3. พฤติกรรมบริโภคเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยน (Exchanges) หมายความวาผูบริโภคมี

พฤติกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนคุณคาบางอยางกับบางคน ในกรณีน้ีคือการแลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อ 
)ผูบริโภค (กับผูขาย  เพื่อตอบสนองความตองการ (เจาของสินคา) 

สุปญญา ไชยชาญ (2550: 51-57) ใหกลาวเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคไววา อาการที่

แสดงออกในการซื้อของผูบริโภคแบงออกเปน 4 ประเภท ดังตอไปน้ี 

1. พฤติกรรมการซื้อแบบเปนปกติกิจ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคทําการซื้อ

ผลิตภัณฑที่จะตองซื้อถี่ เปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะทั่วไป มีราคาตอหนวยตํ่า มีวางจําหนายทั่วไป ผู

ซื้อจะตัดสินใจซื้อโดยไมยุงยากแตอยางใด 

2. พฤติกรรมการซื้อแลวลดความกังวลใจ เปนผลิตภัณฑที่ ผูบริโภค รูจักดี และรูวามีความ

แตกตางระหวางตรายี่หอ นอยมาก แตผูบริโภคก็ยังคงตัดสินใจไดยากในการซื้อ เพราะเปนประเภท

ที่มีราคาและความเสี่ยงสูง มีการซื้อเปนคร้ังคราว 

3. พฤติกรรมการซื้อแบบซับซอน  เปนผลิตภัณฑที่ ผูบริโภคมีความคุนเคย มีราคาสูง มีความ

เสี่ยงสูง แตมีความถี่ในการซื้อตํ่ามาก บางคร้ังมีการซื้อเพียงคร้ังเดียวตลอดอายุของผูบริโภค กอน

การลงมือซื้อ ผูบริโภคตองเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพิ่มเติมอีกจํานวนมากเกี่ยวกับประเภทและตรา

ผลิตภัณฑเพื่อใหทราบถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑน้ันๆ  เชน   บริโภคที่จะลงมือซื้อเคร่ือง

คอมพิวเตอรสวนบุคคลมาใช เปนตน 

4.พฤติกรรมการซื้อแบบแสวงหาความหลากหลาย ผูบริโภคบางกลุมเมื่อจะซื้อผลิตภัณฑที่มี

ความยุงยากนอย ก็ยังถือวาตราผลิตภัณฑมีความสําคัญอยู ไมอยากซื้อตราเดิม พฤติกรรมการซื้อจึง

มีการเปลี่ยนเปนตราใหมเสมอ ๆ      เพราะอยากหลุดพนจากความจําเจ          ซ้ําซากอยากลอง

ของใหม 

จากความหมายดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค  คือ “การแสดงอาการที่

เปนกระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ การใช การประเมินผลสินคาหรือบริการ จากการไดมา

ตามความตองการและคาดหวังของผูบริโภค” โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประเภทของผูบริโภค สามารถจําแนกได  4 กลุมดังน้ี 

1. ผูบริโภคที่เปนบุคคลและองคกร 

 1.1  ผูบริโภคที่เปนบุคคลมักจะซื้อสินคาไปใชในครัวเรือนของเขา เชน ซื้อแปง สบู ยาสี

ฟน ผงซักฟอก หรือซื้อไปเปนของขวัญใหกับคนรักการซื้อและใชน้ีตองเปนบุคคลสุดทายมิได

นําไปผลิตหรือขายตอ 

          1.2   องคกรในที่น้ีคือนิติบุคคลที่จัดต้ังโดยมีวัตถุประสงคมุงแสวงหากําไรหรือไม

แสวงหากําไร จัดซื้อสินคาหรือบริการไวใชในกิจการของตนเอง 

2. ผูบริโภคที่เปนบุคคลที่แทจริง ผูบริโภคที่มีศักยภาพและผูบริโภคที่ไมแทจริง 
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 2.1   ผูบริโภคที่เปนบุคคลที่แทจริง หมายถึง บุคคลที่ซื้อสินคาหรือบริการจากรานคาใด

รานคาหน่ึงเปนประจําสมํ่าเสมอ 

 2.2 ผูบริโภคมีศักยภาพในการซื้อ หมายถึง บุคคลที่พรอมจะซื้อสินคาหรือบริการแตยัง

ไดรับการจูงใจหรือขอมูลในสินคาหรือบริการยังไมเพียงพอ 

 2.3 ผูบริโภคไมแทจริง หมายถึง บุคคลที่ไมมีความตองการในสินคาหรือบริการทั้งใน

ปจจุบันและในอนาคต 

3. ผูบริโภคที่เปนอุตสาหกรรมและเปนครัวเรือน 

 3.1 ผูบริโภคที่เปนอุตสาหกรรม หมายถึง ธุรกิจที่ซื้อสินคาหรือบริการไปขายตอหรือ

ผลิตตออีกทอดหน่ึงประกอบดวยพอคาสง พอคาปลีก ตัวแทนจัดจําหนายหรือเปนหนวยงานรัฐบาล 

ธุรกิจที่ผลิตตอประกอบดวย โรงงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรมซื้อวัตถุดิบนําไปผลิตเปนสินคา

สําเร็จรูปอีกทอด 

3.2 ผูบริโภคที่เปนครัวเรือน หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจซื้อสินคาหรือบริการไวใหสมาชิก

ในครอบครัวใช เชน แมบาน 

4.   ผูบริโภคที่เปนผูคาดหวัง ในที่น้ีคือบุคคลหรือกลุมบุคคลที่นักการตลาดตองการจะเขาถึง 

ทั้งน้ีเพราะมีปจจัยหลายประการที่สอดคลองกับสินคาของเขา 

ลักษณะของการเกิดพฤติกรรมผูบริโภค มีลักษณะดังน้ี 

1.เกิดจากการจูงใจ การแสดงพฤติกรรมของผูบริโภค มักมีจุดมุงหมายคือ ตอบ สนองความ

ตองการและความพึงพอใจสูงสุดของตนเอง เชน แรงจูงใจเกิดจากความสะดวกสบายในการ

เดินทางไปทํางานดวยการซื้อรถยนตน่ัง จะแสดงพฤติกรรมดวยการขยันทํางานเก็บเงินหรือสรรหา

แหลงเงินผอนมาซื้อ เพื่อใหไดสิ่งของที่ตองการ     ลักษณะการแสดงพฤติกรรมอาจมีลักษณะที่

แตกตางกันดังน้ี 

1.1 ทําหนาที่ใหเสร็จ  เชน ตองการซื้อชอดอกไมเพื่อแสดงความยินดีเมื่อเพื่อนสําเร็จ

การศึกษา หรือซื้อสิ่งของบํารุงสุขภาพใหคนไข เพื่อแสดงใหรูวาเปนหวงเปนใยเมื่อไปเยี่ยม 

1.2 มีจุดมุงหมายมากกวาหน่ึง เชน ตองการซื้อรถยนตอเนกประสงคที่สามารถปรับเปน

หองสํานักงานและใชบรรทุกสิ่งของได หรือตองการเคร่ืองปนอาหารที่สามารถใชไดในหลายๆ 

ลักษณะ 

1.3 มีจุดมุงหมายสลับซับซอน เชน นักศึกษาตองการขอเงินผูปกครองไปเที่ยวดวยการ

ชวยผูปกครองทํางานบานแทน เพื่อใหผูปกครองเห็นใจและยินดีจายเงินใหหรือ รานคาหาบเรแผง

ลอยยอมจาย เงินคาคุมครอง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํามาหากิน 

2. เกิดจากบทบาทของผูบริโภคในหลาย ๆ ลักษณะดังน้ี 

2.1 เปนผูซื้อ   ในที่น้ีอาจซื้อจากคําสั่งจากคนอ่ืน หรือซื้อเพื่อใชเอง หรือซื้อเพื่อใชเปน

ของขวัญใหแกคนรัก 
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2.2 เปนผูใช   ในที่น้ีคือมีบุคคลอ่ืนซื้อมาให เชน พอแม ซื้อของมาใหลูกใช ซึ่งผูใชอาจ

ไมมีอํานาจซื้อก็ได 

2.3 ผูริเร่ิม คือ ผูสรางแนวคิดในสินคาหรือบริการใหตลาดยอมรับ โดยใหคําแนะนํา

หรือทําใหเกิดความตองการในสินคาหรือบริการน้ัน ๆ 

2.4 ผูนําหรือผูมีอิทธิพลในการชักจูงใจใหมีการตัดสินใจซื้อ คือ ผูมีอํานาจหรือมี

อิทธิพลจูงใจใหผูอ่ืนไดปฏิบัติในการซื้อตามผูนํา โดยการแนะนําหรือใชขอความขาวสาร หรือ

สรางแรงกระตุนชักจูงใหผูตามกลุมมีการซื้อสินคาหรือบริการน้ัน ๆ 

2.5  ผูตัดสินใจซื้อในระบบครอบครัว ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อสินคาที่ใชในบาน

มักเปนแมบาน ไมวาจะเปนของใชในครัว ของใชสําหรับเด็กเล็กหรือแมแตเสื้อผา เคร่ืองแตงกาย

ของพอบานดวยก็มี แตถาเปนสินคาใหญๆ ราคาแพง 

3. เกิดจากกิจกรรมหลายอยางจากการซื้อดังน้ี 

3.1 เกิดความสนใจจากการดูภาพยนตรโฆษณา หรือการจัดแสดงสินคา หรือเพื่อนแนะนํา

ใหซื้อและใช 

3.2  สรรหาขอมูลจากการเยี่ยมรานคาดวยการพูดคุย หรือถกปญหากับพนักงานขายใน

รานคา หรือพูดคุยในครอบครัว หรือถกปญหากับเพื่อนๆ 

3.3 ประเมินทางเลือกโดยตอบปญหาในหัวขอตอไปน้ีคือ ซื้อสินคาอะไร ที่ไหน เมื่อใด 

วิธีใด ใชตราอะไร สินคาชนิดไหน จากผูขายรายใด และตองจายเงินอยางไร 

3.4 ตัดสินใจซื้อดวยการตกลงในรายละเอียดตาง ๆ เชน การชําระเงิน สถานที่สงมอบ

สินคาหรือบริการ 

3.5 ปฏิบัติหลังการซื้อ ทดลองใชสินคา จัดการเกี่ยวกับที่เก็บรักษาสินคา การบํารุงรักษา 

จัดการเตรียมซื้อในคร้ังตอๆ ไป การจัดการกับขยะมูลฝอยที่เกิดจากการใชสินคา 

4. เกิดจากปจจัยที่ชวยในการตัดสินใจซื้อใหงายขึ้น ดังน้ี 

4.1 เลือกสินคาหรือบริการที่นาพอใจมากกวาเลือกสิ่งที่ดีที่สุด 

4.2 เชื่อในคําแนะนําในการซื้อสินคาหรือบริการจากศูนยอิทธิพล 

4.3 เชื่อถือในตรายี่หอหรือซื่อสัตยในการซื้อสินคาหรือบริการ 

5. เกิดจากความแตกตางระหวางบุคคล บุคคลแตละคนจะมีความแตกตางกันในหลาย ๆ 

ลักษณะ เชน บุคลิกภาพ วิถีการดําเนินชีวิต สถานภาพ เพศ อายุ ฯลฯ สิ่งตางๆ เหลาน้ีจะมีผลตอการ

แสดงพฤติกรรมของผูบริโภคแตกตางกันดวย เชน บุคคลที่มีความทะเยอทะยานจะใฝหาความ

สะดวกสบาย ที่มีความเปนอยูที่ดีขึ้นมากกวาบุคคลอ่ืนๆ 

6. เกิดจากการลงทุน การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีลักษณะคลายๆ กับนักธุรกิจคือ มี 
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วัตถุประสงคมุงแสวงหาผลประโยชนจากการลงทุน ดังน้ี 

6.1 ลักษณะการลงทุนจากการซื้อประกอบดวย 

(1) ตองใชเวลาในการเสาะแสวงหาสินคาที่ตองการ 

(2) ตองใชแรงกายในการเดินทาง 

(3) ตองการใหสังคมรับรูวาซื้อสินคาจากรานที่มีระดับ เชน ซื้อสินคาในรานคาที่มี

ชื่อเสียงมากกวารานหาบเรแผงลอย ราคาแพงกวาทั้งๆ ที่สินคาเหมือนกัน 

(4)ตองใชจิตใจ เชน ความอดทนในการเดินทาง ความอดกลั้นในการรอคอยสินคา 

6.2   มีวัตถุประสงคมุงแสวงหาผลประโยชน ดังน้ี 

(1) ความพึงพอใจที่ไดรับสูงสุดจากการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ 

(2) ความคุมคา คุมราคาจากการตัดสินใจซื้อ 

(3) ความสะดวกสบายหลังจากใชสินคา หรือพึงพอใจมากกวาที่คาดหวัง 

4.ไดรับการยกยองนับถือจากสังคมจากการเลือกซื้อสินคาใหหางที่มีความหรูหราและมี

ระดับ การลงทุนในภาคธุรกิจอาจมีการขาดทุนได คือลงทุนไปแลวแตไดผลตอบแทนจากการลงทุน

ไมคุมคา การบริโภคของผูบริโภคก็เหมือนกัน อาจไดรับการขาดทุนในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 

(4.1)   ซื้อสินคาหรือบริการมาแลวไดประโยชนนอย หรือไมไดประโยชนเลยทําให

เสียเงินโดยเปลาประโยชน 

(4.2)  ไดรับอันตรายจากการใชสินคาหรือบริการ เชน มีสารพิษตกคางในรางกาย

จากการบริโภคสินคาที่ไมมีคุณภาพ หรือไดรับบรรจุภัณฑที่ยากตอการทําลาย หรือเปนพิษตอ

สิ่งแวดลอม 

(4.3)  ไดรับการประณามจากสังคม หรือถูกสังคมเหยียดหยามจากการใชสินคา หรือ

บริการ เชน การซื้อยาเสพติด หรือซื้อบริการทางเพศกับเด็กๆ  

(4.4)   เกิดความวิตกกังวลในการใชสินคาที่ไมมีคุณภาพ เชนซื้อบานมาหลังหน่ึงมา

รูภายหลังวา โครงสรางฐานที่เปนเสาเข็มไมมีคุณภาพ ตองวิตกกังวลกลัววาหลังคาจะหลนมาทับ

เมื่อไรก็ตายเมื่อน้ัน(อางอิงจาก)  https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/%E0 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจ 

แผนธุรกิจ หรือ Business Plan น้ัน เปนเสมือนกรอบแนวทางที่ทํา ใหการดําเนินการธุรกิจ

เปนไปตามแผนงานที่วางเอาไว   ทําใหผูประกอบการทั่วไปจนถึงผูประกอบการรายใหมมีความคิด

และเปาหมายที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันสําหรับผูประกอบการที่กําลังคิดจะขยายกิจการแผนธุรกิจก็

เปนปจจัยสําคัญ    ที่ใชประกอบการตัดสินใจของผูรวมทุน หรือสถาบันการเงินที่จะขอกูยืมเงินอีก

ดวยแผนธุรกิจจึงถือเปนสิ่งที่สําคัญในการจะประกอบธุรกิจทั้งการจัดทําก็ยังมีวิธีที่คอนขางซับซอน

ทําใหการที่ผูประกอบการตองคํานึงถึงขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะการทําแผนธุรกิจที่ไมดีอาจ

สงผลตอกิจการในระยะยาวไดการจะเขียนแผนธุรกิจจึงจําเปนที่จะตองมีการเตรียมพรอมขั้น

พื้นฐานกอนจะอธิบายเทคนิคดังกลาวควบคูไปกับสวนองคประกอบของแผนธุรกิจ ดังตอไปน้ี 

              แนวคิดในการทําแผนธุรกิจ  

- แนวคิดธุรกิจ (What): อธิบายแนวคิดธุรกิจใหชัดเจนวาทําธุรกิจอะไร มีความแตงตางจาก

ธุรกิจอ่ืนๆที่มีอยูอยางไร  

- ลูกคาเปาหมาย (Who): ระบุลูกคาเปาหมายหลักของโครงการวาจะขายใครรายไดควรอยู

ที่เทาไรและจะ เขาถึงลูกคากลุมน้ันไดอยางไร  

- ที่ต้ังโครงการ (Where): ระบุทําเลที่ต้ังของโครงการใหชัดเจนพรอมลักษณะโดยรอบของ

ทําเลที่จํา เปนในการพัฒนาโครงการลักษณะทางกายภาพ    และขอกําหนดทางกฎหมายของที่ดิน

แปลงดังกลาว   

- รูปแบบการดําเนินธุรกิจวาจะดําเนินการอยางไร (How): อธิบายรูปแบบการดําเนินธุรกิจ  

- ใชเงินลงทุนและผลตอบแทน (How Much): สรุปวาธุรกิจน้ีตองใชเงินลงทุนเทาไร หลักๆ 

แลว ใชกับอะไรแหลงรายไดหลักมาจากไหน อะไรบางและผลตอบแทนจากโครงการน้ีจะเปน

เทาไรระยะเวลาคืนทุนจะเปนกี่ปจะหาแหลงเงินทุน จากไหน มีความเสี่ยงอะไรบาง  

- ทําไมถึงคิดวาธุรกิจที่จะทําถึงจะมีลูกคามาใชบริการ (Why):  อธิบายวาทําไมถึงคิดวา

ธุรกิจน้ีจะประสบความสําเร็จดานยอดขายตามแผนที่วางไวทําไมถึงมั่น ใจไดวาธุรกิจน้ีไปไดสวย

แนแนวคิดในการวางแผนและการวิเคราะหโครงการการวิเคราะหและประเมินโครงการ (Project 

Analysis and Appraisal) คือ กระบวนการรวบรวมวิเคราะหและนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของใน

ระหวางโครงการ ที่เนนการคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการมีโครงการแลวพิจารณาตัดสินวา 

สมควรจะดํา เนินงานตามโครงการน้ันหรือไม เมื่อศึกษาความเปนไปได เบื้องตนของโครงการแลว

ขั้นตอนตอมาคือการศึกษาความเปนไปไดโดยละเอียด (Feasibility Study) คือ การศึกษาและการ

จัดทําเอกสารที่ประกอบดวยขอมูลตางๆ ที่จําเปนที่แสดงถึงเหตุผลสนับสนุน (Justification) ความ

ถูกตองสมบูรณ (Soundness) ของโครงการ เพื่อใหไดมาซึ่งโครงการที่ดี โดยโครงการที่ดีคือ

โครงการที่สามารถนา ไปปฏิบัติไดจริงและเมื่อปฏิบัติแลวจะใหผลประโยชนตอบแทนคุมคาตอ
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การลงทุน การศึกษาความ เปนไปไดของโครงการ การศึกษาโครงการจะประกอบไปดวยการศึกษา

ในดานตางๆ 

องคประกอบของแผนธุรกิจ 

1.บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

2.ประวัติโดยยอของกิจการ 

3.การวิเคราะหสถานณการ 

4. วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ 

5. แผนการตลาด  

6.  แผนการจัดการและแผนกําลังคน 

7. แผนการผลิต /ปฏิบัติการ   

8. แผนการเงิน 

9. แผนการดําเนินงาน  

          10. . แผนฉุกเฉิน 

องคประกอบที่ 1: บทสรุปสําหรับผูบริหาร)ผูเขียน :  ผศ .วิทยา ดานธํารงกูล  ( เปนสวนที่จะ

สรุปใจความสําคัญๆ ของแผนธุรกิจทั้งหมดใหอยูในความยาวไมเกิน 1-2 หนา สวนน้ีมีความสําคัญ 

เพราะเปนสวนแรกที่ผูรวมลงทุนจะอานและจะตองตัดสินใจจากสวนน้ีวาจะอานรายละเอียดในตัว

แผนตอหรือไม ดังน้ัน    บทสรุปผูบริหารจึงตองชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญสองประการ คือ หน่ึง 

ชี้ใหเห็นวามีโอกาสจริงๆ เกิดขึ้นในตลาดสําหรับธุรกิจที่กําลังคิดจะทํา สอง ตองชี้ใหเห็นวา สินคา

หรือบริการที่จะทําน้ัน จะสามารถใชโอกาสในตลาดที่วาน้ันใหเปนประโยชนไดอยางไรบทสรุป

ผูบริหารจึงตองเขียนใหเกิดความนาเชื่อถือหนักแนน และชวนใหติดตามรายละเอียดที่อยูในแผน

ตอไป ผูเขียนแผนควรระลึกไวเสมอวา คุณภาพของบทสรุปผูบริหารจะสะทอนถึงคุณภาพของแผน

โดยรวม จึงควรใหเวลากับการเขียนสวนน้ีอยางพิถีพิถันเน้ือหาในบทสรุปผูบริหาร   ควรจะ

กลาวถึงสิ่งตอไปน้ี 

 1.  อธิบายวาจะทําธุรกิจอะไร และแนวคิดของธุรกิจน้ันเปนอยางไรพยายามอธิบายใหเห็น

วาสินคาหรือบริการที่จะทําน้ันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือวิถีการใชสินคาหรือบริการไปจากเดิม

อยางไรบอกดวยวาธุรกิจจะกอต้ังเมื่อไร สินคา  /บริการมีคุณสมบัติพิเศษอะไรในแงรูปลักษณ 

ประโยชนใชสอย เทคโนโลยี ฯลฯ ที่จะไดเปรียบเหนือคูแขงหากธุรกิจดําเนินการมาเปนระยะเวลา

หน่ึงแลบอกดวยวา     ขนาดของธุรกิจใหญขนาดไหน    มีความเติบโตกาวหนาในชวงที่ผานมา

อยางไร 

             2. โอกาสและกลยุทธ สรุปวาอะไรคือโอกาส ทําไมจึงนาในใจ และจะใชโอกาสน้ันดวยวิธี

อยางไรขอมูลสวนน้ีอาจนําเสนอในรูปขอเท็จจริงของตลาด เงื่อนไขตลาด สภาพของคูแขงเชน คู
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แขงขันไมปรับปรุงสินคามานานแลว คูแขงขันกําลังเพลี่ยงพล้ํา แนวโนมของอุตสาหกรรมและ

อ่ืนๆ ที่แสดงวาโอกาสทางการคากําลังเปดให(  

3. กลุมลูกคาเปาหมายและการคะเนลูกคาเปาหมายระบุและอธิบายยอๆถึงลักษณะตลาด

ใครเปนกลุมลูกคาหลัก จะจัดวางตําแหนงผลิตภัณฑอยางไร จะวางแผนการเขาถึงลูกคาอยางไร

รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงสรางของตลาด ขนาดและอัตราการเติบโตของกลุมลูกคายอดขาย

และสวนแบงตลาดที่คาดหมาย 

4. ความไดเปรียบเชิงแขงขันของธุรกิจระบุถึงความไดเปรียบและความเหนือกวาในการ

แขงขัน เชน ความไดเปรียบจากตัวผลิตภัณฑ การไดเปรียบจากการเขาตลาดกอน ความไดเปรียบ

จากการที่คูแขงขันอยูในภาวะออนแอ ตลอดจนเงื่อนไขอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรมน้ัน 

5. ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทํากําไรบทสรุปใหเห็นถึงความคุมคา

ของการลงทุน เชน กําไรขั้นตน กําไรจากการดําเนินงาน ระยะเวลาของการทํากําไร ระยะเวลาการ

คุมทุน ระยะเวลาที่กระแสเงินสดจะเปนบวก การคาดหมายอัตราผลตอบแทนจาการลงทุน และการ

คาดคะแนนผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนๆ 

 6. ทีมผูบริหารสรุปความรูความสามารถ ประสบการณ และทักษะของผูที่เปนตัวหลักใน

การกอต้ังและบริหาร พรอมสมาชิกในทีม บอกยอๆ ถึงความสําเร็จในอดีต โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ

ทํากําไร การบริหารงานและคน 

 7. ขอเสนอผลตอบแทนระบุสั้นๆ ถึงเงินลงทุนหรือเงินกูที่ตองการ จะเอาเงินไปทําอะไร

จะตอบแทนเจาของเงินอยางไร    ผลตอบแทนของการลงทุนของเจาหนาที่หรือผูรวมลงทุนจะเปน

เทาใด 

 

            องคประกอบที่ 2: ประวัติยอของกิจการ    ) ผูเขียน:   อ .ดร .พิภพ อุดร (  สวนน้ีคือการใหขอมูล

เบื้อตนเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการกอต้ังกิจการ         ทั้งในดานรูปแบบการจัดต้ังหรือจด

ทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การคิดคนและพัฒนา

สินคา /บริการที่ตองการนําเสนอใหกับลูกคากลุมเปาหมาย นอกจากน้ีควรใหขอมูลเกี่ยวกับ

เปาหมายระยะที่ตองการใหเปนในอนาคต 

 

            องคประกอบที่ 3:  การวิเคราะหสถานการณ    ) ผูเขียน: อ  .ดร .ครรชิตพล ยศพรไพบูลย (

ขั้นตอนแรกของการจัดทําแผนธุรกิจ คือ การพยายามทําความเขาใจถึงสภาพแวดลอมของการ

ดําเนินธุรกิจในปจจุบัน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปจจัยสําคัญๆที่สงผลกระทบ

ตอสถานการณการแขงขันความนาสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรมตลอดจนความสามารถในการ

ทํากําไร และความพรอมในดานตางๆของกิจการ ดังน้ันการวิเคราะหสถานการณจึงเปนงานอันดับ



18 

 
แรกที่สําคัญที่ผูประกอบการควรกระทําเพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางกลยุทธ และ

แผนการดําเนินงานของกิจการ  

 

การวิเคราะหสถานการณหรือเรียกอยางยอๆวา SWOT ANALYSIS 

 1.การวิเคราะหปจจัยภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพรอมของ

กิจการในดานตางๆ ทั้งน้ีโดยมุงเนนการวิเคราะหในสวนที่เปน จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน 

(Weaknesses) ของกิจการ 

2. การวิเคราะหปจจัยภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่

ผูประกอบการไมสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได ดังน้ันจึงตองพยายามเขาใจในสถานการณ

ปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสภาพแวดลอมดังกลาว เปนไปในลักษณะที่

เปนโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค (Threats) ในการดําเนินธุรกิจผลลัพธจากขั้นตอนของ

การวิเคราะหสถานการณ คือ บทวิเคราะหความเปนไปและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการ

ดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธดานตางๆ ของกิจการ 

 

องคประกอบที่ 4: วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ  )ผูเขียน:   อ .ดร .พิภพ อุดร(  

วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ หมายถึงผลลัพธทางธุรกิจที่กิจการตองการไดรับในชวง

ระยะเวลาของแผน ซึ่งโดยทั่วไปเปาหมายทางธุรกิจอาจเปนเปาหมายโดยรวมของกิจการ และ

เปาหมายเฉพาะดานในแตละแผนกหรือลักษณะงาน เชน เปาหมายทางการตลาด เปาหมายทางการ

จัดการเปาหมายทางการผลิต และเปาหมายทางการเงิน เปนตน นอกจากน้ีเปาหมายทางธุรกิจอาจ

แบงเปนเปาหมายระยะสั้นคือ ภายใน 1 ป เปาหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ป และเปาหมายระยะ

ยาวที่นานกวา 5 ป 

ลักษณะของเปาหมายของธุรกิจที่ดีมี 3 ประการ คือ 

1. มีความเปนไปได หมายความวา กิจการมีโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายได หากไดมีการ

ดําเนินงานอยางเต็มที่ตามแผนธุรกิจที่วางไว การกําหนดเปาหมายทางธุรกิจควรประเมินจาก

สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ กลาวคือ ไมควรต้ังเปาหมายที่

เลื่อนลอยเกินความจริงจนทําไมได และกอใหเกิดความทอแท แตก็ไมควรต้ังเปาหมายที่งาย

จนเกินไปจนไมตองทุมเทความพยายามใดๆ ก็สามารถที่จะบรรลุเปาหมายไดโดยงาย เปาหมายที่ดี

จึงควรเปนผลลัพธที่ทําไดยากแตมีความเปนไปได 

2. สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม หมายถึง มีความชัดเจนที่สามารถประเมินไดวา 

กิจการบรรลุตามเปาหมายน้ันหรือไม ทั้งน้ี โดยทั่วไป ควรจะตองกําหนดระยะเวลาใหชัดเจนวา 

จะตองบรรลุถึงเปาหมายน้ันภายในระยะเวลาเทาใด 
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3. เปนไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง เปาหมายยอยๆ ในแตละฝายควรมีความสอดคลอง

และเปนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งใหแนใจวาเปาหมายระยะสั้นๆ เปนไปเพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมเปาหมายในระยะปานกลางและระยะยาวกลาวคือ ไมมุงหวังเพียงกําไรหรือผลลัพธในระยะ 

องคประกอบที่ 5 : แผนการตลาด )ผูเขียน   :อ .ดร .พิภพ อุด (  แผนการตลาด คือ การกําหนด

ทิศทางและแนวทางในการทุมเทความพยายามทางการตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและ

ประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวลวงหนา โดยใชประโยชนจากความเขาใจที่ไดรับจากการวิเคราะห

สถานการณในองคประกอบที่ 3 มาพิจารณารวมกับวัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจที่กําหนด

ไวในองคประกอบที่ 4 ดังน้ัน การวางแผนการตลาดจึงเปนการกําหนดกลยุทธและวิธีในการดําเนิน

กิจกรรมทางการตลาด เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่มุงหวัง โดย

คํานึงถึงการใชทรัพยากรทางการตลาดใหเกิดประโยชนสูงสุดในการตอบรับกับความเปนไปและ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในดําเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการเน้ือหา

ของแผนการตลาดตองตอบคําถามหลักๆ ใหกับผูประกอบการอยางนอยดังตอไปน้ี 

1. เปาหมายทางการตลาดที่ตองทําใหไดในระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบาง 

2. ใครคือลูกคากลุมเปาหมาย ทั้งกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรอง 

3. จะนําเสนอสินคา /บริการอะไรใหกลุมเปาหมาย ในราคาเทาใด และดวยวิธีการใด  

4. จะสรางและรักษาความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายเหลาน้ันไดดวยวิธีการใดบาง 

5. ถาสถานการณไมเปนไปตามที่คาดหวังไว จะปรับตัวหรือแกไขอยางไรในการตอบคําถาม

ดังกลาวขางตน ผูประกอบการจําเปนตองใชความรู ความสามารถ ตลอดจนประสบการณและ

วิจารณญาณที่ดี ในการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ และวิธีการทางการตลาดสําหรับกิจการตาม

องคประกอบที่สําคัญของแผนการตลาด ซึ่งมีเน้ือหาหลัก 4 สวน ดังตอไปน้ี 

1. เปาหมายทางการตลาด 

2. การวิเคราะหกลุมเปาหมาย 

3. กลยุทธและกิจกรรมทางการตลาด 

- กลยุทธการตลาดเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน 

- กลยุทธเพื่อการเติบโตทางการตลาด 

- กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 

         4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

 

องคประกอบที่ 6 : แผนการจัดการและแผนคน    ) ผูเขียน   :ผศ .วิทยา ดานธํารงกูล   ( ในสวนน้ี

ผูจัดทําแผนจะตองระบุโครงสรางขององคการใหชัดเจน โดยแสดงแผนผังโครงสรางขององคกรวา 

ประกอบไปดวยหนวยงานอะไรบาง หนวยงานแตละหนวยมีความรับผิดชอบอะไรรวมถึงตําแหนง

ผูบริหารหลักๆ ขององคการ โครงสรางของคณะกรรมการและการถือหุนการเขียนในสวนน้ีควรจะ
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ทําใหผูอานเห็นวาคณะผูบริหารรวมตัวกันในลักษณะเปนทีมที่ดีในการบริหารมีความสมดุลในดาน

ความรู ความสามารถที่ครบถวน ทั้งดานเทคนิคและการบริหาร มีความชํานาญและประสบการณใน

กิจการที่ทํา 

 รายละเอียดในสวนน้ีประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี คือ 

 1. โครงสรางองคกร 

         1.1 ตําแหนงงานหลักๆ ขององคการ คนที่จะมาดํารงตําแหนง พรอมทั้งแผนผังองคการ 

                 1.2 หากผูบริหารคนใดคนหน่ึง ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา ตองระบุวาใครจะ

เปนผูชวยในงานน้ัน เพื่อทําใหงานสมบูรณ 

 1.3 หากทีมงานผูบริหารเคยทํางานรวมกันมากอน ใหระบุวาเคยทํางานอะไร มี

ความสําเร็จในฐานะทีมที่ดีอะไรบาง 

2. ตําแหนงบริหารหลัก 

2.1 ระบุวาตําแหนงบริหารหลักๆ มีความรู ความชํานาญอะไรบาง และมีความเหมาะสม

ในตําแหนงงานน้ันอยางไร 

 2.2 ระบุบทบาท ภาระความรับผิดชอบของแตละตําแหนงในทีมบริหาร 

                   2.3 อาจใสประวัติสั้นๆ ของทีมบริหารเอาไวในสวนน้ีดวยก็ได หรือมิฉะน้ันอาจนําไป

ใสไวรวมกันในภาคผนวก 

           3. ผลประโยชนตอบแทนแกผูบริหาร ระบุเงินเดือนที่จายแกผูบริหาร ตลอดจนผลประโยชน

ในรูปแบบอ่ืน ๆ และสัดสวนการถือหุน ของผูบริหารแตละคน 

          4. ผูรวมลงทุน ระบุผูรวมลงทุนอ่ืนๆ และเปอรเซ็นตการถือหุน 

          5. คณะกรรมการบริษัท ระบุคุณสมบัติของกรรมการบริษัท องคประกอบและภูมิหลังของ

กรรมการแตละคนวาจะเปนประโยชนตอกิจการอยางไร 

องคประกอบที่ 7 : แผนการผลิต  /ปฏิบัติการ ผูเขียน   :อ .ดร .เอกจิตต จึงเจริญ ) หลังจากที่

ผูประกอบการไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกิจการ ตลอดจนกําหนด

วัตถุประสงคทางธุรกิจและแผนกลยุทธของกิจการในภาพรวม เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน

แลว ผูประกอบการจําเปนตองถายทอดสิ่งเหลาน้ันใหออกมาเปนแผนการผลิต  /ปฏิบัติที่สอดคลอง

และเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจสวนอ่ืนๆของบริษัท อันไดแก แผนการตลาด แผนการบริหารและ

จัดการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหองคกรมีศักยภาพในการบรรล

เปาหมายตามแผนน้ันๆ  แผนการผลิตปฏิบัติการที่ดีจะตองสะทอนความสามารถของกิจการในการ

จัดการกระบวนการผลิตและปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันใหกับธุรกิจ โดยมุงเนนประเด็นการจัดการไปยั งระบบการแปลงสภาพวัตถุดิบและ

ทรัพยากรในการผลิตใหเปนผลผลิต ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธไดดังแผนภาพที่ 1 โดย วัตถุดิบ

และทรัพยากร น้ัน หมายถึง ปริมาณวัตถุดิบที่ใช ชั่วโมงแรงงานที่ทําการผลิต หรือคาใชจายรวม
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ของทรัพยากรทุกอยางที่ใช ไดแก คาวัตถุดิบ คาแรงงาน เงินลงทุน และอ่ืนๆ สําหรับ กระบวนการ

ผลิตและปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการในการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรการผลิตใหเปน

ผลผลิต และ ผลผลิต น้ัน หมายความถึง จํานวนหรือมูลคาของสินคาและบริการที่ผลิตไดในการวาง

แผนการผลิต  /ปฏิบัติน้ัน ผูประกอบการตองพิจารณาตัดสิน ใจในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการผลิตและ

ปฏิบัติการภายในกิจการตาม 

 

ประเด็นที่สําคัญๆ รวม 10 ประเด็นดังตอไปน้ี คือ 

1. คุณภาพ 

2. การออกแบบสินคาและบริการ 

3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบัติการ และการตัดสินใจเร่ืองกําลังการผลิต 

4. การเลือกสถานที่ต้ัง 

5. การออกแบบผังของสถานประกอบการ 

              6. การออกแบบระบบงานและการวางแผนกําลังคน  

              7. การจัดกระบวนการจัดสงวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป (Supply-Chain Management) 

              8. ระบบสินคาคงคลัง 

              9. กําหนดการผลิตและปฏิบัติการ 

              10. การดํารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 

 

องคประกอบที่ 8 : แผนการเงิน    ) ผูเขียน   :รศ .ประนอม โฆวินวิพัฒน ในการจัดทําแผน

ธุรกิจน้ัน กิจการตองทราบใหไดวาแผนที่จะจัดทําขึ้นน้ัน เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม 

การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จะตองใชเงินลงทุนจํานวนเทาใดจะไดมาจากแหลงใดบาง จาก

แหลงเงินทุนภายใน ในรูปของเจาของกิจการ หรือแหลงเงินทุนภายนอกในรูปของการกูยืมจาก

เจาหน้ี เรียกวา กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) จากน้ัน จะเปนเร่ืองของการตัดสินใจนํา

เงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกวา กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) ซึ่งจะแตกตางไปตามประเภท

ของธุรกิจ กิจกรรมที่สําคัญตอเน่ืองจากกิจกรรมดังกลาวขางตนคือกิจกรรมดําเนินงา(Operating 

Activities) ซึ่งจะประกอบไปดวย การผลิต การซื้อ การขาย และการจายคาใชจายตางๆการตัดสินใจ

เกี่ยวกับกิจกรรมหลักทั้งสาม คือ กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมดําเนินงานจะเปน

ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ นักบัญชีจะเปนผูนําเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม

และสรุปออกมาเปนงบการเงิน (Financial Statements) ซึ่งเปนรายงานสรุปขั้นสุดทายของ

ขบวนการจัดทําบัญชีที่แสดงใหเห็นถึงขอมูลทางการเงินของธุรกิจหรืออาจจะเปนงบการเงินที่

ครอบคลุมการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อใหทราบวา ในรอบ
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ระยะเวลาที่ผานมาน้ันธุรกิจมีฐานะการเงินอยางไร กําไรหรือขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงในเงินสด

อยางไรบาง เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไรงบการเงินประกอบดวย 

 

1. งบดุล เปนรายงานที่แสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหน่ึง    ในงบดุลจะประกอบ

ไปดวยขอมูลทางการเงินที่แสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสินและสวน

ของผูเปนเจาของ  

  2. งบกําไรขาดทุน เปนงบที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการ โดยแสดงรายได 

คาใชจายและกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในชวงระยะเวลาหน่ึง 

        3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ สวนของผูเปนเจาของหรือสวนของผูถือ

หุน ประกอบไปดวย 2 สวนดวยกัน คือ- ทุนเรือนหุน- กําไรสะสมงบน้ีจึงแสดงใหเห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุนและกําไรสะสม 

        4. งบกระแสเงินสด เปนงบการเงินที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินใด

ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะรายงานใหทราบวา เงินสดในปปจจุบันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงน้ัน มี

สาเหตุจากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท   ดังตอไปน้ี-กิจกรรมดําเนินงาน- กิจกรรมลงทุน- กิจกรรม

จัดหาเงิน 

       5. นโยบายบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติที่กิจการใชในการจัดทําและนําเสนอ

งบการเงิน เน่ืองจากหลักการบัญชีที่กิจการเลือกใชมีไดหลายวิธี วิธีการบัญชีที่กิจการเลือกใชจะมี

ผลกระทบตองบการเงินไมเหมือนกัน กิจการจึงตองบอกขอมูลดังกลาวใหผูใชในงบการเงินทราบ 

โดยทั่วไปแลวกิจการควรเปดเผยนโยบายบัญชีในเร่ืองตอไปน้ีไวในงบการเงิน- วิธีการรับรูรายได- 

การตีราคาสินคาคงเหลือ- การตีราคาเงินทุน- คาเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ- วิธีการคิดคาเสื่อม

ราคา และการตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน- การแปลงคาเงินตราตางประเทศ- การจัดทํางบการเงิน

รวม 

   

องคประกอบที่ 9: แผนการดําเนินงาน (ผู เขียน : ผศ.วิทยา ดานธํารงกูล)หลังจาก

ผูประกอบการกําหนดกลยุทธในดานตาง ๆ ของกิจการอยางรอบคอบและครบถวนแลว ขั้นตอน

ตอมาก็คือ การจัดทํารายละเอียดของกลยุทธดังกลาวโดยการกําหนดกิจกรรมของกลยุทธแตละดาน

ใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ผูประกอบการอาจจะทําแผนการดําเนินงานในลักษณะของ

ตารางที่มีรายละเอียดของเปาหมาย กลยุทธ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ โดยจัดทํา

รายละเอียดเปนรายเดือนหรือรายสัปดาห ตามที่ผูประกอบการเห็นสมควร 

 องคประกอบที่ 10: แผนฉุกเฉินแผนฉุกเฉิน เปนการเตรียมแนวทางการดําเนินงานไวลวงหนา ใน

กรณีที่สถานการณหรือผลลัพธจากการดําเนินงานไมเปนไปตามที่คาดไว หรือมีเหตุการณที่ไมคาด

ฝนเกิดขึ้น จนเปนผลกระทบในทางลบกับกิจการ ซึ่งโดยทั่วไปผูประกอบการควรอธิบายลักษณะ
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ความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจสงผลใหการดําเนินธุรกิจไมเปนไปอยางราบร่ืนตามแผนธุรกิจที่ได

กําหนดไว 

                 ตัวอยางของประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจและการเตรียมพรอมที่ควรระบุไวในแผน

ฉุกเฉิน ไดแกกรณีดังตอไปน้ี 

         - ยอดขายหรือการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมเปนไปตามคาดหมาย จนทําใหเงินสดหมุนเวียน

ขาดสภาพคลอง 

         - ธนาคารไมใหเงินกูหรือลดวงเงินกู 

         - คูแขงตัดราคาหรือจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเน่ืองระยะยาว 

         - มีคูแขงรายใหมที่มีขนาดใหญกวา ทันสมัยกวา มีสินคาครบถวนกวา ราคาถูกกวา เขา

สูอุตสาหกรรม หรือมาต้ังอยูในบริเวณใกลเคียง 

         - สินคาถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาที่ถูกกวา 

         - มีปญหากับหุนสวนจนไมสามารถรวมงานกันได 

         - สินคาผลิตไมทันตามคําสั่งซื้อเน่ืองจากขาดแคลนวัตถุดิบ 

         - สินคาผลิตมากจนเกินไป ทําใหมีสินคาในมือเหลือมาก 

         - เกิดการชะงักการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรม 

  - ตนทุนการผลิต /การจัดการสูงกวาที่คาดไว  ฯลฯ 

(อางอิงจาก https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E) 

 

4. ทฤษฏสีวนประสมทางการตลาดทางตลาดบริการ   

 Kotler  (2003) ใหความหมายของการบริการ คือ การกระทําหรือการปฏิบัติใดๆก็ตามที่ฝาย 

หน่ึงเสนอใหตออีกฝายหน่ึงซึ่งเปนสิ่งที่ไมอาจจับตองได และจึงไมมีการยกกรรมสิทธิ์การเปน

เจาของ ใดๆทั้งสิ้น ผลิตภัณฑการบริการน้ีอาจจะผูกติดหรือไมผูกติดกับตัวสินคาก็ได Lovelock &  

Wright (2007)  กลาววา การใหบริการ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฝายใดฝาย หน่ึงเสนอใหอีกฝาย

หน่ึง โดยสวนใหญใชระยะเวลาเปนพื้นฐาน ในการปฏิบัติงานเพื่อนําสงผลที่ลูกคาตองการ กับการ

แลกเปลี่ยนเงิน เวลา ความพยายาม ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับคุณคาจากสินคา แรงงาน ทักษะ การ

อํานวยความสะดวก แตลูกคาไมสามารถครอบครองสิ่งเหลาน้ันได สวนประสมทางการตลาด

บริการ เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย    หรือเพื่อ

กระตุนใหกลุมลูกคา เปาหมายเกิด ความตองการสินคาและบริการของตน  ซึ่งหมายถึง

สวนประกอบที่เปนปจจัยในการวางแผนการตลาดในสินคาหรือบริการ   โดยมากแลว หากเปน

สินคาจะมีสวนประสม  4 ปจจัย คือ  1. สินคา  /บริการ   (Product/Service)  2. ราคา  (Price)  3. ชอง

ทางการจําหนาย (Place/Distribution Channel)  4. และกิจกรรมการสงเสริมการขาย (Promotion)  
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แตสวนผสมทางการตลาดบริการจะมีความแตกตาง จากสวนผสมทางการตลาดของสินคา

ธรรมดาทั่วๆไป เพราะตองมีการเนนถึงพนักงาน การใหบริการในกระบวนการตางๆ และ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งปจจัยทั้งสามสวนน้ีผสมกันเปนหลักของการสงมอบบริการสําหรับ

ตลาดธุรกิจบริการน้ัน จะมีการทําการตลาดในสวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพิ่มอีก 3 ปจจัย  

คือ 1. ผูใหบริการ (People)2. กระบวนการใหบริการ (Process)3. และสภาพแวดลอมในการ

ใหบริการ (Physical Evidence) สวน 12 ประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ ซึ่งบริการ 

(Service) เปนกิจกรรมที่สนองตอความ ตองการของลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา

จะเห็นไดวากอนที่จะมีการซื้อ ผูซื้อจะตองพยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพ และประโยชนที่

จะไดจากบริการที่จะไดรับ ผูขายตองสรางความเชื่อมั่นโดยจะตองพยายามหาหลักประกันใหผูซื้อ

สามารทําการตัดสินใจไดเร็วขึ้นซึ่งก็คือ สวน ประสมทางการตลาดทั้ง 7 หรือ 7P’s (ฉลองศรี พิมล

สมพงศ, 2542, หนา 50) ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน 2541) สรุป

เกี่ยวกับแนวคิดกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ (Marketing Mix ’s) วาขั้นตอนในการ

ตัดสินใจซื้อ   (Buying Decision Process) เปนลําดับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และ

พบวาผูบริโภคผาน กระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวนประสมทางการตลาด

บริการ (Marketing Mix’s) หรือ 7P’s ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

1. ผลิตภัณฑ  หมายถึง  สิ่งที่สามารถสนองความจําเปนรวมทั้งความตองการของมนุษยได 

คือผูขายจะตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชน และคุณคาของผลิตภัณฑน้ันๆ 

โดยทั่วไป แลวผลิตภัณฑแบงออกเปน2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑที่อาจสามารถจับตองไดและ

ผลิตภัณฑ ที่ไมสามารถจับตองไมได กลาวคือ ผลิตภัณฑสามารเปนไดทั้งสินคาและบริการ 

โดยทั่วไปการผลิตผลิตภัณฑตองมีการพิจารณาคุณภาพสินคา ลักษณะการออกแบบ ขนาด การ

รับประกัน เปนตนซึ่งสามารถสนองตอบความตองการของลูกคา และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ

ได   

2. ราคา  หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของ  (Cost) ลูกคา 

ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา  (Price) ของผลิตภัณฑน้ันๆคุณคา

สูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน การกําหนดกลยุทธดานราคาจะตองคํานึงถึงคุณคาเพราะ 

เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในการแลกเปลี่ยนสินคา หรือบริการในรูปเงินตราเกี่ยวของ

โดยตรงกับวิธีการกําหนดราคานโยบายและกลยุทธตางๆ อีกทั้งในการกําหนดราคาผูจําหนาย

จะตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรู  (Perceived Value) ในมุมมองของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับ

จากลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑน้ันๆ สูงกวาราคาของผลิตภัณฑ  

3. ชองทางการจัดจําหนาย  หมายถึง สถานที่ใหบริการในสวนเร่ิมตน โดยการเลือกทําเล

ที่ต้ัง (Location) ของธุรกิจบริการน้ันมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ลูกคาตอง

ไปรับ บริการในสถานที่ที่ผูใหบริการจัดไว  ดังน้ันทําเลที่ต้ังจึงเปนตัวกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายที่
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จะเขามา ใชบริการสถานที่ใหบริการจึงตองสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการกลุมเปาหมาย 

ใหไดมากที่สุด และตองพิจารณาถึงทําเลที่ต้ังของคูแขงดวย ซึ่งความสําคัญของทําเลที่ต้ังจะมาก

นอยเพียงใด ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแตละประเภทธุรกิจบริการน้ัน ชองทางการ

ใหบริการถือเปน หน่ึงในยุทธศาสตรสําคัญของการวางกลยุทธทางการตลาดเพราะหากสามารถหา

ชองทางเขาถึงลูกคา ไดมากเทาไร ผลกําไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเทาน้ัน  

4. การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารทางขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสราง

ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ สวนประสมการตลาดสงเสริมการตลาด   (Marketing Mix ’s) หรือ

สวนประสมในการติดตอสื่อสาร  (Communication Mix) ประกอบดวย การติดตอสื่อสาร โดยใช

พนักงานขายดําเนินการขาย (Personal Selling) รวมทั้งการติดตอสื่อสารโดยไมใชบุคคล (Non 

Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประเภท ตองใชหลักการเลือกใช เคร่ืองมือ

สื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) ซึ่งเคร่ืองมือ สงเสริม

การตลาด ไดแก )วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน , 2547, หนา 161)  

4.1 การสื่อสารโดยใชบุคคล  (Personal Communication) เปนการใชบุคคลใน การ

สื่อสารไปยังผูบริโภคกลาวคือ การขายโดยใชพนักงานขาย เสนทางของขอมูลขาวสารจะเปนไป 

แบบสองทาง (Two-Way Communication) ทําใหพนักงานผูใหบริการไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับ

ลูกคาโดยตรง และการสื่อสารแบบปากตอปาก  (Word of Mouth Communication) เปนการเลา

ประสบการณโดยตรงจากลูกคารายหน่ึงที่เคยใชบริการไปสูลูกคารายอ่ืนๆ ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจ 

ของผูบริโภคทั้งใน ทิศทางดานบวกและลบ 

4.2 การประชาสัมพันธ  (Public Relation) เชน การจัดแถลงขาว การจัดกิจกรรม พิเศษ

ขึ้น และการสนับสนุนโครงการตางๆ ที่เปนการตอบแทนตอสังคม เชนโครงการ CSR เปนตน เพื่อ

เปนการกระตุนใหเกิดความสนใจและการจดจําที่ดีตอธุรกิจบริการโดยใชวิธีตางๆ    ใหผูบริโภค

จดจํา   

แบรนดสินคาได       และยังเปนการชวยสรางภาพลักษณที่ดีในสายตาผูบริโภคแกธุรกิจบริการอีก

ดวย  

4.3 การโฆษณา (Advertising) เปนการสรางการรับรูและความเขาใจในการบริการ 

โดยผานทางสื่อโทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพตางๆ สื่อออนไลน สื่อกลางแจง เชน แผนโฆษณา โปสเตอร 

รวมไป ถึงสื่อการโฆษณาแบบเคลื่อนที่ เชน ปายโฆษณาที่ติดขางขางรถ ไฟฟา หรือสื่อแบบเจาะจง

เชน การสื่อสารถึงผูบริโภคโดยตรงผานอีเมล หรือไปรษณีย ซึ่งชวยใหสงขาวสารไปยัง

กลุมเปาหมายที่ เฉพาะเจาะจงไดมากกวาแบบอ่ืน  

4.4 อุปกรณเคร่ืองมือและการบริการ (Instructional Materials) ไดแก การให ขอมูล

ผานเว็บไซตของผูจําหนาย เชน แผนพับ ใบปลิว เปนตน สามารถสรางปฏิสัมพันธ (Interaction) กับ

ผูใชบริการได  
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4.5 การออกแบบภาพลักษณองคกร (Corporate Design) เปนองคประกอบสําคัญ อยาง

หน่ึงในการสื่อสารทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ กลาวคือ ปายสัญลักษณหนาราน เคร่ืองหมาย 

สัญลักษณ ตัวอักษร การใชสื่อรวมถึงเคร่ืองแบบพนักงาน ซึ่งมีผลตอการสรางความจดจํา ของ

ผูบริโภคที่มีตอองคกร  

4.6 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ 14 กระตุน

ใหชองทางการขายและพนักงานสามารถขายหรือใหบริการไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการกระตุนให

ลูกคาทําการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการเร็วขึ้นหรือมากขึ้นในชวงที่ทําโปรโมชั่น เชน การแลกซื้อ

และ รับสิทธิพิเศษตางๆ หรือจัดรายการซื้อ 1 แถม 1 เปนตน  

5. บุคลากร  (People) หรือพนักงาน (Employees) หมายถึง พนักงานผูใหบริการ เปน

องคประกอบที่สําคัญในกระบวนการผลิตและบริการ ซึ่งตองผานการคัดเลือก (Selection) การ

ฝกอบรม (Training) และการจูงใจพนักงานเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา 

กลุมเปาหมายได และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเหนือคูแขง  ดังน้ันเพื่อคุณภาพในการ

บริการ องคกรจึงจําเปนตองมีการอบรมพนักงาน มีการสนับสนุนที่จําเปน ในการมอบหมายอํานาจ

และหนาที ่ความรับผิดชอบ เพื่อสรางพนักงานใหมีความรูความสามารถ ความนาเชื่อถือ มีทัศนคติ

ที่ดีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกคา มีความสามารถ ในการแกปญหาตางๆ 

รวมถึงมี ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  

6. ลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence &Presentation) หมายถึง   สิ่งที่ปรากฏแก

สาธารณชนเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer Value Proposition) และชวยสื่อใหผูบริโภครับรู

ถึงภาพลักษณและคุณภาพของการบริการ เชน ความรวดเร็วในการบริการ ความสะอาด หรือ 

ประโยชนอ่ืนๆ ลักษณะทางกายภาพอาจไดแก การตกแตงภายใน วัสดุตกแตง โครงสรางทาง     

สถาปตยกรรม เฟอรนิเจอรและการวางผังราน สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ   การออกแบบ 

ตกแตงและแบงสัดสวนของพื้นที่ภายในอาคาร  และลักษณะกายภาพอ่ืนๆ ที่สามารดึงดูดลูกคาทํา

ให ลูกคามองเห็นภาพการใหบริการไดอยางชัดเจน รวมถึงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆที่มีไว

ใหบริการตางๆเปนตน บรรยากาศในรานคาจะตองตอบโจทยกับความตองการของกลุมลูกคา

เปาหมาย  

7. กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการใหบริการเพื่อสงมอบคุณภาพใน

การใหบริการไดอยางประทับใจลูกคาและรวดเร็ว (Customer Satisfaction) กระบวนการใหบริการ 

เปนสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญมาก ตองอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรือ

เคร่ืองมือทันสมัยที่กอใหเกิดการสรางกระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได  ซึ่งใน

แตละขั้นตอนจะตองมีการเชื่อมโยงกันไดเปนอยางดี หากมีขั้นตอนไหนผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียว

ก็จะทําใหการบริการอาจไมเปนที่ประทับใจแกลูกคา หรือไมมีคุณภาพเทาที่ควรการปรับปรุง

กระบวนการใหบริการ จึงเปนสิ่งที่ตองทําอยางสม่ําเสมอและจริงจังจะตองออกเปนนโยบายและ
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แผนการปฏิบัติใหเปนกิจจะลักษณะอีกทั้งยังตองอาศัยการระดมความคิดเห็นจากทั้งพนักงานและ

ลูกคา จากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับสวนประสมการทางตลาดบริการที่กลาวมาผูวิจัยจะนําใน 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

ณัฎฐกานต   ศีรษะเกต (2559) ศึกษาเร่ืองแผนธุรกิจเพื่อสรางธุรกิจใหมธุรกิจบริการลางรถ 

โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี1) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมภายในองคกรรูปแบบการบริหารจัดการกลยุทธ

ธุรกิจและกลยุทธการตลาดของสถานบริการลางรถ 2 )เพื่อศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่

สงผลตอการดําเนินธุรกิจบริการลางรถ 3) เพื่อกําหนดกลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาดที่มี

ประสิทธิภาพตอสถานที่บริการซักอบรีด ผลการวิจัย/ผลการดําเนินโครงการปรากฏวา  การศึกษา

คนควาดวยตนเอง เร่ืองแผนธุรกิจเพื่อสราง ธุรกิจใหมธุรกิจลางรถน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1)เพื่อศึกษา

สภาพแวดลอมภายในองคกร  รูปแบบการบริหารจัดการกลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาดของ

สถานบริการซักอบรีด 2) เพื่อศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ 

บริการลางรถ 3) เพื่อกําหนดกลยุทธธุรกิจและกลยุทธการตลาดที่มีประสิทธิภาพตอสถานที่บริการ

ลางรถ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และทดสอบความตรงของ

เน้ือหาและความนาเชื่อถือดวยวิธีของครอนบารคกับกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวา 

ปจจัยที่มีสวนสําคัญในการใหบริการอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.89 ปจจัยดานผลิตภัณฑใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 ปจจัยดานราคาภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91 ปจจัย

ดานสถานที่ต้ังในภาพรวมอยูในระดับมาก 3.88 และ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวม

อยูในระดับมาก 3.76 

กันตพงศ ฤทธิ์วีระเดช (2557) แผนธุรกิจรานบริการลางรถ การจัดทําแผนธุรกิจน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหโครงสราง โอกาส ปญหาอุปสรรคกอนที่จะ

เร่ิมทําการประกอบการ เปนเคร่ืองมือในการวางแผนธุรกิจใหสามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง

และมีประสิทธิภาพที่สุด แผนธุรกิจน้ีดําเนินขึ้นเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการจัดต้ังธุรกิจบริการ

รานลางรถ รานลางรถที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยเปนการดําเนินธุรกิจใหม เทคนิคและ วิธีการใน

การจัดทําแผนคือ การวิเคราะหสภาพแวดลอม การวิเคราะหการแขงขัน และการสํารวจในรูปแบบ

ของแบบสอบถามกับตัวอยาง จํานวน 200 คน โดยใชวิธีสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละและคาเฉลี่ย ผลการ

วิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในพบวา เปนธุรกิจขนาดเล็ก ใชเงินลงทุนไมสูง มีโครงสรางไม 

ซับซอน จึงทําใหการบริหารและการดําเนินงานน้ันงายและคลองตัว และเน่ืองจากเปนเจาของแต

เพียง ผูเดียวจึงมีอํานาจในการตัดสินใจทันทีและผลการวิจัยภายนอกพบวา กระแสนิยมของการ

รักษา สิ่งแวดลอมเปนกระแสนิยมที่ผูบริโภคกําลังต่ืนตัวมาก และความเรงรีบของการใชชีวิตใน

เมือง ทําใหมีเวลานอยลงในเร่ืองการแขงขันพบวามีความรุนแรงมากแตทางรานเนนสรางความ

แตกตางของธุรกิจของการบริการ 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

วิธีการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ 

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะทําธุรกิจบริการ 

5. จัดเตรียมสถานที่ในการลงมือปฏิบัติงาน 

6. จัดทําแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ และการสงเสริมการตลาด  

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ  

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. ทดลองปฏิบัติการบริการและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. ปฏิบัติดําเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการ ที่วางแผนไว 

4. จัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานบริการ และงบประมาณกําไร ขาดทุน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา 

3. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
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แผนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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

1.เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ          

2.ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจัดสรรงบประมาณ 

         

3.รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

4.จัดทําแผนธุรกิจ แผนกลยุทธและ

การสงเสริมการตลาด 

        

5.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่

ที่จะทําธุรกิจบริการ 

  
 

     

6.ลงมือปฏิบัติติงานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

       

7.สรุปผลการปฏิบัติงาน        
 

 

8.สงรายงานสรุปผลดําเนินงาน         
 

วัน เวลา สถานท่ี 

 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2563 

 สถานที่ปฏิบัติงาน บานเลขที่ 168/11หมู 3 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน เปนเงิน 4,000 บาท 

1.   วัตถุดิบ 

นํ้ายาลางรถ          90  บาท 

นํ้ายาเคลือบสีรถ         119  บาท 

นํ้ายาเคลือบยางรถ       180  บาท 

2.   อุปกรณ 

เคร่ืองอัดฉีด       1800   บาท 

ผาชามัวรเช็ดรถ         200 บาท 

ฟองนํ้า                 40 บาท 

3.  เบ็ดเตล็ด 

คาเชาสถานที่  (50 * 7วัน)               350  บาท 

คาเคร่ืองแบบพนักงาน(250*2)        500 บาท 

คาสื่อ / โฆษณา / ปายราน         500     บาท 

รวม       3,779บาท 
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การจัดทําแผนธุรกิจ 

1. บทสรุปผูบริหาร 

ธุรกิจบริการ GD Bike Wash &Wax เปนธุรกิจที่ตองการพัฒนาการใหบริการกับลูกคา

เปาหมาย โดยเร่ิมกอต้ังกิจการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ต้ังอยูที่ 168/11 ม.3 ต.สําโรงเหนือ  

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ผูกอต้ังกิจการคือ คุณธินภัทร ทิพยวรพงศ และ คุณชลนิภา สามคูเมือง โดย

เกิดขึ้นจากปญหาของผูประกอบการเองที่ไดเขาไปใชบริการรานลางรถแหงหน่ึง และมีปญหา

เกิดขึ้นหลังการใหบริการก็คือ ตัวรถไมสะอาด มีคราบตกคาง รวมถึงการบริการที่ไมทันเวลาในการ

นัดรับรถ ผูประกอบการจึงเกิดความคิดริเร่ิมธุรกิจบริการรับลางรถจักรยานยนตแบบบริการนอก

สถานที่ โดยเนนการใหบริการลูกคาที่สะดวกและรวดเร็ว เพราะเราเขาใจปญหาที่วาบางคร้ังลูกคา

เอารถมาลาง เพื่อตองการนํารถไปใชในชีวิตประจําวันกลับบริการใหไมทันเวลาหรือเกิดปญหา แต

ทางรานของเรามีการรับประกันวาจะไมใหเกิดเหตุการณแบบน้ันเมื่อคุณมาใชบริการราน           GD 

Bike Wash&Wax  เพราะเราเล็งเห็นความสําคัญของลูกคาเปนอันดับแรก  สภาวะการแขงขันมีการ

แขงขันที่สูงเพราะมีธุรกิจรานลางรถเปดเปนจํานวนมากทําใหผูใชบริการมีทางเลือกเยอะจึงทําให

เกิดการแยงสวนแบงทางการตลาดทางบริษัทจึงจําเปนตองหาจุดเดนและแกไขจุดดอยเชนการมี

บริการรับลางรถจักรยานยนตถึงบานที่ชวยใหลูกคาสะดวกและไมตองเสียเวลามาลางรถที่รานเอง 

การตรงตอเวลา และการดูแลเอาใจใสลูกคาหลังการใหบริการ เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา

ที่มาใชบริการ กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญจะเปนกลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมขาราชการ  กลุม

บุคคลทํางาน บริษัทเอกชนที่ไมมีเวลาวาง ในการทําความสะอาดรถจักรยานยนตของตนเอง 

กลยุทธทางการตลาดดานการบริการมีการใหบริการลางอัดฉีดทั่วไป เปนการลางอัดฉีด

แบบปกติโดยใชนํ้ายาลางทั่วไปแตก็เปนนํ้ายาพิเศษเฉพาะของทางราน การใหบริการลางอัดฉีดและ

เคลือบสีรถ  เปนบริการลางอัดฉีดและเคลือบสีโดยเราจะลางอัดฉีดและพอลางเช็ดรถเสร็จจะใช

นํ้ายาเคลือบสีรถสูตรพิเศษจากที่รานมาทําการเคลือบ การใหบริการลางอัดฉีดและเคลือบสีและ

เคลือบยางดํา การใหบริการรับลางรถจักรยานยนตนอกสถานที่ การรับลางรถจักรยานยนตนอก

สถานที่เปนบริการหลักสําหรับทุกทาน ที่ใหลูกคาไมตองนํารถมาลางที่รานเอง โดยการบริการรับ

ลางรถนอกสถานที่ฟรีในระยะทางไมเกิน 3 กิโลเมตร จากที่ต้ังของราน ถาเกินจากน้ันคิดตาม

ระยะทางกิโลเมตรละ 50 บาท (เมื่อลูกคาใชบริการเกิน 500 บาท) และทางรานมีการรับประกันตัว

รถใหกับลูกคาเมื่อรถจักรยานยนตของลูกคาชํารุดหรือเสียหายจากทางราน GD Bike Wash&Wax 

จริงทางรานจะชดใชคาเสียหายให 50% ของราคาอะไหลรถเทาน้ันทุกกรณีเพื่อเปนการรับประกัน

ใหลูกคาไววางใจการใหบริการของทางราน GD Bike Wash&Wax ดานราคาของทางราน GD Bike 
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Wash&Wax จะต้ังราคาใหตํ่ากวาคูแขงเล็กนอย เพื่อเปนทางเลือกใหกับกลุมผูบริโภคที่มีรายไดปาน

กลางสามารถเขามาใชบริการได และเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาโดยลูกคาสามารถเลือกชําระเปน

เงินสด หรือ โอนชําระเงินผานบัญชีธนาคารของทางราน GD Bike Wash&Wax ไดตามเลขที่บัญชี

ของรานไมมีขั้นตํ่า(กรณีที่ลืมพกเงินสดติดตัวหรือเงินสดไมพอจาย) ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ธุรกิจน้ีต้ังอยูในแหลงชุมชนที่มีคนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ใกลอพารทเมนท และสถานที่ราชการ 

ทําใหคนกลุมน้ีสวนใหญตองใชเวลาเรงรีบในการทํางานจึงไมมีเวลาในการทําความสะอาด

รถจักรยานยนต การต้ังทําเลตรงน้ีอาจทําใหมีจํานวนลูกคามาใชบริการมากขึ้นอีกดวย ลูกคา

สามารถจองคิวและสอบถามขอมูลการใหบริการไดตามชองทางหลักในหนาเพจ FACEBOOK และ 

LINE ของทางราน GD Bike Wash&Wax ดานการสงเสริมการตลาดของทางรานจะมีการสะสม

แตม เพื่อใหลูกคาไดเขามาใชบริการเพื่อใหลูกคาเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ํา มีการจัดโปรโมชั่น และ

ประชาสัมพันธผานทาง Social Media  

โดยแนวโนมของธุรกิจประเภทน้ีน้ันผูประกอบการมองวาธุรกิจน้ีน้ันสามารถเจริญเติบโต

ไดอีก โดยวิเคราะหจากกระแสของคอนโด หองเชา และอพารทเมนต  ฯ ใน พื้นที่สมุทรปราการ ที่

เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง และคิดวาธุรกิจน้ีนาจะไปไดดี เพราะผูประกอบการมองวาลูกคากลุมคอนโด 

หองเชา และ  อพารทเมนต ฯ สวนใหญจะไมมีเวลาลางรถเอง อีกทั้งคาบริการของราน GD Bike 

Wash&Wax ที่ไมไดมีราคาแพงจนเกินไป กลุมลูกคาสามารถใชเงินตรงน้ีคุมคากับคุณภาพในการ

ใหบริการ และในอนาคตก็มีการเตรียมวางแผนในการพัฒนาตอยอดธุรกิจบริการซักรีดดวยการ

ขยายสาขาเพิ่มขึ้น 
2.  วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

 เปนการนําเสนอธุรกิจน้ีตอ ผูรวมทุนในธุรกิจ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อการวางแผนในการบริหารจัดการธุรกิจ 

2. เพื่อใหปฏิบัติงานตามแผนการที่กําหนดใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท 

โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

1. ผูรวมลงทุนจะตองรับผิดชอบการบริหารจัดการภายในของบริษัทรวมกัน 

2. เมื่อบริษัทไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด จะมีการปนผลใหกับผูรวมทุน ทุก ๆ 1 ป 
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3.  ความเปนมาของธุรกิจ  

     3.1 ประวัติความเปนมา หรือ แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ  

ประวัติของกิจการ / ผูเร่ิมกิจการ  

ธุรกิจบริการ GD Bike Wash&Wax เปนธุรกิจที่ตองการพัฒนาการใหบริการกับลูกคา

เปาหมาย โดยเร่ิมกอต้ังกิจการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

กอตั้งโดย นายธินภัทร     ทิพยวรพงศ 

  นางสาวชลนิภา    สามคูเมือง 

ท่ีอยู  168/11 หมู.3 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

แนวความคิดในการกอตั้งกิจการ 

             โดยเกิดขึ้นจากปญหาของผูประกอบการเองที่ไดเขาไปใชบริการรานลางรถแหงหน่ึง และมี

ปญหาเกิดขึ้นหลังการใหบริการก็คือ ตัวรถไมสะอาด มีคราบตกคาง รวมถึงการบริการที่ไมทันเวลา

ในการนัดรับรถ ผูประกอบการจึงเกิดความคิดริเร่ิมธุรกิจบริการรับลางรถจักรยานยนตแบบบริการ

นอกสถานที่ โดยเนนการใหบริการลูกคาที่สะดวกและรวดเร็ว เพราะเราเขาใจปญหาที่วาบางคร้ัง

ลูกคาเอารถมาลาง เพื่อตองการนํารถไปใชในชีวิตประจําวันกลับบริการใหไมทันเวลาหรือเกิด

ปญหา แตทางรานของเรามีการรับประกันวาจะไมใหเกิดเหตุการณแบบน้ันเมื่อคุณมาใชบริการราน           

GD Bike Wash &Wax เพราะเราเล็งเห็นความสําคัญของลูกคาเปนอันดับแรก 

     3.2  ข้ันตอนการเร่ิมดําเนินงาน  

 

ลําดับ รายการดําเนินงาน 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ระยะเวลาที่คาดวา 

จะแลวเสร็จ 
1. ประชุมวางแผนธุรกิจ 2 สัปดาห 2 สัปดาห 

2. เลือกธุรกิจที่จะทํา 2 สัปดาห 2 สัปดาห 

3. จัดซื้ออุปกรณในการบริการ 1 สัปดาห 1 สัปดาห 

4. หาทําเลที่ต้ัง 1 สัปดาห 1 สัปดาห 

5. ประเมินสรุปผล 2 สัปดาห 2 สัปดาห 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห 8 สัปดาห 
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4. การบริการ 

4.1 รายละเอียดการบริการ  
1. บริการลางอัดฉีด (อัดฉีดท่ัวไป)  

เปนการลางอัดฉีดแบบปกติโดยใชนํ้ายาลางรถทั่วไปแตก็เปนนํ้ายาสูตรเขมขนสูตรพิเศษ

ของทางราน ที่มีพลังขจัดคราบ และชวยทําใหตัวรถเงาไดโดยที่ไมตองเคลือบเพิ่ม โดยคิดราคาเปน 

S   150 บาท 

M 200 บาท 

L 250 บาท 

2. บริการลางอัดฉีด+เคลือบสีรถ  

 เปนการลางอัดฉีดแบบปกติโดยใชนํ้ายาลางรถทั่วไปแตก็เปนนํ้ายาสูตรเขมขนสูตรพิเศษ

ของทางราน ที่มีพลังขจัดคราบ และ ใชนํ้ายาเคลือบชุดสีจากทางราน ที่มีความเงางามแลวปองกัน

แสงแดด โดยคิดราคาเปน 

S   200 บาท 

M 250 บาท 

L 300 บาท 

3. บริการลางอัดฉีด+เคลือบสีรถ+เคลือบยางดํา 

เปนการลางอัดฉีดแบบปกติโดยใชนํ้ายาลางรถทั่วไปแตก็เปนนํ้ายาสูตรเขมขนสูตรพิเศษ

ของทางราน ที่มีพลังขจัดคราบ และ ใชนํ้ายาเคลือบชุดสีจากทางราน ที่มีความเงางามแลวปองกัน

แสงแดด แลวก็เคลือบยางดําโดยใชนํ้ายาสูตรพิเศษจากทางราน ที่ทําใหยางดําเงา กวาที่ใด  

โดยคิดราคาเปน 

S   250 บาท 

M 350 บาท 

L 450 บาท 

(หมายเหตุ) S= รถไมเกิน 125cc. M= รถกลางไมเกิน 650cc. L=รถใหญกวา 650cc. 
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4. การรับประกันสินคา 

ทางรานมีการรับประกันตัวรถใหกับลูกคาเมื่อรถจักรยานยนตของลูกคาชํารุดหรือเสียหาย

จากทางราน GD Bike Wash&Wax จริงทางรานจะชดใชคาเสียหายให 50% ของราคาอะไหลรถ

เทาน้ันทุกกรณีเพื่อเปนการรับประกันใหลูกคาไววางใจการใหบริการของทางราน GD Bike 

Wash&Wax  

ภาพการบริการ 

 

 

5.  การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการวิเคราะหตลาด 

     5.1  สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

เน่ืองจากธุรกิจลางรถจักรยานยนตนอกสถานที่เปนธุรกิจที่ไมตองใชเงินลงทุนสูง ทําให

สามารถเขาสูธุรกิจประเภทน้ีไดงายทําใหธุรกิจบริการลางรถคูแขงเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก และสงผล

ใหธุรกิจน้ีมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น เพื่อที่จะแยงลูกคากัน  และอุตสาหกรรมประเภทน้ีมีความผัน

ผวนตามเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเมื่อเศรษฐกิจตกตํ่าลง ลูกคาก็เลือกที่จะประหยัดเงิน โดยการ

ลางรถเองที่บาน ดังน้ันการแขงขันในอุตสาหกรรมการบริการลางรถมีผลในเชิงลบตอความ

นาสนใจธุรกิจประเภทน้ี 

     5.2 การแบงสวนตลาด และสวนแบงทางการตลาด  

มีการแขงขันที่สูงเพราะมีธุรกิจลางรถเปดเปนจํานวนมาก ทําใหผูใชบริการมีทางเลือกเยอะ 

จึงทําใหเกิดการแยงสวนแบงทางการตลาด ทางบริษัทจึงจําเปนตองหาจุดเดนและแกไขจุดดอย เชน

การมีบริการรับลางรถจักรยานยนตถึงบานที่ชวยใหลูกคาสะดวกและไมตองเสียเวลาขับรถมาลาง

เอง การตรงตอเวลา และการดูแลเอาใจใสลูกคาหลังการใหบริการ เพื่อสรางความประทับใจใหกับ

ลูกคาที่มาใชบริการ ดังรูป 
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5.3 แนวโนมทางการตลาด 

โดยแนวโนมของธุรกิจประเภทน้ีน้ันผูประกอบการมองวาธุรกิจน้ีน้ันสามารถเจริญเติบโต

ไดอีก โดยวิเคราะหจากกระแสของคอนโด หองเชา และอพารทเมนต  ฯ ใน พื้นที่สมุทรปราการ ที่

เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและคิดวาธุรกิจน้ีนาจะไปไดดี เพราะผูประกอบการมองวาลูกคากลุมคอนโด 

หองเชาและอพารทเมนต ฯ สวนใหญจะไมมีเวลาลางรถเอง อีกทั้งคาบริการของราน GD Bike 

Wash&Wax ที่ไมไดมีราคาแพงจนเกินไป กลุมลูกคาสามารถใชเงินตรงน้ีคุมคากับคุณภาพในการ

ใหบริการ และในอนาคตก็มีการเตรียมวางแผนในการพัฒนาตอยอดธุรกิจบริการลางรถนอกสถานที่

ดวยการขยายสาขาเพิ่มขึ้น 
     5.4 ตลาดเปาหมาย 

กลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมขาราชการ  กลุมบุคคลทํางานบริษัทเอกชนที่ไมมีเวลาวาง ใน

การทําความสะอาดรถจักรยานยนตของตนเอง 

   5.5 ลักษณะท่ัวไปของลูกคา 

เกณฑทางภูมิศาสตร  
กลุมผูบริโภคที่พักอาศัยอยูตามคอนโด หองเชา และอพารทเมนต ฯ ที่อยูบริเวณใกลเคียง

สถานที่ประกอบการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
เกณฑทางดานประชากร 

กลุมนักเรียน-นักศึกษา และกลุมขาราชการ เพราะเปนกลุมที่ตองอาศัยเวลาอยูภายนอกบาน 

ไมมีเวลาในการดูแลรักษาความสะอาดรถจักรยานยนตเอง 
 
 
 
 

Speed Garage 

Speed Garage 

Sumo Bike Wash 

GD Bike Wash & Wax 

Smart Glaze 

Sumo Bike Wash 

 GD Bike Wash & Wax 

Smart Glaze 
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เกณฑทางดานจิตวิทยา  
กลุมขาราชการเพราะเปนกลุมที่ตองเขาสังคมและพบปะผูคนจํานวนมาก   

เกณฑทางดานพฤติกรรม 
กลุมผูบ ริโภคที่ ไมมี เวลาในการลางรถและมีความเรง รีบซึ่ งมี เวลาจํากัดมากใน

ชีวิตประจําวัน จึงตองการใชบริการรานลางรถนอกสถานที่เพื่อใหตนเองไดรับความสะดวกสบาย

และประหยัดเวลาในการพักผอนมากขึ้น  
 5.6 สภาพการแขงขัน 

ที่มา : มูลคาตลาดลางรถไทย. (2558). ไทยรัฐออนไลน.สบืคนจากhttps://youtu.be/hsRj22mK5u01 

 จากขอมูลดานบนแสดงใหเห็นวาระดับการแขงขันอยูในระดับที่สูงมาก เพราะเปนธุรกิจที่

สามารถเปดไดงายและใชเงินลงทุนไมมาก รวมถึงการไมตองใชความรูมากในการบริหารจัดการ จึง

ทําใหมีการแขงขันการบริการซักรีดเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก และเปนการแขงขันที่รุนแรงขึ้น เพราะ

ตองการแยงลูกคาใหมาใชบริการรานตนเองใหมากที่สุด 

5.7 คูแขงขัน 

1) Speed Garage  

2) Sumo Bike Wash  

3)  Smart Glaze    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hsRj22mK5u0
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5.8 รายละเอียดเปรียบเทียบผูแขงขัน 

     

  

  

 

 

การ

เปรียบเทียบ 

ธุรกิจของเรา 

GD Bike 

Wash&Wax 

คูแขงขันท่ี 1 

Speed Garage 

คูแขงขันท่ี 2 

Sumo Bike 

Wash 

คูแขงขันท่ี 3 

Smart Glaze    

ดานบริการ ลางรถจักรยานยนต 
ลาง

รถจักรยานยนต 

ลาง

รถจักรยานยนต 

ลาง

รถจักรยานยนต 

 

ดานราคา 

 

ลางอัดฉีด+เคลือบสี

รถ+เคลือบยาง 

S   250 บาท 

M 350 บาท 

L  450 บาท 

ลางอัดฉีด+เคลือบ

สีรถ+เคลือบยาง 

S  300 บาท 

M 350 บาท 

L  450 บาท 

ลางอัดฉีด+

เคลือบสีรถ+

เคลือบยาง 

S 350 บาท 

M 460 บาท 

L  550 บาท 

ลางอัดฉีด+เคลือบ

สีรถ+เคลือบยาง 

S   350 บาท 

M 450 บาท 

L  550 บาท 

 

ดานชองทาง

การจัด

จําหนาย 

 

-  168/11 หมู3 ต.

สําโรงเหนือ อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 

- ชองทางออนไลน 

Facebook,Line 

โลตัสศรีนครินทร 
หางอิมพิเรียล

เวิรดสําโรง 
แยกเทพารักษ 

ดานการ

สงเสริม

การตลาด 

 

-ประชาสัมพันธผาน

ทาง Social Media 

-ใชบริการครบ 10 

คร้ัง ลางอัดฉีด+

เคลือบสี ฟรี 1 คร้ัง 

-ลางอัดฉีดลด 

10% 

-สิทธิพิเศษสําหรับ

สมาชิก 

-ลางอัดอัดฉีด 10 

คร้ังสมัครบัตร

สมาชิกฟรี 

-ลางอัดฉีด 5 คร้ัง

สมัครบัตร

สมาชิกฟรี 

 

-มีบัตรสมาชิกลด

ลางอัดฉีด 5% 

-ซักรีด 10 คร้ัง

สมัครบัตรสมาชิก

ฟรี 
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5.9 การวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 
5.9.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

 

 

ดานการบริหาร

จัดการ 

- ผูบริหารงานมีการวางแผนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- จํานวนบุคคลากรนอย ทําใหงายตอการ

จัดการ 

- เปนกิจการขนาดเล็ก ทําใหการบริหารไม

ยุงยากและไมซับซอนลดปญหาขัดแยง 

- จํานวนพนักงานยังไมเพียงพอตอการ

ทํางาน 

-ยังขาดพนักงานที่มีความชํานาญหรือ

ทักษะในการลางรถจักรยานยนต ทําให

งานอาจลาชา 

 

 

 

 

ดานการตลาด 

- มีการอัพเดทขอมูลการใหบริการผาน

ชองทาง Social Media อยูเสมอ 

-รานต้ังอยูในซอยวัดดานที่มีผูใชรถจักรยา

ยนตเปนจํานวนมากซึงตอบสนองตอกลุม

คนที่ไมมีเวลาวางลางรถไดเปนอยางดี 

- เปนรานที่เปดใหม ทําใหยังไมเปนที่

รู จัก ตองอาศัยการประชาสัมพันธใน

ระยะแรกๆ 

 

 

 

ดานการบริการ 

- สรางบุคลากรทุกคนใหมีใจรักในการ

บริการ 

-มีการรับประกันอะไหลรถหากชํารุด

เสียหายจากทางรานเพื่อใหลูกคาไดรับการ

ใหบริการที่ดีและมีมาตรฐานและกลับมา

ใชบริการอีก 

 

- ทางรานไมมีการใหบริการหนารานทํา

ใหลูกคาไมสะดวกเขามาใชบริการและ

ไปใชบริการรานอ่ืน 

-ทางรานไมมีบริการลางรถแบบดวน ทํา

ใหเสียลูกคาที่ตองการลางรถใหเสร็จเร็ว

ในทันท ี

ดานการเงิน 

- มีการใชเงินทุนจากสวนของเจาของเปน

สวนใหญของการลงทุนทั้งหมด  

- มีทีมงานวางแผนและบริหารการเงิน

อยางเปนระบบ 

- มีเงินจํานวนไมมาก ไมมีการกูยืนเงิน

จากธนาคาร 
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5.9.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

 

ตลาดและกลุม

ลูกคาเปาหมาย 

- กลุมทํางานสวนใหญจะดูแลรักษาความ

สะอาดรถใหดูดีอยู เสมอเพราะตองเขา

สังคม และพบประลูกคาทําใหกลุมลูกคา

วัยทํางานมาใชบริการมากขึ้น  

 

- ผูบริโภคมีโอกาสเลือกใชบริการ

รานลางรถเพราะมีผูประกอบการ

หลากหลายในธุรกิจน้ี 

 

 

สถานการณ

แขงขัน 
- 

- คูแขงมีจํานวนมากขึ้นเพราะเปน

ธุรกิจที่เปดขึ้นไดงายทําใหมีการ

แขงขันที่คอนขางรุนแรงและเกิด

การแยงชิงลูกคา 

 

สังคม 

- ปจจุบันคนทํางานนอกบานมากขึ้น ทําให

ไมมี เวลาในการลางรถเอง ทําใหมาใช

บริการรานลางรถนอกสถานที่เพื่อความ

สะดวกสบายใหกับตนเอง 

                        

- 

 

เทคโนโลยี 

- เทคโนโลยีทาง Social Media ที่ใหความ

ทันสมัยในการประชาสัมพันธ สะดวกและ

รวดเร็วในการติดตอสอบถามขอมูลในการ

ใหบริการ 

- คู แ ข ง ขั น อ า จ มี ก ล ยุ ท ธ ท า ง

เท ค โ นโ ล ยี ที่ ใ ช โฆ ษ ณา บ น สื่ อ 

Social Media ทําใหผูบริโภคเห็นสื่อ

ไดงายและทั่วถึง 

 

 

สภาพเศรษฐกิจ 

- ในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจมีการแขงขัน

คอนขางสูง และเศรษฐกิจมีความตกตํ่าทํา

ใหลูกคากลุมเปาหมายหันมาประหยัด

คาใชจายเพิ่มมากขึ้น 

-เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต ก ตํ่ า ทํ า ใ ห ลู ก ค า

กลุมเปาหมายหันมาลางรถที่บานเอง

เองเพื่อประหยัดคาใชจาย 

 

กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ 

- รัฐบาลมีการสนับสนุนในการประกอบ

ธุรกิจทําใหการดําเนินงานเปนไปไดอยาง

คลองตัว 

- การต้ังรานในพื้นที่หามต้ังจะมี

ผลกระทบทางกฎหมาย 

 

กลุมผูจําหนาย ,

เครือขาย 

 

 

- 

- การใหบริการลูกคาลูกคายังไม

ทั่วถึงในทุกพื้นที่และยังไมมีการ

ขยายสาขายอยทําใหลูกคาหันไปใช

บริการรานอ่ืนที่สะดวกและใกล

บาน 
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6.  แผนบริหารจัดการ 

6.1 ขอมูลธุรกิจ 

ชื่อกิจการ           จีดีไบทวอชแอนแว็กซ  (GD Bike Wash & Wax) 

ท่ีอยู / ท่ีตั้งกิจการ          168/11 ม.3 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10270  

รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ            เปนธุรกิจที่มีผูรวมลงทุน 

ทุนจดทะเบียน            200,000 บาท 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีผานมา          ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ 2563 

หมายเลขทะเบียนการคา            1629900517445   

  6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

6.3   อํานาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ 

อํานาจการตัดสินใจในการบริหารจัดการของทางรานขึ้นอยูกับ นายธินภัทร ทิพยวรพงศ

เทาน้ัน ซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งการสูงสุดภายในราน 

6.4 รายชื่อผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล จํานวนหุน มูลคาหุน เปอรเซ็นต 

1. นายธินภัทร       ทิพยวรพงศ 10,000 100,000 50% 

2. นางสาวชลนิภา  สามคูเมือง 10,000 100,000 50% 

3. …………………………… - - - 

4. …………………………… - - - 

5. …………………………... - - - 

6. …………………………… - - - 

 รวมจํานวนหุน 20,000 200,000 100% 

 *มูลคาหุนละ 10 บาท     

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นายธินภัทร       ทิพยวรพงศ ประธาน 

2 นางสาวชลนิภา  สามคูเมือง รองประธาน 
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6.5   ประวัติของกรรมการหรือผูบริหาร 

A. ชื่อ-นามสกุล  นายธินภัทร       ทิพยวรพงศ   อายุ    21    ป 

การศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตร    จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ 

ปการศึกษา  2560 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ปการศึกษา 2562 

 ประสบการณทํางาน 

     ป  2560 บริษัท Ananda ตําแหนง Staff Sales 

ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลท่ีไดรับ 

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแขงขันกีฬาเวคบอรด รุน Novice งาน Theone wakeskate5 

B. ชื่อ-นามสกุล  นางสาวชลนิภา    สามคูเมือง      อายุ     19    ป 

การศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 

ปการศึกษา 2561 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ปการศึกษา  2562 

 ประสบการณทํางาน 

  ป 2561 บริษัท Nissei Mizuki ตําแหนง พนักงาน 
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6.6 แผนผังองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
   
 
 
 
 

 

 

 

                                 พนักงาน                                    พนักงาน 

 

 

ชลนิภา  สามคูเมือง 

รองประธาน 

ธินภัทร   ทิพยวรพงศ 

ประธาน 
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6.7 หนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก 

 

A.    ชื่อ  นายธินภัทร  ทิพยวรพงศ 

ตําแหนง ประธานบริษัท 

หนาที่ความรับผิดชอบ วางแผนการบริหารการจัดการ ภายในบริษัท 

การศึกษา / คุณสมบัติ  กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท / เดือน 

 

B. ชื่อ นางสาวชลนิภา   สามคูเมือง 

 ตําแหนง  รองประธานบริษัท 

หนาที่ความรับผิดชอบ  ชวยในการบริหารจัดการทุก ๆฝายในบริษัท  

การศึกษา/คุณสมบัติ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 

อัตราเงินเดือน 13,000 บาท/เดือน 

 

C. ชื่อ  ...................................................................... 

ตําแหนง พนักงาน 

หนาที่ความรับผิดชอบ  ลางรถ 

การศึกษา/คุณสมบัติ …………………………………………….. 

อัตราเงินเดือน 9,000 บาท / เดือน 

 

D. ชื่อ ……………………………………………… 

ตําแหนง  พนักงาน 

หนาที่ความรับผิดชอบ  ลางรถ 

การศึกษา/คุณสมบัติ  …………………………………………….. 

อัตราเงินเดือน 9,000 บาท / เดือน 
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6.8  แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 

6.9 วิสัยทัศน 

 การนําเสนอการบริการที่มีคุณภาพ มุงมั่นที่จะบริการลูกคาที่มีความเปนเลิศมีความแตกตาง 

สามารถตอบโจทยความตองการของลูกคา มีมาตรฐานเพื่อสรางแบรนดใหเปนที่รูจักของบุลคล

ทั่วไป 

6.10 พันธกิจ 

1. คัดเลือกพนักงานที่เชี่ยวชาญดานการลางรถโดยเฉพาะ 

2. รักษาคุณภาพของสินคาและเอกลักษณเฉพาะของทางรานใหอยูในระดับมาตรฐาน 

3. จัดระบบการบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนารูปแบบการบริการใหตรง

ตามความตองการอยางตอเน่ือง 

4. เรามุงเนนการเปนผูนําที่เปนเลิศในการใหบริการ 

6.11 เปาหมายทางธุรกิจ 

             เปาหมายระยะสั้น 

1. ทําการประชาสัมพันธใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการใหบริการของราน จีดีไบควอชแอน

แว็กซ โดยใชสื่อทาง Social Media (Facebook , Line ) เพื่อใหลูกคาเกิดการรับรูและ

จดจําแบรนด 

2. สรางความประทับใจใหกับลูกคาทั้งกอนและหลังการใหบริการทุกคร้ัง 

3. สรางรายไดจากการบริการใหมากกวาเงินลงทุนรอยละ 5 

            เปาหมายระยะกลาง 

1. เนนการประชาสัมพันธใหมากขึ้น เพื่อตอกย้ําการรับรู ใหลูกคาจดจําแบรนด และ

กลายเปนรานลางรถที่ลูกคานึกถึงเปนอันดับแรก 

2. สรางกําไรใหเพิ่มขึ้นรอยละ 5 – 10 ตอป ของเงินลงทุนทั้งหมด 

3. เพิ่มบริการใหมๆ กับกลุมลูกคาเฉพาะบางสาขา 

4. ตองการใหเปนที่รูจักของกลุมลูกคา 

ลําดับ ฝายงาน ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน 

1. นายธินภัทร       ทิพยวรพงศ ประธาน 1 15,000 

2. นางสาวชลนิภา  สามคูเมือง รองประธาน 1 13,000 

3. ………………………… พนักงาน 1 9,000 

4. ……………………….... พนักงาน 1 9,000 

     รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 4 46,000 



46 
 

 
 

            เปาหมายระยะยาว 

1. ทําการประชาสัมพันธ เพื่อสรางการจดจําและเพิ่มการรับรูในวงกวางใหมากขึ้น 

2. ขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นในเขตและจังหวัดใกลเคียงสมุทรปราการ  

3. การเปดชองทางทําธุรกิจดานแฟรนไชสใหกับผูที่สนใจ 

4. สรางกําไรใหเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 10 – 20 ตอป ของเงินลงทุนทั้งหมด 

5. มีฐานลูกคาประมาณ 5,000 ราย 

 6.12 ปจจัยความสําเร็จ 

1.  ทําการตลาดออนไลนผานชองทาง Social media ( Facebook , Line)  ของทางรานเพื่อ 

โปรโมทรานใหเปนที่รูจักในวงกวางดวยการประชาสัมพันธ การนําเสนอขอมูล 

รูปภาพ การใหบริการของรานเพื่อใหลูกคาไดพูดคุยและติดตอสอบถามการใหบริการ

งายขึ้น 

2. การใหบริการที่ดี มีคุณภาพ และคุมคาเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอในการใหบริการ 

3. มีบุคลากรมีความรูความสามารถและการแบงหนาที่ความรับผิดชอบเหมาะสม 

4. มีระบบการจัดเก็บขอมูล  การจัดการดานการตลาด  การบริหารเงิน และการบัญชี ที่

สามารถประเมินประสิทธิภาพและวัดประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

5. มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการใหบริการใหตรงตอความตองการของลูกคาอยูเสมอ 

6.13 นโยบายในการจายเงินปนผลหรือการแบงผลประโยชน 

1. มีการแบงเงินปนผลใหหุนสวนทุก ๆคน โดยยึดหลักในการถือครองหุนสวน 

2. หลังจาก  2 ป  เปนตนไปหุนสวนทุกคนจะไดรับโบนัส เพิ่มขึ้น 

6.14 แผนดําเนินการอื่นของธุรกิจ 

               แผนการขยายกิจการ เพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหมากขึ้นจากเดิมโดยจะเนนการจัดต้ังสถานที่การ

ใหบริการที่ใกลกับคอนโด อพารเมนต หองเชา หรือบริเวณที่มีผูคนอาศัยอยูจํานวนมาก 

 

7.  แผนการตลาด    

    7.1 เปาหมายทางการตลาด 

1. มุงสรางธุรกิจลางรถใหเปนที่รูจักในลูกคากลุมเปาหมาย 

2. ทําใหลูกคากลุมเปาหมาย ประมาณ 30% รูจักรานจีดีไบค ในฐานะรานบริการลางรถที่

ใหบริการดีที่สุด 

3. มีอัตราสวนจํานวนลูกคาที่เขามาใชบริการรานจีดีไบคของเราไมตํ่ากวา 15% 
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7.2 การกําหนดลูกคาเปาหมาย 

1. กลุมนักเรียนนักศึกษา  กลุมขาราชการ กลุมบุคคลทํางาน บริษัทเอกชนที่ไมมีเวลาวาง

ในการลางรถของตนเอง 

    7.3 กลยุทธทางการตลาด 

         7.3.1  กลยุทธดานการบริการ 

   รายละเอียดการบริการ  
1. การลางรถธรรมดา 
เปนการลางรถแบบปกติโดยใชนํ้ายาลางรถทั่วไปแตก็เปนนํ้ายาพิเศษเฉพาะของ

ทางราน 

2. บริการเดริเวอรร่ี  

บริการลางรถนอกสถานที่ ใหบริการลูกคาทุกพื้นที่แมแตการลางทําความสะอาด

รถจักรยานยนตก็มีบริการเสิรฟใหคุณถึงหนาบาน 

 

การรับประกันสินคา 

รานGD Bike Wash&Wax มีการรับประกันอะไหลรถของทานในกรณีที่อะไหล

ของทางทานชํารุดหรือเสียหายจากทางรานจริงโดยทางรานจะรับผิดชอบใหลูกคา50%ของ

ราคาอะไหลน้ันทุกกรณี  

 

7.3.2 กลยุทธดานราคา 

มีการกําหนดราคาโดยการเปรียบเทียบกับราคาคูแขงในระดับที่ราคาถูกกวา เพราะ

เราคํานึงถึงรายไดของกลุมเปาหมาย แตเชื่อวาลูกคาก็สามารถยอมรับไดเพราะเรามีบริการ

เสริมใหกับลูกคาและทําใหลูกคามีความรูสึกที่คุมคากับราคาที่จายไป 

 

ลางอัดฉีด(ทั่วไป) ลางรถ+เคลือบสีรถ ลางรถ+เคลือบสีรถ+

เคลือบยางรถ 

S150 S200 S250 

M200 M250 M350 

L250 L300 L450 

S=รถไมเกิน125cc M=รถไมเกิน 650cc L=รถใหญกวา650cc 

  ลูกคาโดยสวนใหญจะเลือกใชบริการลางรถแบบทั่วไป  

 



48 
 

 
 

การชําระเงิน 

ลูกคาสามารถชําระเปนเงินสด หรือ โอนชําระเงินผานบัญชีธนาคารของทางราน (โดยไมมี

ขั้นตํ่า) ไดตามบัญชีธนาคารของทางราน  ดังน้ี 

ชื่อบัญชี ราน  “GD Bike Wash&Wax” 

ธ.กสิกรไทย   เลขที่บัญชี 039-1502– 722  บัญชี ออมทรัพย   

    สาขา อิมพีเรีลเวิลด สําโรง 

ธ.กรุงไทย  เลขที่บัญชี 963 – 6489-009 บัญชี ออมทรัพย   

    สาขา บิ๊กซี บางพลี 

ธ.ไทยพาณิชย  เลขที่บัญชี 407 –0369-551  บัญชี ออมทรัพย    

   สาขา ศรีนครินทร 

7.3.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 

ธุรกิจน้ีต้ังอยูในแหลงชุมชนที่มีคนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ใกลอพารทเมนท และสถานที่

ราชการ ทําใหคนกลุมน้ีสวนใหญตองใชเวลาเรงรีบในการทํางานจึงไมมีเวลาในการทําความสะอาด

รถจักรยานยนต การต้ังทําเลตรงน้ีอาจทําใหมีจํานวนลูกคามาใชบริการมากขึ้นอีกดวย 

สถานท่ีบริการ   168/11 หมู3 ต สําโรงเหนือ อ เมือง จ สมุทรปราการ 10270 

ชองทางการติดตอออนไลน  ลูกคาสามารถจองคิวและสอบถามขอมูลการใหบริการไดตาม

ชองทางหลักในหนาเพจ Face book: GD Bike Wash & Wax หรือ Li n e:  gdbike19 

ชองทางการติดตอออนไลน   
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7.3.4 กลยุทธดานสงเสริมการตลาด 

ราน GD Bike Wash &Wax เปนรานที่เพิ่งเปดตัวขึ้นไดไมนาน โดยทางรานมีการสงเสริม

การขายดวยการทําบัตรสะสมแตม การประชาสัมพันธผานทาง Social Media และการจัดโปรโมชั่น

ใหกับลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหลูกคาเกิดการใชบริการซ้ํา ใชบริการบอย และ

ตองการใหลูกคาติดหรือจงรักภักดีตอแบรนดของเรา           

1. การทําบัตรสะสมแตม ครบ 10 คร้ัง ลางอัดฉีด+เคลือบสี ฟรี 1 คร้ัง  

2. ประชาสัมพันธผานชองทาง Social Media 

            Face book : GD Bike Wash & Wax                                       
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 7.3.5 กลยุทธดานบุคลากร  

 ธุรกิจลางรถจักรยานยนต เปนธุรกิจบริการที่ตองมีความละเอียด เอาใจใส มีความรูเร่ือง

รถจักรยานยนตเปนอยางดี และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความอดทนและความซื่อสัตย ซึ่งพนักงาน

จะตองมีคุณลักษณะดังน้ี 

1. มีความมุงมั่นในการทํางาน 

2. มีพื้นฐานความรูหรือมีประสบการณในการลางรถจักรยานยนต  

3. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใสใหกับลูกคา 

4. รักงานบริการ 

5. มีความอดทน  

6. มีความซื่อสัตย สุจริต  

7. มีความรับผิดชอบ 

8. ตรงตอเวลา 

7.3.6 กลยุทธดานกระบวนการบริการ 

1. ลูกคาโทรศัพทจองลางหนา 

2. โทรนัดลูกคาเพื่อยืนยันการใชบริการ 

3. การเดินทางไปพบลูกคา 

4. ลูกคาเลือกรูปแบบการบริการลางรถ 

5. แจงราคาการใชบริการ 

6. เร่ิมตนการบริการลาง 

7. ชําระคาบริการ 

8. พนักงานกลาวขอบคุณลูกคาที่ใชบริการ 

    

การแตงกายของพนักงานที่ดูเรียบรอยและใหเปนที่นาจดจํา ดวยการใสเสื้อยืดสีดําลวนของ

ทางรานทําใหงายตอการจดจําของลูกคามากขึ้น 

 

 

 

 

\ 
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8. แผนการบริการ 

8.1 สถานประกอบการในการบริการ 

ท่ีตั้งสถานที 168/11 หมู3 ต สําโรงเหนือ อ เมือง จ สมุทรปราการ 10270  

หมายเลขโทรศัพท      064-864-9435 

สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่

ประกอบการ 

บานเลขที่ 168/11 

หมู3 ต.สําโรงเหนือ 

อ.เมือง 

  

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

ส่ีแยกบางนา 

อิมพีเรียลเวิลดสําโรง 

ถ.สุขุมวิท 

ซ.วัดดานสําโรง ถ.สุขุมวิท113 

ซ.ดานสําโรง 43 
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8.2  อุปกรณและเคร่ืองมือในการบริการ 

ลําดับ รายการ การใชงาน จํานวน ราคาทุน อายุ 

1. เคร่ืองอัดฉีด ใชฉีดนํ้าเพื่อทําความสะอาดรถ 2 1800 5ป 

2. ผาชามัวร ใชเช็ดรถ 8 100 1เดือน 

3. ฟองนํ้า ใชทําความสะอาด 120 10 1เดือน 

4. กะละมัง ใชผสมนํ้ากับนํ้ายาลางรถ 2 80 5ป 

5. สายยางฉีดนํ้า ใชตอจากกอกนํ้า 2 130 5ป 

6 นํ้ายาลางรถ ใชทําความสะอาดรถ 2 500 1เดือน 

7 นํ้ายาเคลือบสีรถ ใชเคลือบชุดสีรถ 1 750 1เดือน 

8 นํ้ายาเคลือบยางรถ ใชเคลือบยางรถ 1 450 1เดือน 

9 ขวดเปลาพรอมหัวสเปรย ใชใสนํ้ายาเคลือบสีรถ 2 50 5ป 

8.3  ขอมูลการบริการ 

จํานานหนวยการบริการสูงสุด  30 / 900 / 10,800        หนวย (คน/เดือน/ป) 

อัตราประมาณการใหบริการ  30 / 900/ 10,800        หนวย (คน/เดือน/ป) 

เปาหมายหนวยการบริการ  30/ 900 / 10,800        หนวย (คน/เดือน/ป) 

เวลาที่ใชในการผลิตตอรอบการบริการ  30                              หนวย นาท/ีคัน) 

เวลาบริการตอวัน  480 / 8         หนวย (นาที/ชั่วโมง) 

จํานวนแรงงานที่ใชในการบริการ  4         คน  

อัตราคาแรงงานในการผลิต  300         บาท (ตอคน / วัน) 
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8.4 รายละเอียดผลิตภัณฑท่ีใชในการบริการ 

1. นํ้ายาลางรถ 

2. นํ้ายาเคลือบสีรถ 

3.  นํ้ายาเคลือบยางรถ 

4. เคร่ืองอัดฉีด 

5. กะละมัง 

6. ผาชามัวร 

7. ฟองนํ้า 

8. สายยางฉีดนํ้า 

9. ขวดเปลาพรอมหัวสเปรย 

8.5 ข้ันตอนการบริการ 

1. ลูกคาโทรศัพทจองลวงหนา 

2. โทรนัดลูกคาเพื่อยืนยันการใชบริการ 

3. การเดินทางไปพบลูกคา 

4. ลูกคาเลือกรูปแบบการลางรถ 

5. แจงราคาการใชบริการ 

6. เร่ิมตนบริการลางรถ 

7. ชําระคาบริการ 

8. พนักงานกลาวขอบคุณลูกคาที่ใชบริการ 
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เร่ิมตนการบริการลาง

 

8.6 แผนผังกระบวนการบริการ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

ลูกคาโทรศัพทจองลวงหนา 

โทรนัดลูกคาเพื่อยืนยันการใชบริการ 

ลูกคาเลือกรูปแบบการบริการลางรถ 

การเดินทางไปพบลูกคา 

แจงราคาการใชบริการ 

ชําระคาบริการ 

พนักงานกลาวขอบคุณลูกคาที่ใชบริการ 
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9.   แผนการเงิน 

      9.1  ประมาณการในการลงทุน 

 

 

9.2  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ ทุนเจาของ เงินกู รวมมูลคา 

1. เงินสด 200,000 - 200,000 

2.     

3.     

 รวมมูลคาลงทุนทั้งสิน 200,000 - 200,000 

 โครงสรางทางการเงิน(เปอรเซ็นต) 100 % - 100 % 

ลําดับท่ี รายการ รายละเอียด มูลคาประมาณ 

1. ที่ดิน - - 

2. สวนตกแตง/ปรับปรุง - - 

3. อุปกรณ/เคร่ืองมือ ใชในการบริการ 10,000 

4. เคร่ืองใชสํานักงาน - - 

5. ยานพาหนะ ใชในการบริการ 100,000 

6. สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ - - 

7. ทรัพยสินทางปญญา - - 

8. รายการอ่ืน ๆ (ถามี) - - 

รวมมูลคาทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจปจจุบัน 110,000 



56 
 

 
 

9.3 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ เดือนท่ี1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี3 

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของรายได -% - 5 % 10 % 

การเปลี่ยนแปลงของราคาคาบริการ -% - - - 

การเปลี่ยนแปลงของตนทุนทุนการบริการ -% - 5 % 10 % 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย 1-% - 5 % 10 % 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย 2-% - - - 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย 3-% - - - 

ระยะเวลาที่ใชในการคํานวณใน 1 ป – วัน / 

เดือน 

30 วัน / เดือน 

อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) -% - 

สมมติฐานทางการเงินอ่ืน ๆ - 

  

    9.4 นโยบายทางการเงิน 

รายการ 

 

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 

ระยะเวลาการใหเครดิตคาบริการ  –  วัน / เดือน - - - 

ระยะเวลาเครดิตซื้อสินคา – วัน/เดือน  - - - 

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ขอกู(ถามี) – บาท - - - 

วงเงินสิ้นเชื่อระยะยาวที่ขอกู (ถามี) – บาท - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น -% - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว -% - - - 

นโยบายการต้ังสํารองเงินสดในกิจการ - 

การใหผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ - 

นโยบายทางการเงินอ่ืน ๆ - 

  

หมายเหต ุ: การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายทุกรายการขึ้นกับสภาวะของเศรษฐกิจ 
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      9.5 ประมาณการในการขายรายเดือน        

รายการ เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 เดือนท่ี 7 เดือนท่ี 8 เดือนท่ี 9 เดือนท่ี 10 เดือนท่ี 11 เดือนท่ี12 

จํานวนลูกคาท่ีใชบริการ             

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยาง S=250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยางM=350 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยางL=450 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

รวมจํานวนลูกคา 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

คาบริการ (บาท/หนวย)             

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยาง S=250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยางM=350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยางL=450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

คาบริการเฉลี่ย 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 

รายไดจากการบริการ (บาท)             

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยาง S=250 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยางM=350 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยางL=450 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

รวมรายไดจากการบริการ 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 

รวมรายไดสะสม (บาท) 335,000 670,000 1,005,000 1,340,000 1,675,000 2,010,000 2,345,000 2,680,000 3,015,000 3,350,000 3,685,000 4,020,000 

             

ลูกหนี้การคา (บาท) - - - - - - - - - - - - 

เงินสดรับจากการขาย (บาท) 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 
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     9.6 ประมาณการรายไดจากการบริการ 

 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนลูกคาท่ีใชบริการ (คน)    

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยาง S=250 2,400 2,520 2,772 

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยางM=350 3,600 3,780 4,158 

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยางL=450 4,800 5,040 5,544 

รวมจํานวนลูกคาท่ีใชบริการ 10,800 11,340 12,474 

คาบริการ (บาท/หนวย)    

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยาง S=250 250 250 250 

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยางM=350 350 350 350 

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยางL=450 450 450 450 

คาบริการเฉลี่ย 1,050 1,050 1,050 

รายไดจากการบริการ (บาท)    

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยาง S=250 600,000 630,000 693,000 

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยางM=350 1,260,000 1,323,000 1,455,300 

ลาง+เคลือบสี+เคลือบยางL=450 2,160,000 2,268,000 2,494,800 

รวมรายไดจากการบริการ 4,020,000 4,221,000 4,643,100 

    

    

    

ประมาณการลูกหน้ีการคา    

-  ขายดวยเงินสด 4,020,000 4,221,000 4,643,100 

-  ขายดวยเงินเชื่อ (เครดิตการคา) - - - 

-  ระยะเวลาใหเครดิตการคา (วัน/เดือน) - - - 

ลูกหน้ีการคารวม (บาท) - - - 

    

    

เงินสดรับจากการบริการ (บาท) 4,020,000 4,221,000 4,643,100 
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 9.7 ประมาณการตนทุนสินคาท่ีซื้อมาเพื่อขายสินคา  

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

จํานวนสินคาซื้อมาในการบริการ (หนวย)    

ผาชามัวร(ผืน) 96 101 112 

ฟองนํ้า(ชิ้น) 1,440 1,512 1,664 

นํ้ายาลางรถ (แกนลอน) 24 26 29 

นํ้ายาเคลือบสีรถ (แกนลอน) 12 13 15 

นํ้ายาเคลือบยาง (แกนลอน) 12 13 15 

ราคาตอหนวยของสินคาซื้อมาเพื่อบริการ (บาท)    

ผาชามัวร(ผืน) 100 105 115.50 

ฟองนํ้า(ชิ้น) 10 10.50 11.55 

นํ้ายาลางรถ (แกนลอน) 500 525 577.50 

นํ้ายาเคลือบสีรถ (แกนลอน) 750 787.50 866.25 

นํ้ายาเคลือบยาง (แกนลอน) 450 472.50 519.75 

ตนทุนสินคาซื้อมาในการบริการ (บาท)    

ผาชามัวร(ผืน) 9,600 10,605 12,936 

ฟองนํ้า(ชิ้น) 14,400 15,876 19,219.20 

นํ้ายาลางรถ (แกนลอน) 12,000 13,650 16,747.50 

นํ้ายาเคลือบสีรถ (แกนลอน) 9,000 10,237.50 12,993.75 

นํ้ายาเคลือบยาง (แกนลอน) 5,400 6,142.50 7,796.25 

รวมตนทุนสินคาซื้อมาเพื่อการบริการ (บาท) 50,400 56,511 69,692.70 

ประมาณการเจาหน้ีการคา    

ซื้อสินคามาดวยเงินสด - - - 

ซื้อสินคามาดวยสินเชื่อ (เครดิตการคา) - - - 

ระยะเวลาไดรับเครดิตการคา ( วัน / เดือน) - - - 

เจาหน้ีการคาสินคาซื้อมาเพื่อบริการรวม - - - 

    

เงินสดจายคาบริการและสินคาซื้อมาเพื่อบริการ 50,400 56,511 69,692.70 
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9.8 ประมาณการตนทุนการบริการและตนทุนขาย 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

ตนทุนคาบริการ (บาท)    

           คาสินคาสําเร็จรูปซื้อมาเพื่อการบริการ 50,400 56,511 69,692.70 

           คาแรงงานในการบริการ 216,000 226,800 249,480 

           คาไฟฟาในการบริการ - - - 

           คานํ้ามันในการเดินทาง 18,000 18,900 20,790 

           คาวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ - - - 

           คาบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือบริการ 8,000 8,400 9,240 

           คาขนสงวัตถุดิบเพื่อใชในการบริการ - - - 

          คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการบริการ 6,000 6,300 6,930 

รวมตนทุนการบริการ 298,400 316,911 356.132.7 

คาเสื่อมราคาในการบริการ (บาท) - - - 

         คาเสื่อมราคาอาคารในการบริการ - - - 

        คาเสื่อมราคาอุปกรณและเคร่ืองมือบริการ20% 1,654 1,654 1,654 

         คาเสื่อมราคายานพาหนะ 5% - - - 

              รวมตนทุนคาเสื่อมราคาในการบริการ 1,654 1,654 1,654 

    

รวมตนทุนการผลิตสินคาท้ังสิ้น 300,054 318,565 357,786.7 

+ บวก   วัตถุดิบคงเหลือตนงวด - - - 

- หัก      วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก   สินคาซื้อมาเพื่อ บริการคงเหลือตนงวด - - - 

 - หัก    สินคาซื้อมาเพื่อบริการคงเหลือปลายงวด - - - 

+บวก  สินคาระหวางทําคงเหลือตนงวด - - - 

- หัก    สินคาระหวางทําคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนงวด - - - 

- หัก   สินคาสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 

    

รวมตนทุนขายสินคา (บาท) 300,054 318,565 357,786.7 

 



61 

 
 
 

9.9 ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

คาใชจายในการบริหารและการขาย (บาท)    

เงินเดือนบุคลากร 552,000 579,600 637,560 

คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร 21,600 22,680 24,948 

คาใชจายเชาสํานักงาน 36,000 37,800 41,580 

คาใชจายไฟฟาสวนสํานักงาน 12,000 12,600 13,860 

คาใชจายนํ้าประปาสวนสํานักงาน 3,000 3,150 3,465 

คาใชจายโทรศัพท, โทรสาร 12,000 12,600 13,860 

คาใชจายแบบพิมพ เอกสาร - - - 

คาใชจายวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน - - - 

คาใชจายดานท่ีปรึกษาดานตางๆ - - - 

คาธรรมเนียมราชการ - - - 

คาใชจายนํ้ามันพาหนะในการขาย 6,000 6,300 6,930 

คาโฆษณา ประชาสัมพันธ 12,000.00 12,600.00 13,860.00 

คาใชจายในการออกงานแสดงสินคา - - - 

คาใชจายการเล้ียงรับรอง - - - 

คาใชจายคอมมิชชั่นจากการขาย - - - 

คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ - - - 

คาใชจายในการชําระดอกเบ้ียเงินกู - - - 

คาใชจายในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล - - - 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ - - - 

รวมคาใชจายในการบริหารและการขาย 654,600 687,330 756,063 

คาเส่ือมราคาสวนการบริหารและการขาย    

คาเสื่อมราคาอาคารสวนสํานักงาน - - - 

คาเสื่อมราคาอุปกรณเครื่องใชสวนสํานักงาน 2,000 2,000 2,000 

คาเสื่อมราคายาพาหนะ 5,000 5,000 5,000 

รวมคาเส่ือมราคา 7,000 7,000 7,000 

    

รวมคาใชจายการบริหารและการขาย 661,600 694,330 763,063 
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 9.10 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

รายได    

รายไดจากการบริการ 4,020,000 4,221,000 4,643,100 

รายไดอ่ืน ๆ - - - 

รวมรายได 4,020,000 4,221,000 4,643,100 

    

หัก – ตนทุนขาย 300,054 318,565 357,786.7 

    

กําไรข้ันตน 3,719,946 3,902,435 4,285,131.3 

    

หัก – คาใชจายในการบริหารและการขาย 661,600 694,330 763,063 

    

กําไรจากการดําเนินการ 3,058,346 3,208,105 3,522,250.3 

    

หัก – ดอกเบี้ยจาย - - - 

    

กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 15% 3,058,346 3,208,105 3,522,250.3 

    

หัก – ภาษีเงินไดนิติบุคคล 458,751.9 481,215.75 528,337.54 

    

กําไรสุทธิ 2,599,594.1 2,726,889.25 2,993,912.76 

    

หัก – เงินปนผลจาย - - - 

กําไรสะสม - 2,599,594.1 127,295.15 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 2,599,594.1 127,295.15 2,866,617.61 

มูลคาทางบัญชีหุน 12.99% 0.63% 14.33% 
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9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินการ    

เงินสดรับจากการบริการ 4,020,000 4,221,000 4,643,100 

เงินสดรับจากรายไดอ่ืน - - - 

เงินสดจากคาใชจายในการบริการ 300,054 318,565 357,786.7 

เงินสดจายคาใชจายการบริหารและการขาย 661,600 694,330 763,063 

เงินสดจายคาใชจายอ่ืนๆ - - - 

เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 458,751.9 481,215.75 528,337.54 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินการรวม 2,599,594.1 2,726,919.25 2,993,912.76 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน    

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยท่ีดิน - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยอาคาร - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยสวนตกแตง - - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยอุปกรณ 10,000 - - 

เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพยยานพาหนะ 100,000 - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนรวม 110,000 - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน    

เงินสดรับจากการออกหุนทุน - - - 

เงินสดรับจากการกอหน้ีสิน - - - 

เงินสดจายคาดอกเบ้ียเงินกูระยะสั้น - - - 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะสั้น - - - 

เงินสดจายคาดอกเบ้ียเงินกูระยะยาว - - - 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะยาว - - - 

เงินสดจายปนผล - - - 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินรวม - - - 

กระแสเงินสดสุทธ ิ 2,599,594.1 2,726,919.25 2,993,912.76 

บวก + กระแสเงินสดตนงวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 2,599,594.1 2,726,919.25 2,993,912.76 
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 9.12 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน    

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 2,489,594.1 2,726,919.25 2,993,912.76 

ลูกหนี้การคา - - - 

สินคาคงเหลือ - - - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน - - - 

สินทรัพยท่ีไมหมุนเวียน    

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สุทธิ 110,000 - - 

สินทรัพยจับตองไมได - - - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 110,000 - - 

รวมสินทรัพย 2,599,594.1 2,726,919.25 2,993,912.76 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน    

หนี้สินหมุนเวียน - - - 

เงินกูระยะส้ัน - - - 

เจาหนี้การคา - - - 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน - - - 

หนี้สินไมหมุนเวียน - - - 

เงินกูระยะยาว - - - 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน - - - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน - - - 

รวมหนี้สิน - - - 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว - - - 

สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน 2,599,594.1 127,295.15 2,866,617.61 

กําไร (ขาดทุน) สะสม - 2,599,594.1 127,295.15 

รวมสวนของผูถือหุน 2,599,594.1 2,726,889.25 2,993,912.76 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,599,594.1 2,726,889.25 2,993,912.76 

         



65 

 
 
 

9.13 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

การวัดสภาพคลองทางการเงิน    

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) - - - 

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (เทา) สภาพคลองตัวสูง สภาพคลองตัว สภาพคลองตัวสูง 

การวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยสิน    

อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

อัตราหมุนเวียนของสินคา (รอบ) - - - 

ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วัน) - - - 

ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (วัน) - - - 

อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร (รอบ) - - - 

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (รอบ) - - - 

การวัดความสามารถในการชําระหน้ี    

อัตราสวนแหงหุน (Debt to Equity Ratio) - - - 

อัตราสวนแหงทุน - - - 

อัตราสวนแหงความสามารถในการชําระหน้ี - - - 

การวัดความสามารถในการบริหารงาน    

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) - - - 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุน 

(ROE) 

- - - 

อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซ็นต) 92.53% 92.45% 92.29% 

อัตรากําไรจากการดําเนินการ (เปอรเซ็นต) 76.07% 76.00% 75.85% 

อัตรากําไรสุทธิ (เปอรเซ็นต) 64.66% 64.60% 64.48% 

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน    

ผลกําไรตอหุน (Earning per Share) 12.99% 0.63% 14.33% 

มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value) 10 10 10 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)  3 ป  

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  3 ป  

ระยะเวลาคืนทุน  3 ป  
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10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 

ลําดับ ลักษณะปญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน แนวทางในการแกไข 

1 คูแขงเพิ่มมากขึ้น ทําใหธุรกิจสูญเสียสวนแบง

การตลาดที่คาดจะไดรับไป

บางสวน 

เพิ่มรูปแบบของการบริการให

ดียิ่งขึ้นอยูเสมอ เพื่อรักษา

ลูกคาเกาและดึงดูดกลุมลูกคา

ใหม 

2 ลูกคารูจักนอยเพราะรานเปด

ใหม 

ทําใหธุรกิจอาจขาดทุนได เพิ่มการประชาสัมพันธผาน

ชองทาง Social media (face 

book , line)  

3 มีพนักงานไมเพียงพอตอการ

ใหบริการ 

ทําใหการบริการลูกคาลาชา

และอาจทําใหเสียลูกคาไป

บางสวน 

รับสมัครพนักงานเพิ่มที่มี

ความชํานาญในการซักอบรีด

ผาหรือมีประสบการณ จะทํา

ใหการบริการเปนไปไดอยาง

รวดเร็วขึ้น 
 
 

 

 

 



จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน จ ำนวนหน่วย @ จ ำนวนเงิน
1/7/2018 เก็บเงินสมาชกิในกลุ่ม 2 คน 2,500.00 5,000 - - 5,000            
8/7/2018 ปร้ินต์เอกสารแบบน าเสนอและบทที่ 1 - - 65 4,935            

15/7/2018 ปร้ินต์เอกสารบทที่ 2 - - 150 4,785            
24/8/2018 ปร้ินต์เอกสารบทที่ 3 - - 180 4,605            
5/10/2018 สั่งท าป้ายไวนิล 1 ป้าย - 150 4,455            
6/10/2018 ค่าน้ ายาล้างรถ 1แกนลอน - 200 4,255            

" ค่าน้ ายาเคลือบรถ 1แกนลอน - 200 4,055            
7/10/2018 ค่าน้ ายาเคลือบยางรถ 1 แกนลอน 200 200 3,855            

" เคร่ืองอัดฉีด 1เคร่ือง 1800 1800 2,055            
" ผ้าชามัวร์ 2 ผืน 100 200 1,855            
" ฟ้องน้ า 2 ชิ้น 40 40 1,815            

5,000 3,185 1,815            

ว/ด/ป รำยกำร

รวม

บัญชีรำยรบั-รำยจ่ำย

โครงกำรธุรกิจบรกิำรรำ้น จีดีไบค์ วอชแอนด์แว็กซ์
รำยรบั รำยจ่ำย คงเหลือ
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โครงการธุรกิจบริการ  บริษัท จีดีไบค์วอชแอนด์แว็กซ์ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการบริการสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักปฏิบัติงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 
1. เงินลงทุน     5,000.00 บาท 
2. เมื่อหักค่าใช้จ่าย และออกบริการคงเหลือ 3,185.00 บาท 
3. แบ่งเงินสมาชิก 2 คน เท่า ๆ กัน คนละ  907.5    บาท 
 

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. นายธินภัทร  ทิพย์วรพงษ์ 
 2. นางสาวชลนิภา สามคูเมือง 
    
 
 
 
 



บทที่ 4 
    ผลการด าเนินโครงการ 
รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นางสาวชลนิภา  สามคูเมือง 

วัน / เดือน /ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1 ก.ค. 62 คิดริเริ่มโครงการธุรกิจบริการเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  

5 ก.ค. 62 จัดพิมพ์เอกสารเพื่อน าเสนอขออนุมัติโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

7 ก.ค. 62 จัดพมิพ์เอกสารบทที่ 1 ( บทน า )  

8 ก.ค. 62 แก้ไขเอกสารบทที่ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

9 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทที่ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

15 ก.ค. 62 จัดพิมพ์เอกสารบทที่ 2  

16 ก.ค. 62 แก้ไขเอกสารบทที่ 2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

17 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทที่ 2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

5 ส.ค. 62 เริ่มคิดแผนธุรกิจและเอกสารบทที่ 3  

18 ส.ค. 62 จัดพิมพ์เอกสารบทที่ 3 และแผนธุรกิจ  

20 ส.ค. 62 แก้ไขเอกสารบทที่ 3 และแผนธุรกิจให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

25 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทที่ 3 และแผนธุรกิจให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

31 ส.ค. 62 จัดเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ  

3 ก.ย. 62 ท า Power Point ที่จะต้องน าเสนอโครงการ  

5 ก.ย. 62 ส่งเอกสารบทที่ 3 แผนธุรกิจ และ Power Point ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ
อีกครั้ง เพื่อเตรียม Present ครั้งที่ 1 

 

10 ก.ย. 62 ส่งเอกสารทั้งหมดที่เตรียมจะ Present ให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมตรวจ  

15 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present ครั้งที่ 1  

25 ก.ย. 62 จัดเตรียมอุปกรณ์และออกแบบป้ายหน้าร้าน  

30 ก.ย. 62 ส่งแบบป้ายร้านให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

5 ต.ค. 62 สั่งท าป้ายไวนิล  

7 ต.ค. 62 จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการและจัดตกแต่งร้าน  

9 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ ครั้งที่ 1  

15 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 2  

18 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 3  

20 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 4  

24 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 5 และซื้อวตัถุดิบเพิ่ม  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ต่อ ) 

 

นางสาวชลนิภา  สามคูเมือง 

วัน / เดือน /ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

26 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 6 ( อาจารย์ที่ปรึกษามานิเทศน์ )  

28 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 7  
30 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 8  
6 พ.ย. 62 จัดเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ ครั้งที่ 2  

18 พ.ย. 62 ท า Power Point ที่จะต้องน าเสนอโครงการ ครั้งที่ 2  

13 พ.ย. 62 ส่งเอกสารทั้งหมดและ Power Point ที่เตรียมจะ Present ครั้งที่ 2 ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจอีกครั้ง 

 

19 พ.ย. 62 ส่งเอกสารทั้งหมดที่เตรียมจะ Present ให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมตรวจ  

24 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present ครั้งที่ 2  

26 พ.ย. 62 จัดพิมพ์เอกสารบทที่ 4 (ปฏิบัติรายบุคคล , บัญชี)  

27 พ.ย. 62 แก้ไขเอกสารบทที่ 4 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

29 พ.ย. 62 ส่งเอกสารบทที่ 4 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

30 พ.ย. 62 จัดพิมพ์ภาคผนวก ข (แบบสอบถาม)  

3 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

5 ธ.ค. 62 ถ่ายเอกสารแบบสอบถามจ านวน 105 ชุด  

6 ธ.ค. 62 แจกแบบสอบถาม  

14 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  

15 ม.ค. 63 จัดพิมพ์เอกสารบทที่ 5  

17 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทที่ 5 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

19 ม.ค. 63 จัดพิมพ์บรรณานุกรมและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

30 ม.ค. 63 ส่งแปรผลข้อมูลแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

11 ก.พ. 63 ส่งเอกสารภาคผนวก  ค และ ง ตามล าดับให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

13 ก.พ. 63 จัดพิมพ์เอกสารบทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ  

15 ก.พ. 63 
ส่งเอกสารบทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจ 

 
 

20 ก.พ. 63 ส่งเอกสารรวมเล่มโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมตรวจก่อนน าไปเข้า
รูปเล่มโครงการ 

 

22 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงการพร้อมแผ่นซีดี 1 แผ่น  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

 

นายินภัทร  ทิพย์วรพงษ์ 

วัน / เดือน /ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1 ก.ค. 62 คิดริเริ่มโครงการธุรกิจบริการเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  

5 ก.ค. 62 จัดพิมพ์เอกสารเพื่อน าเสนอขออนุมัติโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

7 ก.ค. 62 จัดพิมพ์เอกสารบทที่ 1 ( บทน า )  

8 ก.ค. 62 แก้ไขเอกสารบทที่ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

9 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทที่ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

15 ก.ค. 62 จัดพิมพ์เอกสารบทที่ 2  

16 ก.ค. 62 แก้ไขเอกสารบทที่ 2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

17 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทที่ 2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

5 ส.ค. 62 เริ่มคิดแผนธุรกิจและเอกสารบทที่ 3  

18 ส.ค. 62 จัดพิมพ์เอกสารบทที่ 3 และแผนธุรกิจ  

20 ส.ค. 62 แก้ไขเอกสารบทที่ 3 และแผนธุรกิจให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

25 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทที่ 3 และแผนธุรกิจให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

31 ส.ค. 62 จัดเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ  

3 ก.ย. 62 ท า Power Point ที่จะต้องน าเสนอโครงการ  

5 ก.ย. 62 ส่งเอกสารบทที่ 3 แผนธุรกิจ และ Power Point ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ
อีกครั้ง เพื่อเตรียม Present ครั้งที่ 1 

 

10 ก.ย. 62 ส่งเอกสารทั้งหมดที่เตรียมจะ Present ให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมตรวจ  

15 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present ครั้งที่ 1  

25 ก.ย. 62 จัดเตรียมอุปกรณ์และออกแบบป้ายหน้าร้าน  

30 ก.ย. 62 ส่งแบบป้ายร้านให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

5 ต.ค. 62 สั่งท าป้ายไวนิล  

7 ต.ค. 62 จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการและจัดตกแต่งร้าน  

9 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ ครั้งที่ 1  

15 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 2  

18 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 3  

20 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 4  

24 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 5 และซื้อวัตถุดิบเพิ่ม  
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รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ต่อ ) 

 

นายธินภัทร  ทิพย์วรพงษ์ 

วัน / เดือน /ป ี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

26 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 6 ( อาจารย์ที่ปรึกษามานิเทศน์ )  

28 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 7  
30 ต.ค. 62 เปิดร้านให้บริการล้างรถ  ครั้งที่ 8  
6 พ.ย. 62 จัดเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ ครั้งที่ 2  

18 พ.ย. 62 ท า Power Point ที่จะต้องน าเสนอโครงการ ครั้งที่ 2  

13 พ.ย. 62 ส่งเอกสารทั้งหมดและ Power Point ที่เตรียมจะ Present ครั้งที่ 2 ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจอีกครั้ง 

 

19 พ.ย. 62 ส่งเอกสารทั้งหมดที่เตรียมจะ Present ให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมตรวจ  

24 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการ Present ครั้งที่ 2  

26 พ.ย. 62 จัดพิมพ์เอกสารบทท่ี 4 (ปฏิบัติรายบุคคล , บัญชี)  

27 พ.ย. 62 แก้ไขเอกสารบทที่ 4 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

29 พ.ย. 62 ส่งเอกสารบทที่ 4 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

30 พ.ย. 62 จัดพิมพ์ภาคผนวก ข (แบบสอบถาม)  

3 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

5 ธ.ค. 62 ถ่ายเอกสารแบบสอบถามจ านวน 105 ชุด  

6 ธ.ค. 62 แจกแบบสอบถาม  

14 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  

15 ม.ค. 63 จัดพิมพ์เอกสารบทที่ 5  

17 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทที่ 5 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

19 ม.ค. 63 จัดพิมพ์บรรณานุกรมและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

30 ม.ค. 63 ส่งแปรผลข้อมูลแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

11 ก.พ. 63 ส่งเอกสารภาคผนวก  ค และ ง ตามล าดับให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  

13 ก.พ. 63 จัดพิมพ์เอกสารบทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ  

15 ก.พ. 63 
ส่งเอกสารบทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจ 

 
 

20 ก.พ. 63 ส่งเอกสารรวมเล่มโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมตรวจก่อนน าไปเข้า
รูปเล่มโครงการ 

 

22 ก.พ. 63 ส่งรูปเล่มโครงการพร้อมแผ่นซีดี 1 แผ่น  



บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินโครงการและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 จากการดําเนินงานโครงการธุรกิจบริการรานจีดีไบควอชแอนดแว็กซมีผูรวมลงทุนทั้งหมด 2 คน 

จํานวนลงทุนคนละ 2,500.00 บาท เปนจํานวนเงินทั้งหมด 5,000.00 บาท สถานที่ในการออกปฏิบัติคือ

168/11หมู 3 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานบริการเปน

ระยะเวลา 1 เดือนต้ังแต 1-30 ตุลาคม 2562ซึ่งการปฏิบัติงานเมื่อหักคาใชจายตาง ๆ และออกบริการ คงเหลือ 

3,185 บาท แบงใหผูรวมลงทุน 2 คน คนละ 907.5 บาท 

 การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ ดังน้ี  

1. การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. สรางประสบการณในธุรกิจการบริการ เพิ่มรายไดระหวางการศึกษา 

3. ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดความสามัคคีมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม และสามารถแกไข

ปญหาเฉพาะหนาได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน /ป การปฏิบัติงาน 

1 ก.ค. 62 คิดริเริ่มโครงการธุรกิจบริการเพื่อเสนออาจารยท่ีปรึกษา 

5 ก.ค. 62 จัดพิมพเอกสารเพื่อนําเสนอขออนุมัติโครงการใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

7 ก.ค. 62 จัดพิมพเอกสารบทท่ี 1 ( บทนํา ) 

8 ก.ค. 62 แกไขเอกสารบทท่ี 1 ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

9 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 1 ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

15 ก.ค. 62 จัดพิมพเอกสารบทท่ี 2 

16 ก.ค. 62 แกไขเอกสารบทท่ี 2 ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

17 ก.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 2 ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

5 ส.ค. 62 เริ่มคิดแผนธุรกิจและเอกสารบทท่ี 3 

18 ส.ค. 62 จัดพิมพเอกสารบทท่ี 3 และแผนธุรกิจ 

20 ส.ค. 62 แกไขเอกสารบทท่ี 3 และแผนธุรกิจใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

25 ส.ค. 62 สงเอกสารบทท่ี 3 และแผนธุรกิจใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

31 ส.ค. 62 จัดเตรียมเอกสารเพื่อนําเสนอโครงการ 
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             สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน /ป การปฏิบัติงาน 

3 ก.ย. 62 ทํา Power Point ท่ีจะตองนําเสนอโครงการ 

5 ก.ย. 62 สงเอกสารบทท่ี 3 แผนธุรกิจ และ Power Point ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจอีกครั้ง 

เพื่อเตรียม Present ครั้งท่ี 1 

10 ก.ย. 62 สงเอกสารท้ังหมดท่ีเตรียมจะ Present ใหอาจารยท่ีปรึกษารวมตรวจ 

15 ก.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present ครั้งท่ี 1 

25 ก.ย. 62 จัดเตรียมอุปกรณและออกแบบปายหนาราน 

30 ก.ย. 62 สงแบบปายรานใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

5 ต.ค. 62 สั่งทําปายไวนิล 

7 ต.ค. 62 จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการใหบริการและจัดตกแตงราน 

9 ต.ค. 62 เปดรานใหบริการลางรถ ครั้งท่ี 1 

15 ต.ค. 62 เปดรานใหบริการลางรถ  ครั้งท่ี 2 

18 ต.ค. 62 เปดรานใหบริการลางรถ  ครั้งท่ี 3 

20 ต.ค. 62 เปดรานใหบริการลางรถ  ครั้งท่ี 4 

24 ต.ค. 62 เปดรานใหบริการลางรถ  ครั้งท่ี 5 และซื้อวัตถุดิบเพิ่ม 

28 ต.ค. 62 เปดรานใหบริการ ลางรถ ครั้งที ่7 

30 ต.ค. 62 เปดรานใหบริการลางรถ  ครั้งที ่8 

6 พ.ย. 62 จัดเตรียมเอกสารเพื่อนําเสนอโครงการ ครั้งท่ี 2 

18 พ.ย. 62 ทํา Power Point ท่ีจะตองนําเสนอโครงการ ครั้งท่ี 2 

13 พ.ย. 62 สงเอกสารท้ังหมดและ Power Point ท่ีเตรียมจะ Present ครั้งท่ี 2 ใหอาจารยท่ี

ปรึกษาตรวจอีกครั้ง 

19 พ.ย. 62 สงเอกสารท้ังหมดท่ีเตรียมจะ Present ใหอาจารยท่ีปรึกษารวมตรวจ 

24 พ.ย. 62 นําเสนอโครงการ Present ครั้งท่ี 2 

26 พ.ย. 62 จัดพิมพเอกสารบทท่ี 4 (ปฏิบัติรายบุคคล , บัญชี) 

27 พ.ย. 62 แกไขเอกสารบทท่ี 4 ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

29 พ.ย. 62 สงเอกสารบทท่ี 4 ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

30 พ.ย. 62 จัดพิมพภาคผนวก ข (แบบสอบถาม) 

3 ธ.ค. 63 สงเอกสารแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

5 ธ.ค. 63 ถายเอกสารแบบสอบถามจํานวน 105 ชุด 
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สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง (ตอ) 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

1. ขาดประสบการณในการดําเนินธุรกิจอาจทําใหแผนงานและงบประมาณผิดพลาด 

2. เปนธุรกิจที่เพิ่งเปดตัวไดไมนานทําใหยังไมเปนที่รูจักของลูกคา 

3. สภาพอากาศแปรปรวนทําใหเกิดผลกระทบระหวางปฏิบัติงาน เชน ผาไมแหง เน่ืองจากฝนตก 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

1. ฝกอบรมบุคลากรและสอบถามผู เชี่ยวชาญรวมไปถึงคนหาขอมูลทางอินเตอร เน็ตเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ทําการสงเสริมการขาย ประชาสัมพันธ และโฆษณาใหมากขึ้นเพื่อใหเปนที่รูจักของลูกคา 

3. กอนถึงวันกําหนดสงผาจะมีการโทรแจงลูกคากอนลวงหนาวา สภาพอากาศแปรปรวนอาจทําใหผา

แหงชากวาปกติ  
 

วัน / เดือน /ป การปฏิบัติงาน 

6 ธ.ค. 62 แจกแบบสอบถาม 

14 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน 

15 ม.ค. 63 จัดพิมพเอกสารบทท่ี 5 

16 ม.ค. 63 แกไขเอกสารบทท่ี 5 ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

17 ม.ค. 63 สงเอกสารบทท่ี 5 ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

19 ม.ค. 63 จัดพิมพบรรณานุกรมและสงใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

21 ม.ค. 63 แกไขเอกสารบรรณานุกรมใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

28 ม.ค. 63 แปรผลขอมูลแบบสอบถาม 

30 ม.ค. 63 สงแปรผลขอมูลแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

31 ม.ค. 63 แกไขแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจฉบับสมบูรณ 

3 ก.พ. 63 จัดพิมพเอกสารภาคผนวก ค และ ง ตามลําดับ 

11 ก.พ. 63 สงเอกสารภาคผนวก  ค และ ง ตามลําดับใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

13 ก.พ. 63 จัดพิมพเอกสารบทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ 

15 ก.พ. 63 สงเอกสารบทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ 

20 ก.พ. 63 สงเอกสารรวมเลมโครงการใหอาจารยท่ีปรึกษารวมตรวจกอนนําไปเขารูปเลมโครงการ 

22 ก.พ. 63 สงรูปเลมโครงการพรอมแผนซีดี 1 แผน 
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ภาคผนวก ก   แบบสอบถาม 

 
  - แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
  - บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
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แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ภาคเรียนท่ี 1-2  ปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อโครงการ   จีดีไบค์วอชแอนแว็กซ์(GD Bike Wash & Wax) 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
สถานท่ีการด าเนินงาน     168/11 หมู่3 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  4,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.  นายธินภัทร               ทิพย์วรพงศ์ รหัสประจ าตัว 36168   ปวส.2/26 
2.  นางสาวชลนิภา สามคูเมือง รหัสประจ าตัว 40888   ปวส.2/26 

 

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

                 (นายธินภัทร  ทิพย์วรพงศ์)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 
  
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................    ......................................................................................... 
 
ลงชื่อ....................................................................          ลงชือ่.................................................................... 
         (อาจารยว์ิชยุตม์  ศรีสะอาด) ....../...../.....              (อาจารย์ธัญศญา   ธรรมิสกุล) ...../....../.....  
 

  ลงชื่อ.............................................................หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
            (อาจารยว์งค์เดือน ประไพวัชรพันธ์) ......./......./....... 
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ชื่อโครงการ        จีดีไบค์วอชแอนแว็กซ์(GD Bike Wash & Wax)  
แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  โครงการกลุ่มธุรกิจบริการ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์วิชยุตม์  ศรีสะอาด  
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  อาจารย์ธัญศญา   ธรรมิสกุล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นายธินภัทร               ทิพย์วรพงศ์   ประธานโครงการ 
2. นางสาวชลนิภา         สามคูเมือง       รองประธานโครงการ 

 

หลักการและเหตุผล 
 

ในปัจจุบัน ธุรกิจบริการล้างรถเป็นธุรกิจที่ต้องการของสังคมไทยอย่างมาก ผู้คนส่วนใหญ่จะ
เน้นในเร่ืองของความสะดวกสบายและความเร่งรีบเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันดังนั้น
การเพิ่มขึ้นของธุรกิจบริการล้างรถจึงมีมากขึ้นเพราะเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มากก็สามารถเปิด
ร้านได้เลยท าให้มีคู่แข่งขันสูงและการแข่งขันในตลาดล้างรถก็รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการ
เกิดการแย่งชิงลูกค้าให้มาใช้บริการร้านล้างรถของตน ธุรกิจบริการล้างรถเป็นธุรกิจที่มีความจ าเป็น
ในชีวิตประจ าวันของผู้คนในยุคนี้เพราะผู้คนส่วนใหญ่จะท างานนอกบ้าน รวมถึงความไม่เอ้ืออ านวย
ของสถานที่ เน่ืองจากมีความจ ากัดของพื้นที่ในห้องพัก ที่ไม่ได้แยกพื้นที่ล้างรถเอาไว้ผู้คนจึงต้องการ
อาศัยการบริการจากร้านล้างรถเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับตนเอง ซึ่งการล้างรถแต่ละร้านจะมีการ
บริการที่แตกต่างกันไป บางร้านอาจจะให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการบริการที่ไม่ทันต่อเวลา
ในการใช้งานของลูกค้า ปัญหาเหล่านี้ มีเพียงไม่กี่ร้านล้างรถเท่านั้นที่จะเล็งเห็นปัญหาของลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริการ ซึ่งร้านล้างรถเป็นธุรกิจการให้บริการที่ต้องท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในเร่ือง
ของความสะอาดของรถ  
 ทางคณะผู้จัดท าโครงการจึงน าธุรกิจบริการล้างรถเพื่อให้ประชาชนคนเมืองที่มีการใช้ชีวิต
อย่างเร่งรีบ ต้องการความสะดวกสบาย ไม่มีเวลาในการล้างรถ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจที่สุด
ทั้งด้านการบริการ ด้านความสะอาด ราคา รวมถึงการเอาใจใส่ลูกค้าทุกคน และทางร้านของเรามี
การรับประกันว่าจะไม่เกิดปัญหาหลังการให้บริการร้าน GD Bike Wash & Wax แน่นอน เพราะเรา
เล็งเห็นความส าคัญของลูกค้าเป็นอันดับแรก 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้วิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจบริการสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา 
3. เพือ่ให้นักศึกษารู้จักปฏิบัติงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 1.   กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มข้าราชการ  กลุ่มบุคคลท างาน บริษัทเอกชนที่ไม่มีเวลาว่าง 
ในการล้างรถของตนเอง 
 
วิธีการด าเนินการ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

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

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

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

ขั้นตอนด าเนินการ 
ปี 2561 ปี 2562 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ          

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งาน และจัดสรรงบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 

         

4. จัดท าแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์
และการส่งเสริมการตลาด 

        

5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่
ที่จะท าธุรกิจบริการ 

        

6. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและ
ขั้นตอนการด าเนินงานที่วางไว้ 

       

7. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน          

 
วัน เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานต้ังแต่ มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 

สถานที่ปฏิบัติงาน   บ้านเลขที่ 168/11 หมู่3 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน 4,000 บาท 
1.   วัตถุดิบ 

น้ ายาล้างรถ          90  บาท 
น้ ายาเคลือบสีรถ         119  บาท 
น้ ายาเคลือบยางรถ       180  บาท 

2.   อุปกรณ์ 
เคร่ืองอัดฉีด       1800   บาท 
ผ้าชามัวร์เช็ดรถ         200 บาท 
ฟองน้ า                 40 บาท 

3.  เบ็ดเตล็ด 
ค่าเช่าสถานที่  (50 * 7วัน)               350  บาท 
ค่าเคร่ืองแบบพนักงาน(250*2)        500 บาท 
ค่าสื่อ / โฆษณา / ป้ายร้าน         500     บาท 

รวม       3,779บาท 
 

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

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้วิชาโครงการ 
2. สร้างประสบการณ์ในธุรกิจการบริการ เพิ่มรายได้ระหว่างการศึกษา 
3. ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม และ

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
1. การปฏิบัติงานอาจล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามแผนงาน 
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอาจช ารุด เสียหาย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมความพร้อมของทีมงาน ฝึกปฏิบัติคนให้เกิดความช านาญก่อนลงปฏิบัติงานจริง 
2. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ทุกคร้ัง ก่อนปฏิบัติงาน 

  
 
 
ลงชื่อ.............................................     ลงชื่อ.............................................   
      (อาจารย์วิชยุตม์  ศรีสะอาด)                 (อาจารย์ธัญศญา  ธรรมิสกุล)             
        อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ                                              อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
 

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

     (อาจารย์วงค์เดือน ประไพวัชรพันธ์) 
  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
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สถานที่ด าเนินโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ประกอบการ 
บ้านเลขที่ 168/11 
หมู3่ ต.ส าโรงเหนือ 

อ.เมือง 
 จ.สมุทรปราการ 

10270 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อรรถวิทย์พณิชยการ 

ส่ีแยกบางนา 

อิมพีเรียลเวิลด์ส าโรง 

ถ.สุขุมวิท 

ซ.วัดด่านส าโรง ถ.สุขุมวิท113 

ซ.ด่านส าโรง 43 

ถ.เทพารักษ ์



   

 

บันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
       โครงการธุรกิจบริการ กุลสตรีซักรีด                       
       ท่ีปรึกษาโครงการ  อาจารย์วิชยุตม์  ศรีสะอาด 
       ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ  อาจารย์ธัญศญา ธรรมิสกุล 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธินภัทร  ทิพย์วรพงษ์       ระดับชั้น  ปวส. 2 / 26 เลขที่  4 
                                       นางสาวชลนิภา  สามคูเมือง   ระดับชั้น  ปวส. 2 / 26 เลขที่  15 
ล าดับ
ท่ี 

รายการ วันท่ี ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 
ท่ีปรึกษาร่วม 

1 ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ 25-30 มิ.ย. 62   
2 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 1 (บทน า) 25-30 มิ.ย. 62   
3 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 2  

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) 
16 ก.ค. 62   

4 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 3   
(วิธีการด าเนินโครงการ) 

20 ส.ค. 62   

 แผนธุรกิจ 20 ส.ค. 62   
 - บทสรุปผู้บริหาร    
 - วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกิจ    
 - ความเป็นมาของธุรกิจ    
 - ผลิตภัณฑ์    
 - วิเคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด    
 - แผนการบริหารจัดการ    
 - แผนการตลาด    
 - แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    
 - แผนการเงิน    
 - แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเสี่ยง    

5 ส่ง PowerPoint (โครงการ + แผนธุรกิจ 
กับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรียมPresent งาน) 

10 ก.ย. 62   

6 น าเสนอโครงการ (Present) ครั้งท่ี 1 
(โครงการ +บทที่1-3 + แผนธุรกิจ) 

15 ก.ย. 62   



   

 

 

7 ปฏิบัติภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง 
(ปฏิบัติการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ์)  
เข้ารับการนิเทศ จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค. 62   

8 ก าหนดส่ง PowerPoint (โครงการ+แผนการ
ตลาดและแผนการผลิต) กับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังที่ 2 
รวมทั้งการออกร้านจัดแสดงสินค้า2/บริการ/
แสดงผลงานประดิษฐ์) 

1-8 พ.ย.62   

9 น าเสนอโครงการ Present ครั้งท่ี2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
จัดแสดงสินค้า/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ์) 

16 พ.ย. 62   

10 ก าหนดส่งแบบสอบถาม โครงการ 2-6 ธ.ค. 62   
11 งาน ATC นิทรรศน์ 

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถาม) 
13 ธ.ค.62   

12 ก าหนดส่ง เนื้อหา บทที่ 4  
-ปฏิบัติงานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

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

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอ) 

20-24 ม.ค.63   

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

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวัติ 
ผู้จัดท าโครงการ) 

3-7 ก.พ. 63   

16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคัดย่อและสารบัญ 

10-14 ก.พ. 63   

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



 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข   แบบสอบถาม 

 
   - รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
   - ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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รายงานผลแบบสอบถาม 

โครงการธุรกิจบริการร้าน จีดีไบค์วอชแอนด์แว็กซ์ 

 แบบสอบถามชุดนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของร้านจีดีไบค์วอชแอนด์

แว็กซ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการประเภทธุรกิจการให้บริการ มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด  

100 คน โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการร้านกุลสตรีซักรีด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1.  เพศ 

     ชาย 50 49.0 

     หญิง 52 51.0 

 รวม 102 100.0 

2.  อายุ   

     อายุต่ ากว่า 20 ปี หรือเทียบเท่า 57 55.9 

     อายุ 21 – 30 ปี 39 38.2 

     อายุ 31 – 40 ปี 3 2.9 

     อายุ 41 ปี ขึ้นไป 3 2.9 

รวม 102 100.0 

3.  ระดับการศึกษา   

     ต่ ากว่ามัธยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4 3.9 

     ระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 36 35.3 
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     อนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 53 52.0 

     ปริญญาตรี 8 7.8 

     ปริญญาโท หรือ สูงกว่า 1 1.0 

รวม 102 100.0 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

4.  อาชีพ   

     นักเรียน / นักศึกษา 95 93.1 

     ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 1.0 

     พนักงานบริษัทเอกชน 2 2.0 

     ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 2 2.0 

     พ่อบ้าน / แม่บ้าน 2 2.0 

รวม 102 100.0 

5.  รายได้ประจ าเดือน   

     ต่ ากว่า 5,000 บาท 94 92.2 

     รายได้ 5,000 – 10,000 บาท 2 2.0 

     รายได้ 10,001 – 15,000 บาท 1 1.0 

     รายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป 5 4.9 

รวม 102 100.0 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของร้านกุลสตรีซักรีด 

ปรากฏผลข้อมูล ดังนี้ 

เพศ  พบว่า  ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.0 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.0 โดย

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

อายุ พบว่า  ผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีอายุต่ ากว่า 20 ปี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 55.9  อายุ 21 – 30 ปี คิด

เป็นร้อยละ 38.2  อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.9 และ อายุ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.9 โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุต่ ากว่า 20 ปีหรือเทียบเท่า รองลงมาคือ อายุ 21 – 30 ปี ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา   พบว่า  ผู้ที่ เข้ามาใช้บริการมีระดับการศึกษาที่ ต่ ากว่ามัธยมตอนปลาย (ม.6) / 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 3.9 ระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คิดเป็นร้อยละ 35.3 ระดับอนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 52.0 ระดับปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 7.8 และระดับปริญญาโท หรือ สูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 1.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ระดับการศึกษาที่ระดับอนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รองลงมาคือระดับมัธยมตอนปลาย 

(ม.6) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ตามล าดับ 

อาชีพ พบว่า ผู้ที่ เข้ามาใช้บริการเป็นนักเรียน / นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93.1 ข้าราชการ / 

รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.0 พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย คิดเป็นร้อย

ละ 2.0 และพ่อบ้าน / แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.0 โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / 

นักศึกษา รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน   ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย และพ่อบ้าน / แม่บ้าน  ตามล าดับ 

รายได้ประจ าเดือน พบว่า ผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ92.2  รายได้ 

5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.0  รายได้ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.0  รายได้มากกว่า 

15,000 บาทขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 4.9 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท  

รองลงมาคือ รายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป  และรายได้ 5,000 – 10,000 บาท ตามล าดับ 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการร้านกุลสตรีซักรีด 

สามารถจัดล าดับค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเท่ากับเกณฑ์ ดังนี้ 

5  =  มากที่สุด 4 = มาก      3 = ปานกลาง        2 = น้อย       1 = น้อยที่สุด   

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ 
5 4 3 2 1  ̅ SD 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการซักอบรีด 76.5% 19.6% 2.9% - 1.0% 4.71 0.62 มากที่สุด 

2 มาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการซักอบรีด 68.6% 29.4% 2.0% - - 4.67 0.51 มากที่สุด 

ด้านราคา (Price)  

3 ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ 55.9% 42.2% 1.0% 1.0% - 4.53 0.58 มากที่สุด 

ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)  

4 
ที่ตั้งของร้านตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการ

ให้บริการ 
57.8% 38.2% 2.0% 1.0% 1.0% 4.51 0.69 มากที่สุด 

5 
ช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เช่น หน้าร้าน 

face book และ line 
61.8% 34.3% 2.9% 1.0% - 4.57 0.61 มากที่สุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

6 
การท าบัตรสะสมแต้มเม่ือใช้บริการซักรีดครบ 

10 ครั้ง ซักฟรี 1 ครั้ง 
63.7% 34.3% 2.0% - - 4.62 0.53 มากที่สุด 

7 

อัพเดตข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน

ช่องทาง Social Media เช่น Face book และ 

Line อยู่เสมอ 

58.8% 37.3% 2.9% 1.0% - 4.54 0.61 มากที่สุด 

ด้านบุคลากร (People)  

8 
การให้บริการของพนักงาน เช่นความตรงต่อ

เวลาและความสุภาพ 
65.7% 30.4% 3.9% - - 4.62 0.56 มากที่สุด 

9 
ความรู้และความช านาญในการซักอบรีดของ

พนักงาน 
54.9% 42.2% 2.9% - - 4.52 0.56 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ (Process)  
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10 ขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบ 57.8% 40.2% 2.0% - - 4.56 0.54 มากที่สุด 

11 ระยะเวลาในการให้บริการ 53.9% 42.2% 3.9% - - 4.50 0.58 มากที่สุด 

ด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ (Physical  evidence)  

12 
ภาพลักษณ์ของร้านกุลสตรีซักรีด โดย

ภาพรวม 

64.7% 31.4% 3.9% - - 4.61 0.57 มากที่สุด 

13 ความสะอาดของอุปกรณ์และพื้นที่ให้บริการ 57.8% 40.2% 2.0% - - 4.56 0.54 มากที่สุด 

 

 

หมายเหตุ  เกณฑ์บอกระดับความคิดเห็นเสนอแนะโดย John.W.Best ดังนี ้

ถ้า   ̅  คะแนน  4.50 – 5.00 คือ มากที่สุด 

ถ้า   ̅  คะแนน  3.50 – 4.40 คือ มาก 

ถ้า   ̅  คะแนน  2.50 – 3.49 คือ ปานกลาง 

ถ้า   ̅  คะแนน  1.50 – 2.49 คือ น้อย 

ถ้า   ̅  คะแนน  1.00 – 1.49 คือ น้อยที่สุด 

ส่วนประสมทางการตลาด  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.69 0.03 มากที่สุด 

2. ด้านราคา 4.53 0.00 มากที่สุด 

3. ด้านการจัดจ าหน่าย 4.54 0.04 มากที่สุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.58 0.06 มากที่สุด 

5. ด้านบุคลากร 4.57 0.07 มากที่สุด 

6. ด้านกระบวนการ 4.53 0.04 มากที่สุด 

7. ด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ 4.58 0.04 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.06 มากท่ีสุด 
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จากความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการของร้านจีดีไบค์วอชแอนด์แว็กซ์ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  (  ̅ = 4.57 ) เมื่อพิจารณาตามส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ( ̅  = 4.58 )  รองลงมาคือด้านบุคลากร   อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( 

 ̅  = 4.57 ) ด้านการจัดจ าหน่าย  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย (  ̅  = 4.54 )  ด้านราคาและ

ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ (  ̅  = 4.53 ) และด้านผลิตภัณฑ์ 

อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (  ̅  = 4.69 ) ตามล าดับ   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

ภาคผนวก ค   ประมวลภาพผลิตภัณฑ์ หรือบรกิารในโครงการ 
 

  - ตราสินค้า และรูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
  - เอกสารสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
  - รูปภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ 
  - ประมวลภาพอื่น ๆ 
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ตราโลโก้บริษัท 

 
 

บัตรสะสมแต้ม 

 
 

วัสดุอุปกรณ์ 
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ขั้นตอนการบริการ 
 
 

1. ลูกค้าโทรเข้ามาติดต่อใช้บริการ 

 
2. เข้าพบลูกค้าแล้วเลือกรูปแบบการใช้บริการ  

 
3. เร่ิมต้นการบริการ 

 
3.1 ฉีดน้้าล้างสิ่งสกปรก  

 
3.2ท้าการล้างชุดสีตัวรถ  
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3.3ท้าการล้างช่วงล่าง-ล้อรถ 

 
3.4 ล้างฟองออกให้หมด  

 
3.5 เช็ดรถให้แห้ง  

 
3.6 ท้าการเคลือบชุดสีรถ  
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3.7 ท้าการเคลือบยาง  

 
4. ลูกค้าช้าระค่าบริการ  

 
5.กล่าวขอบคุณลูกค้า  

 
6.สิ้นสุดการบริการ  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   ประวัติผูด้ าเนินโครงการ 
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ประวัติผู้ด าเนินโครงการ 
 
ชื่อ นามสกุล   :  นายธินภัทร ทิพย์วรพงษ์ 
วัน เดือน ปี   :   23 กุมภาพันธ์ 2542 
สถานที่เกิด   :  กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา   :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานที่ศึกษา   :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   ประธานโครงการ 
 
ชื่อ นามสกุล   :  นางสาวชลนิภา   สามคูเมือง 
วัน เดือน ปี   :   21 เมษายน 2543 
สถานที่เกิด   :  นครราชสีมา 
การศึกษา   :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานที่ศึกษา   :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   รองประธานโครงการ 
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