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1248079 : สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
ค าส าคญั : ธุรกิจซกัอบรีด 

พรรณนภสั เบญจมงคลกุล : แผนธุรกิจ Lady Laundry อาจารยท์ี่ปรึกษา : อาจารย ์
เลิศลกัษณ์ เจริญสมบตัิ.  92 หนา้. 
 

บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
 ร้านLady Laundry เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว ด าเนินการโดย นางสา วพรรณนภสั 
เบญจมงคลกุล เน่ืองจากผูป้ระกอบการเล็งเห็นช่องทางการประกอบธุรกิจซกัอบรีด จากวถีิการ
ด าเนินชีวติของผูค้นในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป ตอ้งแข่งขนักบัเวลา มีตอ้งการความสะดวกสบาย
มากยิง่ขึ้น ประกอบกบัการเพิม่ขึ้นของอาคารที่พกั อพาร์ตเมน้ต ์คอนโนมิเนียม หอพกัต่ างๆที่เป็น
ศูนยร์วมประชากรทั้งนกัศึกษา และคนวยัท างาน ที่ตอ้งใชชี้วติเร่งรีบ ไม่มีเวลาในการซกัรีดผา้ 
รวมถึงธุรกิจโรงแรมซ่ึงถือไดว้า่เป็นลูกคา้ส่วนหน่ึงของร้านซกัอบรีด มีจ  านวนเพิม่ขึ้นอยา่งมากใน
ปัจจุบนั Lady Laundry จึงเสนอนวตักรรมใหม่ของการใหบ้ริการซกัอบรีดที่จะตอบสนองความ
ตอ้งการในดา้นต่างๆ มีมาตรฐานและคุณภาพที่ทดัเทียมกบัเฟรนไชตต่์างประเทศภายใตร้าคาระดบั
ทอ้งถ่ิน “Global Quality. Local Price” 
 การศึกษาสถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขนั ของร้าน Lady Laundry พบวา่
ปัจจยัต่างๆ ทั้งในเร่ืองสถานที่ตั้ง ความพร้ อม ความรู้  และ ความเช่ียวชาญอ านวยต่อการประกอบ
ธุรกิจเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากในเขตพื้นที่ ซอยจรัญสนิทวงศ ์ 68 และบริเวณใกลเ้คียง มีร้านซกัอบรีด
เพยีงร้านเดียว ส่วนใหญ่เป็นร้านเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ   
 การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินร้าน Lady Laundry ใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 531,170
บาท โดยแบ่งเป็นโครงสร้างทางการเงินในสดัส่วน ทุนของเจา้ของ 25% และสดัส่วนหน้ีสิน75%  
อตัราผลตอบแทน (IRR) ภายในโครงการเท่ากบั 22% และมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 64,539.94 บาท มี
ระยะเวลาการคืนทุน 3 ปี 2 เดือน แสดงใหเ้ห็นวา่ธุรกิจมีความน่าสนใจ และมี ความเป็นไปไดท้าง
การเงิน 
 
 
คณะวิทยาการจดัการ      มหาวิทยาลยัศิลปากร                         ปีการศึกษา 2551 
ลายมือช่ือนกัศึกษา …………………………………. 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา ………………………… 
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                   กิตติกรรมประกาศ 
 
 แผนธุรกิจเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี เน่ืองจากผูเ้ขียนไดรั้บความกรุณาจากอาจารย ์ 
เลิศลกัษณ์  เจริญสมบตัิ อาจารยท์ี่ปรึกษาในการท าแผนธุรกิจคร้ังน้ี รวมทั้งอาจารยณ์ฐวฒัน์  
ปิลนัธนานนท ์ประธานกรรมการสอบสมัมนาปัญหาทางธุรกิจ และอาจารยสุ์กญัญา  
เลิศสุโภชวณิชย ์ คณะกรรมการสอบสมัมนาปัญหาทางธุรกิจ ที่ไดใ้หค้  าแนะน า ขอ้แกไ้ขปรับปรุง
เป็นอยา่งดีในการท าแผนธุรกิจในคร้ังน้ีเพือ่ใหแ้ผนธุรกิจน้ีมีความสมบูรณ์และถูกตอ้งยิง่ขึ้น 
ผูเ้ขียนขอ ขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ 
 ขอบพระคุณ คุณพอ่คุณแม่และครอบครัวทีเ่ป็นก าลงัใจ ใหค้  าปรึกษา แนะน า และให้
การสนบัสนุนในทุกๆเร่ืองแก่ผูเ้ขียน 
 นอกจากน้ีผูเ้ขียนขอขอบพระคุณคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ที่ผูเ้ขียน
ไดศึ้กษาอยู ่ณ ที่น้ีและเจา้หนา้ที่ทุกๆ ท่านที่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขียน
มาโดยตลอด ขอบคุณเพือ่นๆทุกคนที่คอยใหค้  าแนะน าและความช่วยเหลือในทุกๆเร่ือง 
  ทา้ยที่สุดน้ี คุณความดีและกุศลที่พงึบงัเกิดจากแผนธุรกิจเล่มน้ี ผูเ้ขียนขอมอบแด่พอ่แม่ 
ครูอาจารยท์ี่ใหค้วามรู้ทุกท่าน และ เพือ่นๆทุกคน ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ แผนธุร กิจฉบบัน้ีจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูส้นใจ และ  หากมีขอ้ผดิพลาดประการใดในการจดัท าแผนธุรกิจฉบบัน้ี 
ผูเ้ขียนขออภยัมา ณ ที่น้ี 
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บทที่ 1 
วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกิจ 

 
กกกกกกกกเป็นการน าเสนอแผนธุรกิจน้ีต่อธนาคาร 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 
กกกกกกกก1) เพือ่ขออนุมตัวิงเงินสินเช่ือจากธนาคารมาลงทุน 
กกกกกกกก2) เพือ่ศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจ 
กกกกกกกก3) เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนการประกอบธุรกิจในอนาคตใหมี้ความชดัเจน และ
เป็นระบบ สามารถที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจในอนาคตได ้
       

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ คอื 
1. จ านวนเงินสินเช่ือที่ขอรับการสนบัสนุนจ านวน 400,000 บาท โดยมีอาคารพาณิชย ์

จ  านวน 2 คูหา เป็นหลกัค ้าประกนั 
2. การผอ่นช าระคืนเงินตน้ ผอ่นช าระเป็นรายเดือน ซ่ึงจ านวนเงินผอ่นช าระดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 
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บทที่ 2 
ความเป็นมาในการท าธุรกิจ 

 
ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
  ร้าน Lady Laundry ก่อตั้งโดยนางสาวพรรณนภสั เบญจมงคลกุล เน่ืองจากนางสาว
พรรณนภสั ใฝ่ฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง ประกอบกบั มีความสนใจในธุรกิจซกัอบรีด เ พราะ
มองวา่เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่มเป็นปัจจยั 4 ที่ทุกคนตอ้งสวมใส่ เม่ือมีการใส่เส้ือผา้ ก็จ  าเป็นตอ้งมีการ
ซกัท าความสะอาดเส้ือผา้เหล่านั้นก่อนน ากลบัมาใชอี้กคร้ังเพือ่สุขอนามยัที่ดี แต่ในปัจจุบนัน้ี การ
สวมเส้ือผา้ที่สะอาด ดูดี เรียบร้อยยงับ่งบอกถึงหลายส่ิงหลายอยา่ง เก่ียวกบัผูส้วมใส่ เช่น ความ
สะอาด ความมีระ เบียบ และ  นอกจากน้ีเส้ือผา้ยงัเป็นส่ิงช่วยเสริมบุคลิกภาพใหแ้ก่ผูส้วมใส่อีกดว้ย 
เน่ืองจากเราอยูใ่นยคุที่ผูค้นใหค้วามส าคญักบับุคลิกภาพ และ การแต่งกายภายนอก ผู ้ คนจบัจ่าย
ใหก้บัเส้ือผา้ราคาสูง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งดี การส่งผา้ใหก้บัร้านซกัรีดที่เช่ียวชาญจะ
คุม้ค่ากวา่การซกัรีดเองที่อาจเส่ียงท าใหเ้ส้ือผา้ที่มีราคาแพงเสียหาย ร้านซกัอบรีดจึงเป็นอีกทางเลือก
หน่ึงของคนยคุน้ี เจา้ของกิจการไดห้าขอ้มูลในการประกอบธุรกิจร้านซกัอบรีด ศึกษาดูแนวโนม้
และโอกาสในการท าธุรกิจ และยงัไดเ้ขา้ร่วมอบรมสมนาการท าธุรกิจร้านซกัอบรีด ที่ส านกัพมิพ์  
Busyday จดัขึ้น โดยมีคุณเกษมสุข ชินะพฒันวงศ ์เจา้ของธุรกิจซกัอบรีดในนาม Lavanda the 
laundry shop, Magic clean เป็นวทิยากรมาบรรยายใหค้วามรู้ในการประกอบธุรกิจซกัอบรีด จาก
การศึกษาและสงัเกตภาพรวมในธุรกิจซกัอบรีด พบวา่ร้านซกัอบรีดที่มีอยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่สามารถ
สร้างความพอใจและสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทั้งในดา้นการ
อ านวยความสะดวกสบาย  คุณภาพการบริการ  และ  อตัราค่าบริการ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงมีแนวคิดที่วา่
จะก่อตั้งร้านประกอบธุรกิจซกัอบรีด โดยเปิดร้านซกัอบรีด  Lady Laundry เป็นร้านที่จะเสนอ
นวตักรรมใหม่ของการใหบ้ริการซกัอบรีดที่จะตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ โดยน าเสนอ
รูปแบบการใหบ้ริการครบวงจรไม่วา่จะเป็นซกัน ้ า ซกัแหง้ ขจดั รอยเป้ือนคราบต่างๆที่ผา้  จ าหน่าย
น ้ ายาท าความสะอาดต่างๆส าหรับผูท้ี่สนใจ ทั้งยงัเพิม่ความสะดวกสบายในการรับส่ง ผา้ โดยมี
บริการรับส่งผา้นอกสถานที่เพือ่จะมอบความสะดวกสบาย ประหยดัเวลา ใหแ้ก่ลูกคา้ ส าหรับลูกคา้
ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ร้าน  
 
 



3 
 

  

 นอกจากน้ียงัมีการบริหารจดัการร้านโดยใชร้ะบบการจดัการกบัฐานขอ้มูลลูกคา้ มีการ
ใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการซกัรีดที่ทนัสมยัที่มีประสิทธิภาพสามารถซกัรีดไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
และถนอมผา้ แมจ้ะเป็นการลงทุนที่ค่อยขา้งสูงแต่ก็ใหผ้ลตอบแทนที่คุม้ค่าทั้งในแง่คุณภาพและ
ปริมาณ  เพือ่ใหร้้ าน Lady Laundry เป็นร้านที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ทดัเทียมกบัแฟรนไชต์
ต่างประเทศภายใตร้าคาระดบัทอ้งถิ่น “Global Quality. Local Price” 
 
ลักษณะของการด าเนินธุรกิจ  
  ร้าน Lady Laundry เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว  
ด าเนินการโดย นางสาวพรรณนภสั เบญจมงคลกุล  อาย ุ22 ปี 
ต าแหน่งในกิจการ  : เจา้ของกิจการ   
สดัส่วนการถือครอง  : 100% 
 
ประวัติของผู้ก่อต้ัง 
กกกกกกกกช่ือ – สกลุ นางสาวพรรณนภสั เบญจมงคลกุล     
กกกกกกกกการศึกษา 
กกกกกกกกกกกกกกกกปี พ.ศ. 2542 – 2547   ระดบัมธัยมศึกษา    โรงเรียนวดัราชโอรส 
กกกกกกกกกกกกกกกกปี พ.ศ. 2551              ระดบัปริญญาตรี     ศิลปศาสตรบณัฑิต  
               (การจดัการธุรกิจทัว่ไป)   
    คณะวทิยาการจดัการ  
   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
กกกกกกกกประสบการณ์ท างาน/ฝึกงาน 
กกกกกกกกกกกกกกกก ปีพ.ศ.2548        สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ 
  หนา้ที่ความรับผดิชอบ : เป็นผูน้ าเยาวชน และจดัสถานที่ส าหรับการท าค่าย  
กกกกกกกกกกกก ปีพ.ศ.2549        McDonald's Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ : พนกังานทัว่ไป  
ปีพ.ศ. 2550       บริษทั โนต้ พบัลิชช่ิง จ  ากดั   
หนา้ที่ความรับผดิชอบ : จดัท าเอกสารที่ใชใ้นฝ่ายขายโฆษณาของบริษทั    

กกกกกกกกประสบการณ์ด้านการซักอบรีด  
กกกกกกก  ddddddd dเขา้ร่วมสมัมนากบัโครงการ สมัมนาสร้างธุรกิจซกัรีดอยา่งมืออาชีพ  
บรรยายโดย คุณเกษมสุข ชินะพฒันวงศ ์ณ วนัที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ    
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ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงานของร้าน Lady Laundry  

ล าดับ รายการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

1 ศึกษาความเป็นไปได ้ 30 วนั 27 มิ.ย. 51 – 25 ส.ค. 50 

2 
วางแผนและจดัท าแผนในการ
ประกอบธุรกิจ 

45 วนั 26 ส.ค. 51 - 9  ต.ค.51 

3 จดัหาท าเลที่ตั้ง 30 วนั 10 ต.ค. 51 – 8 พ.ย. 51 
4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์  และตกแต่งร้าน 40 วนั 9 พ.ย. 51 – 18 ธ.ค. 51 
5 สรรหา และคดัเลือกพนกังาน 30 วนั 19 ธ.ค. 51 – 17 ม.ค. 52 
6 ประชาสมัพนัธ ์ 20 วนั 18 ม.ค. 52 – 6  ก.พ. 52 
7 เปิดกิจการ  1 วนั 7 ก.พ. 52 
 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 196 วัน  
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม 

 
สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาด   
 ธุรกิจซกัอบรีดเร่ิมตน้เม่ือประมาณ พ.ศ. 2522 – 2533 ในช่วงแรกนั้นธุรกิจประเภทน้ียงั
ไม่เป็นที่นิยมมากนกั เน่ืองจากคนมองวา่การจา้งซกัรีดถือเป็นส่ิงที่ฟุ่มเฟือย และ  การจา้งคนซกัรีด 
หรือคนท างานบา้นก็หาไดง่้ายทัว่ไป  
  กลางปี พ .ศ. 2526 -2527 ธุรกิจบริการซกัอบรีดก็ถึงช่วงเจริญเติบโต เน่ืองจากวถีิชีวติ
ผูค้นเร่ิมเปล่ียนไป และ  เม่ือบริษทัวอชช่ี-แมชช่ี และ  บริษทัชินไฉฮั้ว สองบริษทัใหญ่เขา้มาลงทุน
ท าธุรกิจดา้นน้ี มีการประชาสมัพนัธ์ อยา่งมากเพือ่ใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของบริการซกัรีดที่ท  าใหชี้วติ
สะดวกสบายมากขึ้น ท าใหค้นส่วนใหญ่เร่ิมหั นมาใชบ้ริการซกัอบรีดมากขึ้น (สุกญัญา เธียรพจีกุล 
และ เนตรนภา แกว้แสงธรรม 2550 : 12) 
  ช่วงปี พ .ศ. 2539 – 2540 ภาวะเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู ร้านซกัอบรีดขยายตวัอยา่งต่อเน่ื อง 
ผูค้นนิยมเปิดร้านซกัรีดกนัมาก ท าใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งรุนแรง บางรายอยูไ่ดน้าน บางร้านก็
หายไปจากตลาด จนกระทั้งเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ ในปีพ.ศ. 2540 ที่ท  าใหเ้ศรษฐกิจทัว่โลกตกต ่า ผูค้น
ตอ้งประหยดัอดออม ธุรกิจหลายแห่งในประเทศไทยซบเซา และ  ตอ้งปิดตวัลงในที่สุด รวมถึงร้าน
ซกัรีดดว้ยเช่นกนัที่ไดรั้บผลกระทบไม่นอ้ย แต่ในปีพ.ศ. 2542 เป็นตน้มา เม่ือเศรษฐกิจไทยเร่ิมดีขึ้น 
ผูค้นกลบัมาบริโภคจบัจ่ายใชส้อยมากขึ้น แนวโนม้ของธุรกิจซกัรีดจึงค่อย ๆ ดีขึ้นตามล าดบั และ มี
อตัราการขยายตวัของธุรกิจซกัอบรีดเพิม่ขึ้นถึงร้อยละ 15-20 ต่อปี จากการส ารวจพฤติกรรมการใช้
บริการซกัอบรีดของ บริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั ในปี พ.ศ. 2543 พบวา่ ผูใ้ช้บริการซกัอบรีดมี
ถึงร้อยละ 65.8 และซกัผา้ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 34.2 จนถึงปัจจุบนัในช่วงปี 2550 - 2551 ตลาด
ซกัอบรีดยงัมีการขยายตวั และ เติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยมีธุรกิจซกัรีดไดล้งทะเบียนเบอร์โทรศพัท์
ในหนงัสือ Yellow Pages มีจ  านวน 348 แห่งทัว่ประเทศ โดยอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 130 
แห่ง ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการเพิม่ขึ้นของอาคารที่พกั คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมน้ต ์หอพกั รวมไปถึง
เซอร์วสิอพาร์ตเมน้ต ์รวมแลว้หลายร้ อยโครงการ รวมถึงธุรกิจโรงแรมที่ถือวา่เป็นลูกคา้ของธุรกิจ
ซกัรีดเช่นกนั มีจ  านวนเพิม่มากขึ้น ซ่ึงในเขตกรุงเทพมหานครมีโรงแรมอยูท่ ั้งส้ิน  282 โรงแรม มี
หอ้งรวมกนักวา่ 56,799 หอ้ง (เกษมสุข ชินะพฒันวงศ ์2551 : 21) 
 



6 
 

 

ซ่ึงโรงแรมส่วนใหญ่ที่เปิดใหม่ก็มกัเป็นโรงแรมขนาดเล็กลงอยูก่ลางใจเมือง จะตดัแผนกซกัรีดออก
จากระบบ และ จา้งบริการซกัอบรีดนอกโรงแรมแทน  
  นอกจากน้ีวถีิชีวติของคนไทยที่เปล่ียนไป คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนกัศึกษา ประชากรวยั
ท างานที่นิยมเขา้มาท างาน และ  ศึกษาต่อในเมืองหลวง และ  พกัอาศยัในอาคารคอนโดมิเนียมกลาง
ใจเมือง อพาร์ตเมน้ต ์หรือ หอ้งเช่าต่างๆ เพือ่ความสะดวกสบายในการเดินทาง เม่ือคนจ านวนมาก
ต่างยา้ยเขา้มาท างานในเมืองหลวงก็ท  าใหมี้อตัราการแข่งขนักนัสูง บางครอบครัวตอ้งท างานกนัทั้ง
สามีภรรยา ยิง่ในช่วงเศรษฐกิจที่ตกต ่าเช่นปัจจุบนัผูค้นตอ้งท างานกนัหนกัมากยิง่ขึ้น บางคนรวมถึง
นกัศึกษาที่ตอ้งท างานพเิศษเพือ่หารายไดเ้พิม่เติม เวลาวา่งที่มีก็นอ้ยลง เม่ือถึงวนัหยดุทุกคนจึง
ตอ้งการการพกัผอ่นมากกวา่ที่จะใชเ้วลาวา่งที่มีเพยีงเล็กนอ้ยไปกบัการซกัผา้ รีดผา้  ตอ้งการความ
สะดวกสบาย และ การลดการท างานบา้นใหน้อ้ยลง เพราะการซกัผา้ รีดผา้แต่ละคร้ังใชเ้วลาไม่นอ้ย 
แถมการรีดผา้ยงัตอ้งใชค้วามพถีิพถินัมาก ผลการส ารวจจากซีเมนส์ ผูผ้ลิตเคร่ืองช่วยรีดผา้ บอกวา่ 
การรีดเส้ือแต่ละตวันั้น ตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 8 นาที เท่ากบัวา่ในสปัดาห์หน่ึงจะตอ้งเสียเวลาไปกบั
การรีดผา้เป็นเวลานานกวา่ 1 ชัว่โมงเลยทีเดียว ดว้ยเหตุน้ีธุรกิจซกัอบรีดจึงเขา้มามีบทบาทมากขึ้น 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูค้นที่มากขึ้น และ  หากเลือกท าเลที่ดี มีการบริหารจดัการที่ดี มี
บริการที่ท  าใหป้ระทบัใจลูกคา้ ก็จะ เป็นโอกาสของธุรกิจซกัอบรีด ที่จะสามารถด าเนินกิจ การ และ  
สร้างรายไดใ้ห้ผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งมาก 
 
การแบ่งส่วนตลาด  
 ท าการแบ่งส่วนตลาดโดยใชห้ลกัการแบ่งส่วนตลาดดงัน้ี 
   1. แบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic) ไดแ้ก่ รายได้ อาชีพ 
คือ กลุ่มนกัศึกษา และ กลุ่มคนวยัท างาน ที่มีรายไดป้านกลาง มีอ านาจในการซ้ือ เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง  
   2. แบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) คือ ใชเ้กณฑ์
การจดักลุ่มลูกคา้โดยใชพ้ฤติกรรมเป็นเกณฑ ์โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ที่เร่งรีบ ตอ้งเรียน  และ ท างาน
ไม่มีเวลาซกัรีดผา้ และ กลุ่มลูกคา้ที่ตอ้งการความสะดวกสบาย 
  3. แบ่งส่วนตลาดทางภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) คือ ใช้
ภูมิศาสตร์ ที่ตั้งเป็น เกณฑ ์ โดยเลือกแหล่งที่ตั้งของหอพกั อพาร์ตเมน้ต ์ แมนชัน่ นัน่คือ บริเวณ
ซอยจรัญสนิทวงศ ์68 และ ซอยใกลเ้คียง โดยจากการส ารวจบริเวณดงักล่าวมีคู่แข่งหลกัเพยีง 1 ราย 
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 จากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด พบวา่จ านวนลูกคา้ในละแวกที่ส่งผา้ซกักบัร้านซกัอบ
รีดมี 59.2% ซกัดว้ยเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ 27.8% ซกัดว้ยตวัเอง 13% โดยเฉล่ียลูกคา้หน่ึงคนจะ
ส่งผา้ซกัวนัละประมาณ 3-5 ช้ิน จ  านวนมากนอ้ยของการส่งซกั ซ่ึงส่วนหน่ึงขึ้นอยูก่บัฤดูกาล เช่น 
ฤดูฝนจ านวนผา้ที่ส่งซกัก็จะมากเน่ืองจากอากาศช้ืน ตากผา้แลว้ผา้มีกล่ินเหม็นอบั 
  
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงส่วนแบ่งตลาดของลูกคา้ที่ใชบ้ริการซกัอบรีด 

27.80% 59.20%

13%
          

                  
      

             

 
(ที่มา : จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม) 
 
ตลาดเป้าหมาย 
 ตลาดเป้าหมายของร้าน Lady Laundry คือ ผูค้นในหอพกัและบริเวณใกลเ้คียงซอยจรัญ
สนิทวงศ ์ 68 ซ่ึงเป็นแหล่งชุมชน มีทั้งแมนชัน่และหอพกัจ านวนมาก เช่น หอพกัสตรียพุา หอพกัพี
พเีพรส นอกจากน้ียงัใกลเ้คียงสถานศึกษา ทั้งโรงเรียน และ มหาวทิยาลยั เช่น วทิยาลยัสารพดัช่าง
นครหลวง โดยลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้ แก่ กลุ่มนกัศึกษา และ  กลุ่มคนวยัท างาน 
ซ่ึงมีทั้งขา้ราชการครู อาจารย ์ต  ารวจ ที่อาศยัอยูท่ี่หอพกั และ บริเวณใกลเ้คียง 
  ประชากรในบริเวณซอยจรัญสนิทวงศมี์จ านวน 3,500 คน โดยแบ่งเป็นภายในบริเวณ
ซอยจรัญสนิทวงศ ์ชุมชนวดัเทพากร มีจ านวน 1,324 คน (กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย 
2550) และจากการส ารวจ พบวา่ หอพกัพพี ีเพรสมีประชากรประมาณ 210 คน หอพกัสตรียพุามี
ประชากรประมาณ 300 คน และ หอพกัสตรีมีประชากรประมาณ 320 คน โดยผูป้ระกอบการรู้จกั
เป็นการส่วนตวักบัเจา้ของกิจการหอพกัสตรียพุา จึงสามารถขอผกูขาดในการรับผา้จากผูท้ี่อาศยั
ภายในหอพกัได ้
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สภาพการแข่งขัน 
  จากการเดินส ารวจในบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ประกอบดว้ยผู ้
แข่งขนัหลกัๆ ประมาณ 2 ราย คือ ร้านไพลินซกัอบรีดที่ใหบ้ริการซกัอบรีด  และ ซกัแหง้ ก่อตั้ง
ขึ้นมาประมาณเกือบ 20 ปี มี ร้านสาขาจ านวน 4 ร้านดว้ยกนั คู่แข่งรายต่อไปคือ ร้านเคร่ืองซกัผา้
หยอดเหรียญ ด าเนินกิจการมาประมาณ 5 ปี ใหบ้ริการเฉพาะเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ  
 
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน (Five-Force Model) 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบกิจการร้านซกัอบรีด จ าเป็นตอ้งทราบสภาพ
การแข่งขนัของตลาดซกัอบรีดในปัจจุบนัและในละแวกร้านที่จะไปตั้ง เพือ่พจิารณาถึงความรุนแรง
ในการแข่งขนัของตลาดดงักล่าว โดยท าการวเิคราะห์ปัจจยัทั้ง 5 ประการ 
 
ภาพที่ 2 การวเิคราะห์สภาพการแข่งขนั (Five-Force Model) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
1. Treat of Industry (อุปสรรคด้านคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม) 
กกกกกกกกธุรกิจร้านซกัอบรีดเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนัที่ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากซกัอบรีดเป็นธุรกิจที่
น่าสนใจ ใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งนอ้ย จึงมีผูท้ี่สนใจ ตอ้งการประกอบธุรกิจประเภทน้ีจ านวนมาก 
นอกจากน้ีรัฐบาลยงัเปิดโอกาสใหช้าวต่างชาติเขา้มาลงทุนได ้100% ท าใหแ้นวโนม้ในธุรกิจบริการ
ซกัอบรีดมีการขยายตวัค่อนขา้งสูง เพือ่ที่จะตอบสนองความตอ้งการของคน วถีิชีวติของคนใน
ปัจจุบนั ที่ตอ้งการความสะดวกสบาย และ มีความตอ้งการใชบ้ริการร้านซกัอบรีดมากขึ้น  

อ านาจต่อรอง
ของลูกค้า 

ภัยคุกคามจาก 

สินค้าทดแทน  

อ านาจต่อรองของ 
ผู้ขายปัจจัยการผลิต 

การแข่งขันระหว่างธุรกิจ 

ภัยคุกคามจาก 

ผู้ประกอบการใหม่ 
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กกกกกกกกจากการเดินส ารวจในบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ประกอบดว้ยผู ้
แข่งขนัหลกัๆ ที่ใหบ้ริการซกัอบรีด คือ ร้านไพลินซกัอบรีดเพยีงร้านเดียว จึงเป็นโอกาสของ ร้าน
Lady Laundry ที่จะเขา้ไปตั้งในบริเวณดงักล่าว 
 
2. Treat of New Entrants (อุปสรรคด้านผู้ประกอบการใหม่) 
กกกกกกกกธุรกิจซกัอบรีดใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรกไม่มากนกั ขั้นตอนการด าเนินงานในปัจจุบนัก็ไม่
ยุง่ยากเหมือนแต่ก่อน ท าใหผู้ป้ระกอบการที่สนใจในกิจการน้ีเขา้มาไดโ้ดยง่าย แต่หลายรายที่เปิด
ร้านไปสกัพกัแลว้ไปต่อไม่ไหว ตอ้งเลิกกิจการ ไปเพราะขาดความอดทน และขาดความเช่ียวชาญ
ดา้นการซกัผา้ การจะประกอบธุรกิจร้านซกัรีดนั้น ผูป้ระกอบการตอ้ง  มีความรู้เร่ืองผา้ รายละเอี ยด
การซกัผา้แต่ละประเภท และที่ส าคญัตอ้งตอ้งมีความอดทน ธุรกิจจึงจะประสบความส าเร็จได ้
 
3. Treat of Substitute Product (อุปสรรคจากการที่มีผลิตภัณฑ์อื่นที่ทดแทนได้)  

ส่ิงที่สามารถทดแทนธุรกิจซกัอบรีดนั้นคือ การซกัผา้ดว้ยตวัเอง แต่เน่ืองจากในปัจจุบนั
วถีิชีวติของผูค้นเปล่ียนไป ตอ้งรีบเร่งและมีความตอ้งการความสะดวกสบายมากขึ้น คนจึงไม่นิยม
ซกัผา้ดว้ยตวัเอง นอกจากน้ียงัมีธุรกิจเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญที่สามารถทดแทนได ้ บริเวณ
ซอยจรัญสนิทวงศ ์68 มีร้านเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ 1 ร้าน และ มีติดตั้งตามหอพกั แต่ก็นบัวา่ที่ไม่
ค่อยน่ากงัวล แมว้า่เทียบราคาซกัต่อช้ินแลว้ราคาจะต ่ากวา่การส่งผา้ซกัตามร้านซกัอบรีด แต่ผูล้งทุน
เคร่ืองหยอดเหรียญจะไม่กลา้ลงทุนใชเ้คร่ืองมือที่ดีและมีมาตรฐาน ระบบหยอดเหรียญทัว่ไปมกัใช้
เคร่ืองซกัผา้ตามบา้นมาท า คือมีรอบสลดัของผา้ที่ออกมาผา้แหง้มาก พอเอาไปแขวนตากผ้ าก็ซีดลง 
เพราะผา้แหง้เกินไป จะท าลายเสน้ใยของผา้ ผูป้ระกอบการบางรายไม่มีการท าความสะอาดเคร่ือง
ซกัผา้ เน่ืองจากกลส้ิันเปลือง ท าใหผ้า้ที่ซกัดว้ยเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญยงัคงมีคราบ หากมีร้านซกั
อบรีดที่ดี ราคาไม่แพง ลูกคา้ก็พร้อมจะเปล่ียนใจจากเคร่ืองซกัผา้หยอดเห รียญ แลว้หนัไปใชบ้ริการ
ร้านซกัอบรีดแทน ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบดา้นคุณภาพ และ การใหบ้ริการแลว้ร้านซกัอบรีดจึง
เหนือกวา่เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ ไม่วา่จะเป็นการใชเ้คร่ืองที่ทนัสมยั ซกัผา้ไดอ้ยา่งสะอาด ถนอม
เสน้ใยผา้ มีกล่ินหอม ทั้งยงัมีบริการจดัส่งผา้หลงัจากซกัเสร็จใหถึ้งมือลูกคา้  
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4. Treat of Growing Bargaining Power of Buyer (อุปสรรคด้านอ านาจการต่อรองของลูกค้า) 
กกกกกกกกอ านาจการต่อรองจากลูกคา้มีอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากมีสินคา้ทดแทน คือ เคร่ือง
ซกัผา้หยอดเหรียญ ท าใหลู้กคา้มีโอกาสในเลือกสินคา้ได ้ และ จ านวนร้านซกัอบรีดที่มีเพิม่ขึ้น แต่
ร้าน Lady Laundry ก็มีขอ้ไดเ้ปรียบ คือ ท าเลที่ตั้งของร้าน มีคู่แข่งทางตรงเพยีง 1 ราย นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการไดท้  าการติดต่อกบัเจา้ของกิจการหอพกัสตรียพุา โดยผูป้ระกอบการรู้จกัเป็นการ
ส่วนตวักบัเจา้ของหอจึงสามารถขอผกูขาดในการรับผา้จากผูท้ี่อาศยัภายในหอพกั โดยจ านวนคนที่
อาศยัภายในมีพกัหอพกัสตรียพุามีจ านวนประมาณ 300 คน  
 
5. Treat of Growing Bargaining Power of Supplier (อุปสรรคด้านอ านาจการต่อรองของผู้ขาย
ปัจจัยการผลิต) 

ผูข้ายปัจจยัการผลิตมีอ านาจต่อรองไม่สูงมากนกั เน่ืองจากในอุตสาหกรรมซั กอบรีด มี
จ  านวนผูผ้ลิตวตัถุดิบมากราย จึงตอ้งมีการแข่งขนักนัในดา้นราคา ท าใหร้าคาต ่า และ ผูป้ระกอบการ
มีทางเลือกมากที่จะเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบ  

จากการวเิคราะห์ Five-Force Model ของอุตสาหกรรมซกัอบรีด พบวา่มีปัญหาบางส่วน
ในเร่ืองสินคา้ทดแทน แต่ไม่เป็นปัญหาที่รุนแรง กิจการสามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่วางไวไ้ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

การเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
กกกกกกกท าการเปรียบเทียบLady Laundry กบัคู่แข่งขนัคือ ร้านไพลินซกัอบรีดที่ใหบ้ริการซกัอบ
รีดและซกัแหง้ ก่อตั้ งขึ้นมาประมาณเกือบ 20 ปี มี ร้านสาขาจ านวน 4 ร้านดว้ยกนั และ ร้านซกัผา้
หยอดเหรียญ ดงัน้ี 
ตารางที่ 2   รายละเอียดการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 
การ
เปรียบ 
เทียบ 

ร้าน Lady Laundry คู่แข่ง 

ร้านไพลิน 
ซักอบรีด 

ร้านซัก 
ผ้าหยอดเหรียญ 

ดา้น
บริการ 

 บริการซกัน ้ า และ ซกัแหง้ส าหรับผา้
บางชนิด 
 มีบริการรับ ส่งผา้จากทางหนา้ร้าน 
และบริการรับ ส่งผา้ตามจุดต่างๆนอก
สถานที ่ภายในรัศมี 2 กิโลเมตร 
 มีการใชเ้คร่ืองซกัผา้ที่ทนัสมยั
สามารถปรับ อุณหภูมิของน ้ าใหเ้หมาะ
กบัผา้ จึงถนอมเน้ือผา้ไดม้ากกวา่ 
 บริการก าจดัรอยเป้ือน และ คราบ
ต่าง ๆ เช่น คราบสนิม คราบเลือด  
 มีที่นัง่ส าหรับลูกคา้ที่มารอรับผา้
หนา้ร้าน และ มีโทรทศัน์ใหบ้ริการ  
 รับผดิชอบกรณีผา้สูญหาย และมี
คราบสกปรกอนัเกิดจากทางร้าน ไม่
เกิน 10% ของราคาผา้แต่ละช้ิน 
 มีบริการซกัผา้ด่วนส าหรับผูท้ี่
ตอ้งการผา้ทนัท ี
 พนกังานไดรั้บการอบรมใหมี้ความรู้ 
เช่ียวชาญในการซกัผา้  
 มีบริการถุงใส่ผา้ที่ส่งคืนกนัไม่ใหผ้า้
โดนฝุ่ น 

 บริการซกัน ้ า
และซกัแหง้ 
 บริการรับผา้ทาง
หนา้ร้านเท่านั้น 
 มีบริการส่งผา้
นอกสถานที่  
 มีบริการ
ซ่อมแซมเส้ือผา้ 
 
 

 ลูกคา้ด าเนินการ
ซกัผา้ดว้ยตวัเอง 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
การเปรียบ 
เทียบ 

ร้าน Lady Laundry คู่แข่ง 

    ร้านไพลินซักอบรีด ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ 
ดา้นราคา  ส าหรับลูกคา้ขาจร คิด

ราคารายช้ิน โดยราคาอยูท่ี่
ช้ินละ 11-40 บาท ขึ้นอยูก่บั
ชนิด และ ความหนาของผา้ 
 ส าหรับลูกคา้รายเดือนที่
เป็นสมาชิก คิดค่าบริการ 
เดือนละ 550 บาท ส่งผา้ซกั
ได ้50 ช้ิน 

 ส าหรับลูกคา้ขาจร 
ราคาจะขึ้นอยูก่บัชนิด
และ ความหนาของผา้ 
โดยขั้นต ่าจะอยูท่ี่ช้ิน
ละ 15 บาท 
 ส าหรับลูกคา้ราย
เดือนคิดค่าบริการ 
เดือนละ 550 บาท ส่ง
ผา้ซกัได ้50 ช้ิน 

 คร้ังละ 20 บาท 
ส าหรับซกัดว้ยเคร่ือง 8 
กิโลกรัม ซกัผา้ได ้ 7-8 
ช้ิน และ คร้ังละ 40 บาท 
ส าหรับซกัดว้ยเคร่ือง 10 
กิโลกรัม ซกัผา้ได ้คร้ัง
ละ 10-15 ช้ิน 

ดา้น
ช่องทาง
การ
ใหบ้ริการ 

 ใหบ้ริการผา่นทางหนา้
ร้าน โดยมีการตกแต่งหนา้
ร้านใหมี้ความเป็นระเบียบ 
และ สะอาด มีที่นัง่ส าหรับ
ลูกคา้ ที่มารอรับผา้ 
 มีรถรับและส่งผา้ตามจุด
ต่าง ๆ ภายในรัศมี 2กิโลเมตร  
 สามารถแจง้วนัเวลาที่จะ
ใหท้างร้านไปรับผา้ไดผ้า่น 
Hi5 ของทางร้าน หรือทาง
โทรศพัท ์

 ใหบ้ริการผา่นทาง
หนา้ร้าน  
 บริการส่งผา้ตามที่
จุดต่าง ๆ บริเวณ
ใกลเ้คียง รัศมี 1 
กิโลเมตร 

 ใหบ้ริการหนา้ร้าน  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
การ
เปรียบเทียบ 

ร้าน Lady Laundry คู่แข่ง 

    ร้านไพลินซักอบรีด ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ 
ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

 ติดป้ายโฆษณาที่หนา้
ร้านใหเ้ด่นสะดุดตา  
 แจกโบรชวัร์เพือ่
ประชาสมัพนัธร้์าน โดย
ลูกคา้ที่สมคัรสมาชิกพร้อม
น าโบรชวัร์มาแสดงจะ
ไดรั้บส่วนลด 10%  
 การสมคัรสมาชิก เพือ่
ไดรั้บสิทธิพเิศษ เช่น 
บริการส่งผา้ฟรี  
 ใชก้ลยทุธป์ากต่อปาก 
 ประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือ
อินเทอร์เน็ต เช่น โฆษณา
ในเวบ็บอร์ด จดัท า Hi5 
ของร้าน Lady Laundry  

 การรับสมคัร
สมาชิก  
 กลยทุธป์ากต่อปาก 
 

 ไม่มี 
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การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 
 ทางร้าน Lady Laundry ไดท้  าการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ  อุปสรรคของ
การท าธุรกิจซกัรีด โดยพจิารณาปัจจยัภายใน และ  ปัจจยัภายนอก ดงัน้ี 
ตารางที่ 3 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัภายใน  

ปัจจัยการ
พิจารณา 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

1 เจา้ของกิจการศึกษาในสาขาวชิาการ
จดัการธุรกิจทัว่ไป จึงมีความรู้ใน
การบริหารจดัการธุรกิจ 

2 มีการจดัการกบัฐานขอ้มูลลูกคา้ดว้ย
คอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมระบบ
บริหารจดัการฐานขอ้มูล เพือ่ใหง้่าย
ต่อการคน้หาขอ้มูล 

3 สามารถตดัสินใจและด าเนินการได้
รวดเร็ว  เพราะเป็นธุรกิจเจา้ของคน
เดียว 

4  กิจการมีการอบรมพนกังานทุกคน 
เพือ่ใหพ้นกังานทุกคนมีความ
ความรู้ความสามารถ และ เช่ียวชาญ
ในการซกัอบรีด 
 

1 เจา้ของธุรกิจขาด
ประสบการณ์โดยตรงในการ
บริหารจดัการ 

2 การตดัสินใจในบางคร้ังอาจ
ไม่ละเอียดรอบครอบ เพราะ
เป็นธุรกิจเจา้ของคนเดียว 

3 พนกังานที่มีความเช่ียวชาญที่
แทจ้ริงนั้นหาไดย้าก และ 
มกัจะถูกซ้ือตวัไป ตอ้งใช ้
สวสัดิการ และ เงินโบนสั
ดึงดูด  
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ตารางที่ 3 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัภายใน (ต่อ) 
ปัจจัยการ
พิจารณา 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้าน
การตลาด 

1 มีการประชาสมัพนัธ ์เพือ่ใหเ้ป็นที่รู้จกั 
จดัการส่งเสริมการขาย โดยการจดัให้
มีโปรโมชัน่ต่าง ๆ  

2 เนน้โฆษณาดา้นคุณภาพในการบริการ
แก่ลูกคา้ เพือ่ใหเ้กิดการบอกปากต่อ
ปาก และ เกิดลูกคา้ที่ย ัง่ยนื 

3 ใชอิ้นเทอร์เน็ตเขา้มาช่วยในการ
ประชาสมัพนัธร้์าน 

4 ผูป้ระกอบการเป็นคนในพื้นที่ จึงมี
ความคุน้เคยกบัผูค้นในละแวก 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจใหม่ ท าใหย้งั
ไม่เป็นที่รู้จกัของลูกคา้ อาจตอ้ง
ใชค้่าใชจ่้ายเพือ่ประชาสมัพนัธ์
มากในช่วงแรก  

 

ด้านการ
บริการ 

1 ใชเ้คร่ืองมือที่ทนัสมยั ด าเนินงาน 
และ ใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

2 พถีิพถินัในเร่ืองของคุณภาพ ในการ
ใหบ้ริการ โดยมีการควบคุม และ 
ตรวจเช็คอยูเ่สมอ เพือ่ใหไ้ดผ้า้ที่
สะอาด และ ส่งผา้คืนลูกคา้ครบถว้น  

3 รับผดิชอบกรณีที่ผา้เกิดความเสียหาย 
อนัเน่ืองมาจากทางร้านเป็นตน้เหตุ 
และ รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญหาย
ของสินคา้ เพือ่ใหเ้กิดความพงึพอใจ
แก่ลูกคา้ 

4 มีการตกแต่งหนา้ร้านเพือ่ใหลู้กคา้
สามารถนัง่รอผา้ได ้และ ยงัมีส่ือเพือ่
ความบนัเทิงใหบ้ริการ อาทิ 
โทรทศัน์ นิตยสาร เป็นตน้ 

5 มีพนกังานจ านวนไม่มาก ง่ายต่อการ
ดูแล  

พนกังานที่ใหบ้ริการตอ้งเป็นผูมี้
ความอดทนสูง และ มีความ
ละเอียดรอบคอบซ่ึงหาไดย้าก 
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ตารางที่ 4 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก  
ปัจจัยการ
พิจารณา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านการเงิน 1 มีการวางแผนการการจดัสรรเงิน 
2 มีเงินทุนส ารองไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน 
3 กิจการมีเงินหมุนเวยีนระหวา่งการ

ด าเนินธุรกิจอยูต่ลอดเน่ืองจาก
กิจการมีเงินส ารองอยูม่ากท าให้
ไดรั้บความเช่ือถือจากคู่คา้ 
 

1 เคร่ืองมือซ่ึงเป็นทุนเร่ิมแรกมี
ราคาค่อนขา้งสูง 

2 มีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจนอ้ย 
เน่ืองจากเป็นธุรกิจเจา้ของคน
เดียว 

ตลาดและ
กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 
 
 

1 ผูค้นต่างใชชี้วติเร่งรีบในแต่ละวนั 
ไม่มีเวลาในการซกัผา้ ท  าใหมี้โอกาส
ในทางการตลาดเพิม่ขึ้น 

2 จ านวนที่พกัอาศยั หอ้งเช่า 
คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมน้ตเ์พิม่ขึ้น  

3 สภาวะอากาศที่แปรปรวน ประเทศ
ไทยตอ้งเจอกบัฤดูฝนที่ยาวถึง 6 
เดือนต่อปี ท  าใหธุ้รกิจซกัรีดไดรั้บ
การตอบรับที่มีขึ้นเร่ือย ๆ  

1 ความผนัผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั อาจส่งผล
ใหค้นจบัจ่ายอยา่งพถีิพถินั และ
อาจตดัค่าใชจ่้ายบางส่วนออกไป 
ซ่ึงรวมถึงการซกัรีดดว้ย  

2 ลูกคา้ส่วนมากมกัจะมีร้านประจ า
ในการซกัรีด  

สถานการณ์
การแข่งขัน 

1 แมจ้ะมีคู่แข่งมากราย แต่จ  านวน
คู่แข่งที่มีคุณภาพ และ อยูไ่ดน้านนั้น
มีนอ้ย เน่ืองจากธุรกิจประเภทน้ีตอ้ง
ใชค้วามอดทน และ ความละเอียด
รอบคอบ หลายๆ ธุรกิจจึงตอ้งปิดตวั
ภายในเวลาไม่นาน   

2 กิจการเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญที่
เป็นสินคา้ทดแทน มกัมีเคร่ืองที่ไม่มี
คุณภาพ และ ไม่สะอาด  

1 เป็นธุรกิจที่เขา้มาง่าย ท าใหมี้
จ านวนคู่แข่งในตลาดมาก 

2 มีสินคา้ทดแทนที่ราคาต ่ากวา่นัน่
ก็คือ เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ  
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ตารางที่ 4 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก (ต่อ) 
ปัจจัยการ
พิจารณา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

สังคม สงัคมไทยในปัจจุบนั โดยเฉพาะ
ในเมือง คนตอ้งรีบเร่ง แข่งขนักบั
เวลา เวลาการท างานมากขึ้น 
ตอ้งการเวลาพกัผอ่นเพิม่ขึ้น
เช่นกนั จึงไม่อยากเสียเวลาพกัผอ่น
ไปกบัการซกัและรีดเส้ือผา้  

ค่านิยม และความไม่มัน่ใจใน
คุณภาพของร้านซกัอบรีด และมอง
วา่เป็นส่ิงส้ินเปลือง ท าใหผู้ค้นจะ
ไม่ใชบ้ริการซกัอบรีด  

สภาพ
เศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจที่ตกต ่า ผูค้นตอ้ง
หางานท าเพิม่ เพือ่ใหมี้รายได้
เพิม่ขึ้น จึงอาจไม่มีเวลาในการซกั
รีด เพิม่โอกาสใหธุ้รกิจ 

1 จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ส่งผล
ท าใหว้ตัถุดิบมีราคาแพงขึ้น 

2 ค่าแรงงานมีแนวโนม้เพิม่สูงขึ้น 
เน่ืองจากระดบัค่าครองชีพใน
ประเทศสูงขึ้น 

กฎหมาย,
ระเบียบ
,ข้อบังคบั 
 

ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 
 
 

รัฐบาลเปิดโอกาสใหช้าวต่างชาติ
เขา้มาลงทุนได ้100% ท าใหอ้าจ
ตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งที่เป็น
ชาวต่างชาติ ซ่ึงมีระบบการท างาน
ที่ดี 
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บทที่ 4 
แผนบริหารจัดการ 

 
ข้อมูลธุรกิจ 
กกกกกกกกช่ือกิจการ Lady laundry 
กกกกกกกกที่อยู่ เลขที่ 3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร 
  วันและเวลาการท าการ 
  เวลาส าหรับการใหบ้ริการ จนัทร์ – อาทิตย ์       เวลา 7.30 - 17.30 น. 
  เวลารับส่งสินคา้นอกสถานที ่ จนัทร์ – อาทิตย ์       ช่วงเชา้ เวลา 7.00 - 9.00 น. 
             ช่วงเยน็ เวลา 17.00 – 20.00 น. 
 
ตารางที่ 5 แผนงานดา้นบุคลากร และ ค่าใชจ่้ายบุคลากรของธุรกิจ 
ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อัตราเงินเดือน/

คน 
รวมเงินเดือน 

1. ฝ่ายบริหาร ผูจ้ดัการร้าน 1 8,000 8,000 
2. ฝ่ายปฏิบตัิการ พนกังานซกั 1 7,000 7,000 
3. ฝ่ายปฏิบตัิการ พนกังานรีด 2 7,000 14,000 

รวม 4  29,000 
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ภาพที่ 3 แผนผงัองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรหลัก 
1.นางสาวพรรณนภสั เบญจมงคลกุล  
 ต าแหน่ง              ผูจ้ดัการ  และ พนกังานบญัชี 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ    
  1. บริหารจดัการร้าน โดยก าหนดนโยบาย ก าหนดกลยทุธ์ ทั้งในดา้นการตลาด 
การด าเนินงาน วางแผนและก าหนดเงินเดือนพนกังาน  

2. วางแผนทางการเงิน จดัท าบญัชีรายรับ รายจ่าย 
 3 ตอ้นรับและรับช าระเงินจากลูกคา้ 
  4. ขบัรถส่งผา้ 
 5. อบรมพนกังาน 
 6.ควบคุมมาตรฐานในการซกั และ การรีดของพนกังาน  
 การศึกษา                        ปริญญาตรี 
 คุณสมบัติ   
  1. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ สามารถขบัรถได ้ 
  2. สามารถรับผดิชอบการซกั และ การรีดผา้ได ้
 อัตราเงินเดือน                  8,000 บาท 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการ 

ฝ่ายซัก ฝ่ายรีด 
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2. นางสาวพนมจิต ใจสวย 
 ต าแหน่ง                          พนกังานซกัน ้ า 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  1.ดูแลการซกัน ้ า ซกัแหง้ แยกผา้สี ผา้ขาว  

  2. ขจดัคราบ 
 การศึกษา     มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 คุณสมบัติ 
  1. มีประสบการณ์ และความรู้เร่ืองการซกัผา้  

2. สามารถแยกประเภทเน้ือผา้ และรอบเป้ือน 
3. สามารถรับผดิชอบงานได ้กรณีพนกังานรีดลาหยดุ 

 อัตราเงินเดือน    7,000 บาท 
 
3.นางสาวหทยัมณี เลิศศรีสวสัด์ิ 

ต าแหน่ง    พนกังานรีด 
หน้าที่ความรับผิดชอบ    

1. รับผดิชอบการรีด  
2. ตรวจนบัผา้ 
3. จดัเตรียมผา้ส่งลูกคา้ 

คุณสมบัติ    
1. มีความรู้เร่ืองผา้ สามารถแยกประเภทเน้ือผา้  
2. สามารถรับผดิชอบงานได ้กรณีพนกังานซกัลาหยดุ 

การศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้ 
อัตราเงินเดือน   7,000 บาท 
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4.นางสาวรุ่งเรืองรัตน์ เรืองรอง 
ต าแหน่ง   พนกังานรีด 
หน้าที่ความรับผิดชอบ    

1. รับผดิชอบการรีด  
2. ตรวจนบัผา้ 
3. จดัเตรียมผา้ส่งลูกคา้ 

คุณสมบัติ 
1.มีความรู้เร่ืองผา้ สามารถแยกประเภทเน้ือผา้  
2. สามารถรับผดิชอบงานได ้กรณีพนกังานซกัลาหยดุ 

การศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้ 
อัตราเงินเดือน      7,000 บาท  

(หมายเหตุ : ช่ือและนามสกุลของบุคคล เป็นนามสมมุติเพือ่ใหแ้ผนสมบูรณ์ยิง่ขึ้น) 
  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กกกกกกกด้านสวัสดิการ 
กกกกกกกกกกกกกก1. หากมีการท างานล่วงเวลากิจการจะจ่ายเงินคา่ล่วงเวลาใหก้บัพนกังานตาม
ความเหมาะสม 
กกกกกกกกกกกกกก2.ทุกส้ินปีหากกิจการมีผลประกอบการตรงตามเป้าที่ตั้งไว ้พนกังานทุกคนจะ
ไดโ้บนสัตามความเหมาะสม 
กกกกกกกด้านการฝึกอบรม 
กกกกกกกกกกกกกกร้าน Lady Laundry มีการจดัอบรมส าหรับพนกังานทุกคนในทุกดา้น ดงันั้น
พนกังานทุกคนจึงสามารถท างานเป็นทุกชนิดภายในร้าน พร้อมทั้งมีการทดสอบทุกๆส้ินปี เพือ่วดั
มาตรฐานในการใหบ้ริการของพนกังาน  
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 
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  เป็นร้านผูใ้หบ้ริการซกัอบรีดที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ทดัเทียมกบัแฟรนไชต์
ต่างประเทศภายใตร้าคาระดบัทอ้งถิ่น “Global Quality. Local Price”  
 
พันธกิจ  

1. สร้าง ปรับปรุง และ รักษามาตรฐานคุณภาพในการใหบ้ริการเพือ่ใหลู้กคา้เกิดความพงึ
พอใจสูงสุด  

2. ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว  
3. การด าเนินกิจการโดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม สงัคม และ ส่ิงแวดลอ้ม 

 
เป้าหมายทางธุรกิจ 

 เป้าหมายระยะสั้น 
   1. เป็นที่รู้จกั และ ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ในบริเวณร้าน และ ละแวก

ใกลเ้คียง 
 2. เพิม่รายไดใ้หไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 5% ภายในเดือนที่ 6 หลงัจากเร่ิมด าเนินกิจการ  
 เป้าหมายระยะกลาง 

  1. ท าก าไรขั้นตน้ได ้มากกวา่ 10 %   
   2. ขยายขนาดร้าน และ เพิม่รูปแบบการใหบ้ริการเพือ่ใหค้รบวงจร อาทิ  เพิม่
บริการแกไ้ขซ่อมแซมผา้ จ าหน่ายผลิตภณัฑข์จดัคราบ พร้อมสอนวธีิใชส้ าหรับผูท้ี่สนใจ  
  3. ใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยักวา่เดิมเพือ่ใหบ้ริการไดร้วดเร็วมากยิง่ขึ้น  
  4. เพิม่เสน้ทางการรับส่งผา้ใหไ้กลกวา่เดิมอีก 500 เมตร 
    เป้าหมายระยะยาว 
  1. ครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 1 
  2. รักษามาตรฐานใหเ้ป็นสากล 
  3. ขยายสาขา  
  4. การจดัใหมี้ตูล้๊อคเกอร์ติดตั้งภายในบริเวณหอพกั อพาร์ตเมน้ต ์หรือ 
คอนโดมิเนียมต่างๆ เพือ่ใหลู้กคา้สามารถรับส่งผา้ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา 
 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
   ตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ถา้ใชบ้ริการร้านไหนแลว้ประทบัใจก็จะไม่เปล่ียน 
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ถึงแมมี้การท าโปรโมชัน่ดึงลูกคา้ แต่ก็ไดเ้พยีงชัว่คราว หากลูกคา้เห็นวา่ส่งผา้ซกักบัร้านใดแลว้ดี ก็
จะไม่ไปใชบ้ริการร้านอ่ืน ดงันั้นการบริการที่ดีมีมาตรฐาน สะอาด มีอตัราค่าบริการที่เหมาะสมเป็น
เร่ืองที่ส าคญัที่จะดึงลูกคา้ไวไ้ด ้รวมถึงการรับประกนัคุณภาพผา้ทุกช้ินเพือ่เพิม่ความมัน่ใจเร่ือง
คุณภาพ เพือ่สร้างความประทบัใจและความเช่ือถือให้แก่ลูกคา้ แสวงหากลยทุธก์ารใหบ้ริการใหม่ๆ 
ที่สามารถสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ได ้อยา่งเช่น การจดัใหมี้ ร้านสาขา ในการรับส่งผา้ (Outlet) 
ตามหอพกัต่างๆ    และ ติดตั้งตูล้๊อคเกอร์ภายในบริเวณอพาร์ตเมนต ์หรือ คอนโดมิเนียม เพือ่ให้
ลูกคา้สามารถรับส่งผา้ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลาเป็นตน้ 
 
แผนด าเนินการอื่นของธุรกิจ 
 1. ขยายสายการผลิต คือ มีบริการรับซ่อมแซมผา้ 
 2. ติดตั้งเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญเพิม่เติม 
 3. เป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑท์  าความสะอาดซกัรีด ผลิตภณัฑข์จดัคราบต่างๆ  
  4. ขยายสาขา และขายเฟรนไชน์ จดัอบรมเร่ืองการซกัอบรีดแก่ผูท้ี่สนใจธุรกิจซกัอบรีด 
และ ผูป้ระกอบการรายใหม่เพือ่ใหมี้ความรู้เพิม่เติม ทั้งยงัเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้
ในการท าธุรกิจซกัอบรีด 
  5.มีการคืนก าไรใหแ้ก่สงัคม เช่น บ าบดัน ้ าเสียอนัเกิดจากการซกัผา้ การปลูกป่า บริจาค
เส้ือผา้ใหแ้ก่ผูย้ากไร้ โดยใหส้มาชิก และ ผูส้นใจไดมี้ส่วนร่วม เป็นตน้  
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บทที่ 5 
แผนการตลาด  

 
การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
กกกกกกกกกลุ่มเป้าหมายของร้าน Lady Laundry เป็นกลุ่มคนที่ใชชี้วติเร่งรีบ ตอ้งการความ
สะดวกสบาย และอาศยั อยูท่ีอ่พาร์ตเมน้ตห์รือหอพกั และ  ตึกแถวในซอยจรัญสนิทวงศ ์ 68 และ 
ซอยอ่ืน ๆ ที่อยูใ่กลเ้คียง  
กกกกกกกกจากการส ารวจบริเวณที่ตั้งร้าน Lady Laundry อยูใ่นแหล่งชุมชน ใกลบ้ริษทั และ
สถานศึกษา ไม่วา่จะเป็นโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยั จึง มีหอพกัส าหรับนกัศึกษาและคนวยัท างาน
เป็นจ านวนมาก โดยประชากรในบริเวณซอยจรัญสนิทวงศมี์จ านวน  3,500 คน แบ่งไดด้งัน้ี 

- ภายในบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ ชุมชนวดัเทพากรมีจ านวน 1,324 คน (กรมการปกครอง, 
กระทรวงมหาดไทย 2550) 

- หอพกัพพี ีเพรสมีประชากรประมาณ 210 คน  
- หอพกัสตรีมีประชากรประมาณ 320 คน  
 - หอพกัสตรียพุามีประชากรประมาณ 300 คน ส าหรับหอพกัสตรียพุาที่ผูป้ระกอบการ

สามารถขอผกูขาดได ้ คาดวา่จะมีลูกคา้มาใชบ้ริการ 70 % และบริเวณโดยรอบจ านวน 3,200 คน 
จากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด คาดวา่จะมีผูม้าใชบ้ริการ 10 % และ สามารถ แบ่งกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
กกกกกกกกกกกกกกกก1. กลุ่มนกัศึกษา 
 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกนกัศึกษาที่ใชบ้ริการซกัอบรีดจะอาศยัอยูต่ามหอพกั 
อพาร์ตเมน้ท ์คอนโดมิเนียม  เป็นตน้ กลุ่มน้ีมีก าลงัซ้ือในระดบัปานกลางถึงระดบัสูง  โดยสามารถ
จ่ายเงินเพือ่แลกกบัการบริการที่อ  านวยความสะดวกและรวดเร็วใหก้บัตนเอง 
กกกกกกกกกกกกกกกก2. คนวยัท างาน ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังานบริษทั 
 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกลุ่มคนวยัท างานที่ใชบ้ริการซกัอบรีด จะอาศยัอยูต่ามแหล่ง
ชุมชน เช่น  หมู่บา้น อพาร์ตเมน้ท ์คอนโดมิเนียม แมนชัน่เป็นตน้ กลุ่มน้ีมีก าลงัซ้ือในระดบัปาน
กลางถึงระดบัสูงสามารถจ่ายเงินเพือ่แลกกบัการบริการที่อ  านวยความสะดวก และ รวดเร็วใหก้บั
ตนเองได ้ แต่คนกลุ่มน้ีจะใชจ่้ายเฉพาะส่ิงที่จ  าเป็นเท่านั้น ดงันั้นทางร้านจึงจะเพิม่บริการขจดัคราบ
ที่ซกัออกยากส าหรับผูท้ี่เส้ือผา้เลอะคราบแต่ไม่ตอ้งการซ้ือใหม่ และ  จะเนน้ใหเ้ป็นสมาชิกกบัทาง
ร้าน เพือ่จะไดรั้บส่วนลด และสิทธิพเิศษต่าง ๆ เช่น บริการรับ-ส่งผา้   
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กกกกกกกกทั้งสองกลุ่มเป้าหมายน้ี ทางร้านจะเนน้ที่ลูกคา้ผูห้ญิงเป็นหลกั เน่ืองจากหอพกัที่อยูใ่กล้
กบัที่ตั้งเป็นหอพกัสตรีเป็นส่วนใหญ่ จากการสมัภาษณ์คุณ เกษมสุข ชินพฒันวงศ ์ผูมี้ประสบการณ์
ในการท าร้านซกัรีดกวา่ 20 ปี ไดก้ล่าววา่ “ผูห้ญิงมีอตัราในการส่งผา้ซกับ่อยคร้ังกวา่ผูช้าย และ มี
จ  านวนผา้ในการส่งซกัแต่ละคร้ังมีจ  านวนผา้ที่มากกวา่ กลุ่มลูกคา้ผูห้ญิงจะเป็นลูกคา้ที่จะไดลู้กคา้
มากที่สุด เพราะวา่ผูห้ญิงใชเ้ส้ือผา้จ  านวนช้ินมากกวา่ อยา่งนอ้ย 3 ช้ิน เส้ือตวันอก เส้ือตวัใน กางเกง
หรือกระโปรง ซ่ึงจะไดห้ลากหลาย ในขณะที่ผูช้าย เช้ิต 1 ตวั กางเกง 1 ตวั ถา้เป็นระดบับริหาร จะ
ส่งกางเกง เดือนหน่ึง 4 ตวัเพราะเขาบอกวา่ไม่เป้ือน เพราะอยูใ่นหอ้งแอร์ ส่วนสูทใส่เฉพาะใน
ออฟฟิศกวา่จะส่งซกั 2-3 เดือน หรือ เนคไทกวา่จะส่งซกัเป็นปี" 
 
กลยุทธ์ทางการตลาด  
กกกกกกกกกลยุทธ์ด้านบริการ  
กกกกกกกกกกกกกกกกร้าน Lady Laundry ใหบ้ริการซกัน ้ า และซกัแหง้ ดว้ยอุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือที่ทนัสมยั ท าใหป้ระหยดัเวลา สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งยงัมีระบบปรับ
อุณหภูมิของน ้ าใหเ้หมาะกบัเน้ือผา้ ท  าใหถ้นอมผา้ไดม้ากกวา่เคร่ืองซกัผา้ทัว่ไป นอกจากน้ีทางร้าน
ยงัใชเ้คมีภณัฑท์ี่ขจดัคราบไดห้มดจด และ ถนอมเสน้ใยผา้ในการซกัผา้อีกดว้ย อีกทั้งพนกังานทุก
คนต่างมีความรู้ เช่ียวชาญในเร่ืองการซกัรีดผา้ชนิดต่างๆ ลูกค้าจึงสามารถมัน่ใจไดว้า่ผา้ที่ส่งมาซกัที่
ร้านจะสะอาดหมดจด สียงัคงสดใส    ไม่ยดื และ ไม่หด และ ผา้ที่จดัส่งใหลู้กคา้จะบรรจุอยูใ่นถุง 
เพือ่ป้องกนัฝุ่ นละออง    
กกกกกกกกกกกกกกกกการบริการทางหน้าร้าน 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกทางร้านไดจ้ดัเตรียมที่นัง่ โซฟารับแขก มีโทรทศัน์ใหช้ม
ระหวา่งนัง่รอไวท้างหนา้ร้าน  
กกกกกกกกกกกกกกกกบริการรับส่งผ้า 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกทางร้านLady Laundry มีบริการรับ-ส่งเส้ือผา้ถึงบา้นลูกคา้ 
ส าหรับลูกคา้ที่ไม่สะดวกมารับผา้ที่หนา้ร้าน  
กกกกกกกกกกกกกกกกการให้บริการหลังการขาย  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรณีที่ลูกคา้ทว้งติงวา่ไม่สะอาดสามารถน ากลบัมาซกัอีกคร้ัง
โดยไม่คิดค่าบริการร้าน หรือ หากเส้ือผา้ที่ลูกคา้ส่งซกัเกิดความเสียหายอนัเกิดจากทางร้านเป็นเหตุ 
มีบริการซ่อมแซมเส้ือผา้ที่เสียหายโดยไม่คิดค่าบริการ ทั้งน้ีทางร้านจะรับผดิชอบค่าเสียหายไม่เกิน  
10% ต่อผา้ 1 ช้ิน 
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กกกกกกกกกลยุทธ์ด้านราคา  
กกกกกกกกปัจจยัในการตั้งราคาประกอบดว้ย 

 ตน้ทุนประกอบดว้ยตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงที่ เช่น ผงซกัฟอก น ้ ายา
รีดผา้น ้ ายาปรับผา้นุ่ม น ้ ายาซกัแหง้ ค่าเช่าที่ เงินเดือนพนกังาน ค่าอุปกรณ์ที่ใชใ้นการซกัอบรีด  

 รูปแบบการบริการ  
o บริการแบบซกัแหง้ อตัราค่าบริการจะแพงกวา่การบริการแบบ

ซกัน ้ า (ซกัอบรีด) เน่ืองจากการซกัแหง้ตอ้งใชค้วามพถีิพถินัมากเป็นพเิศษ และ ค่าเคมีภณัฑท์ี่ใช้
ส าหรับการซกัแหง้ก็จดัวา่แพงกวา่ดว้ย  

o ถา้เป็นบริการซกัน ้ าแบบเหมาซกัรายเดือน อตัราค่าบริการมีให้
เลือกหลายรูปแบบขึ้นอยูก่บัปริมาณผา้ที่ส่งซกั 

 ท าเลที่ตั้ง เน่ืองจากที่ตั้งของร้านเป็นแหล่งชุมชน ค่าเช่าสถานที่จึง
ค่อนขา้งสูงตามไปดว้ย แต่ถา้เป็นท าเลที่ไม่ค่อยมีผูค้นพลุกพล่าน ค่าเช่าจะถูกลง แต่ผลตอบแทนที่
ไดรั้บอาจนอ้ยกวา่ เม่ือเทียบกบัท าเลในแหล่งชุมชน 

 ค่าบริการของร้านซกัอบรีดในยา่นเดียวกนั ส่วนใหญ่ร้านจะคิดอตัรา
ค่าบริการใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานเดียวกนักบัร้าน ซกัอบรีดอ่ืน ๆ โดยร้านในยา่นเดียวกนัคิดอตัรา
ค่าบริการ ช้ินละ 11 บาท หรือ 50 ช้ิน ราคา 550 บาท 
 
อตัราค่าบริการของร้านLady Laundry  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
กกกกกกกก1. อตัราค่าบริการซกัอบรีด (ซกัน ้ า) ต่อเดือนส าหรับสมาชิก วธีิน้ีจะใชก้  าหนดจ านวน
ช้ินผา้ที่ลูกคา้ส่งซกัรีด เช่น ผา้ 50 ช้ิน ราคา 550 บาท  
กกกกกกกก2. อตัราค่าบริการต่อช้ินส าหรับลูกคา้ขาจร โดยราคาจะขึ้นอยูก่บัลกัษณะของเน้ือผา้ที่
ส่งซกัรีด ปกติจะคิดราคาช้ินละประมาณ 11 บาทขึ้นไป อยา่งเช่น เส้ือยดืทัว่ไปช้ินละ 10 บาท (ราคา
น้ีรวมค่ารีดแลว้) ถา้เป็นผา้ปูที่นอนผา้ ผนืละ 30 บาท เป็นตน้ 
กกกกกกกก3. อตัราค่าบริการซกัแหง้ จะขึ้นอยูก่บัลกัษณะเน้ือผา้ และ ความยากง่ายในการซกั หาก
ผา้หนา ตอ้งการความพถีิพถินัมากราคาก็จะแพง 
กกกกกกกกร้านLady Laundry จะไม่เนน้การใชก้ลยทุธท์างดา้นราคาเพือ่แข่งขนั แต่จะตั้งราคาโดย
ค านวณจากตน้ทุนโครงสร้างราคา นอกจากน้ีในการตั้งราคาทางร้านจะค านึงถึงราคาที่สอดคลอ้ง
กบัตลาด และ ความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายเป็นหลกั   

 โครงสร้างราคา สามารถค านวณโดย คิดจากตน้ทุนผนัแปร บวก ตน้ทุนคงที่จดัสรร 
บวก ก าไรที่ตอ้งการ 
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   - ตน้ทุนคงที่จดัสรร ประกอบดว้ย ค่าเช่าเงินเดือนพนกังาน ค่าบริการ
สาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคาส่ิงปลูกสร้างและ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เป็นตน้ 

  - ตน้ทุนผนัแปร ประกอบดว้ย ผงซกัฟอก น ้ ายา ไมแ้ขวนเส้ือ ถุงพลาสติก  
การค านวณราคา 
  1. ตน้ทุนคงที่  
 - ค่าเช่าอาคาร  =  102,000 บาท 
 - เงินเดือนพนกังาน = 348,000 บาท 
 - ค่าไฟฟ้า = 60,000 บาท 
 - ค่าน ้ า = 30,000 บาท 
 - ค่าโทรศพัท ์ =  9,600 บาท 
 - ค่าน ้ ามนัรถ = 19,200 บาท 
 - ยานพาหนะ ราคา 24,000 บาท  
 คิดค่าเส่ือม 20% = 4,800 บาท 
 - ค่าตกแต่งภายในราคา 30,000 บาท  
 คิดค่าเส่ือมราคา 20% =  6,000 บาท 
  - ราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ราคา 103,680 บาท 

 คิดค่าเส่ือมราคา 20% = 20,736 บาท 
 - ราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน ราคา 68,990 บาท    

 คิดค่าเส่ือมราคา 20% =     13,798   บาท
 รวมตน้ทุนคงที่ทั้งหมดต่อปี =  600,336   บาท 
 2. ประมาณการจ านวนลูกคา้ที่คาดวา่จะเขา้มาใชบ้ริการ 
 - ในเวลา 1 วนั สามารถใหบ้ริการซกัอบรีดได ้ =  350  ช้ิน 
 - ในเวลา 1 ปี (360 วนั) =  350 x 360 ช้ิน 

 = 126,000 
 ช้ิน 

 - ประมาณการมีลูกคา้มาใชบ้ริการร้อยละ 65%  =  81,900 ช้ิน 
 3. ตน้ทุนคงที่จดัสรรต่อช้ิน  =  600,336/81,900 
    = 7.3
 บาท 
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4. ตน้ทุนผนัแปร       
  ค่าวสัดุส้ินเปลืองต่อช้ิน      
 - ผงซกัฟอก = 0.1  บาท 
 - น ้ ายาปรับผา้นุ่ม = 0.2  บาท 
 - น ้ ายารีดผา้เรียบ = 0.2 บาท 
 - ไมแ้ขวนเส้ือ = 0.5 บาท 
 - ใบรับผา้  =  0.5 บาท 
 - ถุงใส่ผา้ขนาดกลาง  = 0.5  บาท 
 - ถุงคลุมเส้ือยาว  = 1 บาท 
 - ใบเสร็จรับเงิน = 0.5 บาท 
  รวมค่าวสัดุส้ินเปลืองต่อช้ิน      = 3.5 บาท 
 5.ตน้ทุนทั้งหมดต่อช้ิน = 7.3 + 3.5 = 10.8 บาท 
 6.ก าไรที่ตอ้งการ (10% ของตน้ทุนทั้งหมด)  = 1.08 บาท 
 ราคาใหบ้ริการต่อช้ิน 10.8 +1.08  =        11.88 บาท 
   ประมาณ 11 บาท 
  
  จากการส ารวจกลุ่มลูกคา้โดยใชแ้บบสอบถาม พบวา่ราคาที่ลูกคา้พึ่งพอใจอยูใ่นช่วง 11 – 
12 บาท ดงันั้น ผูป้ระกอบการตดัสินใจตั้งอตัราค่าบริการซกัอบรีด 11 บาท ต่อช้ิน 
กกกกกกกกกลยุทธ์ด้านการช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  ร้าน Lady Laundry ใหบ้ริการรับ-ส่งผา้ทางหนา้ร้าน โดยมีการจดัตกแต่งร้าน
ใหโ้ล่งโปร่งสบาย เนน้ความสะอาด และ การจดัวางส่ิงของอยา่งเป็นระเบียบเป็นหลกั เพือ่ใหลู้กคา้
เช่ือถือ  

 ท าเลที่ตั้งของร้านก็เป็นยา่นหอพกั อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน สะดวกต่อการเดินทาง
มาที่ร้าน แต่ส าหรับลูกคา้บางรายที่ไม่สะดวกมารับ-ส่งเส้ือผา้ที่หนา้ร้าน ทางร้าน Lady Laundry ก็มี
บริการรับ-ส่งเส้ือผา้ภายในรัศมี 2 กิโลเมตรจากบริเวณร้านส าหรับสมาชิกฟรี นอกจากน้ีผา้ที่ส่งให้
ลูกคา้ยงับรรจุอยูใ่นถุงเพือ่ป้องกนัฝุ่ นละอองใหลู้กคา้สามารถมัน่ใจในความสะอาดไดม้ากยิง่ขึ้น 
กกกกกกกกกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 
   กกกกกกก1. ท าป้ายโฆษณาหนา้ร้านใหส้ะดุดตา และ มองเห็นง่าย เพือ่โฆษณา
ประชาสมัพนัธร้์านเพือ่เผยแพร่ใหร้้านเป็นที่รู้จกั  

 2. ในช่วงแรกของการด าเนินการจะมีการท าใบปลิวโฆษณาร้านโดย แจกก่อน
เปิดร้าน 2 สปัดาห์ และ หลงัเปิดร้าน 2 เดือน โดยน าไปแจกในบริเวณที่ตั้งร้าน  
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และ สอดไวใ้ตป้ระตูตามหอพกัต่าง ๆ แจกตามบา้น ทั้งน้ีในใบปลิวจะมีแจง้รายละเอียดของบริการ 
แนะน าร้าน ที่ตั้งร้าน และ โปรโมชัน่พเิศษส าหรับผูท้ี่มาสมคัรสมาชิกภายในเดือนแรก สามารถส่ง
ผา้เช็ดตวัฟรี 1 ฝืน และ ส าหรับผูท้ี่สมคัรสมาชิกรายปีจะส่งผา้ซกัในราคาพเิศษ 

 3.ของแถม ใชเ้พือ่ใหลู้กคา้ยอ้นกลบัมาใชบ้ริการอีก หรือใชบ้ริการเป็นประจ า 
รวมทั้ง เป็นการแนะน าใหร้้านคา้เป็นที่รู้จกัมากขึ้น โดยของแถม คือ ถุงใส่ผา้ที่ซกัเรียบร้อย และไม้
แขวนเส้ือ ทางร้านจะใหไ้มแ้ขวนเส้ือคร้ังแรกที่ลูกคา้มาใชบ้ริการ และในกรณีที่ลูกคา้มิไดน้ าไม้
แขวนเส้ือมาพร้อมเส้ือที่ส่งทางร้านจะมีบริการใหไ้มแ้ขวนเส้ือ โดยลูกคา้ไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ 

 4.แจกคูปองแก่ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการ โดยลูกคา้ที่สะสมคูปองครบ 10 ไดรั้บ
การซกัผา้ห่มฟรี 1 ผนื ในการส่งผา้ซกัคร้ังถดัไป   

 5.ออกแบบตราสญัลกัษณ์ของร้าน และ ติดตามที่ต่าง ๆ เพือ่ใหเ้ป็นที่จดจ า
ของคนทัว่ไป 

   
ภาพที่ 4 ตราสญัลกัษณ์ของร้าน Lady Laundry 

 
 นอกจากน้ียงัมีการประชาสมัพนัธต์ามหอพกัต่าง ๆ โดยหอพกัสตรียพุา

ผูป้ระกอบการ รู้จกัเป็นส่วนตวักบัเจา้หอของพกั ดงันั้นผูป้ระกอบการจะขอใหเ้จา้ของหอพกัช่วย
ประชาสมัพนัธใ์ห ้โดยใหเ้จา้ของหอพกัรับรองคุณภาพ เพือ่เพิม่ความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ลูกคา้และ
ติดต่อเพือ่ขอผกูขาดเป็นผูรั้บส่งผา้แต่เพยีงรายเดียวแก่ผูท้ี่อาศยัภายในหอพกั ส าหรับหอพกัอ่ืนๆ
ผูป้ระกอบการจะติดต่อไปยงัเจา้ของหอพกั เพือ่รับเป็นผูส่้งผา้ใหแ้ก่คนที่อาศยัในหอพกัเช่นกนั 
โดยอาจมีเปอร์เซ็นต ์ใหแ้ก่เจา้ของพกัตามความเหมาะสม 
ตารางที่ 6 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

กิจกรรม เป้าหมาย จ านวน งบประมาณ 

จดัท าใบปลิว  เพือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธร้์าน 3,000 แผน่ 4,500 บาท 
ป้ายโฆษณาหนา้
ร้าน 4 x 1 เมตร 

เพือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธร้์าน 1 แผน่ 250 บาท  
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บทที่ 6  
แผนการบริการ 

 
สถานประกอบการในการบริการ 
กกกกกกกกร้าน Lady Laundry ตั้งอยู ่เลขที่ 3 ซอยจรัญสนิทวงศ ์68 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบาง
พลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  สถานที่ตั้งน้ีมีหอพกัอยูใ่นละแวกใกลเ้คียง ลกัษณะเป็นอาคาร
พาณิชย ์2 ชั้น ราคาเช่า 8,500 บาท  
กกกกกกกกซอยจรัญสนิทวงศ ์68  มี ซอยเช่ือมกนัทั้งหมด 3 ซอย มีซอยวดัเทพนารี ซอยสารพดัช่าง 
ซอยวดัเทพากร ผูป้ระกอบการไดท้  าการส ารวจบริเวณจรัญสนิทวงศ ์ 68 พบวา่ บริเวณดงักล่าวมี
จ านวนหอพกัมากมาย โดยหอพกัพพี ีเพรสมีประชากรประมาณ 210 คน หอพกัสตรียพุามี
ประชากรประมาณ 300 คน และ หอพกัสตรีมีประชากรประมาณ 320 คน  แต่จ านวนร้านซกัอบรีด
ที่มีนั้นนอ้ยมาก แมก้ระทัง่ ทีห่อพกัก็ไม่มีร้านซกัอบรีด ส่วนใหญ่จะมีเคร่ืองผา้หยอดเหรียญตาม
หอพกั ซ่ึงก็มีจ  านวนไม่มาก และ  ไม่สะอาดสกัเท่าไร ผูป้ระกอบการไดท้  าการสมัภาษณ์ร้านซกัอบ
รีดบริเวณดงักล่าว ท าใหท้ราบวา่ผูท้ี่ใชบ้ริการซกัอบรีดจ านวนมากคือนกัศึกษา แต่ก็มิไดมี้แค่เพยีง
นกัศึกษาเท่านั้น ยงัมีครู อาจารย ์ต ารวจ และ กลุ่มครอบครัวที่อาศยับริเวณนั้นอีกดว้ยที่ใชบ้ริการซกั
อบรีดเป็นประจ า  
 กกกกกกกกเม่ือพจิารณาแลว้บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ ์68 จึงเป็นสถานที่ ที่เหมาะอยา่งยิง่ในการตั้ง
ร้านซกัอบรีด      
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ภาพที่ 5 แผนที่ตั้งสถานประกอบการในการบริการ 

 
(ที่มา : เวบ็ไซตT์hailand Map Guide, 2551) 
 
ภาพที่ 6 แผนผงัร้าน Lady Laundry 

โต๊ะรีดผา้ 

ประตู
ทางเขา้ 

ราวแขวนผา้ 

โต๊ะรับผ้า 

เคร่ืองรีดผา้ 

เคร่ืองซกัผา้ 

เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองอบผา้ 
 

ท่ีนัง่ ท่ีนัง่ 

ตูเ้ก็บผา้ 

โซฟารับแขก 

ราวแขวนผา้ ราวแขวนผา้ 

ท่ีนัง่ ท่ีนัง่ ท่ีนัง่ 

TV

V 
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รายละเอียดบริการ 
 ร้าน Lady Laundry ใหบ้ริการ ซกัอบรีด ซกัแหง้ และ รีดผา้ โดยผูท้ี่มีความช านาญ ดว้ยการ
ท างานที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของเส้ือผา้ ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ทนัสมยั ซ่ึงไม่ท  าลายเน้ือผา้   
การใหบ้ริการของร้านจะมีทั้งบริการซกัอบรีด บริการซกัแหง้ และ บริการรีด ดงัน้ี 
                 1. บริการซกัแหง้ (ดว้ยน ้ ามนัซกัแหง้) เส้ือผา้ที่ใชบ้ริการซกัแหง้ ส่วนมากเป็น
เส้ือผา้ที่ตดัเยบ็ดว้ยผา้ไหม ผา้ลินิน ผา้ แกว้ ผา้ชีฟอง ผา้ลูกไม้ เป็นตน้ เพราะผา้เหล่าน้ีตอ้งการความ
พถีิพถินัในการซกัรีดมากกวา่ผา้ชนิดอ่ืน ๆ 
   ส าหรับค่าบริการซกัแหง้ ราคาจะ อยูช่่วงราคาตั้งแต่ 12 ถึง 40 บาท โดยราคาจะ
ต่างกนัไปตามชนิดของผา้และขนาดของผา้ เน่ืองจากตอ้งใชน้ ้ ายาซกัแหง้ในปริมาณที่ไม่เท่ากนั  
                 2. บริการซกัน ้ า (ซกั อบ รีด) เส้ือผา้ที่มกัใชบ้ริการแบบซกัน ้ า ส่วนมากเป็นเส้ือผา้
ที่ตดัเยบ็มาจากผา้ฝ้าย ผา้เทโร ผา้อองฟองส์ เป็นตน้  ผา้เหล่าน้ีไม่ตอ้งการความพถีิพถินัในการซกั
มากนกั 
  การซกัน ้ ายงัสามารถแบ่งตามรูปแบบการคิดค่าบริการไดเ้ป็นการคิดค่าบริการเป็น
รายช้ินกบัการคิดค่าบริการแบบซกัรายเดือนส าหรับสมาชิก    
   โดยส่วนใหญ่ทางร้านLady Laundry จะเนน้ใหบ้ริการแบบซกัน ้ ามากกวา่บริการ
ซกัแหง้ เพราะขั้นตอนการด าเนินงานของบริการซกัน ้ ายุง่ยากนอ้ยกวา่  
  
 ส าหรับค่าบริการทางร้านจะคดิค่าบริการ 2 แบบ ด้วยกัน คอื 
1. ส าหรับลูกคา้ที่เป็นสมาชิก ส่งผา้ซกัรายเดือน โดยคิดค่าบริการเดือนละ 550 บาท ส่งผา้ได ้50 ช้ิน 
2. ส าหรับลูกคา้ขาจร ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกบัทางร้าน จะคิดค่าบริการต่อช้ิน โดยราคาจะขึ้นอยูก่บั
ชนิดและความหนาของผา้  
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ตารางที่ 7 ค่าบริการซกัอบรีด (ซกัน ้ า) รายช้ิน 
รายการ (ช้ิน) ราคา (บาท) 

เส้ือยดื 11 
เส้ือเช้ิตแขนสั้น/แขนยาว 12 

เส้ือนกัศึกษา 12 
เส้ือคลุม 12 

กางเกงขาสั้น 11 

กางเกงขายาว 20 
กางเกงยนีส์ 20 
กระโปรง 15 

กระโปรงชุด 20 
ผา้เช็ดตวั 30 

ผา้เช็ดศีรษะ 20 
ปลอกหมอน 10 
ผา้ปูที่นอน 30 
ผา้ห่ม 35 
ผา้นวม 40 
ตุก๊ตา 30  

(ขึ้นอยูก่บัขนาด) 
 
ตารางที่ 8 ค่าบริการซกัแหง้รายช้ิน 

                 รายการ (ช้ิน)               ราคา (บาท) 

ชุดราตรี 80 
เส้ือผา้ไหม 60 
ชุดสูท 80 

ชุดเคร่ืองแบบ 50 
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ตารางที่ 9 อุปกรณ์ และ เคร่ืองมือในการด าเนินงานใหบ้ริการ 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาทุน (หน่วย/ บาท) ต้นทุน การใช้
งาน 

1 
เคร่ืองซกัผา้ความจุ10 
กิโลกรัม 

1 27,690 27,690 5 ปี 

2 
เคร่ืองซกัผา้ความจุ7.5 
กิโลกรัม 

1 13,990 13,990 5 ปี 

3 
เคร่ืองอบผา้ความจุ10 
กิโลกรัม 

1 24,000 24,000 5 ปี 

4 เตารีดไอน ้ า 3 10,000 30,000 5 ปี 
5 โตะ๊รองรีดผา้ 3 2,200 6,600 5 ปี 
6 โตะ๊รองรีดแขนเส้ือ 2 300 600 5 ปี 
7 ถงัใส่ผา้พร้อมลอ้เล่ือน 3 200 600 5 ปี 
8 กะละมงั 2 100 200 5 ปี 
9 รถมอเตอร์ไซด ์ 1 24,000 24,000 5 ปี 

 
ตารางที ่10 รายละเอียดวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต 
ล าดบั รายการ ขนาดบรรจุ/

หน่วย 
การใชง้าน ราคาต่อ

หน่วย 
1 ผงซกัฟอก  25 กิโลกรัม ซกัลา้งส่ิงสกปรก  

ใช ้5 กรัม ต่อผา้ 1 กิโลกรัม 
689 

2 น ้ าปรับผา้นุ่ม  20 ลิตร ท าใหเ้ส้ือผา้นุ่มฟู 
ใชค้ร้ังละ 150 มิลลิลิตร 

429 

3 น ้ ายาอดักลีบ /รีดผา้
เรียบ  

20 ลิตร ท าใหผ้า้รีดเรียบง่าย รีดเรียบ
อยูต่วั  

400 

4 น ้ ายาขจดัคราบเป้ือน 600 มิลลิลิตร ใชส้ าหรับขจดัคราบสกปรก
หนกั โดยป้ายบริเวณคราบ
สกปรกก่อนการซกัผา้ปกติ 

1,060 

5 น ้ ามนัซกัแหง้ 20 ลิตร ขจดัส่ิงสกปรกออกจาก
เส้ือผา้ 

1000 
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ตารางที่ 11 รายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ และ เคร่ืองใช้ส านกังาน 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคา 

1 คอมพวิเตอร์พร้อมปร้ินเตอร์ 1 20,000 20,000 
2 โปรแกรมการจดัการร้านซกั

รีด 
1 4,000 4,000 

3 เคาน์เตอร์ 1 3,500 3,500 
4 เกา้อ้ีส านกังาน 2 1600 3,200 
5 ตูเ้ก็บเอกสาร 1 2,500 2,500 
6 โซฟา 1 2,000 2,000 
7 เกา้อ้ีแถว 5 ที่นัง่ 1 2000 2000 
8 โทรทศัน์ 1 2,200 2,200 
9 ชั้นวางเส้ือ 2 1500 3000 
10 ราวแขวนผา้ 3 1100 3300 
11 โทรศพัทโ์ทรสาร 1 2,790 2,790 
12 อุปกรณ์ส านกังาน 1 2,500 2,500 
13 เคร่ืองปรับอากาศ 1 18,000 18,000 

 
ตารางที่ 12 รายละเอียดวสัดุส้ินเปลือง 
ล าดบั รายการ ขนาดบรรจุ ราคาต่อหน่วย 

1 ไมแ้ขวนเส้ือ 1 ห่อ ( 24 ช้ิน) 13 
2 ถุงใส่ผา้ขนาดกลาง 1 ห่อ (100 ใบ) 50 
3 ถุงคลุมเส้ือยาว 1 ใบ 1 
4 ใบรับผา้ 1 เล่ม (100 ชุด) 50 
5 ใบเสร็จรับเงิน  1 เล่ม ( 100 ชุด) 50 
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ก าลังการผลิต 
จ านวนหน่วยการผลิตสูงสุด    126,000 ช้ิน / ปี 
ประมาณการในการผลิต ( 65%)    81,900 ช้ิน/ปี 
เป้าหมายในการผลิต(80%)    100,800 ช้ิน/ปี 
จ  านวนเวลาผลิตต่อวนั     9 ชัว่โมง / วนั 
จ านวนคนงานในการผลิต    3 คน 
อตัราค่าแรงงานในการผลิต     252,000 บาท ต่อปี 
 
รายละเอียดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ 
กกกกกกกกเคร่ืองซักผ้า โดยทัว่ไปแลว้เคร่ืองซกัผา้มี 2 ประเภท คือ เคร่ืองซกัผา้แบบฝาบน และ
เคร่ืองซกัผา้แบบฝากหนา้หรือเรียกอีกอยา่งวา่ เคร่ืองซกัผา้อตัโนมติั ทางร้านเลือกใชเ้คร่ืองซกัผา้
แบบฝาหนา้ เน่ืองจากมีตวัเคร่ืองมีความทนทานจากการที่ตวัถงัท าจากเหล็ก กลา้ และ สเตนเลส 
เคร่ืองท างานเงียบ ความจุสูง ใชซ้กัผา้ไดใ้นปริมาณมาก สามารถควบคุมปริมาณน ้ าและผงซกัฟอก
ไดเ้อง ผูใ้ชเ้พยีงแต่ใส่ผา้ทั้งหมดเขา้ไปคร้ังเดียว หลงัจากนั้นตั้งโปรแกรมเคร่ืองใชใ้หเ้หมาะกบั
ประเภทของผา้ส่วนใหญ่ เคร่ืองจะท าการใส่น ้ า ใส่ผงซกัฟอกเปล่ียนถ่ ายน ้ าซกัใหม่ รวมถึงป่ันแหง้
ทั้งหมดเองอตัโนมติั ผูใ้ชเ้พยีงน าไปตากใหแ้หง้เท่านั้นก็พอ ในบางรุ่นจะมีระบบปรับอุณหภูมิน ้ า
ใหเ้หมาะสมกบัการซกั สามารถซกัผา้นวมไดง้่ายกวา่ นอกจากน้ีเคร่ืองซกัผา้แบบฝาหนา้จะมีอายุ
การใชง้านยาวนานกวา่เคร่ืองซกัผา้แบบฝาบน และ  ที่ส าคญัคือมีประสิทธิภาพในการซกัดีกวา่
เคร่ืองฝาบนในหลายๆดา้น ทั้งเร่ืองความสะอาดในการซกัลา้ง ประหยดัน ้ า  และ ถนอมผา้ ซ่ึงเคร่ือง
ซกัผา้แบบฝาบนจะไม่มีในส่วนน้ี 
กกกกกกกกเคร่ืองซกัผา้ที่ทางร้านเลือกใชมี้ขนาด 7.5 กิโลกรัม กบั 10 กิโลกรัม ถา้เป็นขนาด 7.5 
กิโลกรัม จะเหมาะส าหรับใชซ้กัผา้บางๆ เช่น เส้ือเช้ิต เส้ือยดื  ซกัผา้ไดป้ระมาณ 16 – 20 ช้ินต่อคร้ัง 
ถา้เป็นขนาด 10 กิโลกรัม จะเหมาะส าหรับใชซ้กัผา้หนาๆ เช่น ผา้ห่ม ผา้นวม กางเกงยนีส์  โดยจะ
ซกัผา้หนาไดป้ระมาณ 10 – 15 ช้ินต่อคร้ัง ผา้ธรรมดาซกัได ้25 -30 ช้ินต่อคร้ัง   
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กกกกกกกกเคร่ืองอบผ้า  ร้านซกัอบรีดในปัจจุบนัจะใชเ้คร่ืองอบผา้แทนการตากแดดมากขึ้น เพราะ
เคร่ืองอบผา้ช่วยประหยดัเวลาและยงัช่วยถนอมผา้อีกดว้ย อีกทั้งอากาศในประเทศไทยที่ไม่แน่นอน 
เคร่ืองอบผา้จึงเป็นอีกตวัช่วยที่ธุรกิจซกัอบรีดนิยมน ามาใช ้นอกจากจะช่วยใหส้ะดวกยิง่ขึ้ นแลว้ ยงั
ช่วยใหป้ระหยดัเวลา ไม่ตอ้งกงัวลวา่จะตอ้งรีบเก็บผา้ในเวลาที่ฝนตก ประโยชน์ของเคร่ืองอบผา้คือ
ผา้จะไม่หมองไม่คล ้า และ ไม่กระดา้ง ช่วยฆ่าเช้ือ  และ ฝุ่ นละอองจะไม่เกาะในเน้ือผา้ เคร่ืองอบผา้
ที่ทางร้านใชมี้ขนาด 10 กิโลกรัม แต่เน่ืองจากทางร้านมีสถานที่ส าหรับตากผา้ ดงันั้นเคร่ืองอบผา้จึง
กกกกกกกกเตารีด โดยทัว่ไปเตารีดมี 2 แบบ คือ  เตารีดแหง้กบัเตารีดไอน ้ า เตารีดที่จะน ามาใชใ้น
กิจการซกัอบรีด ตอ้งเป็นเตารีดที่ใชก้บักิจการประเภทน้ีโดยเฉพาะ นัน่คือ เตารีดไอน ้ า เพราะช่วย
ถนอมผา้ ไม่ท าใหผ้า้ติดเตารีด ไม่ตอ้งเสียเ วลาฉีดน ้ ายาตลอดเวลา เน่ืองจากเตารีดไอน ้ าจะมีน ้ าอยู่
ในตวั  
ส าหรับวสัดุส้ินเปลืองที่ใชใ้นการซกัอบรีด มีดงัน้ี 
กกกกกกกกผงซักฟอก ผงซกัฟอกมีอยูม่ากมาย มีผงซกัฟอกแบบที่ใชส้ าหรับซกัดว้ยมือ ผงซกัฟอก
ชนิดที่ใชส้ าหรับเคร่ืองเปิดฝาดา้นหนา้ และ  ผงซกัฟอกชนิดที่ใชส้ าหรับเคร่ืองเปิดฝาดา้นบน 
เน่ืองจากทางร้านเลือกใชเ้คร่ืองซกัผา้ฝาหนา้ จึงเลือกใชผ้งซกัฟอกที่ใชส้ าหรับเคร่ืองเปิดฝาหนา้ที่มี
ราคาไม่สูง แต่มีคุณภาพดี สามารถปล่อยลงสู่น ้ าทิ้งได ้ โดยการใชผ้งซกัฟอกจะใชป้ระมาณ 5-10 
กรัมต่อผา้ 1 กิโลกรัม ใน 1 ถงั มี 25 กิโลกรัม 
กกกกกกกกน ้ายาปรับผ้านุ่ม น ้ ายาซกัผา้ น ้ ายารีดผา้เรียบ น ้ ายาขจดัคราบ  ส่ิงเหล่าน้ีควรจะซ้ือใน
ปริมาณมากๆ เพือ่ใหไ้ดร้าคาที่ถูกลง  ไม่จ าเป็นตอ้งซ้ือสินคา้ที่มียีห่อ้ แต่ตอ้งซ้ือสินคา้ที่มีคุณภาพดี  
ส่ิงหน่ึงที่ส าคญัคือกล่ินของน ้ ายาปรับผา้นุ่ม ควรจะมีกล่ินที่หอมแต่ไม่ฉุน และ ควรใหก้ล่ินอยูท่น
ติดเส้ือผา้ เม่ือลูกคา้รับผา้กลบัไปแลว้ ผา้จะตอ้งหอมไม่มีกล่ินอบัติดกลบัไป  เพราะกล่ินเป็นตวับ่ง
บอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของธุรกิจ  
 กกกกกกกกน ้ามันซักแห้ง เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซ่ึงมีคุณสมบติัพเิศษขจดัส่ิงสกปรก
ออกจากเส้ือผา้ ท าใหเ้ส้ือผา้สีสนัสดใส ดูใหม่เสมอ และ ยงัช่วยบ ารุงรักษาใยผา้ใหค้งทนเหมาะ
ส าหรับผา้ที่มีราคาแพง และ ตอ้งการดูแลเป็นพเิศษ เช่น ผา้ไหม ผา้ขนสตัว ์ผา้เรยอน  
กกกกกกกกอุปกรณ์ และ วตัถุดิบเหล่าน้ี สามารถหาซ้ือไดท้ี่ร้านจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ  ร้าน
ขายเคมีภณัฑห์รือตามหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ียงัสามารถหาขอ้มูลของอุปกรณ์และ
วตัถุดิบต่างๆไดจ้ากเวบ็ไซทใ์นอินเตอร์เน็ตอีกดว้ย   
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ขั้นตอนการบริการ 
 การบริการจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ คือ การซกัน ้ า และ การซกัแหง้ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
กกกกกกกกการซักน ้า 
กกกกกกกก1.รับผา้จากลูกคา้  
กกกกกกกกกกกกกกกกรับเส้ือผา้นั้นจะตอ้งแยกเส้ือผา้ของลูกคา้อยา่งดีไม่อยา่งนั้นแลว้จะเกิดการ
ปะปนกนั 
 
กกกกกกกก2.ตรวจตราผา้ 
กกกกกกกกกกกกกกกกหลงัจากที่ลูกคา้น าผา้มาส่ง จ  าเป็นตอ้งมีการตรวจจ านวนช้ินผา้ ตรวจดู
ต าหนิ รอยเป้ือนต่างๆวา่อยูต่  าแหน่งใด เพือ่ให้ ลูกคา้ และ ร้านเขา้ใจตรงกนัก่อนออกบิลรับผา้ให้
ลูกคา้ โดยจะตอ้งออกใบตรวจเช็คเส้ือผา้ เพือ่เป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้วา่มีการรับเส้ือผา้
แต่ละประเภทเป็นจ านวนเท่าใด รวมทั้งเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดเวลาที่ส่งเส้ือผา้คืนลูกคา้ ส าหรับ
ลูกคา้ใหม่จะตอ้งท าต  าหนิไว ้โดยทางร้านจะติดไหมแยกสีของลูกคา้ที่เป็นสมาชิก  และส าหรับ
ลูกคา้ที่ไม่ใช่สมาชิกจะมีโบวติ์ดแยกต่างหาก 1 สีต่อ 1 ราย โดยติดไวไ้วท้ี่ชายตะเขบ็ดา้นใน 
 
กกกกกกกก3.คดัแยกผา้  
กกกกกกกกกกกกกกกกแยกประเภทของการซกัออกโดยชดัเจน เพือ่ใหคุ้ณภาพของการซกัดีขึ้น การ
คดัแยกประเภทของเส้ือผา้ การแยกผา้ขาว ผา้สี ผา้โทนสีอ่อน -สีเขม้ ออกจากกนั ผา้เน้ือหนามาก ๆ  
เช่น ผา้ยนีส์ ควรแยกซกัต่างหาก การคดัแยกผา้ที่สีตกเป็นส่ิงที่ตอ้งค  านึงถึงอยา่งมาก  เน่ืองจากผา้สี
ตกจะท าใหผ้า้อ่ืน ๆ ที่ซกัรวมกนัเกิดการติดสีขึ้น  ท าใหเ้กิดความเสียหายเกิดขึ้น ดงันั้นจึงตอ้งระวงั
ผา้ลกัษณะน้ีอยา่งมาก 
 
กกกกกกกก4.ตรวจเช็คส่ิงที่ติดมา  
กกกกกกกกกกกกกกกกลว้งตามกระเป๋าเส้ือ กางเกง ดูวา่มีส่ิงใดติดมา เช่น เหรียญเงิน เขม็กลดั 
จากนั้นปิดซิป กลดักระดุม ตะขอ แลว้ถอดเขม็ขดั ร้ิบบิ้นออกถา้มี 
 
กกกกกกก5.การ Spotting 
กกกกกกกกกกกกกกการ Spotting คือการขจดัคราบที่เป้ือนติดผา้ ส าหรับผา้ที่มีรอยเป้ือนตอ้งใช้
น ้ ายาขจดัคราบเป้ือน โดยจะตอ้งดูวา่เป็นคราบชนิดใด จึงใชน้ ้ ายาชนิดนั้น ขจดัคราบที่เป้ือนออก
ก่อนจึงน าไปซกั  
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กกกกกกก6.การซกั 
กกกกกกกกกกกกกกในการซกัผา้ จะตอ้งแยกประเภทซกั โดยน าผา้โทนสี อ่อนมาซกัก่อน แลว้จึง
น าผา้โทนสีเขม้มาซกัทีหลงั เน้ือผา้ประเภทเดียวกนัควรซกัพร้อมกนั ผา้ทุกช้ินจะท าการกลบัเอา
ดา้นในออกก่อนซกั เพือ่ใหก้ารซกัสะอาดยิง่ขึ้น และ  ผา้นวมเป็นผา้ที่ควรแยกซกั เน่ืองจากเป็นผา้ที่
อมน ้ ามาก และ เคร่ืองที่จะรองรับในการซกัตอ้งมีขนาดใหญ่ ซ่ึงโดยปกติแลว้การซกัผา้นวมจะคิด
ราคาต่างหากจากการบริการปกติ  
 
กกกกกกก7. การอบผา้ 
กกกกกกกกกกกกกกปกติเคร่ืองซกัผา้และสลดัผา้จะท าใหผ้า้แหง้ประมาณ 70 – 80% แลว้ และการ
อบผา้จะท าใหผ้า้แหง้ 100% โดยท าการแยกผา้โทนสีอ่อน-ผา้โทนสีเขม้ออกจากกนั ผา้แต่ละ
ประเภทจะใชเ้วลาในการอบแตกต่างกนัออกไป ส าหรับขั้นตอนการอบนั้น ทางร้านจะไม่ท าการอบ
ผา้ทุกชนิด จะใชว้ธีิตากผา้กบัแดดแทน  แต่จะท าการอบผา้ที่หนา เช่นตุก๊ตา ผา้นวม และ  จะอบผา้
ในช่วงฤดูฝน เน่ืองจากในฤดูฝนอากาศมีความช้ืนสูง ท าใหผ้า้เหม็นอบัง่าย  
 
กกกกกกก8.การรีดผา้  
กกกกกกกกกกกกกกการรีดตอ้งการใชเ้วลาใหน้อ้ยที่สุดเพือ่ประหยดัไฟฟ้ามากที่สุด ก่อนรีด ผูรี้ด
จะตอ้งรู้ก่อนวา่ผา้ชนิดไหนควรใชไ้ฟระดบัความร้อนที่เท่าใดโดยดูที่ป้ายยีห่อ้เส้ือ และ ควรรู้
เบื้องตน้เก่ียวกบัประเภทผา้ไวบ้า้ง เช่น ผา้ใยสงัเคราะห์ ผา้ไหม ผา้ขนสตัว ์ควรใชค้วามร้อนร ะดบั
ต ่า และผา้ฝ้าย ผา้ลินิน ควรใชค้วามร้อนระดบักลาง  
กกกกกกกกกกกกกกส าหรับวธีิการรีด ควรรีดทีละส่วน คือ ถา้รีดเส้ือ จะรีดส่ว นยอ่ย อยา่งปกเส้ือ 
ตะเขบ็บ่าก่อนแลว้ค่อยรีดตรงตวัเส้ือ แลว้กลบัมารีบแต่งแขนเส้ืออีกคร้ัง ส่วนกางเกงจะรีดที่ตะเขบ็
ดา้นในแลว้ค่อยกลบัเขา้ไปรีดขอบเอว กระเป๋าขา และรีดตวัทั้งดา้นหนา้ ดา้นหลงั 
 
กกกกกกก9.การเตรียมการจดัส่งคืนใหก้บัลูกคา้  
กกกกกกกกกกกกกกก่อนจดัส่งผา้ใหลู้กคา้จะตอ้งตรวจนบัเส้ือผา้ใหต้รงกบัใบรับเส้ือทั้งหมดอีก
คร้ัง และ ตอ้งแยกสายการส่งคืนเพือ่ประหยดัในการหาและจดัล าดบัการใหบ้ริการ โดยพนกังานรับ
ผา้หนา้ร้านจะเป็นคนจดัคิวผา้ใหพ้นกังานรีด และ  เป็นผูต้รวจสอบผา้เป็นคนสุดทา้ย ตรวจสอบทั้ง
ความสะอาด ความเรียบร้อย หากมีปัญหาอะไรจะไดรี้บแกไ้ขก่อนที่จะผา้คืนใหลู้กคา้ 
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กกกกกกก10.การส่งผา้ 
กกกกกกกกกกกกกกการส่งผา้คืนใหแ้ก่ลูกคา้ ลูกคา้จะลงนามรับวา่ไดรั้บเส้ือผา้ครบถว้น และ ทาง
ร้านจะท าบิลรายการหากเป็นลูกคา้รายเดือนจะดูวา่ซกัไปแลว้ก่ีช้ิน เหลือก่ีช้ิน  
 
กกกกกกก11.การช าระเงิน  
กกกกกกกกกกกกกกส าหรับลูกคา้ที่ซกัรายช้ินจะก าหนดใหช้ าระเงินทนัทีที่ส่งคืนผา้ ส่วนลูกคา้ราย
เดือน จะก าหนดใหลู้กคา้ช าระเงิน ทุกวั นที่ 25 ของแต่ละเดือนทางร้านจะพมิพบ์ิลใหลู้กคา้
ตรวจสอบรายละเอียดเช่น 
- ส่งผา้มาซกัเม่ือไร 
- ส่งผา้มาทั้งหมดก่ีตวั 
- ในกรณีที่เกินจากรายเดือน มีเกินก่ีตวั คิดเงินเพิม่อีกเท่าไร 
  
กกกกกกกการซักแห้ง 
กกกกกกกกกกกกกกการซกัแหง้คือการซกัโดยไม่ใชน้ ้ า จะซกัดว้ยน ้ ามนั เป็นการซกัที่ใชค้วาม
ละเอียดลออ พถีิพถินัและประณีต เพือ่ถนอมผา้ที่มีราคา และ  ตอ้งการดูแลเป็นพเิศษ เช่น  ผา้ลูกไม ้
ผา้ไหม ผา้ลินิน ผา้ขนสตัว ์เป็นตน้ ส าหรับการซกัแหง้มีวธีิการขั้นตน้คลา้ยกนักบัการซกัน ้ า คือ 
แยกผา้ก่อน แต่การซกัแหง้กบัการซกัน ้ าต่างกนั คือ จ ะใชน้ ้ ามนัซกั น าผา้ไปแช่ในน ้ ามนัใหส่ิ้ง
สกปรกแขวนลอย แลว้ก็เอาขึ้นตาก น ้ ามนัก็จะระเหยไปหมด โดยน ้ ามนัยาซกัแหง้ ขนาด 250 มล. 
จะใชซ้กัผา้ไดป้ระมาณ 5 ตวั ทางร้านซ้ือน ้ ามนัซกัแหง้ 1 แกลอน 20 ลิตร จะซกัผา้ไดป้ระมาณ 400 
ตวั ในปัจจุบนัมีเคร่ืองส าหรับซกัแหง้ สามารถซั กและออกมาแหง้เลย แต่เคร่ืองซกัแหง้จะมีราคาสูง
มากเร่ิมตน้ที่หลกัหลายแสน ถึงหลายลา้นบาท ทางร้านจึงเลือกใชมื้อในการซกัแทน เม่ือกิจการ
ขยายและเติบโตอาจมีการลงทุนเพิม่เติมในส่วนน้ี 
กกกกกกกการซกัแหง้จะซกัดว้ยมือตามขั้นตอน ดงัน้ี 
กกกกกกกกกกกกกก1. เปิดน ้ าใส่กะละมงั ใส่น ้ ายาซกัแหง้ น าผา้ที่จะซกัใส่ลงไปโดยไม่ตอ้งแช่ทิ้ง
ไว ้ใหซ้กัผา้ไดเ้ลย  
กกกกกกกกกกกกกก2. เม่ือเสร็จจากขั้นตอนการซกัแลว้ ใหน้ าผา้ไปผึ่งแดด หา้มน า ผา้ที่ซกัแหง้เขา้
เคร่ืองอบโดย เด็ดขาด เพราะจะท าให้ผา้แขง็ เวลารีดจะรีดไม่ได ้
 กกกกกกกกกกกกกก3. น าผา้ที่แหง้แลว้มารีด เวลาที่รีดควรใช้ไฟระดบัต ่า เพราะผา้ที่น ามาซกัแหง้
นั้น ส่ วนใหญ่เป็นประเภทเส้ือสูท ชุดราตรี ชุดผ้ าไหม เป็ นตน้ ผ้ าเหล่าน้ีถา้ใชไ้ฟแรงเกินไป ผ้ า
อาจจะไหมแ้ละเป็นรอยด่างได ้
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 ภาพที่ 7 แผนผงัแสดงกระบวนการบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รับผ้าจากลูกค้า 

ตรวจผ้า 

คดัแยกผ้า 

ตรวจเช็คส่ิงที่ติดมา 

ท า Spotting 

เข้าเคร่ืองซัก 

ตรวจเช็คคราบ
สกปรก 

เข้าเคร่ืองอบ / ตากแดด 

รีด 

ตรวจนับเส้ือผ้า 

ส่งผ้าคนืลูกค้า 

มีคราบ 

ไม่มีคราบ 
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บทที่ 7 
งบการเงิน 

 
ตารางที่ 13 แสดงตน้ทุนโครงการและแหล่งที่มาของเงินทุน 

รายการ 

รวมจ านวน แหล่งที่มาของเงินทุน 

ทั้งส้ิน (บาท)                 หนี้สิน 
ส่วนของ
เจ้าของ  เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ 

1.เงินทุนหมุนเวียน 300,000.00 - 300,000.00 0.00 

1.1เงินสดส ารองการด าเนินงาน 300,000.00 - 300,000.00 0.00 

รวมเงินทุนหมุนเวียน          

2.เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ 103,680.00 - 100,000.00 1,480.00 

2.1 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการบริการ 68,990.00 - - 68,990.00 

2.2 เคร่ืองใชส้ านักงาน 24,000.00     24,000.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  196,670.00 - 100,000.00 94,470.00 

3.รายจ่ายก่อนการด าเนินงาน         

3.1รายจ่ายในการเตรียมการ 30,000.00 - - 30,000.00 

รวมรายจ่ายก่อนการด าเนินงาน  30,000.00 - - 30,000.00 

รวมต้นทุนโครงการทั้งส้ิน  526,670.00 - 400,000.00 124,470.00 

อัตราส่วนหนี้สิน : ส่วนของเจ้าของ 1.00   0.76 0.24 

หมายเหตุ: 

รายจ่ายในการเตรียมการประกอบไปดว้ย 

ค่าตกแต่งภายใน 30,000 บาท 
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ตารางที่ 14  แสดงการช าระคืนเงินกูร้ายปี 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 8% 

 
หมายเหตุ : อัตราดอกเบีย้เงินกู้ลูกค้าทั่วไปต่อปีเกิดจากการ
ถวัเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร  

 
1. ธนาคารกรุงเทพ 7.75% 

 
2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 8% 

 
3. ธนาคารธนชาติ 8.25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่ ยอดเงินกู้ ผ่อนช าระคืนเงินต้นปีละ ดอกเบี้ยจ่าย รวมเงินต้น+ดอกเบี้ย 

1 400,000.00 80,000.00 32,000.00 112,000.00 

2 320,000.00 80,000.00 25,600.00 105,600.00 

3 240,000.00 80,000.00 19,200.00 99,200.00 

4 160,000.00 80,000.00 12,800.00 92,800.00 

5 80,000.00 80,000.00 6,400.00 86,400.00 

รวม   400,000.00   496,000.00 
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ตารางที่ 15 ประมาณการทรัพยสิ์นในการประกอบธุรกิจและค่าเส่ือมราคา   
รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม อัตราค่าเส่ือม

ราคา 
ค่าเส่ือมราคาต่อปี มูลค่าสินทรัพย์ มูลค่าสินทรัพย์ มูลค่าสินทรัพย์ มูลค่าสินทรัพย์ มูลค่าสินทรัพย์ 

 
(หน่วย) (บาท) ทั้งส้ิน(บาท) ต่อปี (% ) (บาท) สุทธิ(ส้ินปีที่ 1) สุทธิ(ส้ินปีที่ 2) สุทธิ(ส้ินปีที่ 3) สุทธิ(ส้ินปีที่ 4) สุทธิ(ส้ินปีที่ 5) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใน
การผลิต 

                    
1.เคร่ืองซกัผา้10 กิโลกรัม 1 27,690.00 27,690.00 20% 5,538.00 22,152.00 16,614.00 11,076.00 5,538.00 1.00 
2.เคร่ืองซกัผา้7.5 
กิโลกรัม 

1 13,990.00 13,990.00 20% 2,798.00 11,192.00 8,394.00 5,596.00 2,798.00 1.00 
3.เคร่ืองอบผา้10 กิโลกรัม 1 24,000.00 24,000.00 20% 4,800.00 19,200.00 14,400.00 9,600.00 4,800.00 1.00 
4.เตารีดไอน ้ า 3 10,000.00 30,000.00 20% 6,000.00 24,000.00 18,000.00 12,000.00 6,000.00 3.00 
5.โต๊ะรองรีดผา้ 3 2,200.00 6,600.00 20% 1,320.00 5,280.00 3,960.00 2,640.00 1,320.00 3.00 
6.โต๊ะรองรีดแขนเส้ือ 2 300.00 600.00 20% 120.00 480.00 360.00 240.00 120.00 2.00 
7.ถงัใส่ผา้พร้อมลอ้เลื่อน 3 200.00 600.00 20% 120.00 480.00 360.00 240.00 120.00 3.00 
8.กะละมงั 2 100.00 200.00 20% 40.00 160.00 120.00 80.00 40.00 2.00 
รวม 16 78,480.00 103,680.00   20,736.00 82,944.00 62,208.00 41,472.00 20,736.00 16.00 
เคร่ืองใชส้ านักงาน                     
1.คอมพิวเตอร์พร้อมปร้ิน
เตอร์ 

1 20,000.00 20,000.00 20% 4,000.00 16,000.00 12,000.00 8,000.00 4,000.00 1.00 
2.โปรแกรมการจดัการ
ร้านซกัรีด 

1 4,000.00 4,000.00 20% 800.00 3,200.00 2,400.00 1,600.00 800.00 1.00 
3.เคาน์เตอร์ 1 3,500.00 3,500.00 20% 700.00 2,800.00 2,100.00 1,400.00 700.00 1.00 
4.เกา้อี้ส านักงาน 2 1,600.00 3,200.00 20% 640.00 2,560.00 1,920.00 1,280.00 640.00 2.00 
5.ตูเ้ก็บเอกสาร 1 2,500.00 2,500.00 20% 500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 1.00 
6.โซฟา 1 2,000.00 2,000.00 20% 400.00 1,600.00 1,200.00 800.00 400.00 1.00 
7.เกา้อี้แถว 5 ที่นั่ง 1 2,000.00 2,000.00 20% 400.00 1,600.00 1,200.00 800.00 400.00 1.00 
8.โทรทศัน์ 1 2,200.00 2,200.00 20% 440.00 1,760.00 1,320.00 880.00 440.00 1.00 
9.ชั้นวางเส้ือ 2 1,500.00 3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 2.00 
10.ราวแขวนผา้ 3 1,100.00 3,300.00 20% 660.00 2,640.00 1,980.00 1,320.00 660.00 3.00 
11.โทรศพัทโ์ทรสาร 1 2,790.00 2,790.00 20% 558.00 2,232.00 1,674.00 1,116.00 558.00 1.00 
12.อุปกรณ์ส านักงาน 1 2,500.00 2,500.00 20% 500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 1.00 
13.เคร่ืองปรับอากาศ 1 18,000.00 18,000.00 20% 3,600.00 14,400.00 10,800.00 7,200.00 3,600.00 1.00 
รวม  17 63,690.00 68,990.00   13,798.00 55,192.00 41,394.00 27,596.00 13,798.00 17.00 
รถมอเตอร์ไซด์ 1 24,000.00 24,000.00 20% 4,800.00 19,200.00 14,400.00 9,600.00 4,800.00 1.00 
รวมทั้งส้ิน 34 166,170.00 196,670.00   39,334.00 157,336.00 118,002.00 78,668.00 39,334.00 34.00 
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ตารางที่ 16 แสดงประมาณการขายรายเดือน  
รายการ   เดือนที่ 1   เดือนที่ 2   เดือนที่ 3   เดือนที่ 4   เดือนที่ 5   เดือนที่ 6   เดือนที่ 7   เดือนที่ 8   เดือนที่ 9   เดือนที่ 10   เดือนที่ 11   เดือนที่ 12   รวม  
 จ านวนสินค้า
ขาย(ขวด)  

                         
 ขจดัคราบ  30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00 
 บริการซักอบรีด
รายช้ิน  

             
 เส้ือยืด  156.00 156.00 156.00 156.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 156.00 156.00 156.00 2,652.00 
 เส้ือเช้ิตแขนส้ัน/
แขนยาว  

123.00 123.00 123.00 123.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 123.00 123.00 123.00 2,091.00 
 เส้ือนักศึกษา  174.00 174.00 174.00 174.00 348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 174.00 174.00 174.00 2,958.00 
 เส้ือคลุม  63.00 63.00 63.00 63.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 63.00 63.00 63.00 1,071.00 
 กางเกงขาส้ัน  126.00 126.00 126.00 126.00 252.00 2.00 252.00 252.00 252.00 126.00 126.00 126.00 2,142.00 
 กางเกงขายาว  60.00 60.00 60.00 60.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 60.00 60.00 60.00 1,020.00 
 กางเกงยีนส์  37.00 37.00 37.00 37.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 37.00 38.00 39.00 487.00 
 กระโปรง  48.00 48.00 48.00 48.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 48.00 48.00 48.00 656.00 
 กระโปรงชุด  1.00 11.00 11.00 11.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 11.00 12.00 13.00 145.00 
 ผา้เชด็ตวั  24.00 24.00 24.00 24.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 24.00 24.00 24.00 408.00 
 ผา้เชด็ศีรษะ  75.00 75.00 75.00 75.00 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00 75.00 75.00 75.00 910.00 
 ปลอกหมอน  57.00 57.00 57.00 57.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 57.00 57.00 57.00 694.00 
 ผา้ปูที่นอน  24.00 24.00 24.00 24.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 24.00 24.00 24.00 408.00 
 ผา้ห่ม  21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 37.00 37.00 37.00 37.00 21.00 22.00 23.00 319.00 
 ผา้นวม  21.00 21.00 21.00 21.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 21.00 21.00 21.00 357.00 
 ตุ๊กตา  6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 8.00 80.00 
 บริการซักแห้ง              - 
 เส้ือผา้ไหม  4.00 4.00 8.00 $$11.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 51.00 
 ชุดราตรี  13.00 14.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 5.00 6.00 88.00 
 ชุดสูท  21.00 21.00 21.00 42.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 55.00 510.00 
 ชุดเคร่ืองแบบ  12.00 12.00 24.00 24.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 296.00 
 บริการซักอบรีด
รายเดือน  

             
 ซกั อบ รีด  70.00 70.00 90.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 120.00 120.00 120.00 1,180.00 
 รวมจ านวน
สินค้าที่ขาย  

1,176.00 1,177.00 1,204.00 1,228.00 2,044.00 2,060.00 2,061.00 2,062.00 2,063.00 1,266.00 1,266.00 1,276.00 18,883.00 
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ตารางที่ 16 ต่อ  

รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม 
ขจดัคราบ 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 
บริการซักอบรีด
รายช้ิน 

             
เส้ือยืด 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 
เส้ือเช้ิตแขนส้ัน/
แขนยาว 

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
เส้ือนักศึกษา 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
เส้ือคลุม 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
กางเกงขาส้ัน 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
กางเกงขายาว 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
กางเกงยีนส์ 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
กระโปรง 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
กระโปรงชุด 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
ผา้เชด็ตวั 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 
ผา้เชด็ศีรษะ 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
ปลอกหมอน 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
ผา้ปูที่นอน 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 
ผา้ห่ม 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 
ผา้นวม 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 
ตุ๊กตา 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 
บริการซักแห้ง              
ชุดราตรี 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
เส้ือผา้ไหม 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 
ชุดสูท 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
ชุดเคร่ืองแบบ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
บริการซักอบรีด
รายเดือน 

             
ซกั อบ รีด 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 
ราคาสินค้าเฉลี่ย 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86 
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ตารางที่ 16  ต่อ  
รายการ   เดือนที่ 1   เดือนที่ 2   เดือนที่ 3   เดือนที่ 4   เดือนที่ 5   เดือนที่ 6   เดือนที่ 7   เดือนที่ 8   เดือนที่ 9   เดือนที่ 10   เดือนที่ 11   เดือนที่ 12   รวม  

 รายได้จากการขาย
(บาท)  

                          

 จ านวนสินค้าขาย
(ช้ิน)  

 
                        

 ขจัดคราบ  1,200.00 1200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00 
 บริการซักอบรีดราย
ช้ิน  

             
 เส้ือยืด  1,716.00 1,716.00 1,716.00 1,716.00 3,432.00 3,432.00 3,432.00 3,432.00 3,432.00 1,716.00 1,716.00 1,716.00 29,172.00 
 เส้ือเช้ิตแขนส้ัน/
แขนยาว  

1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 2,952.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 25,092.00 
 เส้ือนักศึกษา  2,088.00 2,088.00 2,088.00 2,088.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 2,088.00 2,088.00 2,088.00 35,496.00 
 เส้ือคลุม  630.00 630.00 630.00 630.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 630.00 630.00 630.00 10,710.00 
 กางเกงขาส้ัน  1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 21,420.00 
 กางเกงขายาว  1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 20,400.00 
 กางเกงยีนส์  740.00 740.00 740.00 740.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 740.00 760.00 780.00 9,740.00 
 กระโปรง  720.00 720.00 720.00 720.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 720.00 720.00 720.00 9,840.00 
 กระโปรงชุด  220.00 220.00 220.00 220.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 220.00 240.00 260.00 2,900.00 
 ผา้เชด็ตวั  720.00 720.00 720.00 720.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 720.00 720.00 720.00 12,240.00 
 ผา้เชด็ศีรษะ  1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,200.00 
 ปลอกหมอน  570.00 570.00 570.00 570.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 570.00 570.00 570.00 6,940.00 
 ผา้ปูที่นอน  20.00 720.00 720.00 720.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 720.00 720.00 720.00 12,240.00 
 ผา้ห่ม  735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00 735.00 770.00 805.00 11,165.00 
 ผา้นวม  840.00 840.00 840.00 840.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 840.00 840.00 840.00 14,280.00 
 ตุ๊กตา  180.00 180.00 180.00 180.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 180.00 210.00 240.00 2,400.00 
 บริการซักแห้ง               
 ชุดราตรี  320.00 320.00 640.00 880.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 4,080.00 
 เส้ือผา้ไหม  780.00 840.00 300.00 300.00 300.00 300.00 360.00 420.00 480.00 540.00 300.00 360.00 5,280.00 
 ชุดสูท  680.00 680.00 1,680.00 3,360.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,400.00 40,800.00 
 ชุดเคร่ืองแบบ  600.00 600.00 1,200.00 1,200.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 14,800.00 
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รายการ   เดือนที่ 1   เดือนที่ 2   เดือนที่ 3   เดือนที่ 4   เดือนที่ 5   เดือนที่ 6   เดือนที่ 7   เดือนที่ 8   เดือนที่ 9   เดือนที่ 10   เดือนที่ 11   เดือนที่ 12   รวม  
 ซกั อบ รีด    8,500.00     8,500.00   49,500.00     9,500.00   55,000.00   55,000.00   55,000.00   55,000.00  55,000.00   66,000.00   66,000.00  66,000.00   649,000.00  
 รวมรายได้สะสม
(บาท)  

58,39
5.00  

58,455
.00  

69,835
.00  

71,755
.00  

88,635
.00  

89,195
.00  

89,255
.00  

89,315
.00  

89,375
.00  

88,695
.00  

88,560.
00  

89,125.
00  

970,595.00  
 เงินสดรับการขาย

(บาท)  
58,39
5.00  

58,455
.00  

69,835
.00  

71,755
.00  

88,635
.00  

89,195
.00  

89,255
.00  

89,315
.00  

89,375
.00  

88,695
.00  

88,560.
00  

89,125.
00  

970,595.00  
 

หมายเหตุ : ช่วงเดือน 5-10 เป็นฤดูฝน จ านวนผา้ที่ส่งเพิม่ขึ้น 20% - 30%  
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ตารางที่ 17 แสดงประมาณการรายไดจ้าการขายสินคา้และบริการ 
รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จ านวนสินค้าขาย(ช้ิน)   เพ่ิม 2 % เพ่ิม 3 % เพ่ิม 5 % เพ่ิม 7 % 

ขจดัคราบ 360.00 
                

367.20  
                

378.22  
                

397.13  
                

424.93  
บริการซักอบรีดรายช้ิน           
เส้ือยดื 2,652.00 2,705.04 2,786.19 2,925.50 3,130.29 
เส้ือเช้ิตแขนสั้น/แขน
ยาว 2,091.00 2,132.82 2,196.80 2,306.64 2,468.11 
เส้ือนกัศึกษา 2,958.00 3,017.16 3,107.67 3,263.06 3,491.47 
เส้ือคลุม 1,071.00 1,092.42 1,125.19 1,181.45 1,264.15 
กางเกงขาสั้น 2,142.00 2,184.84 2,250.39 2,362.90 2,528.31 
กางเกงขายาว 1,020.00 1,040.40 1,071.61 1,125.19 1,203.96 
กางเกงยนีส์ 487.00 496.74 511.64 537.22 574.83 
กระโปรง 656.00 669.12 689.19 723.65 774.31 
กระโปรงชุด 145.00 147.90 152.34 159.95 171.15 
ผา้เช็ดตวั 408.00 416.16 428.64 450.08 481.58 
ผา้เช็ดศีรษะ 910.00 928.20 956.05 1,003.85 1,074.12 
ปลอกหมอน 694.00 707.88 729.12 765.57 819.16 
ผา้ปท่ีูนอน 408.00 416.16 428.64 450.08 481.58 
ผา้ห่ม 319.00 325.38 335.14 351.90 376.53 
ผา้นวม 357.00 364.14 375.06 393.82 421.38 
ตุ๊กตา 80.00 81.60 84.05 88.25 94.43 
บริการซักแห้ง 0.00         
เส้ือผา้ไหม 51.00 52.02 53.58 56.26 60.20 
ชุดราตรี 88.00 89.76 92.45 97.08 103.87 
ชุดสูท 510.00 520.20 535.81 562.60 601.98 
ชุดเคร่ืองแบบ 296.00 301.92 310.98 326.53 349.38 
บริการซักอบรีดราย
เดือน           
ซกั อบ รีด 1,180.00 1,203.60 1,239.71 1,301.69 1,392.81 

รวมจ านวนสินค้าทีข่าย 
           
18,883.00  

           
19,260.66  

           
19,838.48  

           
20,830.40  

           
22,288.53  
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ตารางที่ 17 ต่อ 
รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ราคาสินค้า(บาท/ช้ิน)           
ขจัดคราบ       40.00    40.00      40.00    40.00       40.00  
บริการซักอบรีดรายช้ิน           
เส้ือยดื   11.00         11.00        11.00       11.00     11.00  
เส้ือเช้ิตแขนสั้น/แขน
ยาว         12.00          12.00              12.00              12.00           12.00  
เส้ือนกัศึกษา 12.00           12.00             12.00           12.00     12.00  
เส้ือคลุม       10.00             10.00             10.00            10.00               10.00  
กางเกงขาสั้น          10.00        10.00       10.00           10.00            10.00  
กางเกงขายาว          20.00               20.00             20.00           20.00              20.00  
กางเกงยนีส์              20.00               20.00              20.00              20.00          20.00  
กระโปรง        15.00                 15.00          15.00              15.00       15.00  
กระโปรงชุด             20.00           20.00              20.00           20.00           20.00  
ผา้เช็ดตวั           30.00               30.00             30.00                30.00             30.00  
ผา้เช็ดศีรษะ               20.00              20.00               20.00               20.00          20.00  
ปลอกหมอน            10.00  10.00     10.00     10.00      10.00  
ผา้ปท่ีูนอน           30.00                30.00              30.00             30.00           30.00  
ผา้ห่ม             35.00             35.00              35.00           35.00              35.00  
ผา้นวม             40.00           40.00              40.00                 40.00             40.00  
ตุ๊กตา      30.00              30.00       30.00                30.00        30.00  
บริการซักแห้ง           
ชุดราตรี       80.00      80.00           80.00        80.00            80.00  
เส้ือผา้ไหม 60.00          60.00        60.00        60.00      60.00  
ชุดสูท       80.00         80.00       80.00         80.00      80.00  
ชุดเคร่ืองแบบ        50.00           50.00         50.00        50.00     50.00  
บริการซักอบรีดราย
เดือน           
ซกั อบ รีด       550.00        550.00       550.00      550.00    550.00  
รวมสินค้าเฉลีย่(บาท)    53.86      53.86      53.86           53.86      53.86  
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ตารางที่ 17 ต่อ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได้จากการขาย (บาท)           
ขจดัคราบ            400.00         14,688.00         15,128.64          15,885.07         16,997.03  
บริการซักอบรีดรายช้ิน         

 เส้ือยดื        29,172.00          29,755.44          30,648.10          32,180.51         34,433.14  
เส้ือเช้ิตแขนสั้น/แขนยาว        25,092.00          25,593.84         26,361.66          27,679.74         29,617.32  
เส้ือนกัศึกษา        35,496.00          36,205.92          37,292.10          39,156.70         41,897.67  
เส้ือคลุม        10,710.00          10,924.20          11,251.93          11,814.52          12,641.54  
กางเกงขาสั้น        21,420.00          21,848.40          22,503.85          23,629.04          25,283.08  
กางเกงขายาว        20,400.00          20,808.00         21,432.24          22,503.85          24,079.12  
กางเกงยนีส์          9,740.00            9,934.80          10,232.84          10,744.49          11,496.60  
กระโปรง          9,840.00          10,036.80          10,337.90          10,854.80         11,614.64  
กระโปรงชุด           2,900.00            2,958.00            3,046.74            3,199.08           3,423.01  
ผา้เช็ดตวั        12,240.00          12,484.80          12,859.34          13,502.31          14,447.47  
ผา้เช็ดศีรษะ         18,200.00         18,564.00          19,120.92          20,076.97          21,482.35  
ปลอกหมอน           6,940.00           7,078.80            7,291.16           7,655.72            8,191.62  
ผา้ปท่ีูนอน        12,240.00         12,484.80         12,859.34          13,502.31          14,447.47  
ผา้ห่ม        11,165.00          11,388.30          11,729.95          12,316.45         13,178.60  
ผา้นวม         14,280.00         14,565.60          15,002.57          15,752.70          16,855.39  
ตุ๊กตา          2,400.00           2,448.00            2,521.44            2,647.51            2,832.84  
บริการซักแห้ง           
ชุดราตรี           4,080.00            4,161.60            4,286.45            4,500.77            4,815.82  
เส้ือผา้ไหม           5,280.00            5,385.60           5,547.17            5,824.53            6,232.24  
ชุดสูท         40,800.00          41,616.00         42,864.48          45,007.70          48,158.24  
ชุดเคร่ืองแบบ        14,800.00          15,096.00         15,548.88          16,326.32          17,469.17  
บริการซักอบรีดรายเดือน   

 
      

ซกั อบ รีด      649,000.00       661,980.00       681,839.40        715,931.37        766,046.57  

รวมรายได้สะสม(บาท)      970,595.00       990,006.90     1,019,707.11     1,070,692.46    1,145,640.93  

เงินสดรับการขาย(บาท)       970,595.00       990,006.90    1,019,707.11     1,070,692.46        
1,145,640.93   
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ตารางที่ 18 ประมาณการตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง 
รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จ านวนซื้อวตัถุดิบทางตรงในการผลติ            

ผงซกัฟอก (ถงั 25 กิโลกรัม)                   25                    26                    26                 27                   29  

น ้ ายาปรับผา้นุ่ม (แกลลอน 20 ลิตร)                   32                    32                    33                 37                   38  
น ้ ายาอดักลีบ / รีดผา้เรียบ   (แกลลอน 20 
ลิตร ) 

                  24                    24                    25                 26                   28  

น ้ ายาขจดัคราบเป้ือน (600 มิลลิลิตร)                   15                    15                    16                 16                   17  

น ้ ามนัซกัแหง้ ( 1 แกลลอน 20 ลิตร)                     7                      7                      7                   8                     8  
ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบทางตรง 
(บาท/ก.ก.) 

  
   

  

ผงซกัฟอก             689.00             689.00             689.00          689.00            689.00  

น ้ าปรับผา้นุ่ม             429.00             429.00             429.00          429.00            429.00  

น ้ ายาอดักลีบ / รีดผา้เรียบ             400.00             400.00             400.00          400.00            400.00  

น ้ ายาขจดัคราบเป้ือน         1,060.00          1,060.00          1,060.00       1,060.00         1,060.00  

น ้ ามนัซกัแหง้         1,000.00          1,000.00          1,000.00       1,000.00         1,000.00  
ยอดซื้อวตัถุดิบทางตรงในการผลติ 
(บาท) 

  
   

  

ผงซกัฟอก        17,225.00        17,569.50        18,096.59     18,820.45       19,761.47  

น ้ ายาปรับผา้นุ่ม        13,728.00        13,728.00        14,157.00     15,873.00       16,302.00  

น ้ ายาอดักลีบ / รีดผา้เรียบ          9,600.00          9,792.00        10,085.76     10,489.19       11,013.65  

น ้ ายาขจดัคราบเป้ือน 15,900.00  16,218.00  16,704.54  17,372.72  18,241.36  

น ้ ามนัซกัแหง้         7,000.00          7,140.00          7,354.20       7,648.37         8,030.79  
รวมยอดซื้อวตัถุดิบทางตรงในการผลติ 
(บาท)  

       3,453.00        64,447.50        66,398.09     70,203.73       73,349.26  

บวก ค่าขนส่งเขา้          8,000.00          8,000.00          8,000.00       8,000.00         8,000.00  

ยอดซื้อวตัถุดิบทางตรง-สุทธ ิ       71,453.00        72,447.50        74,398.09     78,203.73       81,349.26  

บวก วตัถุดิบทางตรงตน้งวด                      -            7,145.30          7,244.75      7 ,439.81         7,820.37  

หัก วตัถุดิบทางตรงปลายงวด          7,145.30          7,244.75          7,439.81       7,820.37         8,134.93  

วตัถุดิบทางตรงใช้ไปในการผลติ         64,307.70        72,348.05        74,203.03     77,823.16      81,034.71  
เงนิสดจ่ายค่าวตัถุดิบทางตรงในการผลติ
(บาท) 

      71,453.00        72,447.50        74,398.09    78,203.73       81,349.26  

หมายเหตุ : 1. ใชผ้งซกัฟอกประมาณ 5-10 กรัมต่อผา้ 1 กิโลกรัม 1 ถงั ซกัผา้ไดป้ระมาณ 3,000 ช้ิน 

2.น ้ ายาปรับผา้นุ่มประมาณ 150 มิลลิลิตร ต่อการซกั 1 คร้ัง ใน 1 แกลลอนใชก้บัผา้ได ้ประมาณ 223  ช้ิน 

3.น ้ ายาขจดัคราบเป้ือน ใชค้ร้ังละ 2 หยดต่อรอยเป้ือน 1 รอย 
4.น ้ ามนัซกัแหง้ 1 แกลอน 20 ลิตร จะซกัผา้ไดป้ระมาณ 400 ตวั  
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ตารางที ่19 แสดงประมาณการตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนขายสินคา้ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ต้นทุนการผลติสินค้า(บาท)           

ค่าวตัถุดิบทางตรงในการผลิตสินคา้   64,307.70    72,348.05    74,203.03    77,823.16    81,034.71  

ค่าแรงงานทางตรงในการผลิตสินคา้ 252,000.00  264,600.00  277,830.00  291,721.50  306,307.58  

ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการผลิต  42,000.00    43,260.00    44,557.80    45,894.53    47,271.37  

ค่าไฟฟ้า น ้าประปา   90,000.00    92,700.00    95,481.00    98,345.43  101,295.79  

ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์         3,000.00      5,000.00      7,000.00    10,000.00  

รวมต้นทุนการผลติสินค้า  448,307.70  475,908.05  497,071.83  520,784.63  545,909.45  

ค่าเส่ือมราคาในการบริการ (บาท) 
    

  

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 20,736.00 20,736.00 20,736.00 20,736.00   20,720.00  
รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการ
บริการ 

  20,736.00    20,736.00    20,736.00   20,736.00    20,720.00  

รวมต้นทุนการบริการทั้งส้ิน  469,043.70  496,644.05  517,807.83  541,520.63  566,629.45  

สินค้าคงเหลอื (บาท)           

บวก  สินคา้คงเหลือตน้งวด -      46,904.37    49,664.41    51,780.78    54,152.06  

หัก    สินคา้คงเหลือปลายงวด   46,904.37    49,664.41    51,780.78   54,152.06    56,662.94  

รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท) 422,139.33  493,884.02  515,691.45  539,149.35  564,118.57  

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการ 384,000.00  403,560.00  422,868.80  442,961.46  464,874.74  

หมายเหตุ : 

1. ค่าแรงงานทางตรงในการบริการเพิม่ขึ้นปีละ 5% โดยจะท าการปรับเงินเดือน ในปีที่ 2 เป็นตน้ไป  

2. ค่าวสัดุส้ินเปลืองนั้นประกอบดว้ย  ไมแ้ขวนเส้ือ ถุงใส่ผา้ ถุงคลุมเส้ือ 
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ตารางที ่20 แสดงประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท)           

เงินเดือนบุคลากร   96,000.00  100,800.00  105,840.00  111,132.00  116,688.60  

ค่าเช่าอาคาร 102,000.00  102,000.00  108,000.00  108,000.00  108,000.00  

ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์   56,700.00    56,700.00    50,000.00    40,000.00    20,000.00  

ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร     9,600.00    10,000.00    10,000.00    13,000.00    13,000.00  

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์   20,000.00    21,000.00    22,000.00    23,000.00    24,000.00  

ค่าใชจ่้ายดา้นยานพาหนะ   19,200.00    21,600.00    24,000.00    26,400.00    28,800.00  

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ     7,000.00      7,000.00      8,000.00      8,000.00      8,000.00  

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเร่ิมแรก 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  340,500.00  319,100.00  327,840.00  329,532.00  318,488.60  

    
 

      

 ค่าเส่ือมราคาส่วนการขายและบริหาร  
  

      

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน   13,798.00    13,798.00    13,798.00    13,798.00    13,781.00  

ค่าเส่ือมราคารถยนต ์     4,800.00      4,800.00      4,800.00      4,800.00      4,799.00  

รวมค่าเส่ือมราคา    18,598.00    18,598.00    18,598.00    18,598.00    18,580.00  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 359,098.00  337,698.00  346,438.00  348,130.00  337,068.60  

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

340,500.00  319,100.00  327,840.00  329,532.00  318,488.60  

 

หมายเหตุ :  

เงินเดือนบุคลากรเพิม่ขึ้นปีละ 5% ทุก ๆ ปี โดยจะท าการปรับเงินเดือน ในปีที่ 2 เป็นตน้ไป 
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ตารางที ่21 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทุน 

รายการ ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 

รายได ้           

     รายไดจ้ากการขายสินคา้      70,595.00      90,006.90  1,019,707.11  1,070,692.46  1,145,640.93  

รวมรายได้   970,595.00  990,006.90  1,019,707.11  1,070,692.46  1,145,640.93  

     หกั - ตน้ทุนขายสินคา้     422,139.33     493,884.02     515,691.45     539,149.35     564,118.57  

ก าไรขั้นต้น    548,455.67     496,122.89     504,015.66     531,543.11     581,522.37  

     หกั-ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     359,098.00     337,698.00     346,438.00     348,130.00     337,068.60  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้
จ่าย 

   189,357.67     158,424.89     157,577.66     183,413.11     244,453.77  

หกั - ดอกเบ้ียจ่าย       32,000.00       25,600.00       19,200.00       12,800.00         6,400.00  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักภาษีเงนิได้    157,357.67     132,824.89     138,377.66     170,613.11         6,400.00  

หกั -ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  935.77 0.00 0.00 341.31 6,445.38 

ก าไรสุทธ ิ    156,421.90     132,824.89     138,377.66     170,271.80     231,608.39  

ก าไรสะสม  156,421.90 289,246.79 427,624.45 597,896.25 829,504.64 

 
ตารางที่ 22 แสดงการค านวณภาษีบุคคลธรรมดา ค านวณจ่ายตามจริง 

การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

ก าไรก่อนหักภาษีเงนิได้ 189,357.67 158,424.89 157,577.66 183,413.11 244,453.77 

(หัก)ค่าลดหย่อนส่วนตวั 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

เงนิได้พงึประเมนิสุทธิ 159,357.67 128,424.89 127,577.66 153,413.11 214,453.77 

ช่วงภาษี0-150,000ได้รับการยกเว้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ช่วงภาษี150,000-500,000 อตัราภาษี 10% 935.77 0.00 0.00 341.31 6,445.38 
ช่วงภาษี 500,001-1,000,000 อตัราภาษี 
20% 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ช่วงภาษี1,000,001-4,000,000 อตัราภาษี 
30% 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ช่วงภาษี4,000,000 บาทขึน้ไป อตัราภาษี 
37% 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 935.77 0.00 0.00 341.31 6,445.38 
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ตารางที ่23 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3  ปีที ่4 ปีที ่5 

กระแสงเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน           

เงินสดรับจากการขายสินคา้ 
    

970,595.00  
    

990,006.90  
 

1,019,707.11  
 

1,070,692.46  
 

1,145,640.93  

เงินสดจ่ายค่าวตัถุดิบทางตรงในการผลิต (71,453.00) (72,447.50) (74,398.09) (78,203.73) (81,349.26) 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการบริการ (384,000.00) (403,560.00) (422,868.80) (442,961.46) (464,874.74) 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (340,500.00) (319,100.00) (327,840.00) (329,532.00) (318,488.60) 

เงินสดจ่ายช าระคืนดอกเบ้ีย (32,000.00) (25,600.00) (19,200.00) (12,800.00) (6,400.00) 

เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได ้ 0.00 (935.77) 0.00 0.00 (341.31) 

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 142,642.00 168,363.63 175,400.22 207,195.27 274,187.02 

            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน           
เงินสดจ่ายลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การ
ผลิต (103,680.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจ่ายลงทุนในยานพาหนะ (24,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจ่ายลงทุนในเคร่ืองใชส้ านกังาน (68,990.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน (196,670.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ           

เงินสดรับจากการกูย้มื 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดรับจากเจา้ของ 124,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู ้ (80,000.00) (80,000.00) (80,000.00) (80,000.00) (80,000.00) 

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 444,470.00 (80,000.00) (80,000.00) (80,000.00) (80,000.00) 

กระแสเงนิสดสุทธิ 390,442.00 88,363.63 95,400.22 127,195.27 194,187.02 

บวก กระแสเงินสดตน้งวด 0.00 390,442.00 478,805.63 574,205.86 701,401.12 

กระแสเงนิสดสุทธิปลายงวด 390,442.00 478,805.63 574,205.86 701,401.12 895,588.15 
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ตารางที ่24 แสดงประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

สินทรัพย์           

สินทรัพย์หมุนเวยีน           
เงินสดและเงินฝากสถาบนั
การเงิน 

390,442.00       478,805.63        574,205.86        701,401.12      895,588.15  

สินคา้คงเหลือ     4,049.67         56,909.16          59,220.59          61,972.44        64,797.87  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 444,491.67       535,714.79        633,426.45        763,373.56      960,386.02  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

        

อุปกรณ์-สุทธิ 157,336.00       118,002.00          78,668.00          39,334.00            34.00  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  157,336.00       118,002.00          78,668.00          39,334.00                34.00  

รวมสินทรัพย์ 601,827.67       653,716.79        712,094.45        802,707.56       960,420.02  

            

หนีสิ้นหมุนเวยีน           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 935.77 0.00 0.00 341.31 6,445.38 
   เงินกูร้ะยะยาวท่ีก าหนดช าระ
ใน1ปี 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

   รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 80,935.77 80,000.00 80,000.00 80,341.31 6,445.38 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน           

   เงินกูร้ะยะยาว 240,000.00 160,000.00 80,000.00 0.00 0.00 

   รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  240,000.00 160,000.00 80,000.00 0.00 0.00 

รวมหนีสิ้น 320,935.77 240,000.00 160,000.00 80,341.31 6,445.38 

ส่วนของเจ้าของ           

   ทุน-นางสาวพรรณนภสั  124,470.00 124,470.00 124,470.00 124,470.00 124,470.00 

ก าไรสะสม 156,421.90 289,246.79 427,624.45 597,896.25 829,504.64 

รวมส่วนของเจ้าของ 280,891.90 413,716.79 552,094.45 722,366.25 953,974.64 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 601,827.67 653,716.79 712,094.45 802,707.56 960,420.02 
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ตารางที่ 25 แสดงการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการการวิเคราะห์ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน           

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 5.49 6.70 7.92 9.50 - 

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (Quick Ratio) 4.82 5.99 7.18 8.73 - 

อตัราส่วนการวดัประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์            

     อตัราหมุนเวียนของสินคา้ (Inventory Turnover) 9.00 9.94 9.96 9.96 9.96 

     ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover Period) 39.56 35.80 35.75 35.76 35.76 

     อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร 0.65 0.73 0.81 0.87 0.93 

     อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม 0.65 0.73 0.81 0.87 0.93 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการก่อหนี้             

อตัราส่วนแห่งหน้ี (Debt Ratio)  0.53 0.37 0.22 0.10 0.01 

อตัราส่วนแห่งเงินทุน (Debt to Equity Ratio) 0.53 0.37 0.22 0.10 0.01 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest Coverage 
Ratio) 5.92 6.19 8.21 14.33 38.20 

            

อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหาร            

     อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 0.26 0.20 0.19 0.21 0.24 

     อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 0.26 0.20 0.19 0.21 0.24 

     อตัราก าไรขั้นตน้ (เปอร์เซนต)์ 0.57 0.50 0.49 0.50 0.51 

     อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (เปอร์เซนต)์ 0.16 0.13 0.14 0.16 0.01 

ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน           

    มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 64529.94 

    อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 0.22 

     ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 3 ปี 2 เดือน  
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 บทที่ 8 
แผนฉุกเฉิน 

 
ตารางที่ 26 แสดงแผนฉุกเฉิน 
ล าดับ ลักษะปัญหา ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1 ร้านไม่เป็นที่รู้จกั/เป็น
ร้านเปิดใหม่ ลูกคา้อาจยงั
ไม่เช่ือถือ 

ไม่มีลูกคา้มาใชบ้ริการ ท าการประชาสมัพนัธ ์
และ จดัโปรโมชัน่พเิศษ
เพือ่ดึงดูดลูกคา้  

2 ขาดพนกังานที่มีทกัษะ /
พนกังานลาออก  

1 งานล่าชา้  
2 เกิดความผดิพลาดในการ
ด าเนินการ เช่น เส้ือผา้
เสียหาย 
3 ลูกคา้เกิดความไม่พอใจ 
จนอาจเลิกใชบ้ริการ 

จดัฝึกอบรมพนกังาน
ทุกคน เพือ่ใหส้ามารถ
ท างานทุกประเภท
ภายในร้านได ้หากเกิด
กรณีที่ คนใดคนหน่ึง
ขาด ลา หรือไม่อยู ่คนที่
อยูจ่ะสามารถท าแทน
ไดท้นัที 

3 ลูกคา้ลด และ เลิกใช้
บริการซกัอบรีด 
เน่ืองจากเศรษฐกิจตกต ่า 

1 รายไดล้ดลง 
2 ขาดทุนหากจ านวนลูกคา้
ลดลงจ านวนมาก 

1 จดัโปรโมชัน่พเิศษ 
เพือ่ดึงดูดลูกคา้ 
2 ในกรณีที่ขาดทุนจน
ไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไดอ้าจตอ้งปิดกิจการ 
และขายสินคา้ อุปกรณ์
ภายในร้าน 
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บทที่  9  
แผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

 
ตารางที่ 27 แผนการปรับปรุงเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ 

งานที่ตอ้ง
ปรับปรุง 

วิธีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ปรับปรุง
งานบริการ
ลูกคา้หนา้
ร้าน 

คดัเลือกพนกังานที่มี Service mind มีใจ
รักงานบริการ ใหบ้ริการที่ดี เป็นกนัเอง
กบัผูม้าใชบ้ริการ ท าการจดัฝึกอบรม
เพิม่เติม เพือ่ให้พนกังานสามารถ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และ ใหค้  าแนะน า
แก่ลูกคา้ได ้ ตระหนกัถึงความส าคญัของ
ลูกคา้เพิม่มากยิง่ขึ้นโดยความพงึพอใจ
ของลูกคา้จะส าคญัเป็นอนัดบัแรก 

ลูกคา้ประทบัใจ มีความรู้สึกดีเม่ือ
ไดม้าใชบ้ริการกบัทางร้าน และ
กลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง รวมถึง
แนะน าใหค้นรู้จกัมาใชบ้ริการกบั
ทางร้าน  

ปรับปรุงการ
ซกัอบรีด 

จดัฝึกอบรมวธีิการซกัอบรีด อยา่งถูกวธีิ 
เพือ่ใหง้านออกมามีคุณภาพโดยพนกังาน
ทุกคนจะตอ้งสามารถปฏิบตัิงานทุกชนิด
ภายในร้านได ้ทั้งน้ีทางร้านจะจดัทดสอบ
ความสามารถของพนกังาน ปีละคร้ังเพือ่
ดูศกัยภาพความกา้วหนา้ของพนกังาน 

งานไดคุ้ณภาพ และมีมาตรฐาน 
ลูกคา้พงึพอใจ เกิดความประทบัใจ 
และกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง รวมถึง
แนะน าใหค้นรู้จกัมาใชบ้ริการกบั
ทางร้าน 

ปรับปรุง
การรับส่งผา้ 

1 ขยายรัศมีในการรับส่งผา้เพิม่มากขึ้น  
2 เปิดร้านสาขาเพือ่เป็นหนา้ร้านในการ
รับผา้ 
3 ติดตั้งตูล้๊อกเกอร์รับผา้ตามหอพกัต่างๆ 
เพือ่ลูกคา้จะไดส่้งผา้ไดต้ลอดเวลา  

ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกสบายมาก
ยิง่ขึ้นลูกคา้พงึพอใจ เกิดความ
ประทบัใจ และ กลบัมาใชบ้ริการอีก
คร้ัง รวมถึงแนะน าใหค้นรู้จกัมาใช้
บริการกบัทางร้าน นอกจากน้ีทาง
ร้านยงัไดจ้  านวนลูกคา้เพิม่ขึ้นอีก
ดว้ย  
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                      สมัภาษณ์ไพลินซกัอบรีด  เม่ือวนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551  
ผูส้มัภาษณ์คือ น.ส. พรรณนภสั เบญจมงคลกุล 
ผูใ้หส้มัภาษณ์คือ คุณธญัรดา ดิรธนบูรณ์  

  
พรรณนภัส :    ทาํไมมาเปิดร้านซกัรีด 
คุณธัญรดา   :  สมยัก่อนเป็นแม่บา้น อยูบ่า้นไม่รู้จะทาํอะไร กเ็ลยอยากหาอะไรทาํ แลว้แถวร้าน
ที่ตั้งปัจจุบนัก็เร่ิมสร้างแมนชัน่พอดี ก็เลยลองเปิดรับซกัอบรีดดู เพราะเป็นตึกตวัเองดว้ย ไม่เสียหาย
อะไร แรกๆก็ปิดร้านซกั แลว้ก็ขยายเป็นร้าน ตอนน้ีมีทั้งหมด 5 สาขาแลว้    
พรรณนภัส :    เปิดมาก่ีปีแลว้คะ  
คุณธัญรดา   :  เกือบ 20 ปีแลว้ล่ะ   
พรรณนภัส :    ร้านเปิดตั้งแต่ก่ีโมงคะ 
คุณธัญรดา   :   เปิดประมาณ 8 โมงเชา้ ปิด 4โมงคร้ัง แต่ก็มีปิดเลยไปบา้งแลว้แต่วา่มีงานมากนอ้ย 
พรรณนภัส :    แลว้มีคู่แข่งหรือเปล่าคะ 
คุณธัญรดา   :  เม่ือก่อนก็มีเป็นรับซกัตามบา้น แต่เด๋ียวน้ีก็ไม่ค่อยมีแลว้ มีเป็นร้านเคร่ืองซกัผา้
หยอดเหรียญ เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญตามแมนชัน่ หอพกั อพาร์ตเมน้ต ์ 
พรรณนภัส :    ตอนน้ีมีลูกคา้เฉล่ียประมาณวนัละก่ีรายคะ 
คุณธัญรดา   :  เป็นลูกคา้ประจาํวนัละประมาณ 30 คน นอกนั้นก็เป็นลูกคา้ขาจรมากบา้งนอ้ยบา้ง 
แต่ก็มีทุกวนั ลูกคา้ก็จะมีมากช่วงเชา้ กบัช่วงเยน็ 
พรรณนภัส :    ส่วนมากเป็นลูกคา้แถวน้ืใช่ไหมคะ 
คุณธัญรดา   :  ขา้งนอกก็มี แถวน้ีก็มี ถา้แถวน้ีมนัมีโรงเรียน มีครูอาจารย ์มีหอพกันกัศึกษาแค่แถว
น้ีก็ 3 ซอยแลว้ล่ะค่ะ มนัเช่ือมกนัหมด มีซอยวดัเทพนารี ซอยสารพดัช่าง ซอยวดัเทพากร ตรงน้ีเป็น
ซอยกลางอาคารพาณิชย ์
พรรณนภัส :    แลว้ลูกคา้มารับผา้เองหรือคะ หรือวา่มีบริการรับส่ง  
คุณธัญรดา   :  ถา้เป็นลูกคา้ประจาํก็ส่งให ้เฉพาะบริเวณใกล้ๆ  ถา้ไกลๆก็ไม่ส่ง ส่วนลูกคา้ขาจรเขา
ก็มารับ-ส่งผา้เอง  
พรรณนภัส :    คิดราคายงัไงคะ  
คุณธัญรดา   :  ก็คดิจากตน้ทุน มีทั้งรายช้ิน และรายเดือน ถา้เป็นรายเดือนก็ตกช้ินละประมาณ 11 
บาทต่อช้ิน รายช้ินก็แลว้แต่ชนิด มีตั้งแต่ 15 บาท  
พรรณนภัส :    แลว้ในหน่ึงวนัมีรับผา้ทั้งหมดประมาณก่ีช้ินคะ 
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คุณธัญรดา   :  ประมาณ 500 – 600 ช้ิน ไม่แน่นอน แลว้แต่ช่วง ถา้เป็นหนา้ฝนลูกคา้ก็จะส่งผา้ซกั
มากหน่อย หนา้ร้อนก็นอ้ยหน่อย  
พรรณนภัส :    แลว้ใชเ้คร่ืองซกัผา้ เคร่ืองอบผา้ก่ีกิโลกรัมคะ 
คุณธัญรดา   :  เคร่ืองซกัมี 7 กิโลกรัม กบั 10 กิโลกรัม ซกัผา้ไดป้ระมาณ 15 - 20 กวา่ช้ิน เคร่ืองอบ 
10 กิโลไม่ค่อยไดใ้ชเ้พราะวา่มนัเปลืองไฟ ส่วนใหญ่จะตากแดดมากกวา่ นอกจากผา้หนามากๆ ไม่
แหง้ก็ตากแดด แลว้เอามาอบอีกที จะไดไ้ม่เปลืองไฟมาก 
พรรณนภัส :    มีใชก้ลยทุธท์างการตลาดอะไรบา้งคะ 
คุณธัญรดา   :  ก็ใชแ้บบปากต่อปาก อาศยัวา่ตั้งอยูใ่นทาํเลดีดว้ย ไม่ค่อยมีคู่แข่ง แลว้ก็ตั้งมานาน
แลว้ลูกคา้ก็เลยเยอะ 
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แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและสรุป 
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   เลขท่ีแบบสอบถาม................... 
แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤตกิรรมของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด 
ค าช้ีแจง  : แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงในแผนธุรกิจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  (       ) ทีท่่านต้องการเลอืก และ เตมิค าในช่อง.................  

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                      
1.  เพศ           (       )  ชาย          (       )  หญิง                                  
2.  อาย ุ (       )  นอ้ยกว่า  18 ปี          (       ) 18-23 ปี   
                              (       )  24-29 ปี                            (       ) 30-39 ปี   
                              (       )  40-49 ปี           (       ) มากกว่า 50 ปี 
3. สถานภาพ         (       ) โสด (ขา้มไปขอ้ 5)             (       ) สมรสแลว้                                        
4. ต่อจากขอ้ 3     (       ) ไม่มีบุตร                            (       ) มีบุตร 1 - 2 คน                                
                     (       ) มีบุตร 3 - 4 คน                  (       ) มีบุตร 5 - 6 คน 
                              (       ) มีบุตรมากกว่า 6 คน              
5. อาชีพ (       )  รับราชการ           (       )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ                       
                             (      )  คา้ขาย-ธุรกิจส่วนตวั          (       )  รับจา้ง   
                             (       )  นกัศึกษา                          (       )  ลูกจา้ง 
6 ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั      (      ) ตึกแถว                            (      ) ห้องเช่า 
 (       ) อพาร์ตเมน้ต ์                     (      ) คอนโดมิเนียม 
 (      ) หอพกั           (      )บา้นจดัสรร 
 (      ) อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................                 
7. รายได ้              (       ) ตํ่ากว่า 5,000     (       ) 5,000 - 10,000 บาท             
 (       ) 10,001 - 15,000 บาท        (       ) 15,001 - 20,000 บาท  
                             (       ) 20,001– 25,000 บาท        (       ) มากกว่า 25,000 บาท     
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ส่วนที ่ 2  พฤตกิรรมของใช้บริการร้านซักอบรีด     
8. ท่านเคยใชบ้ริการร้านซกัอบรีดหรือไม่ (ผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการให้ขา้มไปขอ้ 24)                        .                           
                            (      ) เคย                                           (      ) ไม่เคยใชบ้ริการ                          
9. เหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ริการร้านซกัอบรีด (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)                    
                             (       ) ไม่มีเวลา                           (      ) ตอ้งการความสะดวกสบาย              
                             (       ) ส่งซกัสะอาดกว่าซกัมือ           (      ) ตอ้งการความรวดเร็ว 

             (      ) ราคาไม่แพง             (       ) ชอบบริการของทางร้าน           
             (      ) ไม่มีท่ีซกัและตากผา้           (       )ใกลบ้า้น  

              (      )  ผา้บางชนิดไม่สามารถซกัเองได ้เช่น ชุดสูท ชุดผา้ไหม            
               (      ) อ่ืนๆโปรด ระบุ..................................................                         
10. ท่านใชบ้ริการร้านซกัอบรีดแบบใด  
               (      ) รายช้ิน              (     )รายเดือน (ขา้มไป ขอ้ 12)                
11. ท่านใชบ้ริการร้านซกัรีดสัปดาห์ละก่ีคร้ัง                                                             
                             (      ) สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง                  (      ) สัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง 
                             (      ) สัปดาห์ละ 5-6 คร้ัง                 (      ) ทุกวนั   
   (      ) อ่ืน ๆโปรด ระบุ......................                             
12. ท่านใชบ้ริการร้านซกัรีดเดือนละก่ีคร้ัง 
  (      ) เดือนละ 1 คร้ัง                 (      ) เดือนละ 2 คร้ัง 
  (      ) เดือนละ 3 คร้ัง               (      ) เดือนละ 4 คร้ัง      
  (      ) มากกว่าเดือนละ 4 คร้ัง                                                                     
13. ท่านส่งผา้ประมาณก่ีช้ินต่อคร้ัง 
 (      ) นอ้ยกว่า 10 ช้ิน   (      ) 10 – 15 ช้ิน 
 (      ) 16– 20 ช้ิน  (      ) 21 – 30 ช้ืน 
 (      ) 31 – 40 ช้ิน  (      ) 41 – 50 ช้ิน 
 (      ) 51 - 60  (      ) มากกว่า 61 ช้ิน               
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14. ในแต่ละเดือนท่านส่งผา้ชนิดใด  (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)                   
                         (      ) เส้ือยดื    (      ) เส้ือเช้ิต 
                         (      )เส้ือคลุม   (      )  กางเกงขาสั้น   
 (      ) กางเกงขายาว   (      ) กางเกงยนีส์  
 (      ) กระโปรง   (       ) กระโปรงชุด 
 (      ) เส้ือนกัศึกษา   (       ) ชุดสูท                                                            
  (      ) ชุดราตรี    (      ) ชุดผา้ไหม  
 (     ) ชุดเคร่ืองแบบ   (      ) ผา้เช็ดตวั 
 (     ) ผา้เช็ดศีรษะ     (      ) ปลอกหมอน    
 (       ) ผา้ปท่ีูนอน    (      ) ผา้ห่ม      

(      ) ผา้นวม                            (      )ตุ๊กตา    
(      )  อ่ืนๆโปรดระบุ............................................... 

15. ส่ือใดมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซกัอบรีด (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)                                                                 
                          (      ) อินเตอร์เน็ต                              (      ) หนงัสือพิมพ ์
                          (      ) ใบปลิว                                       (      ) ป้ายโฆษณา 
                          (      ) โทรศพัท ์  (      ) เวบ็บอร์ด    
                          (      ) วิทย ุ  (       ) โทรทศัน์ 
  (      )  อ่ืนๆโปรดระบุ.............................     
16. เม่ือท่านจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ท่านคาํนึงถึงปัจจยัใด (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)                   
                           (       )  ช่ือเสียง                                      (       )  ความสะอาด 
                           (       )  ราคาค่าบริการ                            (       )  หนา้ร้านดูดี มีระเบียบ 

           (       ) โปรโมชัน่พิเศษ                           (       ) มีบริการรับส่งผา้ 
            (       ) มีระบบซกัดว้ยนํ้ าร้อน                (       ) การบรรจุหีบห่อ 

           (       ) ส่งผา้ครบถว้น             (       ) มีการรับประกนัผา้เสียหาย และสูญหาย         
                           (       ) ส่งผา้ตรงเวลา               (       ) มีบริการรับซ่อมแซมผา้ 

           (       )  อ่ืนๆโปรดระบุ............................                    
17. ท่านเสียค่าบริการให้ซกัอบรีดเดือนละเท่าไร                                                                
                          (       )  นอ้ยกว่า 200 บาท/เดือน            (       ) 200 - 300 บาท/เดือน 
                          (       )  301 - 400 บาท/เดือน               (       ) 401 - 501 บาท/ เดือน 
                          (       )  501 – 600 บาท/เดือน                (       ) 601 – 700 บาท/เดือน 
           (       ) 701 – 800 บาท/เดือน          (       ) มากกว่า 801 บาท/เดือน           
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18.ท่านคิดว่าค่าบริการร้านซกัรีดควรมีราคาท่ีเหมาะสมเท่าไร  
                          (       )  550 บาท/ผา้ 50 ช้ิน            (       ) 500 บาท/ผา้ 50 ช้ิน 
                          (       )  600 บาท/ผา้ 50 ช้ิน                       (       ) 700 บาท/ ผา้50 ช้ิน 
           (       ) อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................                                
19. ท่านเคยใชบ้ริการซกัแห้งหรือไม่ 
             (      ) ใช ้   (      ) ไม่ใช ้     
20. ถา้ท่านเคยใชบ้ริการซกัแห้ง ท่านส่งผา้ชนิดใด 
  (       ) ชุดสูท                                         (      ) ชุดผา้ไหม       
  (      ) ชุดราตรี   (     ) ชุดรับปริญญา  
 (     ) ชุดเคร่ืองแบบ            (      ) อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................   
21.ท่านตอ้งการให้มีบริการซกัแห้งหรือไม่ 
           (      ) ตอ้งการ           (     ) ไม่ตอ้งการ                 
22.ท่านเคยพบปัญหาจากการใชบ้ริการร้านซกัรีดหรือไม่ อยา่งไร และตอ้งการให้มีการปรับปรุง 
แกไ้ขอยา่งไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................            
23.ท่านตอ้งการให้มีบริการใดเพ่ิมเดิมในร้านซกัอบรีด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................              
 24.ท่านจะไม่ใชบ้ริการร้านซกัอบรีดเพราะสาเหตุใด                                                                                 
                       (      ) ไม่มัน่ใจในความสะอาด         (      ) กลวัผา้สูญหาย                           
                    (      ) ส้ินเปลือง          (      ) จา้งแม่บา้นท่ีบา้น 
  (      ) ชอบใชบ้ริการเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญมากกว่า          
                             (      ) อ่ืนๆโปรดระบุ..........................                                                                  
25.ท่านจะใชบ้ริการร้านซกัอบรีดหรือไม่ 
                            (       ) ใช ้เพราะโปรดระบุ..................................................  
             (       ) ไม่ใช ้เพราะ โปรดระบุ................................................                 
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ส่วนที ่3 ปัจจัยทีผู้่บริโภคใช้ในการตดัสินใจเลอืกใช้บริการซักอบรีด 

ปัจจัยทีใ่ช้ในการตดัสินใจเลอืกใช้
บริการซักอบรีด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ส าคญั 
มากทีสุ่ด 

ส าคญั 
มาก 

ส าคญั 
ปานกลาง 

ส าคญั 
น้อย 

ส าคญั 
น้อยทีสุ่ด 

1. ช่ือเสียง      
2. มาตรฐานการให้บริการ      
3. ความสะอาดของการให้บริการ      
4. ความรวดเร็วในการให้บริการ      
5. บริการดา้นการรับส่งผา้      
6. การรับประกนัความเสียหายของผา้      
7. รับผดิชอบกรณีผา้สูญหาย      
8. บริการรับซ่อมแซมผา้      
8. ระยะเวลาในให้บริการ      
7. ราคาเหมาะสม      
8. ความสะดวกในการติดต่อกบัร้านซกั
อบรีด 

     

9. สถานท่ีตั้งของร้านซกัอบรีด      
10. การให้บริการของพนกังาน      
11. การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ร้าน      
12. การส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมชัน่
สาํหรับการซกัรายเดือน  

     

13. ใกลแ้หล่งชุมชน  การเดินทางไปมา
สะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

     

 
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ                                                                                                        
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

จบแบบสอบถาม 
ขอขอบคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ี 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม ท าโดยร้านLady Laundry 
การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการร้านซกัอบรีด ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุการศึกษา  รายได้

ต่อเดือน ลกัษณะที่อยูอ่าศยั โดยนาํขอ้มูลในส่วนน้ี แสดงเป็นจาํนวน และ ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ

37%

63%

 าย    ง

 
ภาพที่ 1 แสดงจาํนวน และ ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ   พบวา่ จาํนวนทั้งหมด
ของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากที่สุดเป็นเพศหญิง จาํนวน 63 คน (ร้อยละ63) 
และ เพศชายจาํนวน 37 คน (ร้อยละ 37) ตามลาํดบั และเป็นโสดจาํนวน 97 คน (ร้อยละ 97) สมรส
แต่ไม่มีบุตรจาํนวน 3 คน (ร้อยละ 3) 
 

รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ

75%

21%

4%

18-23 ป 

24-29 ป 

30-39 ป 

 
ภาพที ่ 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาย ุพบวา่ จาํนวนทั้งหมด
ของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากที่สุด 18-23 ปี 75 คน (ร้อยละ 75) รองลงมาคือ 
24 - 29 ปี รองลงมา คือ 21-30 ปี จาํนวน 21 คน (ร้อยละ 21) ลาํดบัที่สุดทา้ย คือ 30-39 ปี จาํนวน 4 
คน (ร้อยละ 4)  
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รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอา  พ

9%

12.00%

2.00%

4.00%

73.00%

ร  บรา การ

2เอก น/ร     สา ก จ

 า้ขาย-ธุรก จส  นต   

ร  บจา้ง

น  กศ  ก า

 
ภาพที่ 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาชีพ พบวา่ จาํนวนทั้งหมด
ของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากที่สุด คือ นกัศึกษา จาํนวน 73 คน (ร้อยละ 73 ) 
รองลงมา คือ ผูท้ี่ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวสิาหกิจ 12 คน (ร้อยละ 12) ลาํดบัที่สาม คือ ผูท้ี่
ประกอบอาชีพรับราชการ จาํนวน 9 คน (ร้อยละ 9) ลาํดบัที่ส่ี คือ ผูท้ี่ประกอบอาชีพรับจา้งจาํนวน 4 
คน (ร้อยละ 4) ลาํดบัสุดทา้ยคือ ผูท้ี่ประกอบอาชีพคา้ขาย-ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 2 คน (ร้อยละ2) 
ตามลาํดบั 

รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้

26.00%

40.00%

26.00%

4.00% 4.00% ต  าก  า 5,000    

5,000 - 10,000 บาท 

10,001 - 15,000 บาท

15,001 - 20,000 บาท 

มากก  า 25,000 บาท

 
ภาพที่ 4  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบัรายได ้  พบวา่  จาํนวน
ทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากที่สุ ด ระดบัรายได ้ 5,000 - 10,000 บาท 
บาทบาท จาํนวน 40 คน (ร้อยละ 40) รองลงมา คือ ระดบัรายไดน้อ้ยกวา่  5,000   บาท และ ระดบั
รายได ้10,001 - 15,000 บาท จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งละ 26 คน (ร้อยละ 26) ลาํดบัที่ส่ี และหา้ คือระดบั
รายได ้15,001 - 20,000 บาท  จาํนวน 4 คน (ร้อยละ 4) และระดบัรายได ้25,000 บาท ขึ้นไป จาํนวน 
4 คน (ร้อยละ 4 ) เช่นกนั ตามลาํดบั 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านซักอบรีดของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าโดย
ร้าน Lady Laundry 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านซกัอบรีดของผูต้อบแบบสอบถาม     
ไดแ้ก่ เหตุผลที่เลือกใชบ้ริการ  ร้านซกัอบรีดความถ่ีและจาํนวนผา้ที่ส่งซกัในการใชบ้ริการแต่ละ
คร้ัง  ชนิดผา้ที่ส่งซกั โดยนาํขอ้มูลในส่วนน้ี แสดงเป็นจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง มี
รายละเอียดดงัน้ี 

รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใ บ้ร  การ

87.00%

13.00%
เ ยใ บ้ร การรา้น
  กอบร ด

ไม เ ยใ บ้ร การ
รา้น  กอบร ด

 
ภาพที่ 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการใชบ้ริการ พบวา่ 87 คน 
(ร้อยละ 87) เคยใชบ้ริการร้านซกัอบรีด และ มีจาํนวน 13 คน (ร้อยละ 13) ที่ไม่เคยใชบ้ริการร้านซกั
อบรีด  
  จาํนวนลูกคา้ที่ส่งผา้ซกักบัร้านซกัอบรีดเป็นประจาํมี 59.2% ซกัดว้ยเคร่ืองซกัผา้หยอด
เหรียญเป็นประจาํ 27.8% ซกัดว้ยตวัเองเป็นประจาํ 13% 

27.80% 59.20%

13%
ส งรา้น  ก

  กด ้ยเ ร  อง ยอด
เ ร ย 

  กด ้ยต   เอง
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รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเ ตผุลท  ต  ดส  นใจ

ใ บ้ร  การรา้น  กอบร ด
7

0
.0

0
%

8
2

.5
0

%

1
0

.5
0

%

3
5

.0
0

%

4
0

.0
0

%
8

.7
5

%

7
5

.0
0

%

47
.2

5
%

7
.0

0
%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%
ไมม เ ลา

ตอ้งการ  ามสะด ก

ส ง  กสะอาดก  า

ตอ้งการ  ามร ดเร  

รา าไม แพง

 อบบร การของทาง
รา้น

ไม ม ท    กและตากผา้

ใกลบ้า้น

ไม สามารถ  กได้

ภาพที่ 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเหตุผลที่ตดัสินใจใชบ้ริการ
ซีกอบรีด พบวา่ จาํนวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 87 คน พบวา่ไม่มีเวลาในการซกัเอง ร้อยละ 70 
ตอ้งการความสะดวกสบาย ร้อยละ 82.25 เห็นวา่ส่งซกัสะอาดกวา่ซกัมือ ร้อยละ 10.5 ตอ้งการความ
รวดเร็วร้อยละ 35 ชอบบริการของทางร้าน ร้อยละ 7 ราคาค่าบริการไม่แพง ร้อยละ 7 ไม่มีที่ซกัและ
ตากผา้ ร้อยละ 3.5 ใกลบ้า้น ร้อยละ 8.75 และเห็นวา่ผา้บางชนิดไม่สามารถซกัเองได ้เช่น ชุดสูท ชุด
ผา้ไหม ร้อยละ 47.25  
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รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทการส งผา้  ก

68.90%

31.10%
ราย   น รายเด อน

รูปที่ 7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามแหล่งเงินทุนที่หามาใชใ้น
การเกษตร พบวา่ จาํนวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 87 คน ส่งผา้ซกัรายช้ินทั้งหมด 27 คน (ร้อยละ 
68.9) ส่งผา้ซกัรายเดือนทั้งหมด 60 คน (ร้อยละ 68.9) 
 

รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ าน นผา้ท  ส ง  ก

7%

3% 1%1%

15%

14%

11%

นอ้ยก  า10

10-15   น

16-20

21-30

31-40

41-50

มากก  า 61

 
 
ภาพที่ 8 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตาม จาํนวนผา้ที่ส่งซกั พบวา่
จาํนวนผา้ที่ลูกคา้ส่งซกัมากที่สุด อยูใ่นช่วง 10-15 ช้ิน 

รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม   ามถ  ในการส ง  กในแต 

ละเด อน

2%

13%

5%1%

15%

1

2

3

4

มากก  า 4

 
ภาพที่ 9 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามความถ่ีในการส่งผา้ซกั พบวา่ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่งผา้ซกัเดือนละ มากกวา่ 4 คร้ังมากที่สุด 
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รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม น ดผา้ท  ส ง  ก

เส  อย ด

เส  อเ   ตแขนส   น/แขน
ยา 
เส  อ ลุม

กางเกงขาส   น

กางเกงขายา 

กางเกงย นส 

กระโปรง

กระโปรง ุด

 ุดน  กศ  ก า

 ุดสูท

 ุดผา้ไ ม

 ุดเ ร  องแบบ

 ุดราตร 

ผา้เ  ดต   

ผา้เ  ดศ ร ะ

ปลอก มอน

ผา้ปูท  นอน

ผา้  ม

ผา้น ม

ตุ กตา

 
ภาพที่ 10 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม ชนิดผา้ที่ส่ง พบวา่ มี
จาํนวนชุดนกัศึกษาส่งมากที่สุดเป็นอนัดบัหน่ึง ส่งชุดเคร่ืองแบบนอ้ยที่สุด 
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 กกกกกกกกจากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ18-23 ปี เป็นนกัศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจะอยูท่ี่ 10,001-15,000 บาท อาศยัอยูท่ี่หอพกั 
  ในส่วนของพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านซกั-อบ-รีด พบวา่ความสะดวกคือเหตุผลที่ทาํให้
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านซกั-อบ-รีด โดยส่วนใหญ่แลว้จะเลือกใชบ้ริการแบบซกั-อบ-
รีด พจิารณา เลือกร้านจากคุณภาพของงาน  ส่วนจาํนวนผา้ที่นาํมาส่ง ในแต่ละคร้ัง คือ 10-20 ช้ิน 
โดยมาใชบ้ริการเดือนละ 4 -มากกวา่ 4 คร้ัง และเม่ือมองทางดา้นปัจจยัสาํคญัที่สุดที่ทาํใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัคงใชบ้ริการอยู่ ก็จะพบวา่ร้านอยูใ่กลบ้า้น/ที่ทาํงานเป็นปัจจยัที่สาํคญัที่สุด  
ในส่วนของแนวทางพฒันาการตลาดบริการร้านซกั-อบ-รีด พบวา่ชนิดของผา้ที่กลุ่มตวัอยา่งส่วน 
ใหญ่นาํมาซกั-อบ-รีด คือ เส้ือนกัศึกษา ในการเลือกอตัราค่าบริการกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกอตัรา 
ค่าบริการแบบเหมารายเดือน โดยที่อตัราค่าบริการแบบเหมารายเดือนที่กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชส่้วน
ใหญ่จะเป็นแบบ 50 ช้ิน 550 บาท และใชบ้ริการรับ-ส่งผา้ของทางร้าน ในดา้นของส่ือที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใชบ้ริการร้านซกั-อบ-รีดของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ เพือ่น คนรู้จกัแนะนาํ ส่วน
คูปองเงินสด คือ  การส่งเสริมการขายที่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบมากที่สุด บริการพเิศษที่กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่อยากใหมี้ คือ บริการซ่อมแซมเส้ือผา้ที่ชาํรุด สุดทา้ยในดา้นของการปรับปรุงกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่อยากใหป้รับปรุงบริการดา้นราคา และความสะอาดมากที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ความรู้เกี่ยวกับการตากผ้าและการรีดผ้า 
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ความรู้เกี่ยวกับการตากผ้าและการรีดผ้า 
เคล็ดลับการตากผ้า 
  1.การตากผา้สีไม่ควรตากแดดจดั เพราะจะทาํใหผ้า้สีซีดเร็ว ควรตากในที่ลมโกรกหรือที่มี
แดดราํไร และกลบัเอาผา้ดา้นในออกเช่นเดียวกนั 
 2.แขวนเส้ือผา้ หรือกางเกงและใชมื้อจดัรูปทรงดึงผา้เบาๆเพือ่ใหมี้รอยยบันอ้ยที่ สุดซ่ึงจะ
ทาํใหป้ระหยดัเวลาในการรีด 
 3.ผา้ที่ซกัดว้ยเคร่ืองซกัผา้ เม่ือซกัเสร็จแลว้สามารถนาํไปตากไดท้นัทีโดยผา้จะมีลกัษณะ
หมาดๆ ไม่อุม้นํ้ า เพราะวา่ผา่นกรรมวธีิเอานํ้ าออกจากผา้มาแลว้ 
 4.การตากเส้ือยดื ถุงน่อง ไม่ควรตากโดยวธีิแขวน สาํหรับเส้ือยดืควรวางพาดบนราวหล าย
เสน้ จะทาํใหเ้ส้ือไม่เสียรูปทรง 
 5.การตากผา้ดว้ยผา้ขนหนูหรือผา้เช็ดตวั ควรตากแดดและใหมี้ลมโกรก โดยวางพาดบน
ราวตากผา้ และใหใ้ชไ้มห้นีบเพือ่กนัการตกพื้น ผา้จะไม่เหม็น อบัช้ืน และปราศจากเช้ือรา 
 
เคล็ดลับการรีดผ้า 
  การรีดผา้เป็นการทาํผา้ใหเ้รียบโดยใชค้วามร้อนจากเตารีด โดยทัว่ไปมี 2 วธีิ คือ การรีดทบั 
ซ่ึงเป็นวธีิโดยใชเ้ตารีดยกทบัผา้ทีละส่วน วธีิการน้ีจะทาํใหผ้า้เรียบ เหมาะสาํหรับผา้ที่พถีิพถินัและ
เสียรูปทรงไดง้่าย ส่วนวธีิไถ  เป็นวธีิรีดผา้โดยใชมื้อไถไปมาตรงบริเวณที่ตอ้งการรีด วธีิน้ีจะทาํให้
รีดไดร้วดเร็ว ถา้รีดดว้ ยไฟแรง หรือรีดแรงๆ พื้นผวิของผา้อาจเสียหาย หรือเกิดรอยตาํหนิได ้หรือ
ทาํใหผ้า้เป็นมนัเฉพาะส่วนที่เป็นรอยพบัได ้เช่น ชายกระโปรง ปลายแขน  
  
เทคนิค ในการรีดผ้าให้เรียบ  
 ในการรีดผา้ใหเ้รียบ และมีอายกุารใชง้านยาวนาน ควรยดึหลกัดงัน้ี  
 1.ในการรีดผา้ ควรรีดผา้ที่มีคว ามช้ืน ซ่ึงจะทาํใหผ้า้เรียบกวา่การรีดผา้แหง้ เพราะวา่
ความช้ืนจะทาํใหเ้สน้ใยอ่อนตวั เม่ือถูกความร้อนจะทาํใหผ้า้เรียบ 
 2.เตรียมผา้ใหพ้ร้อม เส้ือผา้ใดที่ตอ้งพรมนํ้ าก่อนการรีดใหพ้รมนํ้ าและมว้นไว ้เพือ่จะได้
สะดวกในการรีด และไม่เสียเวลาในการรีดผา้ 
 3.เตรียมอุปกรณ์ในการรีดใหพ้ร้อม เช่น ไมแ้ขวนสาํหรับแขวนเส้ือที่รีดแลว้ ที่รองแขน
เส้ือ เป็นตน้ 
 4.เม่ือเสียบเตาใหม่ๆ อุณหภูมิเตารีดยงัไม่ร้อนมาก สามารถรีดผา้บางๆ เช่น ผา้เช็ดหนา้
ก่อนได ้
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 5.อยา่วางเตารีดที่มีความร้อนทิ้งไวบ้นผา้รองรีด หรือบนเส้ือที่กาํลงัรีด เพราะจะทาํใหผ้า้
เกิดรอยไหมไ้ด ้ 
 6.ในการรีดผา้สีควรรีดดา้นใน เพือ่ป้องกนัสีซีดหรือเก่าเร็ว ผา้ชนิดใดที่รีดดา้นในแลว้เรียบ
ถึงดา้นนอกก็ควรรีดดา้นใน เพราะจะทาํใหเ้น้ือผา้ไม่สึกหรอก สีผา้ไม่ซีดเร็ว ผา้บางชนิดเม่ือรีดดา้น
นอกบ่อยๆความร้อนจากเตารีดจะทาํใหเ้กิดความมนัเป็นแนวตามรอยตะเขบ็ มองดุแลว้ไม่สวยงาม 
 7.เม่ือรีดผา้ควรรีดส่วนประกอบทีละส่วนตามลาํดบั ดงัน้ี 
  - ควรรีดปก รีดตวั เส้ือดา้นหนา้ เส้ือดา้นหลงั และแขนเส้ือ 
  -การรีดกางเกง ควรรีดขอบเอว กระเป๋าขา และตวัดา้นหนา้และหลงั 
  -การรีดกระโปรง ควรรีดซบัใน ขอบตะเขบ็ และตวักระโปรงดา้นหนา้และหลงั 
 8.รีดผา้คร้ังเดียวหลายๆช้ิน หรือรีดคร้ังละมากๆ จะช่วยประหยดักระแสไฟฟ้ามากกวา่การ
รีดคร้ังละตวัหรือนอ้ยช้ิน 
 9.ถอดปลัก๊เตารีดเม่ือรีดเสร็จแลว้ทุกคร้ัง โดยหลงัจากถอดปลัก๊ ซ่ึงเตารีดยงัมีความร้อนอยู่
ควรรีดผา้ที่ไม่ตอ้งการความประณีตมากนกั และสามารถรีดไ ดป้ระมาณ 1 – 2 ตวั เช่นผา้ใส่อยูก่บั
บา้น ชุดนอน เส้ือเด็กอ่อน เป็นตน้ 
  10.ก่อนการรีดผา้ควรปรับอุณหภูมิใหเ้หมาะสมกบัชนิดของผา้ เช่น ผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ลินิน 
มีเน้ือหนาปานกลางใหรี้ดดว้ยความร้อนปานกลาง หรือใยสงัเคราะห์ควรรีดดว้ยความร้อนตํ่า  
โดยผา้แต่ละชนิดมีวธีิรีดต่างกนัดงัน้ี 
dddddddd dddddddd •เส้ือผ้าฝ้ายไทย สีมกัซีดง่าย เวลารีดใหรี้ดดา้นในผา้ฝ้ายที่มีลายจิกหรือสอด
ไหมใหล้ายเรียบ จากนั้นวางผา้สีขาวทบัขา้งบนโดยพรมนํ้ าบนผา้สีขาวก่อนแลว้จึงรีดผา้ตามปกติ 
ผา้จะไดไ้ม่เป็นขน  
กกกกกกกก • ผ้าลูกไม้ที่แสนจะบอบบางและตอ้งการการดูแลเป็นพเิศษ เวลารีดผา้ลูกไมไ้ม่
ควรใชไ้ฟแรง ควรใชผ้า้หนาๆ วางทบัไวด้า้นบนผา้ลูกไมอี้กชั้นหน่ึง เพือ่ป้องกนัการเกิดรอยไหม้
และรอยยน่บนผา้ลูกไม ้ 
กกกกกกกก dddddddd • การรีดผ้าอัดกลีบ ใหว้างและจดัผา้อดักลีบใหเ้ขา้ที่ ฉีดนํ้ าพรมนิดหน่อย 
แลว้เอาผา้สีขาว ประเภทผา้มสัลินซ่ึงบางและแหง้ง่ายปูทบัลงไป แลว้ใชเ้ตารีดระดบัไฟร้อนสกันิด 
รีดกลบัไปกลบัมาหลายๆ คร้ัง จนผา้สีขาวขา้งบนแหง้ วธีิน้ีจะทาํใหก้ลีบผา้คมตามที่ตอ้งการ แต่ถา้
เป็นผา้จอร์เจียอดักลีบก็ไม่ควรใชไ้ฟแรงนกั  
กกกกกกกก dddddddd • ผ้าไหมที่ยับมาก ใหพ้รมนํ้ าหรือฉีดนํ้ ายาหมาดๆ แลว้พบัใส่ถุงพลาสติกให้
เรียบร้อย จากนั้น นาํไปวางไวใ้นช่องแช่แขง็ของตูเ้ยน็ประมาณ 10 นาท ีแลว้จึงนาํผา้ไหมออกมารีด 
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จะทาํใหรี้ดผา้ไหมไดเ้รียบและรีดไดง้่ายขึ้น ซ่ึงการรีดผา้ไหม ผา้ขนสตัว ์ ผา้ใยสงัเคราะห์ ควรรีด
ดา้นในของผา้ เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดรอยวาวหรือรอยด่างบนผา้  
กกกกกกกก dddddddd • กางเกงที่มีรอยยับที่ขอบกางเกง ถา้ตอ้งการใหเ้รียบและอยูค่งทน ใหใ้ชเ้ศษ
สบู่ถูที่รอยพบั ดา้นในเล็กนอ้ยก่อนทาํการรีด จะทาํใหก้างเกงเรียบสวย  
กกกกกกกก dddddddd• เนคไทของคุณผู้ชาย ถา้ตอ้งการรีดใหเ้รียบ เวลาผกูแลว้เน๊ียบดูดี ใหต้ดั
กระดาษแขง็ขนาด เล็กกวา่เนคไทเล็กนอ้ย พอสอดเขา้ไปในเนคไทได ้ จากนั้นใชผ้า้ชุบนํ้ าพอ
หมาดๆ คลุมเนคไทไว ้แลว้รีดเนคไทตามปกติดว้ยความร้อนปานกลาง  
กกกกกกกก dddddddd• การรีดกระโปรงจีบรอบตัว ใหใ้ชก๊ิ้บดาํหนีบรอยจีบแต่ละรอยไว  ้แลว้จึงรีด
ผา้ ก๊ิบดาํที่หนีบ  
กกกกกกกก dddddddd• เส้ือเช้ิต เป็นเส้ือที่เวลาสวมใส่ส่วนใหญ่จะเก็บชายเส้ือไวใ้นกางเกง  ดงันั้น
เวลารีดเส้ือเช้ิต จึงไม่ตอ้งรีดเนน้ส่วนชายเส้ือมากนกั เพือ่จะไดไ้ม่เปลืองแรงในการรีดผา้ 
 
ขอ้ควรปฏิบตัิเม่ืออบผา้  
  - ควรแยกประเภทผา้ ป้องกนัผา้สีตก และลดเวลาในการอบ 

 - ควรป่ันผา้หมาดๆก่อนใส่เคร่ืองอบผา้ เพือ่ลดกาํลงัไฟ และเวลาในการอบ
ผา้ 

 - ไม่ควรใส่ผา้มากเกินไป เพราะอาจทาํใหผ้า้ดา้นนอกแหง้แต่ดา้นในยงัช้ืน 
 -นาํผา้ออกจากเคร่ืองอบทนัทีที่เคร่ืองหยดุทาํงาน เพราะถา้ปล่อยไวผ้า้จะ

เกิดรอยยบั ผา้ที่อบไม่ไดค้ือ ผา้ขนสตัว ์ผา้ ใยแกว้ ผา้ไนลอน เส้ือหนงั ผา้ทาํจากพลาสติกหรือยาง 
เพราะเคร่ืองอบผา้จะทาํใหสี้ เน้ือผา้และรูปทรงเสียได ้ 
 
ขอ้ควรปฏิบตัิเม่ือรีดผา้ 
   - หากไม่ทราบชนิดของผา้ควร ทดลองรีดบนส่วนของผา้ที่พน้จากสายตา
ก่อน  
   - เร่ิมตน้รีด ควรรีดผา้ที่ใชอุ้ณหภูมิตํ่าสุดก่อน 
   - ไม่ควรใชไ้ฟแรงจนเกินไป เพราะจะทาํใหผ้า้เหลืองได ้ 
   - ควรใชผ้า้ขาวปิดทบัก่อนรีดผา้ สาํหรับผา้สีเขม้ ส่วนผา้ขนสตัว ์หรือเส้ือ
ไหมพรม รีดโดยพน่ไอนํ้ าจะทาํใหผ้า้เรียบขึ้นได ้และผา้สกัหลาดกลบัดา้นในออกใชพ้น่ไอนํ้ า 

  - ถา้เป็นผา้เน้ือบาง ควรใชผ้า้ขาวบางชุบนํ้ าหมาดๆวางทับแลว้รีด จะช่วยให้
ผา้ไม่เสียหายและรีดง่ายขึ้น 
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    หลงัจากรีดเสร็จแลว้นาํไปแขวนใส่ไม ้หรือใส่ถุง หากมีผา้จาํนวนมาก อา
จะทาํใหผ้า้สลบักนัได ้ดงันั้น จึงตอ้งมีการติดบิลไวท้ี่ไมแ้ขวน หรือถุงใส่ผา้ จากนั้นพนกังานจะทาํ
การตรวจนบัผา้ทั้งหมดอีกคร้ังก่อนรอเตรียมจดัส่งให้ลูกคา้ 
 
ภาพที่1 วธีิการผบัผา้ 

 
 
ภาพที่2 วธีิการพบัเส้ือ 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 วกีารพบัเส้ือ 
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ภาพที่ 4 วธีิการพบักระโปรง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ 
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เคร่ืองซักผ้า 

 

รายละเอียด: - ขนาดความจุ ซกัอยา่งเดียว 7.5 กิโลกรัม  
  - รอบป่ันหมาดสูงสุด 800 รอบต่อนาท ี 
  - โปรแกรมการป่ันหมาดตั้งแต่ 400, 600, 800, 1000 และไม่ป่ันหมาด  
  - ระบบการซกัเทคโนโลยอีจัฉริยะ (Intelligent Washing System) ช่วยคาํนวณการซกัตั้งแต่
ตน้จนจบเพยีงปลายน้ิวสมัผสั  
  - Sud Detection ตรวจจบัปริมาณฟอง และเพิม่การชาํระลา้งอตัโนมติัพร้อมระบบAuto 
Balance ปรับสมดุลของถงัตลอดการซกั  
  - การทาํงานต่อเน่ืองแมไ้ฟดบั (Auto Restart)  
  - โปรแกรมป้องกนัการเปล่ียนแปลงขณะซกั (Child Lock)  
  - ตั้งเวลาซกัล่วงหนา้ตั้งแต่ 3-19ชัว่โมง  
  - ประตูเปิดกวา้ง 180 องศา  
  - ปุ่ มเลือกโปรแกรมแบบอิเลคโทรนิค (Jog Dial)  
  - ขนาด 550x530x812 มม. (ไม่รวมกล่อง)  
  - หนกั 64 กิโลกรัม (ไม่รวมกล่อง) 
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รายละเอียด: - ขนาดความจุ ซกัอยา่งเดียว 10.2 กิโลกรัม  
  - รอบป่ันหมาดสูงสุด 1200 รอบต่อนาท ี 
  - หนา้จอ LED  
  - เทคโนโลยล่ีาสุดระบบพลงัไอนํ้ าร้อนสูง Steam Direct Drive Steam Allergy Care พลงั
ไอนํ้ าบริสุทธ์ิช่วยขจดัสารที่ก่อใหเ้กิดภูมิแพใ้นเน้ือผา้อยา่งหมดจด 
  - Steam Refresh ระบบไอนํ้ าร้อนสะดวกสบายในการขจดักล่ินอบัและรอยยบัในเน้ือผา้แม้
ในเวลาเร่งรีบ  
  - ระบบมอเตอร์ Direct Drive ทนทาน ประหยดั เงียบสนิท  
  - Dual Spray System ระบบการสเปรยน์ํ้ าและไอนํ้ าคู่กนัเพือ่ช่วยในการแตกตวัของ
ผงซกัฟอก ช่วยขจดัเศษผงซกัฟอกตกคา้งที่ตวัถงัและเส้ือผา้  
  - การทาํงานต่อเน่ืองแมไ้ฟดบั (Auto Restart)  
  - โปรแกรมป้องกนัการเปล่ียนแปลงขณะซกั (Child Lock) 
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เคร่ืองอบผ้า 

 

รายละเอียด: ความจุ 10.1 กิโลกรัม  
ตวัถงัภายในเคลือบโพลีเมอร์ที่ทนความร้อนสูงเป็นพเิศษ 
แผน่กั้นพเิศษที่หมุนและคล่ีผา้เพือ่ช่วยใหผ้า้แหง้โดยไม่ยบัยน่  
โปรแกรมการอบผา้ 5 ระดบั 
โปรแกรมพร้อมฟังกช์ัน่ FLUFF AIR โดยไม่ใชค้วามร้อน 

สามารถเลือกอุณหภูมิในการซกัได ้3 ระดบั 
 
เตารีดไอน ้า 

 

รายละเอียด: เตารีดไอนํ้ าอุตสาหกรรมสาํหรับงานซกัรีด  
model 9000 รีดง่าย รีดเรียบ ไม่ตอ้งเติมนํ้ าบ่อย รีดไดต้่อเน่ือง ราคาเพยีง 8900 บาท  
แรงดนัไอนํ้ า 4 บาร์  
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โต๊ะรีดผ้า 

 

ถังใส่ผ้าพร้อมล้อเลื่อน 

 

ราวแขวนผ้า 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอย่าง ใบตรวจเช็คเส้ือผ้าของลูกค้า 
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ตวัอยา่งใบตรวจเช็คเส้ือผา้ของลูกคา้ 
  ช่ือร้าน..................   
      
 ช่ือลูกค้า............................. รหสัสมาชิก............. 
 สถานที่ส่ง............................. วันที่.................... 
 สัญลักษณ์ที่ใช้.......................   
ล าดับ   รายการ   จ านวน ราคา 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
รวม           
      
ลายมือช่ือลูกค้า...............................   
ลายมือช่ือผู้ตรวจรับ...........................   
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ประวัติผู้เขียน 

 
ช่ือ- สกลุ    นางสาวพรรณนภสั เบญจมงคลกุล 

ที่อยู่      65/527 ซอยเอกชยั 80/2 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน 
    กรุงเทพมหานคร 10150 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2545 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
จากโรงเรียนวดัราชโอรส จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

พ.ศ.2547 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
จากโรงเรียนวดัราชโอรส จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2551  กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 


