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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 

  WASHING MACHINE เป็นธุรกิจให้บริการท าความสะอาดเสื้ อผ้าด้วยเคร่ืองซักผ้าหยอด

เหรียญเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 ที่ต้องการ

ความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน ผู้ประกอบการเหน็ว่าภายในโครงการบ้านเอื้ ออาทรยังมีผู้ให้บริการ

เคร่ืองซักผ้าไม่เพียงพอกับจ านวนผู้อยู่อาศัยและท าเลที่ต้ังจะเป็นโอกาสในการด าเนินธุรกิจเคร่ืองซักผ้า

หยอดเหรียญในบริเวณดังกล่าวได้ 

  โครงการบ้านเอื้ ออาทรบางบัวทอง 1 เป็นอาคารชุด 5 ช้ัน มีจ านวนห้องชุดทั้งหมด 2,724 

ห้อง ในปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยในโครงการเป็นจ านวนมากทั้งผู้ที่ซ้ือเพ่ืออยู่เองและเช่าอยู่อาศัย มีห้องว่าง

เหลือเพียง 432 ห้องจากทั้งหมด ซ่ึงมีความหนาแน่นของประชากรสูง โดยที่ขนาดของห้องชุดมีขนาด

เพียง 24 ตารางเมตร และ 33 ตารางเมตร  อีกทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยถึง

ปานกลาง ด้วยขนาดของห้องชุดและก าลังการซ้ือท าให้ไม่สามารถมีเคร่ืองซักผ้าส่วนตัวไว้ภายในห้องพักได้ 

เน่ืองจากจะท าให้ห้องคับแคบมากข้ึน พ้ืนที่ใช้สอยน้อยลงและยังเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายในการหาซ้ือเคร่ืองซัก

ผ้าเป็นเงินจ านวนมาก เคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญจึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 ได้ 

  ดังน้ันผู้ก่อต้ังกจิการจึงมองเหน็โอกาสที่ได้รับจากการก่อต้ังกิจการน้ี โดยจะเน้นการใช้กลยุทธ์

การสร้างความแตกต่าง (Differentiation strategy) และกลยุทธ์การตอบสนองที่รวดเรว็ (Quick response 

strategy) โดยจะเพ่ิมความสะดวกและประหยัดเวลาให้กับลูกค้า และก าหนดการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์

เป็น “สะดวก ฉับไว มั่นใจในความสะอาด” 

  กิจการใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ น 300,000 บาท ซ่ึงเงินลงทุนมาจากเจ้าของกิจการทั้งหมด การ

บริหารกิจการคาดว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณเดือนละ 320 คน โดยแต่ละคนใช้บริการคนละ 7 

คร้ังต่อเดือน ซ่ึงจะมีรายได้จากการขายและให้บริการ 69,000 บาทต่อเดือน ส่วนของต้นทุนคงที่และแปร

ผัน 48,685 บาทต่อเดือน ระยะเวลาของการคืนทุน 1 ปี 3 เดือน 
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2. ความเป็นมาของธุรกิจ 

  ร้านเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ “WASHING MACHINE” ผู้ก่อตั้งเลง็เหน็ถึงในปัจจุบันวิถี

การด าเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมีความเร่งรีบมากขึ้น ดังจะเหน็ได้จากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนร้านอาหาร 

ร้านสะดวกซ้ือ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความ

สะดวกสบายมากในชีวิตประจ าวันท าให้พฤติกรรมการซักผ้าของผู้บริโภคต้องการทุ่นแรงในการซักจึงนิยม

ที่จะใช้เคร่ืองซักผ้ากนัมากข้ึนแทนการซักด้วยมือ ธุรกจิร้านเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญเป็นอีกธุรกิจหน่ึงที่มี

ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน เน่ืองจากงานซักเสื้อผ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนเพ่ือให้ได้

เสื้อผ้าที่สะอาด ท าให้คนส่วนใหญ่ที่ชอบความสะดวกสบายไม่นิยมซักผ้าด้วยตนเอง 

  ลักษณะของโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทองเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีคนอยู่อาศัยเป็นจ านวน

มากราคาห้องถูก ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่จึงเป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ก าลังซ้ือยังมีไม่มากนัก จึงเป็น

ท าเลที่ดีเหมาะแก่การเข้าไปลงทุนของธุรกจิเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งขันรายเดิมอยู่บ้าง

แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและนอกจากน้ัน WASHING MACHINE มีการให้บริการที่แตกต่าง 

โดยเน้นความสะดวกสบายที่มากกว่าสามารถแข่งขันและดึงส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดน้ี 

  ร้าน “WASHING MACHINE” มีรูปแบบธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียว เปิดบริการเคร่ืองซักผ้า

หยอดเหรียญ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 21.00 น. ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 33 ตารางเมตร บริเวณช้ัน 1 

ของอาคาร ปรับเปล่ียนรูปลักษณะเดิมของก าแพงและประตูด้านหน้าเป็นกระจกใสสามารถมองทะลุเข้ามา

จากภายนอกและภายในได้ชัดเจน ทาสีก าแพงด้วยสีฟ้าอ่อนให้มองดูสะอาดน่าใช้บริการ มีแสงสว่าง

เพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวกเพ่ือป้องกันความอับช้ืน ภายในห้องติดตั้งเคร่ืองซักผ้าขนาดเล็ก (6.5 

กิโลกรัม) จ านวน 6 เคร่ือง ขนาดใหญ่ (11 กิโลกรัม) จ านวน 3 เคร่ือง เคร่ืองอบผ้า จ านวน 1 เคร่ือง 

และโตะ๊แคชเชียร์ 1 โตะ๊ต้ังบริเวณด้านหน้าร้านเพ่ือสะดวกในการติดต่อรับส่งเสื้อผ้าและช าระเงินมีพ้ืนที่

พักเสื้ อผ้าส าหรับเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าอย่างเป็นสัดส่วนเพ่ือความเป็นระเบียบ สวยงาม และป้องกัน

เสื้อผ้าของลูกค้าสญูหายหรือปะปนกนั และคาดว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการขั้นต ่าสดุประมาณ 50 คร้ังต่อวัน 

 

3. สินคา้และบริการ 

  ร้าน “WASHING MACHINE” ให้บริการเคร่ืองซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญค่าบริการ

จะต่างกันที่ขนาดของเคร่ือง ต้ังแต่ 9 กก. 14 กก. 18 กก. และ 27 กก. รวมถึงอุณหภมูิของน า้ ถ้าใช้น า้

เยน็ธรรมดากับขนาดเคร่ือง 9 กก. จะเร่ิมต้นที่ 40 บาท ซักเยอะขึ้นใช้เคร่ืองขนาด 14 กก. กเ็พ่ิมอีก 20 

บาท ใช้เคร่ืองขนาด 18 กก. เพ่ิมอีก 10 บาท ไปจนถึง 140 บาท กับขนาดเคร่ือง 27 กก. หากเลือกซัก

ด้วยน า้ร้อน แต่โดยทั่วไปหากเราซักผ้าสัปดาห์ละคร้ัง ปริมาณผ้าจะอยู่ที่ขนาด 9 กก. และซักด้วยน า้เยน็

(ปกติ) จะราคา 40 บาท (ไม่รวมอบผ้า) ถ้าเทียบกับการซักด้วยเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญแบบ 

Consumer grade ราคาเฉล่ียกต็กอยู่ที่ประมาณ 30 – 60 บาท (แล้วแต่รุ่น,แบรนด์,ความจุ) ซ่ึงค่าบริการ

จะไม่ต่างกันมาก แต่พลังซัก ฟังก์ช่ัน และขนาดเคร่ืองที่รองรับ นับว่าคุ้มค่าและต่างกันมากอยู่ ทั้งน้ีก็

ขึ้นอยู่กบัความสะดวกของคุณเองด้วย 



 
ภาพที่ 3.1 ตราสญัลักษณ์ 

 

4. วิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

  ธุรกิจร้านซักรีดเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมืองและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ

ความสะดวกสบายที่อาศัยอยู่ตามแหล่งย่านชุมชนเมืองใหญ่ คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าทั้งในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล ห้างสรรพสินค้า หอพักนักศึกษา และชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย 

(Expat) ตลอดจนนักเดินทางแนว Backpacker โดยเฉพาะร้านซักผ้าหยอดเหรียญที่มีความยืดหยุ่นในการ

ให้บริการ เช่น การให้บริการ 24 ชม. ขนาดความหลากหลายของเคร่ืองซักผ้า ท าเลที่ต้ังที่เข้าถึงง่าย และมี

การน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการให้บริการของลูกค้าผ่าน Application โดยเช่ือมต่อกับเคร่ืองซักผ้าเพ่ือ

แจ้งเตือนต าแหน่งเคร่ืองซักผ้าที่ว่างอยู่ แจ้งเตือนเม่ือซักผ้าเสร็จ และการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ตลอดจนยกระดับการบริหารจัดการให้แก่เจ้าของร้านโดยสามารถควบคุมและเฝ้าดูการท างานของเคร่ือง

ต่างๆ เช่น สถานะของเคร่ืองซักผ้า จ านวนเงินที่อยู่ในเคร่ือง โดยแสดงผลแบบ Real Time เพ่ือช่วย

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค สามารถน าไปประเมินผลและวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นการให้บริการแบบ Self-Service จึงไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานประจ าที่ร้านเป็น

จ านวนมาก (ฐานเศรษฐกจิ, 2561) 

  แม้เราจะคุ้นเคยกับเจ้าเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญกันมาเป็นสิบปีแล้ว โดยเฉพาะตามหอพัก 

ตามคอนโดฯ ที่มักจะมีต้ังเอาไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกผู้พักอาศัย แต่ปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่

ผ่านมาน้ี ธุรกจิ “ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ 24 ช่ัวโมง” หรือบางคนอาจจะเคยได้ยินในช่ือ “ร้านสะดวกซัก” 

กลายมาเป็นอกีหน่ึงธุรกจิที่ได้รับความสนใจและเติบโตเป็นเทา่ตัว โดยเฉพาะความเคล่ือนไหวของแบรนด์

ใหญ่ๆ ที่เร่ิมกระโดดเข้ามาในธุรกจิน้ีด้วยเช่นกนั 

  ขณะที่การเติบโตอย่างร้อนแรงของธุรกจิน้ี มีแรงขับเคล่ือนมาจากสองฟาก ทั้งจากผู้บริโภคเอง 

โดยเฉพาะการขยายตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ และต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น ทั้งในแง่

ของการไม่ต้องมาน่ังซัก หรือตากผ้าเอง ท าให้มีเวลาเหลือเพ่ือไปท าสิ่งต่างๆ ได้มากข้ึน ความประหยัดที่

ไม่ต้องลงทุนซ้ือเคร่ืองซักผ้าราคาหลักหม่ืน โดยเฉพาะเวลาเสียแล้วหาอะไหล่เปล่ียนได้ยาก และมีราคา

แพงไม่ต่างจากการซ้ือเคร่ืองใหม่ การมีบริการเหล่าน้ีจะช่วยลดความกังวลหรือไม่เป็นภาระในกรณีที่

เคร่ืองอาจจะมีปัญหาหรือต้องซ่อมบ ารุง รวมไปถึงข้อจ ากัดเร่ืองของพ้ืนที่อยู่อาศัยของคนในปัจจุบันที่

มักจะอยู่ตามคอนโดหรืออะพาร์ทเมนต์ ขณะที่เคร่ืองซักผ้าเองมักจะมีขนาดที่ค่อนข้างกินพ้ืนที่อยู่

พอสมควร ประกอบกับการเปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ท าให้สามารถเลือกเวลาที่ต้องการมาซักผ้าได้

ตามสะดวก 

 



 4.1 การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 
  1. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่  

  ธุรกิจน้ีใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการลงทุนไม่มาก รวมทั้งต้นทุนการบริการในแต่ละร้านไม่

แตกต่างกันมาก จึงท าให้คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามานุรกจได้ง่าย ท าให้ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่อยู่

ในระดับสงู 

  2. อ านาจต่อรองของผู้ผลิต  

  อ านาจต่อรองของผู้ผลิตในธุรกิจน้ีอยู่ในระดับต ่า เน่ืองจากในประเทศไทยมีจ านวนผู้ผลิต

สนิค้าจ าพวกน า้ยาซักผ้าเป็นจ านวนมาก เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่าย ท าให้มีอ านาจต่อรองในระดับสงู 

  3. อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ 

  อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือมีสูง เพราะมีธุรกิจที่ให้บริการในประเภทเดียวกันจ านวนมาก ท าให้

ลูกค้าสามารถเปรียบเทยีบบริการและเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ ซ่ึงทางร้าน 

  4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

  การแข่งขันในธุรกิจให้บริการสัตว์เล้ียงค่อนข้างสูง ซ่ึงขึ้ นอยู่กับความต้องการของผู้เล้ียงสัตว์ 

ดังน้ันเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความ

จงรักภักดีต่อสินค้าและบริการของทางร้าน “WASHING MACHINE” ได้แก้ปัญหาโดยวิธีการจัดท า

โปรโมช่ัน และชูจุดเด่นของร้านในด้านความรวดเรว็ในการใช้บริการซักผ้าแต่ละคร้ัง 

  5. ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน   

  สิ่งทดแทนคือ การซักผ้าด้วยตนเอง แต่เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เน้นความ

สะดวกสบายเพ่ือปลดลอ็กให้ตัวเองสนุกับชีวิตได้มากข้ึน และไม่ชอบซ้ือทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุน

มาก ธุรกจิเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ  24  ช่ัวโมงเข้ามาตอบโจทย์คนกลุ่มน้ีโดยตรง ช่วยให้พวกเขาไม่ต้อง

เสียเงินหลักหม่ืนซ้ือเคร่ืองซักผ้า วุ่นวายกับการหาอะไหล่ซ่อมบ ารุง หรือเสียพ้ืนที่ในห้องพักให้กับเคร่ือง

ซักผ้า น่ีจึงเป็นโอกาสทางธุรกจิของร้าน “WASHING MACHINE” 

 

5. แผนการบริหารจดัการองคก์ร 

 

 
 

รูปที่ 5.1 แผนผังองค์กร 

ผูจ้ดัการ / เจา้ของกิจการ 

พนกังานบรกิาร พนกังานบรกิาร 



 

 5.1 หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากร 

  5.1.1 งานฝ่ายบริหารมีเจ้าของกิจการเป็นผู้จัดการร้าน “Washing Machine” ท าหน้าที่

รับผิดชอบในส่วนของฝ่ายบริหารต่างๆ ดังน้ี  

    1) บริหารงานบุคคล ที่จะต้องก าหนดจ านวน ลักษณะ คุณสมบัติ คัดสรรบุคลากรที่มี

เหมาะสม เข้ามาปฏบัิติงาน  

   2) การตลาด ที่จะต้องวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า รวมถึงวางแผนส่งเสริมการตลาด 

   3) การเงิน ที่จะต้องจัดหาเงินมาลงทุนและวางแผนการเงิน   

    4) บัญชี ที่จะต้องจัดท าบัญชีภายในร้าน    

    จากบทบาทของเจ้าของกิจการที่มีมากมายและเป็นผู้ต้องตัดสินใจทุกอย่างในร้านจึง

ต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจในงานของแต่ละฝ่าย และโดยเฉพาะเร่ืองของความเป็นผู้น า เพ่ือที่จะ

น าพาองค์การให้บรรลุสู่เป้าหมายได้ส าเรจ็  

  5.1.2  ฝ่ายบริการ ท าหน้าที่คอยให้บริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า รวมถึงดูแล

ความสะอาดเรียบร้อยของร้านให้พร้อมบริการลูกค้าตลอดเวลา  

    จุดเด่นของการจัดองค์การแบบโครงสร้างอย่างง่าย คืองานเป็นสัดส่วนมีความคล่องตัว

ในการถ่ายทอดค าสั่งเพ่ิมความรวดเรว็ในการบริหารงานการตัดสินใจมาจากทศิทางเดียวคือเจ้าของกิจการ 

องค์การสามารถปรับตัวได้ง่ายตามสถานการณ์ เมื่อพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะพนักงานสามารถพูดคุย

กับเจ้าของกิจการได้โดยตรง ดังน้ันจึงสรุปว่าจากการจัดโครงสร้างองค์การอย่างง่ายมีความเหมาะกับร้าน

เคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ “WASHING MACHINE” มากที่สดุ 

 5.2  วิสยัทศัน์ 

  เป็นผู้น าให้บริการเคร่ืองซักผ้าอตัโนมัติแบบหยอดเหรียญที่มีมาตรฐานราคาเหมาะสม 

 5.3 พันธกจิ 

  1. รักษามาตรฐานคุณภาพการบริการเพ่ือให้ลูกค้าเกดิความพึงพอใจสงูสดุ 

  2. บริการรวดเรว็ ทนัใจ 

  3. ด าเนินกจิการโดยค านึงถึงสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

  

6. แผนการตลาด 

 6.1  ด้านสนิค้าและบริการผลิตภัณฑ ์(Product and Service) 

    “WASHING MACHINE” มีอุปกรณ์และเคร่ืองจักรที่ทนัสมัย มีพนักงานคอยท าความสะอาด 

ดูแลอยู่เสมอ และยังลดเวลาในการซักผ้าไปได้มาก จากปกติ 1 ช่ัวโมง ลดลงเหลือแค่ไม่ถึง 30 นาที

เท่าน้ัน มากไปกว่าน้ันยังมีขนาดของเคร่ืองซักผ้า บรรจุน ้าหนักตั้งแต่ 9 kg. ไปจนถึง 17 kg. ให้

ผู้ใช้บริการได้เลือกตามความเหมาะสมอีกด้วย ผู้ใช้บริการยังสามารถเลือก อุณหภมิูของน า้ที่ใช้ในการซัก 

โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ น า้เยน็ น า้อุ่น และน า้ร้อน ทางร้านแนะน าว่า ถ้าเสื้อผ้าสกปรกมากให้ใช้น า้ร้อน

ซัก ผ้าจะสะอาดมากกว่า ซ่ึงผู้เขียนได้ลองซักน า้ร้อน กับเสื้อผ้าที่สกปรกเช่นเลอะปากกา พอซักเสรจ็แล้ว 



คราบปากกากห็ายไปจริง ๆ ค่ะ ระหว่างที่น่ังรอซักผ้า ถึงแม้จะเพียงแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ ทางร้านกมี็บริการ 

FREE WIFI ด้วย และยังมีมุมจัดไว้ให้น่ังรอ นอกจากเคร่ืองซักผ้าที่มีความทนัสมัยแล้ว ที่น่ียังมีให้บริการ

อบผ้า ด้วยความร้อนเพ่ือค่าเช้ือโรค และเหมาะส าหรับหน้าฝนที่ก  าลังจะมาถึง การอบผ้าใช้เวลาเพียงแค่ 

24 นาทีเท่าน้ัน และผู้ใช้บริการสามารถต่อเวลา ได้ตามความต้องการ กท็ าให้ผ้าแห้ง สามารถรีดและพับ

เกบ็ในตู้ได้เลย เพ่ิมความสะดวกสะบายขึ้นเยอะเลยค่ะ และวิธกีารซักผ้าของทางร้านกไ็ม่ยุ่งยาก  

 6.2  ด้านราคา (Price) 

  มีการตั้งราคาในระดับเดียวกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน โดยมีราคาตั้งแต่ 40-80 บาท ทุก

เคร่ืองผ่านการซักด้วยน า้อุ่น น า้เยน็ และน า้ร้อนเพ่ือฆ่าเช้ือโรค แต่เม่ือเทียบกับมาตรฐานและคุณภาพที่

ร้านอื่นไม่สามารถท าได้ กเ็ป็นราคาที่คุ้มค่าส าหรับลูกค้า  

 6.3 ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) 

  หัวใจส าคัญของการตั้งเคร่ืองซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ คือ “ท าเล” ต้องเป็นย่านที่มี

ผู้คนอาศัยอยู่จ านวนมาก ย่ิงคนพลุกพล่านเท่าไหร่ กย่ิ็งมีโอกาสท าก าไรได้เยอะ เช่น ชุมชน คอนโด หรือ

หอพักย่านมหาวิทยาลัย หลังจากน้ันคงเป็นเร่ืองของเงินลงทุน มีมาก มีน้อย กเ็ลือกลงทุนได้ตามก าลัง ที่

เหมาะสม พอดีกับท าเล กลุ่มลูกค้าและการใช้งาน ซ่ึงร้านเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ “WASHING 

MACHINE” อยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 ซ่ึงเป็นแหล่งชุมชน มีประชากรอาศัยเป็นจ านวน

มาก มีการตกแต่งหน้าร้านเป็นระเบียบ มองดูสะอาดตา 

 6.4  ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

  ทางร้านได้มีการท าการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้จัก ในช่วงการเปิดร้านใหม่ต้องท า

การแนะน าตัวให้ลูกค้า หรือ กลุ่มเป้าหมายให้รู้จักและประทบัใจในคร้ังแรก และในปัจจุบันทางร้านได้มี

การจัดท าการส่งเสริมการตลาด โดยโปรโมชันว่า ต้ังแต่ช่วงเที่ยงคืนถึง 6 โมงเช้าราคาซัก จะลด 50% เช่น 

ปริมาณ 10 กิโลกรัมจากราคา 40 บาทเหลือ 20 บาท และทุกวันพุธจะลดราคา 20 บาท เฉพาะซักจะมี

ขนาดน า้หนักกี่กโิลกล็ด 20 บาท 

 

7. แผนการผลิตและการด าเนนิงาน 

 7.1  สถานที่ต้ังของร้าน 

  “WASHING MACHINE” ตั้งอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 ถ.บางกรวย-ไทร

น้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี อยู่ในท าเลที่ต้ังที่ดีเป็นแหล่งชุมชน แหล่งวัยท างานที่ต้อง

ออกไปท างานนอกบ้าน มีประชากรอยู่เป็นจ านวนมาก อยู่ใกล้ถนนใหญ่ และไม่ค่อยมีร้านเคร่ืองซักผ้า

อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญมากนัก มีเพียงร้านซักอบรีดไม่มากนัก ซ่ึงไม่สะอาดสักเท่าไหร่ จึงท าให้เป็น

โอกาสของทางร้านเมื่อพิจารณาแล้วบริเวรโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสม

ในการจัดตั้งร้านเคร่ืองซักผ้าอตัโนมัติแบบหยอดเหรียญ 

 7.2  ขั้นตอนการใช้บริการ 

  ฝ่ายบริการท าการต้อนรับและให้ค าแนะน าลูกค้า หากลูกค้าไม่มีเหรียญส าหรับการหยอด

เคร่ืองซักผ้าสามารถแลกเหรียญที่พนักงานก่อนได้ หากลูกค้าไม่ได้รับการบริการทนัทเีน่ืองจากเคร่ืองซัก

ผ้าเตม็ ผู้มาใช้บริการจะเข้ามาในระบบแถวคอย (Queuing System) โดยใช้เกณฑ์มาก่อนได้รับบริการ



ก่อน (First Come First Served) และเมื่อถึงคิวจึงน าเสื้อผ้าเข้าเคร่ืองซักผ้าเพ่ือป่ันท าความสะอาดและ

เมื่อเคร่ืองซักผ้าท างานเสร็จแล้วจึงน าออกจากเคร่ืองซักผ้าเพ่ือรอลูกค้ามารับหรือจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า

เพ่ือให้เคร่ืองซักผ้าสามารถให้บริการลูกค้าคนถัดไปได้ทนัที 

 

8. แผนการเงิน 

  งบประมาณการลงทุนของร้านเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ “Washing Machine” ใช้เงินลงทุนใน

โครงการ 300,000 บาท โดยเงินลงทุนทั้งหมดเป็นของเจ้าของ แบ่งเป็นสินทรัพย์ เช่น เคร่ืองซักผ้า 

เคร่ืองอบผ้า โตะ๊ เก้าอี้  และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกจิการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณ 3 เดือนแรก  

 

9. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

  ร้านเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ “WASHING MACHINE” มีการเตรียมแผนฉุกเฉินเพ่ือรับมือ

กับสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต เพ่ือให้กิจการสามารถด าเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทนัท่วงทเีหมาะกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ทางร้านได้

เตรียมแผนส ารองไว้ดังน้ี 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 

  เหตุการณ์ที่ยอดขายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรณีผลประกอบการไม่เป็นตามเป้าหมายที่

วางไว้ ร้าน WASHING MACHINE จะปรับแผนการตลาดโดยเน้นการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดมาก

ขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกค้าและรายได้ เช่น เพ่ิมการประชาสมัพันธผ่์านสื่อต่าง ทั้งใบปลิวแนะน าร้านและการ

โฆษณาผ่านเสียงตามสายของชุมชนเพ่ือให้ลูกค้ารู้จักร้าน WASHING MACHINE ดีย่ิงขึ้น ดึงดูดลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย หรือการจัดรายการส่งเสริมการขายให้แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น รับน า้ยาปรับผ้านุ่มฟรีส าหรับ

ลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ เพ่ือกระตุ้นยอดขายอีกทั้งยังช่วยถัวเฉล่ียลูกค้าไม่กระจุกตัว

ในช่วงเสาร์อาทติย์ที่มีคนใช้บริการเยอะ 

  คู่แข่งขันเพ่ิมขึ้น หากกิจการมีคู่แข่งขันรายใหม่เพ่ิมขึ้น กิจการจะท าการประเมินสถานการณ์

การแข่งขันใหม่เพ่ือให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่งขันแต่ละรายแล้วน ามาวิเคราะห์ว่าปัจจุบันกิจการ

อยู่ ณ ต าแหน่งใด และน าจุดเด่นจุดด้อยน้ันมาปรับใช้ในกิจการเพ่ือให้ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการ

แข่งขัน 

 9.2  แผนในอนาคต 

  ด าเนินการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย และเพ่ิมความสะดวกในการบริการมาก

ขึ้น โดยให้มีการช าระค่าซักผ้าผ่านทางโมบาย อี-เพย์เมนต์ ช าระผ่านทางน้ีจะสามารถลดราคาให้ลูกค้าได้ 

ในขณะที่ผู้ให้บริการกจ็ะได้บ๊ิกดาต้าจากโมบายอี-เพย์เมนต์ ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านการตลาดได้ 

โดยมีกรมพัฒนาธุรกจิการค้าธนาคารเอสเอม็อีแบงก์ และธนาคารเอสซีบี ให้การสนับสนุน โดยลูกค้าที่จะ

มาท าแฟรนไชส์ด้วยสามารถกู้เงินได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรค า้ประกัน เรียกว่าการให้บริการทั้งระบบจะต้อง

รวดเรว็ สะดวกและปลอดภัยมากข้ึน นับเป็นตัวช่วยในการตอบโจทย์คนเมืองได้ตรงเป้าที่สดุ 
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