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บทคัดย่อ
แผนธุรกิจนีมีวัตถุประสงค์เพือเป็ นแนวทาง ในการดําเนินการเปิ ดร้ านจําหน่ายอะไหล่
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าครบวงจร ฉวางการไฟฟ้ า ทีผู้จัดทําและครอบครัวมีความฝันทีอยากจะเปิ ดร้ าน
ขายอะไหล่ ซ่ อ มอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าและอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าเล็ก ๆ โดยบริ ห ารกัน เองภายในครอบครั ว
เนืองจากพ่อของเจ้ าของแผนธุรกิจนี มีอาชีพเป็ นช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิด เช่น แอร์ ตู้เย็ น
พัดลม ทีวี และปัมนํา เป็ นต้ น

1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
แผนธุรกิจนีมีวัตถุประสงค์เพือเป็ นแนวทางในการดําเนินการเปิ ดร้ านจําหน่ายอะไหล่
และ อุปกรณ์ไฟฟ้ าครบวงจร ฉวางการไฟฟ้ า ผู้จัดทําและครอบครัวมีความฝันทีอยากจะเปิ ดร้ าน
ขายอะไหล่ ซ่ อ มอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าและอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าเล็ก ๆโดยบริ ห ารกัน เองภายในครอบครั ว
เนืองจากพ่ อของเจ้ าของแผนธุรกิจนีมีอาชีพเป็ นช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิด เช่น แอร์ ตู้เย็น
พัดลม ทีวี ปัมนํา เป็ นต้ น
ประกอบกับจั งหวะและโอกาสทีพ่ อ ของเจ้ า ของแผนธุ ร กิจ ถู กล็อ ตเตอรี รางวั ลที
จํานวนเงิน ล้ านบาท จึงทําให้ เกิดไอเดียทีอยากจะลงทุนในความรู้ทีเรามีอยู่ในการดําเนินการ
เกียวกับอะไหล่ และอุปกรณ์ไฟฟ้ า ประสบการณ์มากกว่ า ปี โดยมีฐานลู กค้ าจํานวนมากใน
ละ เปอร์เซ็นต์ในพืนที
อําเภอฉวาง กว่า
กว่าครัวเรือน โดยเรามีลูกค้ าประจําอยู่ที
จึงทําให้ เจ้ าของแผน มันใจว่ าหากกิจการนีเกิดขึนจะทําให้ ลูกค้ าเดิมทีมีฐานลูกค้ าจํานวนมากจะ
เข้ ามารั บบริ การ เรี ยกใช้ บริ การจากทางร้ านอย่างมีคุณภาพทีดีทีสุดในอําเภอฉวางเจ้ าของแผน
ธุรกิจเชือว่ าหากธุรกิจได้ ดาํ เนินการไปตามแผนธุรกิจทีได้ วางไว้ จะทําให้ ธุรกิจครอบครั วประสบ
ความสําเร็จและมีรายได้ เพิมขึนระยะยาวจากการลงทุนเงินไปค่อนข้ างมาก บวกกับ พืนที อําเภอ
ฉวาง ยังไม่มีร้าน ค้ าใดที เปิ ดจําหน่ ายอะไหล่ และอุปกรณ์ไฟฟ้ าและ ขาดช่ างทีมีประสบการณ์
เจ้ าของธุรกิจและครอบครัวจึงเล็งเห็นช่องทางและโอกาสในการทําธุรกิจ
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2. ความเป็ นมาของธุรกิจ
2.1 ทีมาและความสําคัญของธุรกิจ
การจัดทําแผนธุรกิจร้ านร้ านจําหน่ ายอะไหล่ และซ่ อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าฉบับนี ถือเป็ น
ธุรกิจใหม่ ที ต้ องการต่อยอดจากอาชีพเดิมของคุณพ่อเกียวกับการซ่อมซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิด
เช่น ตู้เย็นเตารีดพัด ลม แอร์ฯมอเตอร์ แผงควบคุมไฟและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีอืนๆ อีกมากมาย
โดย ทายาทของร้ านมีแนวคิดที จะนําความเชียวชาญและความชํานาญของคุณพ่ อด้ านการซ่ อ ม
และรู้จักอะไหล่และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าเป็ น อย่างดีมาตังกิจการ หน่ายอะไหล่และซ่ อมอุป กรณ์
ไฟฟ้ าอย่างครบวงจรและลงขายใน Social Mediaและเปิ ดกิจการในอําเภอฉวาง เพือเติมเต็มให้
อาชีพของคุณพ่อให้ เกิดความสมบูรณ์แบบ และมีศักยภาพ ทางการแข่งขันมากขึน ในช่วงทีผ่าน
มา ครอบครั ว มีผลการดําเนินงานเป็ นทีน่ าพึ งพอใจทีสามารถสร้ างกําไรได้ เฉลียปี ละแสนบาท
โดยอาศัยลูกน้ องเพี ยง คนเท่านันดูแลในการซ่อมซ่ อมอุปกรณ์ไฟฟ้ า ครอบคลุมไปจนถึงการ
สังซืออะไหล่จากตัวเมืองด้ วยตัวเองบวกกับในพืนทีอําเภอฉวาง คุณพ่ อมีฐานลูกค้ าจํานวนมากทัง
รายเก่าและรายใหม่โดยลูกค้ าจะแบ่งเป็ น กลุ่ม คือจะมาซือของใหม่แทนทีจะนํามาซ่อม เพราะ
อะไหล่เปลียนหายากและใช้ เวลารอนานเกิน อาทิตย์ ) ลูกค้ าจะชอบนําอุปกรณ์มาซ่อมหากยังมี
วิธี ทีจะซ่อมได้ กจ็ ะยังไม่เปลียนและบ่อยครังในความไม่สะดวกทีเกิดขึนในการซ่ อมซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟ้ าแต่ละ ชนิดคือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันออกไปขึนอยู่กับลักษณะ
การทํางานของ เครืองใช้ ไฟฟ้ าและอะไหล่ ชินส่วนเล็กๆภายในเครืองใช้ ไฟฟ้ าเหล่านันไปจนถึ ง
ชินส่วนประกอบใหญ่จาก ภายนอก โดยการดําเนินงานของคุณพ่อในการเปลียนอะไหล่แต่ละครัง
คือต้ องเดินทางไปซือด้ วยตัวเอง ซึง ร้ านขายอะไหล่และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ ายังไม่มีในอําเภอฉวาง
หากต้ องเดินทางไปยังอําเภอจันดีหรื อเข้ า ไปยัง ตัวเมืองนครศรี ธรรมราชซึ งห่ า งออกไป
กิโลเมตรต่อ การซ่อมเครืองใช้ ไฟฟ้ าชนิดนันๆ บ่อยครังที เดินทางไปซืออะไหล่และนํากลับมา
เพือทีจะนําไปซ่อมให้ ลูกค้ า ปรากฏว่าอะไหล่ชนิดนันๆ ไม่สามารถ งานได้ จึงทําให้ เกิดภาระ และ
ค่าใช้ จ่ายทีซําซ้ อน และ เสียเวลาในการดําเนินงาน

3. สินค้าและบริการ
3.1 รายละเอียดสินค้าและบริการ
ฉวางการไฟฟ้ าเป็ นรูปแบบตึกสูง ชัน ขนาดกว้ าง ลึก เมตร โดยเริมจากการ
รับซ่อมอุปกรณ์ เครืองใช้ ไฟฟ้ า และ ขยายมาเป็ นค้ าขายอะไหล่ ชินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ า ครอบคลุม
ทุกระบบ ทังแบบปลีกและเหมาส าหรับโรงงานและผู้รับเหมาทีเป็ นกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย หลักอีก
ทังมีจัดส่งสินค้ าโดยระบบขนส่งเอกชน ทีทันสมัยและมีการเข้ าถึงลูกค้ ากลุ่มออนไลน์ทไม่
ี สะดวก
มาซื อหน้ า ร้ า นก็ส ามารถสั งผ่ า นทางไลน์ ไ ด้ โดยธุ ร กิ จ นี มุ่ ง เน้ น ทีจะส่ ง ชิ นส่ ว นและสิน ค้ า ถึ ง
อุ ต สาหกรรมการรั บ เหมาก่อสร้ างด้ ว ยการบริ การทีหลากหลายให้ กับ ลู ก ค้ า ทังรั บ ซ่ อ มและให้
คําแนะนําจากผู้เชียวชาญด้ านอุปกรณ์ไฟฟ้ ามากกว่า ปี



4. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
4.1 แนวโน้มการเติบโตของตลาด
อุตสาหกรรมอิเล็กทริคถือได้ ว่ าเป็ นอุตสาหกรรมหนึงทีมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจ
ไทยในปั จจุ บันค่อนข้ างมาก โดยมีการส่งออกเป็ นอันดับหนึงต่อเนืองมาเป็ นระยะเวลาหลายปี
โดยในปี
การส่งออกสินค้ าเครืองใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทริคคิดเป็ นมูลค่า , ล้ านเหรียญ
สหรัฐ หรือ ประมาณ 600,000 ล้ านบาท และการนําเข้ าคิดเป็ นมูลค่า , ล้ านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ , ล้ านบาท
ฉวางการไฟฟ้ า ถึงแม้ จะเป็ นธุรกิจจําหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เกียวกับไฟฟ้ าเล็กๆ แต่
เป็ นโอกาสทีดี เพราะเป็ นเจ้ าแรกทีเปิ ดจําหน่ายอะไหล่ให้ บริการในอําเภอฉวาง
4.2 ลักษณะทัวไปของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของร้ านฉวางการไฟฟ้ า
- ผู้รับเหมาก่อสร้ าง
- ช่างซ่อมเครืองใช้ ไฟฟ้ า ทังเพศชายและหญิง
4.3 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม
1. สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สภาวะในการแข่งขันร้ านจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าในฉวางถือว่ายังมีน้อยเพราะเราเป็ น
เจ้ าแรกทีเปิ ดจําหน่าย
2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่
ธุรกิจจําหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้ าเป็ นธุรกิจทีใช้ เงินในการลงทุนค่อนข้ างสูงและ
เป็ นธุรกิจเฉพาะทางสําหรับผู้ขายทีจําเป็ นต้ องมีความรู้ด้านอะไหล่และชินส่วนต่างๆให้ ผ้ ูแข่งราย
ใหม่ทาํ สามารถเข้ ามาในธุรกิจนีได้ ยาก
3. ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน
อุปกรณ์ไฟฟ้ ามีสนิ ค้ าทดแทนเพียง ช่องทางซึงสามารถแบ่งได้ เป็ น กลุ่ม กลุ่มแรก
คือ กลุ่มลูกค้ าทีต้ องการซ่ อมเครื องใช้ ไฟฟ้ าทีเสียโดยการเปลียนอะไหล่ ส่วนกลุ่ มทีสองนันเป็ น
สินค้ าที ซือใหม่ทดแทนอุปกรณ์เครืองใช้ ไฟฟ้ าเดิมทีชํารุด
4. อํานาจต่อรองผู้ขายปัจจัยการผลิต
ฉวางการไฟฟ้ าใช้ ทกั ษะ และ ความรู้ความชํานาญในเรืองอุปกรณ์และอะไหล่ จาก การ
ทีคุ ณพ่ อมีอาชี พ ช่ า งซ่ อมมาเป็ นระยะเวลานานก่ อให้ เกิดความสัมพั นธ์อัน ดี ได้ รับเครดิ ต จาก
ผู้ผลิต สามารถต่อรองราคา และมักจะได้ รับส่วนลด ของแถม ประกอบทังมีแหล่งจาหน่ายอะไหล่
ค้ าปลีกและค้ าส่งอยู่เป็ นวนมากทังในประเทศและต่างประเทศ อีกทังการจัดส่งมีความสะดวกมาก
ขึนทําให้ ทางเลือกในการเลือกซือวัตถุดิบทีหลากหลาย ส่งผลกระทบ เชิงบวกต่อธุรกิจ
5. อํานาจต่อรองของผู้บริโภค



เนืองจากมีผ้ ูประกอบการร้ านจําหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพียง ผู้บริโภคมี ร้ าน
ทางเลือกไม่มากในการเลือกซือสินค้ าทีหลากหลาย
4.4 วิเคราะห์ สถานการณ์ของกิจการ (SWOT Analysis)
. . การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strength)
- เจ้ าของธุรกิจ มี ความเชี ยวชาญด้ านอุ ปกรณ์ไฟฟ้ าสามารถให้ คาํ ปรึ กษาเกียวกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าทุก ประเภท
- ได้ รับประโยชน์ทางการค้ าจากการมีความสัมพันธ์อันดีเป็ นระยะเวลานานกับลูกค้ า
เก่าจากการ ซ่อมเครืองใช้ ไฟฟ้ ามานานกว่า 15 ปี
- มีช่างประจําร้ าน
- เปิ ดเป็ นเจ้ าแรกในอําเภอฉวาง และอีก 36 อําเภอใกล้ เคียง
- มีคู่แข่งเพียงเจ้ าเดียวเท่านัน
- จํานวนบ้ านในอําเภอฉวาง 793ครัวเรือน
จุดอ่อน (weakness)
- ใช้ เวลานานในการประชาสัมพันธ์ร้านให้ ลูกค้ าทราบอย่างทัวถึง
- คู่ แ ข่ ง มี อิ ท ธิ พ ลในการประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น โรงพยาบาล
ห้ างสรรพสินค้ า เป็ นต้ น
- เราไม่มีโรงงานผลิตเองสินค้ ายังคงต้ องนําเข้ า
. . การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
โอกาสของธุรกิจ (opportunity)
- รั ฐ บาลไทยมี น โยบายสนั บ สนุ น ธุ ร กิจ SMEให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ช่ ว ยให้
ผู้ประกอบการ สามารถขอกู้เงินได้ ง่ายกว่าในอดีต และได้ รับการลดหย่อนภาษี
- นโยบายสนับสนุ นการสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ ทีเกียวกับและจําเป็ นต้ องใช้ อุปกรณ์
และของ เครืองใช้ ไฟฟ้ า
- มีการก่อสร้ างอาคารและอุตสาหกรรมใหม่
- ระบบการขนส่งเอกชนทีทันสมัยทําให้ จัดส่งถึงลูกค้ าได้ ง่ายและรวดเร็ว
อุปสรรค (Threat)
- เนืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ฟืนตัวจึงทําให้ ผ้ ูบริโภคพยายามลดค่าใช้ จ่าย
มากขึน

5. แผนการบริหารจัดการองค์กร
5.1 ข้อมูลธุรกิจ
ชือกิจการ ฉวางการไฟฟ้ า



ทีอยู่/ทีตังกิจการ อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รูปแบบการดําเนินการ บริการจัดจําหน่ายอะไรและอุปกรณ์ไฟฟ้ าครบวงจรและ.
ให้ บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิด
5.2 แผนผังองค์กร
ผู้จัดการร้ าน
(พ่อ)
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
(เรา)
ข่างซ่อม คน
(รับสมัคร)
5.3 วิสยั ทัศน์
ศูนย์รวมอะไหล่ แ ละอุปกรณ์ ไฟฟ้ าครบวงจรและกระจายสิน ค้ าถึงมือลู กค้ า อย่ า งมี
คุณภาพใน ราคาไม่แพง โดยยึดความต้ องการของลูกค้ าเป็ นหลัก
5.4 พันธกิจ
เสนอสินค้ าและบริการทีหลากหลาย คัดสรรอุปกรณ์ทมีี คุณภาพ
x เสนอสินค้ าและบริการทีหลากหลาย คัดสรรอุปกรณ์ทมีี คุณภาพ
x ติดตามแนวโน้ มของตลาดและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่เสมอ เพือพัฒนา
และเพิมมูลค่า สินค้ าให้ ตอบสนองตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
x สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ เพือพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน

6. แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด
เป้ าหมายระยะสัน - ปี
1. สร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นทีรู้จัก (Brand Awareness)กับกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
2. มีกาํ ไรไม่ตกว่า 3,000,000 บาท
. ระยะเวลาคืนทุนภายใน ปี
เป้ าหมายระยะยาว - ปี
1.มี อัตราการเติบโตของยอดขายไม่ตากว่
ํ า % ต่อปี
6.2 การกําหนดลูกค้าเป้าหมาย
จะการแบ่ ง ส่ ว นการตลาดโดยการใช้ เกณฑ์ ต่ า งๆแล้ วทํา ให้ สามารถจํ า แนก
กลุ่มเป้ าหมายหลักได้ กลุ่มคือ .กลุ่มผู้รับเหมา . ช่างซ่อมทัวไป
6.3 กลยุทธ์ทางการตลาด
. . ด้ านสินค้ าและบริการ จําหน่าย เช่น แอร์ฯ กล้ องวงจรปิ ด จานดาวเทียม แผง
โซล่ าร์ เซลล์ เรี ยกได้ ว่า ธุรกิจของเราต้ องการที จะจําหน่ ายและเป็ นศู นย์รวมของอะไหล่ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าเกือบทุกชนิดเพือเป็ นจุ ดกระจายสินค้ าที คุณภาพ อย่างยังยืนเหมาะสําหรับช่ าง
และผู้รับเหมางานต่างๆ



. . ด้ านราคา ร้ านต้ องการให้ ผ้ ูบริโภคเชือมันในปลอดภัยและการเลือกใช้ วัสดุทมีี
คุณภาพอกใช้ กลยุทธ์แบบโดยเลือก High-Value Strategy ให้ ผ้ ูบริ โภครู้สึกว่าสินค้ าของฉวาง
การไฟฟ้ า คือ ของดีทมีี ความคุ้มค่าในการจ่าย
. . ด้ านการจัดจําหน่าย
สถานทีตังอยู่ใจกลางอําเภอฉวางง่ายต่อการเดินทางและมีสถานทีจอดรถ
. . ด้ า นการส่งเสริ มการตลาด ฉวาง การไฟฟ้ า นั นจะเลื อกใช้ ก ารสือสารทาง
การตลาดแบบบู ร ณาการIntegrated( Marketing Communication) โดยจะสือสารทังกลุ่ ม ลู ก
ค้ าอําาเภอฉวางและอําเภอใกล้ เคียง

7. แผนการดําเนินการผลิต
7.1 สถานทีตังของร้ าน
ลักษณะของร้ านเป็ นอาคารพาณิชย์ 1ชัน พืขนาดที กว้ าง4 เมตร ยาว 16 เมตร ตังอยู่
ในอําเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
7.2 ขันตอนการใช้ บริการ
ลูกค้ าสามารถเข้ ามาซือทีหน้ าร้ านเลือกสินค้ าด้ วยตัวเองจ่ ายเงินสดและรูดบัตร และ
ทางร้ านจะส่ง มอบสินค้ าและรับสินค้ าได้ เลย หากลูกค้ าทีต้ องการสินค้ าแต่ทางร้ านไม่มีในขณะนัน
ทางร้ านยินดีจะสังสินค้ าให้ โดยใช้ เวลา – วันในการท าการจัดส่งทางร้ านเป็ นผู้ดาํ เนินการ
จัดส่งเอง ในกรณีทการจั
ี ดส่งในระยะทางใกล้ ๆ ภายใน อําเภอฉวาง ทางร้ าน จะมีเจ้ าหน้ าทีบริการ
จัดส่งสินค้ าให้ การจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือKerry ในกรณีทต้ี องการส่งสินค้ าในระยะไกล ทาง ร้ าน
ไม่สามารถเดินทาง ไปถึงได้

8. แผนการเงิน
8.1 เป้ าหมายทางการเงิน -กําไรเพิมขึนทุกปี -กําไรเพิมขึนไม่น้อยกว่า % ต่อปี
8.2 การวิเคราะห์ด้านการเงิน งบประมาณทางการเงินมาจากทุนสํารองของเจ้ าของกิจการ
ทังหมดจากการถูกรางวัลลอตเตอรีโดยจะแบ่งสัดส่วนการเช่าอาคารพาณิชย์ในการดําเนินกิจการ
และการนําเข้ าของอะไรและอุปกรณ์ต่างๆทังนีขึนอยู่กับสภาพแวดล้ อมทางการตลาดและราคา
ตลาด ในการลงทุน

9. แผนฉุ กเฉินในอนาคต
9.1 กรณียอดขายไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ต้ องพิจารณาว่า การทียอดขายไม่เป็ นไปตามที
คาดการณ์นัน เกิดขึนจากลูกค้ ากลุ่มใด สาเหตุทแท้
ี จริ งจากปั จจัยใด หากเป็ นเพราะกิจการยังไม่
เป็ นทีรู้จักในกลุ่ มลูกค้ ากลุ่ มเป้ าหมาย การปรั บปรุงหรื อเพิ มเติมรูปแบบจะต้ องการสือสารทาง
การตลาดให้ มีประสิทธิภาพมาก ขึน เช่น จัดกิจกรรมมอบส่วนลด หรือ บริการติดตังฟรีให้ ลูกค้ า



9.2 เงินสดสารองไม่เป็ นไปตามทีคาดไว้
เงินสดสํารองจะเกิดขึนได้ หลังจากทีผลการดําเนินงาน สามารถสร้ างกําไรสุทธิ คงเหลือ
ให้ กับกิจการได้ ดังนันหากเงินสดสํารองไม่เป็ นไปตามคาดการณ์ อาจมีความเป็ นไปได้ ว่า ต้ นทุน
ในการขายและค่าใช้ จ่ายอืนๆ มีมา เกินไป กิจการจะต้ องพิจารณาปรับลดค่ าใช้ จ่ายบางส่วนลงใช้
จ่ายทางการตลาด หรื อจะต้ องสรรหาวิธีทีจะ สามารถลดต้ นทุนการผลิต แต่คุณภาพของ สินค้ า
ยังคงเดิม
9.3 แผนอนาคต
แผนอนาคต เจ้ าของกิจการมีแนวคิดต้ องการเพิมบริการการทําความสะอาด โดยจาก
เดิมทีล้ างแอร์ตามห้ องนอนหรือ ภายในตัวบ้ าน เราจะมีบริการทําความสะอาดห้ องนันโดยการคิด
ราคาตามตารางเมตรตามขนาดของห้ อง
เพิมความหลากหลายของสินค้ าและเจ้ าของกิจการมีแนวคิดต้ องการเพิ มบริการการทํา
ความสะอาด โดยจากเดิมทีล้ างแอร์ ตามห้ องนอนหรื อ ภายในตัวบ้ าน เราจะมีบริ การทํา ความ
สะอาดห้ องนันโดยการคิดราคาตามตารางเมตรตามขนาดของห้ อง



