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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1. ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
ชื่อ

รักเอยสตูดโิ อ

สถานที่ต้งั 90/12 หมู่ที่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขตหนองจอก กรุ งเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 086-306-2826 , 081-694-5434 , 081-422-2292
เว็บไซต์ www.รักเอยสตูดิโอ.com
Facebook: รักเอยสตูดิโอ
Fanpage: รักเอยสตูดิโอ-หน้าปากซอยกานันแม้น15

รูปที่ 3.1. รูปหน้าร้ าน รักเอยสตูดโิ อ
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รูปที่ 3.2. แผนที่ของร้ านรักเอกสตูดโิ อ

3.2. ลักษณะการให้บริการหลักของสถานประกอบการ
สถานประกอบการเป็ นธุรกิจเกีย่ วกับการจัดงานแต่งงาน, ชุดแต่งงาน, ชุดราตรี , ชุดไทย,
แต่งหน้า-ทาผม และรับออกแบบของชาร่ วย พร้อมทั้งมีบริการถ่ายรู ปพรี เวดดิ้ง (Pre-Wedding) ทั้ง
ในและนอกสถานที่
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แพ็คเกจต่ างๆของทางร้ าน

รูปที่ 3.3. Package ของทางร้ าน 1
3.2.1. Package รักเอย 1
- ภาพขยายขนาด 20x24 จานวน 1 ภาพ
-กรอบหลุยส์ขนาด 20x24 จานวน 1 กรอบ
- ชุดใส่ ถ่าย 2 ชุดที่ร้าน
- File ทั้งหมด (พร้อมปรับสี ปรับแสง)
- Free ภาพขนาด 8x10 จานวน 2 ภาพ
พร้อมแต่งหน้าทาผมให้ตามสไตล์ชุด
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รูปที่ 3.4. Package ของทางร้ าน 2
3.2.2. Package รักเอย 2
- ภาพขยายขนาด 20x24 จานวน 1 ภาพ
- กรอบหลุยส์ขนาด 20x24 จานวน 1 กรอบ
- ชุดเจ้าสาวงานหมั้น 1 ชุด (พร้อมเครื่ องประดับ)
- ชุดเจ้าบ่าวงานหมั้น 1 ชุด
- ชุดใส่ ถ่ายที่ร้าน 1 ชุด ไปรเวท 1 ชุด
- File ทั้งหมดทุกภาพ
- Free ภาพขนาด 16x20 จานวน 1 ภพ พร้อมแต่งหน้าทาผมตามสไตล์ชุด
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รูปที่ 3.5. Package ของทางร้ าน 3
3.2.3. Package รักเอย 3
- ภาพขยายขนาด 20x24 จานวน 1 ภาพ
- กรอบหลุยส์ขนาด 20x24 จานวน 1 กรอบ
- ชุดเจ้าสาวงานหมั้น 1 ชุด (พร้อมเครื่ องประดับ)
- ชุดเจ้าบ่าวงานหมั้น 1 ชุด
- ชุดเจ้าสาวงานเลี้ยง 1 ชุด (พร้อมเครื่ องประดับ)
- ชุดเจ้าบ่าวงานเลี้ยง 1 ชุด
- ชุดใส่ ถ่ายที่ร้าน 2 ชุด ไปรเวท 1 ชุด
- File ทั้งหมดทุกภาพ
- Free อัลบั้ม LCD ขนาด 6x8 จานวน 1 อัลบั้ม ภาพดีไซด์ จานวน 20 ภาพ
- พร้อมแต่งหน้าทาผมให้ตามสไตล์ชุด
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รูปที่ 3.6. Package ของทางร้ าน 4
3.2.4. Package รักเอย 4
- ภาพขยายขนาด 20x24 จานวน 1 ภาพ
- กรอบหลุยส์ขนาด 20x24 จานวน 1 กรอบ
- ชุดเจ้าสาวงานหมั้น 1 ชุด (พร้อมเครื่ องประดับ)
- ชุดเจ้าบ่าวงานหมั้น 1 ชุด
- ชุดเจ้าสาวงานเลี้ยง 1 ชุด (พร้อมเครื่ องประดับ)
- ชุดเจ้าบ่าวงานเลี้ยง 1 ชุด
- ช่างแต่งหน้าวันงานในสตูดิโอ 1 เวลา, (เย็น)
-สมุดประสาทพร (8x12) จานวน 1 เล่ม
- ชุดใส่ ถ่ายที่ร้าน 3 ชุด ไปรเวท 1 ชุด
- File ทั้งหมดทุกภาพ
- Free อัลบั้ม LCD ขนาด 8x10 จานวน 1 อัลบั้ม ภาพดีไซด์ จานวน 30 ภาพ
- พร้อมแต่งหน้าทาผมให้ตามสไตล์ชุด
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3.3. รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์กร

เจ้ าของร้ าน

ผู้จดั การ

ผู้จดั การ

(ฝ่ ายการตลาด)

(ฝ่ ายประสานงาน)

ผู้ช่วยผู้จดั การ

ผู้ช่วยผู้จดั การ

ตารางที่ 3.1. รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์ กร
รักเอยสตูดิโอเกิดขึ้นมาในปี ค.ศ. 2000 วันที่ 14 มีนาคม ปี 2000 ซึ่งเดิมทีไม่ได้ใช้ชื่อรัก
เอยสตูดิโอ มาตั้งแต่แรก เปิ ดร้านครั้งแรกใช้ชื่อว่า fresh wedding studio มาเป็ นเวลา 3 ปี แล้วถึงมา
เปลี่ยน เป็ น รักเอย สตูดิโอ จนมาถึงปัจจุบนั ซึ่งรวมทั้งหมดก็เป็ นระยะเวลา 17 ปี แล้ว ซึ่ง ทางร้าน
รักเอยสตูดิโอ จะให้บริ การครบวงจรเกีย่ วกับเรื่ องแต่งงานทั้งหมดแบบ one stop service ก็วา่ ได้
โดยเริ่ มตั้งแต่ ถ่ายภาพแต่งงาน เช่าชุด เจ้าสาว เช่าชุดไทยงานพิธี เช่าชุดสู ทของเจ้าบ่าว เช่าชุด
พระราชทาน วันงานแต่งหน้าทาผม ของชาร่ วย การ์ดเชิญ ถ่ายภาพนิง่ วีดีโอวัน
งาน presentation รวมไปถึง การเป็ น organizer ของงานแต่งงาน ทั้งหมด ที่ทางร้านจะทา
ได้ ตลอดระยะเวลา 15-16 ปี ที่ผ่านมาทางร้านรักเอยสตูดิโอก็มีลูกค้ามาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง ไม่
เคยหยุด เพราะทางร้านเราบริ การด้วยใจ เอาใจลูกค้ามาใส่ ใจเรา ดูแลอย่างใกล้ชิด ดูแลอย่างญาติ
สนิทมิตรสหาย ดังนั้น ลูกค้ากับทางร้านจะมีความรู้สึกเป็ นกันเอง อยากได้อะไรก็บอก คือเราเปิ ดใจ
ซึ่งกันและกัน ดังนั้นการบริ การของทางร้านจึงเป็ นการบริ การด้วยใจ มากกว่าการบริ การเพือ่ ที่จะ
หวังรายได้เพียงอย่างเดียว ดังนั้นไม่แปลกที่ทางร้านจะได้ลูกค้าจากการที่ลูกค้าแนะนาบอกต่อปาก
ต่อปาก ไม่วา่ จะเป็ นการบริ การที่จริ งใจ การแต่งหน้าทีส่ วยงามธรรมชาติ หรืออาจจะเป็ นชุดที่
สวยงาม ตามแบบที่ลูกค้านั้นอยากได้ เพราะฉะนั้นทางร้านรักเอยสตูดิโอ จึงมีลูกค้ามาใช้บริ การ
อย่างต่อเนื่องมาถึง 17 ปี
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3.4. ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย

รูปที่ 3.7. นาย วรรณธนากร เอกทัศน์
ชื่อ

นาย วรรณธนากร เอกทัศน์

ตาแหน่ง ประสานงานต่างประเทศ
3.5. ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

3.8. รูปพนักงานที่ปรึกษา
พนักงานที่ปรึ กษา คุณ ฉัตร์รวี แจ่มอุลิตรัตน์
ตาแหน่ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประสานงาน

14

3.6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 25 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน 2 สัปดาห์
3.7. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1. กาหนดหัวข้อโครงงาน
ก่อนทารู ปเล่มนั้นต้องมีการกาหนดหัวข้อโครงงานก่อน โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
พนักงานพี่เลี้ยงคอยให้คาปรึ กษาแนะนาแนวทางในการทารู ปเล่ม
3.7.2. ร่ างแบบโครงงานที่จะจัดทา
ผูจ้ ดั ทาได้ร่างแบบและคิดแต่ละหัวข้อในการทาโครงงานก่อนที่พิมพ์ลงใน Microsoft
Word และให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจหัวข้อที่ผจู้ ดั ทากาลังจะทาการพิมพ์
3.7.3. รวมรวบข้อมูลที่ใช้ในการทาโครงงาน
รวบรวมข้อมูลแพ็คเกจของทางร้านว่าแพ็คเกจไหนเป็ นที่นิยมสาหรบลูกค้ามากที่สุด
ศึกษาเกีย่ วกับคาศัพท์ในการจะนามาตีพิมพ์ในโครงงานเล่มนี้ และจดบันทึกข้อมูลที่หาได้จากทาง
อินเตอร์เน็ต (Internet) หรื อจากทางอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานพี่เลี้ยง
3.7.4. จัดทาเอกสาร
หลังจากได้รวบรวมข้อมูลที่จะนามาใช้ในการทาโครงงานแล้ว ทางผูจ้ ดั ทาได้เริ่ มทา
รู ปเล่ม และนาเสนอไปยังอาจารย์ที่ปรึ กษา เพือ่ ให้ทางอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ดูและปรับปรุ งแก้ไข
เนื้อหาและทารู ปเล่มโครงงาน
3.7.5. ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาและจัดทาเล่มโครงงานโดยประมาณ 4 เดือน
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ขั้นตอนการดาเนินงาน

พฤษภาคม 60

มิถุนายน 60

กรกฎาคม 60

1. กาหนดหัวข้อโครงงาน
2. ร่ างแบบโครงงานที่จะทา
3. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ใน
การทาโครงงาน
4. จัดทาเอกสาร
5. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
ตารางที่ 3.2. ตารางขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8. อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้
3.8.1. ฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์
- เครื่ อง Printer
- กล้องถ่ายรู ป และโทรศัพท์มือถือ
3.8.2. ซอฟแวร์
- Microsoft Office Word
- Microsoft Office PowerPoint
- PDF

สิ งหาคม 60

