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กติติกรรมประกาศ 

โครงการเล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งดี  ดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจาก  
อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ อาจารย์กมลวรรณ  บุญสาย คอยตรวจสอบ
และแกไ้ขตลอดจนให้ค  าแนะน าและขอ้คิดต่างๆ มาโดยตลอดรวมทั้งขอขอบคุณอาจารยว์งคเ์ดือน  
ประไพวชัรพนัธ์ ท่ีช่วยตรวจสอบแผนธุรกิจ และคุณอาของ นายผดุศกัด์ิ ค  าบุญมา ท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือในการจดัสถานท่ีในการปฏิบติังานรวมถึงขอ้มูลและเทคนิคต่างๆในการปฏิบติังานให้ได้
เสมือนจริงจึงท าให้การจัดท าโครงการในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางผูจ้ดัท าขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง ณ ท่ีน้ี  
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คอยให้ค  าปรึกษาและร่วมกันท าวิชาโครงการจนถึงส าเร็จรวมทั้งขอขอบพระคุณทุกๆท่านท่ี
เก่ียวขอ้ง และอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
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สถาบนั   วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
……………………………………………………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 
 
 โครงการร้าน  ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์  เป็นโครงการประเภทธุรกิจการให้บริการ มี
วตัถุประสงค์ 1) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้วิชาโครงการ 2) เพื่อสร้างประสบการณ์ใน
ด าเนินธุรกิจบริการและการสร้างรายไดร้ะหว่างการศึกษา 3) เพื่อให้นกัศึกษารู้จกัการปฏิบติังาน
อยา่งเป็นระบบและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 มีวธีิการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการ และขั้นท่ี 3. 
ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

1.  วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่   
4 มิถุนายน 2562 ถึง 26 กุมภาพนัธ์ 2563 รวมปฏิบติังานบริการ 8 สัปดาห์ สถานท่ีด าเนินโครงการ 
คือ ซอยบางปลา  22 58/15 หมู่12 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
 2.  ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน 1,400 บาท ไดก้ าไรทั้งส้ิน 12,050 บาท 
หกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 1,510 บาท รวมรายไดสุ้ทธิ เป็นจ านวนเงิน 11,940 บาท 
 3.  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 1) การ                                                     

ด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาโครงการ 2) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั

สินคา้และสร้างประสบการณ์ในธุรกิจการบริการเพิ่มรายไดร้ะหว่างการศึกษา 3) ท าให้รู้จกัการ

ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้



 4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานโครงการ 1.พนักงานขาดความ

ช านาญและทกัษะในการตดัผม  2. พนกังานขาดความรู้และความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบติังาน 

   5. ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทธุรกิจบริการ 1. ควรปรึกษา

ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในดา้นการตดัผม เพื่อให้พนกังานมีความช านาญและทกัษะการ

บริการลูกคา้มากข้ึน  2. ควรศึกษาท าความเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังานก่อนลงมือปฏิบติัจริง เพื่อ

ลดความผดิพลาดในการให้บริการลูกคา้ และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานให้แก่ลูกคา้มาก

ท่ีสุด   

   6. จากรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็น จากความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของร้าน  ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  ( �̅� = 4.45 ) เม่ือพิจารณาตามส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( �̅�  = 4.83 )  และดา้นสภาพแวดลอ้มการให้บริการ 

อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ (�̅�  = 4.70 )  รองลงมาคือดา้นบุคลากร  อยู่

ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( �̅�  = 4.56 )  รองลงมาคือดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบั

ความพึงพอใจมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย ( �̅�  = 4.49 )  และดา้นราคา อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มี

ค่าเฉล่ีย คือ ( �̅�  = 4.13 ) และดา้นลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย      

( �̅�  = 4.07 ) ตามล าดบั   
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บทที ่1 
บทน า 

 
หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการตัดผมถือว่าเป็นแฟชั่นอย่างหน่ึงในยุคปัจจุบันน้ี  เพราะว่าการตัดผมมี
หลากหลายแนวหลายสไตลแ์ละอยา่งผมผูช้ายตอ้งยาวทุก  1-2  เดือนและนั้นเป็นส่ิงท่ีผูค้นในสังคม
ตอ้งใช้บริการเป็นประจ าร้านตดัผมจึงเป็นตวัเลือกท่ีดีสามารถช่วยออกแบบทรงผมให้ตรงกับ
บุคลิกภาพตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดส้ามารถเพิ่มความมัน่ในตวัเองได้โดยผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่มกัจะเลือกร้านตดัผมท่ีใช้เป็นประจ าอนัเกิดจากความเช่ือมัน่ในตวัของช่างตดัผมท่ีจะ
เขา้ใจและมองในส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดผู้บ้ริโภคจึงเกิดความไวว้างใจช่างตดัผมและเกิดการบอก
ปากต่อปากจึงเกิดการสร้างก าไรให้กบัธุรกิจร้านตดัผมมากยิ่งข้ึนและยงัสร้างโอกาสให้ช่างตดัผม
เกิดการความเช่ียวชาญในการตดัผมและมีประสบการณ์มากยิง่ข้ึน 
           ทรงผมชายมีมากมายหลากหลายแบบ แต่ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในหมู่ผูช้ายก็คือทรงผม
สไตล์วินเทจ เป็นทรงผมท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากเพราะเป็นทรงผมท่ีตดัแล้วเรียบง่ายแล้วยงั
เหมาะกบัทุกเพศทุกวยัตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผูสู้งวยั โดยส่วนใหญ่มกัจะไดรั้บอิทธิพลจากศิลปิน
ดารานกัแสดงหรือจากในหนงัภาพยนตร์จึงท าใหเ้กิดความนิยมอยา่งมากท าให้ผูค้นส่วนใหญ่หนัมา
ตดัผมสไตลว์นิเทจมากข้ึน 
          ทางคณะผูจ้ดัท าโครงการจึงเห็นช่องทางในการท าธุรกิจบริการร้านตดัผมท่ีสามารถช่วยให้
ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและสร้างความมั่นใจในบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคทางคณะผูจ้ ัดท า
โครงการเนน้การบริการตดัผมลูกคา้ชายเพราะมีความเช่ียวชาญท าให้เกิดการพฒันาและต่อยอดจาก
ธุรกิจท่ีตนเองท าอยู่และยกระดบัธุรกิจให้เพื่อการสร้างผลก าไรให้กบัธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กบั
ธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัใหดี้มากยิง่ข้ึน       
 

 

 

 

 

 



 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.   เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 

2.   เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจบริการสร้างรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3.   เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

 
เป้าหมาย  

1. สร้างผลก าไร รายไดใ้หก้บันกัศึกษา 
2. เพื่อปฏิบติังานทดลองบริการในสถาณท่ีจริง 

 
การติดตามผล และการประเมิน 

1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาณ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. สามารถสร้างมูลเพิ่มให้กบัสินคา้ และสร้างประสบการณ์ในธุรกิจการบริการเพิ่ม

รายไดร้ะหวา่งการศึกษา  
3. ท าใหรู้้จกัการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้

  
 
 

 

 
 
 
 

 



       บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

โครงการกลุ่มบริการ  ” ฟีม  &   อั้ม  บาร์เบอร์”  จดัท าข้ึนโดยนกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด
ไดมุ้่งศึกษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ ซ่ึงมีแนวคิดและทฤษฎืท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพการใหบ้ริการลูกคา้ 
2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
4. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนผสมการตลาด 7P’s 
5. แนวคิดการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.  แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารคุณภาพการให้บริการลูกค้า 
 ในแง่แนวคิดทางวิชาการ แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept) ในเร่ืองคุณภาพการให้บริการ
ประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) 
คุณภาพการใหบ้ริการ (service quality) และคุณค่าของลูกคา้ (customer value) (Cronin, and Taylor, 
1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) ตามแนวคิดพื้นฐานดงักล่าว ความ
พึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาท่ีบุคคลมีต่อบริการท่ีได้รับหรือเกิดข้ึน 
(Oliver, 1993) 

ส่วนแนวคิดพื้นฐานเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการ เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการเสนอไวโ้ดยโครนิน
และเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ในทศันะของนกัวชิาการทั้งสองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจ เป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผูรั้บบริการไดรั้บบริการ กบัความคาดหวงั
ท่ีผูรั้บบริการนั้นมีในช่วงเวลาท่ีมารับบริการ และเป็นส่ิงท่ีช่วยให้สามารถวดัคุณภาพการให้บริการ
ได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาด คอร์ดับเป้ิลสก้ี รัสท์ และซาร์ฮอริก 
(Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้า่ คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วน
ขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรท่ีให้บริการ ท่ีสามารถตอบสนองหรือท าให้เกิด
ความพึงพอใจในความคาดหวงัของบุคคล แนวคิดพื้นฐานท่ี  

(Bitner,1992)  ซ่ึงอธิบายจากผลงานวิจยัท่ีไดเ้คยท าการศึกษาไวว้า่คุณภาพการให้บริการ

สามารถวดัโดยผ่านความพึงพอใจของผูรั้บบริการได ้โดยประการท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ก่อให้เกิด

กรอบการพิจารณาตวัแบบการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพื้นฐาน 3 แนวคิดดงักล่าวได้



ในสองนัยยะ กล่าวคือ นัยยะแรก คุณภาพการให้บริการสามารถพิจารณาได้จากทั้ งสาม
องค์ประกอบ หรืออย่างน้อย 2 องค์ประกอบรวมกัน และนัยยะท่ีสอง คุณภาพการให้บริการ 
พิจารณาได้จากตวัช้ีวดัซ่ึงพฒันาจากแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงเป็นหลกั เช่น แนวคิดพื้นฐานเร่ือง
คุณภาพการให้บริการ (service quality) ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผูเ้ขียนพบว่า 
นักวิจยัส่วนใหญ่มกัให้ความสนใจท าการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพื้นฐานสอง
แนวคิดหลกั คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา้ และแนวคิดคุณภาพการให้บริการอย่างใดอย่าง
หน่ึง โดยแนวคิดแรกมุ่งวดัความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ส่วนแนวคิดท่ีสอง วดัคุณภาพการให้บริการ
ตามตวัแบบ SERVQUAL ท่ีเสนอโดยซีแทมล ์พาราซุรามานและคณะ 

ค าถามท่ีมกัเกิดข้ึนต่อมาก็คือ เราจะใชก้ารวดัความพึงพอใจของประชาชนหรือผูรั้บบริการ
ท่ีมีต่อการบริการ หรือจะวดัจากคุณภาพการให้บริการ จึงสามารถตอบไดใ้นเบ้ืองตน้ ค าตอบก็คือ 
เราจะวดัโดยอาศยัแนวคิดพื้นฐานใดก็ได ้ข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีส าคญัคือ เป้าหมายและวตัถุประสงค์จอง
การวดั โดยเฉพาะในประเด็นความตอ้งการน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการประเมินไปใชป้ระโยชน์นัน่เอง 
เพียงแต่แนวคิดทฤษฎีและขอ้สรุปทัว่ไปจากการวิจยัเท่าท่ีปรากฏ ดูจะรองรับและยอมรับวิธีการวดั
คุณภาพการใหบ้ริการในกรอบการมองเร่ืองคุณภาพการให้บริการมากกวา่กรอบการมองดา้นความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการ 

 
2.  แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ความหมายเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
Engle, Blackwe และMiniard กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การคน้หาและการบริโภคใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการซ่ึงทั้งน้ีทั้งนั้นตองอาศยักระบวนการตดัสินใจเขา้
ร่วมเพื่อให้กิจกรรมนั้นลุล่วง เสรี วงษ์มณฑา (2548 :32-46) กล่าวว่า พฤติกรรมบริโภคคือ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินผล 
หรือการจดัการกบัสินคา้และบริการซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเองได ้

พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะอยูท่ี่กิจกรรมหลกั 3  ประการคือ 
1. การจดัหา (Obtaining) 
หมายถึงกิจกรรมต่างๆท่ีคนน าไปสู่การซ้ือหรือไดม้าซ่ึงรับสินคา้และบริการมาใช ้กิจกรรม

นับตั้งแต่การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินค้าและบริการซ่ึงรวมไปถึงการเปรียบเทียบสินคา้ และ
บริการแต่จนถึงการตกลงใจซ้ือ ทั้งน้ีนกัวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะตอ้งสนใจและพิจารณาดว้ย
พฤติกรรมอยา่งไร 

 
 



 2.   การบริโภค (Consuming) 
หมายถึงการติดตามดูวา่ผูบ้ริโภคนั้นท าการใช้สินคา้หรือบริการนั้นๆท่ีไหนอย่างไภายใต้

สถานการณ์อย่างไร รวมตลอดไปถึงการดูด้วยว่า การใช้สินค้านั้นท าไปเพื่อความสุขอย่างครบ
เคร่ืองสมบูรณ์แบบุหร่ีอเพียงเพื่อความตอ้งการขั้นพื้นฐานเท่านั้น 

3.   การก าจดัหรือทิ้ง (Disposing) 
หมายถึงการติดตามดูว่า ผูบ้ริโภคใช้ส้ินค้าหรือบริการและหีบห่อของสินค้าหมดไป

อย่างไรโดยติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีด าเนินไปและท่ีกระทบต่อสภาพแวดล้อมรอบตวัดว้ย 
รวมไปถึงการด าเนินการโดยวธีิอ่ืนกบัสินคา้หรือบริการท่ีใชแ้ลว้ 

 
3.  แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความพึงพอใจ 

   Shelly  อา้งโดย ประกายดาว  (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ วา่ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก
ทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจาก
ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลับความสุขสามารถท าให้เกิด
ความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก ดงันั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อนและ
ความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชยั  (2531) กล่าววา่ แนวคิด
ความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็
ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นท่ีใดย่อมมีความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

  พิทกัษ ์ (2538) กล่าววา่   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้
ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของ
ผลการประเมินวา่เป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อส่ิงเร้า
หรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 

สุเทพ  (2541) ไดส้รุปวา่ ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มี
ดว้ยกนั 4 ประการ คือ 

1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (material inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะ
ทางกายท่ีใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกรรมต่างๆ 

2. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ 
ส่ิงแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างหน่ึงอนัก่อให้เกิด
ความสุขทางกาย 

         3.   ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีสนอง
ความตอ้งการของบุคคล 



4.   ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตร
กบัผูร่้วมกิจกรรม อนัจะท าใหเ้กิดความผกูพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนัเป็นความพึง
พอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คงในสังคม ซ่ึงจะท าให้รู้สึกมีหลกัประกนัและมีความ
มัน่คงในการประกอบกิจกรรม 

ขณะท่ี ปรียากร (2535) ไดมี้การสรุปวา่ ปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึง
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ 

1.   ปัจจยัดา้นบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั 

2.   งาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อาย ุ
เวลาในการท างาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นตน้ 

 3.   ปัจจยัดา้นงาน (factor in the Job) ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ทกัษะในการท างาน ฐานะ
ทางวชิาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและท่ีท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 

 4.   ปัจจยัดา้นการจดัการ (factors controllable by management) ไดแ้ก่ ความมัน่คงในงาน
รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสกา้วหนา้ อ านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ี สภาพการท างาน เพื่อนร่วมงาน 
ความรับผดิ การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร การนิเทศงาน เป็นตน้ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ 
(motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่
เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึง
เครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา 
(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็น
เจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าใน
ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือได้รับการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง
เครียด โดยทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และ
ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด ์
       อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายวา่ท าไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความ
ตอ้งการบางอย่าง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น 
ค าตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึง
นอ้ยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 
 1.1  ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ อาหาร ท่ี
พกั อากาศ ยารักษาโรค 



1.2  ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ ความตอ้งการเพื่อ
ความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 
 1.3  ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 

1.4  ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั ความ
นบัถือและสถานะทางสังคม 
 1.5  ความตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความตอ้งการ
สูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ 
 บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อน
เม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคล
พยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนท่ีอด
อยาก  )ความตอ้งการทางกาย  (จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ิน ล่าสุด  )ความต้องการสูงสุด  (หรือไม่

ตอ้งการยกย่องจากผูอ่ื้น หรือไม่ต้องการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ   )ความปลอดภยั  (แต่เม่ือความ
ตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป 

   ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานวา่บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัวา่พลงัทางจิตวิทยา
มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้าหลายอย่าง ส่ิงเร้า
เหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอย่างส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 

ขณะท่ี ชาริณี (2535) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่ บุคคลพอใจจะกระท า
ส่ิงใดๆท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะได้รับความทุกข์หรือความ
ยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 

2.1 ความพอใจดา้นจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจวา่
มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ดๆ 

2.2  ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจวา่มนุษย์
จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ  าเป็นว่าการแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของ
มนุษยเ์สมอไป 

2.3 ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่ามนุษยแ์สวงหา
ความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู ้ได้รับ
ผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 
 
 
 

 



4.  แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัส่วนผสมการตลาด 7P’s 
ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541)ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ     

( Service  Mix )  ของ Philip  Kotler  ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วน
ประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1.   ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้
คือ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ  
โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น  2  ลกัษณะ  คือ  ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งไดแ้ละ ผลิตภณัฑ์ท่ีจบั
ตอ้งไม่ได ้

2.   ดา้นราคา  (Price) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่ง
คุณค่า  (Value)  ของบริการกบัราคา  (Price) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจ
ซ้ือ  ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และ
ง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม
ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริการท่ีน าเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอ
บริการ (Channels) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม  การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5.   ดา้นบุคคล  (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือกการฝึกอบรม  
การจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่างๆขององคก์รเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ
มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการมีความคิดริเร่ิมมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6.  ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) 
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้ง
ทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยนและการให้บริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชน์
อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

1. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติั
ในด้านการบริการท่ีน าเสนอให้กับผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง
รวดเร็วและท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 



5.   แนวคิดการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 
ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 
ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ (2546, น. 12-13)  คือ กิจกรรมการตลาดท่ีกระท าต่อลูกคา้ อาจจะเป็น

ลูกคา้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้คนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่ายแต่ละรายอยา่งต่อเน่ืองมุ่งให้ลูกคา้เกิด
ความเขา้ใจมีการรับรู้ท่ีดี ตลอดจนรู้สึกชอบบริษทัและสินคา้หรือการบริการของบริษทั  ทั้งน้ีจะ
มุ่งเนน้กิจกรรมการส่ือสารแบบสอง 
  สินธ์ฟ้า  แสงจนัทร์ (2547, น.  47-49) คือกลยุทธ์การตลาดท่ีใช้ปฏิบติัต่อลูกคา้หรือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยแนวทางการปฏิบติัเป็นลกัษณะตวัต่อตวัหรือเฉพาะกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม อนัก่อให้เกิดความพึงพอใจในตวัสินคา้และ
บริการ รวมถึงการจงรักภกัดีต่อตรายีห่อ้หรือองคก์ร ซ่ึงเป็นการสร้างความ สัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนและเพื่อ
ผลก าไรในระยะยาวขององคก์ร 

  วิรพงศ ์ จนัทร์สนาม (2551, น.  45) คือการบูรณาการเคร่ืองมือทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
และกระบวนการการให้บริการลูกคา้ในการขาย การตลาดทางตรง การจดัการทางการบญัชีและ
กระบวนการสั่งซ้ือ และการสนบัสนุนการให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ลูกคา้เกิด
ความเขา้ใจและรับรู้ท่ีดี ทั้งยงัตอ้งสามารถท าการวิเคราะห์ถึงคุณค่าความส าคญัของลูกคา้แต่ละ
บุคคล (Customization) สร้างความจงรักภกัดี (Loyalty) และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อองค์กร
ตลอดไป 

โกศล พรประสิทธ์ิเวช (2552, น.  1-3) การศึกษา “ความตอ้งการ” และ “พฤติกรรม” ของ
ลูกคา้เป็นกระบวนการตอบสนองให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจมีความสัมพนัธ์ท่ีดียิ่งข้ึน น าไปสู่
รายไดผ้ลงานท่ีมากข้ึนในอนาคต น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก CRM มาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ ก าหนด
นโยบายการขาย การให้บริการท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้แต่ละกลุ่ม สินคา้หรืองานแต่ละชนิด ในการ
ปรับปรุง เพิ่ม/ลด การท างานให้เหลือเท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อลดค่าใชจ่้ายลง น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบมาใช้
ในการตรวจสอบและควบคุมภายในไดง่้ายและสะดวกข้ึน 

กล่าวโดยสรุป  การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีน ามา
สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  การสร้างความ พึงพอใจในตวัสินคา้และบริการให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง  การรักษาลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีในตราสินคา้และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อองคก์ร โดยใหไ้ดรั้บประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งต่อตวัลูกคา้และองคก์ร (Win-Win Strategy) อยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นระยะยาวนาน  

วตัถุประสงค์ของการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 
การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ใดๆ กต็ามล้วนแต่มีวตัถุประสงค์ส าคัญ ดังนี ้

  1.  เพื่อเพิ่มยอดขายสินคา้การบริการของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึง 
 



2.  เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อสินคา้หรือการบริการ และบริษทัท าให้ลูกคา้ทราบวิธีการใชสิ้นคา้อยา่ง
ถูกตอ้งสามารถจดจ า และมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัและสินคา้หรือบริการของบริษทัในระยะยาว 

   3.  เพื่อใหลู้กคา้มีความจงรักภกัดีต่อบริษทัสินคา้หรือบริการ กรณีท่ีบริษทัมีสินคา้จ าหน่าย
หลายสายผลิตภณัฑ์ การท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ของบริษทัในสายผลิตภณัฑ์หน่ึงแลว้รู้สึกประทบัใจใทา
งบวกโอกาสท่ีบริษทัจะเสนอขายสินคา้ในสายผลิตภณัฑอ่ื์น (Cross Selling) ไดส้ าเร็จก็จะมีมากข้ึน 
    4.  เพื่อให้ลูกคา้แนะน าสินคา้หรือการบริการต่อไปยงัผูอ่ื้น เกิดการพูดแบบปากต่อปาก 
(Words-of-Mouth) ในทางบวกเก่ียวกบัสินคา้ ซ่ึงมีความน่าเช่ือ ถือมากกวา่ค ากล่าวอา้งในโฆษณา
เสียอีก 

   ความส าคัญของการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 
      ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ (2546, น.  44-46) กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มี 4 

ประการ ไดแ้ก่ 
    1.  สร้างความสัมพนัธ์กับลูกคา้ผูบ้ริโภคหรือคนกลางในช่องทางการตลาดแต่ละราย 
(Customized) อยา่งเป็นกนัเอง (Personalized) 

    2.  การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์อาจจะยงัไม่ไดเ้พิ่มยอดขายในทนัที หากแต่ผลลพัธ์ในรูปของ
ยอดขาย จะเกิดข้ึนในระยะยาวจากการท่ีลูกคา้รู้สึกประทบัใจ มีความเขา้ใจและรับรู้ท่ีดี  ดงันั้นส่ิงท่ี
ได้รับจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ การผูกสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว          
(Long-Time Relationship) 

  3.   บริษทัและลูกคา้ไดป้ระโยชน์จากการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ทั้งสองฝ่าย
(WinWinStrategy) 
 4.   ช่วยใหเ้กิดการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) 

 
6. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 เขมจิรา  กุลข า  (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในการเลือกใช้

บริการร้านเสริมสวยในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการร้านเสริม

สวยในอ าเกาะสมุย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายรุะหวา่ง 25 – 34 ปี มีการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยประกอบอาชีพอิสระ/รับจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน5,001 - 10,000 บาท 

และมีสัญชาติไทย พฤติกรรมในการใชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการสระ เซ็ท และใชบ้ริการร้าน

ประจ าเน่ืองจากพอใจมีช่างท่ีมีฝีมือดีในการใหบ้ริการ ร้านเสริมสวยท่ีมีผูต้ดัสินใจใชบ้ริการมาก

ท่ีสุด เป็นร้านใกลท่ี้พกัอาศยั ใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการโดยเฉล่ียนอ้ยกวา่ 1 

ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการ 101 - 250 บาท/คร้ัง ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการให้ร้านเสริมสวยท าทรงผมได้

ทุกแบบท่ีตอ้งการ ปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ 



เลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยในอ าเภอเกาะสมุย พบวา่ โดยรวมผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาดา้นพนกังาน/บุคลากร 
ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นกายภาพ และดา้นสถานท่ี ตามล าดบั ส่วนการส่งเสริมการตลาด ผล
การประเมินความส าคญัอยู่ในระดบัน้อย ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ด้านเพศ สัญชาติ อาย ุ
อาชีพ มีผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนระดบัการศึกษาและระดบัรายได้ไม่มีผลต่อปัจจยัทางการตลาดในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน 
 สธารัตน์ เรืองปราชญ์  (2560) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล 
ต่อบริการร้านเสริมสวยในเขตรังสิต ผลการวิจยัพบว่าจาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ 
หญิง มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี สถานภาพสมรสแลว้ การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส  
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาทใชบ้ริการร้านเสริมสวยต่อคร้ัง
ดว้ยจ านวนเงินนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 40 บาท และใช้บริการดว้ยจ านวนเงินมากท่ีสุดเท่ากบั 1,800 บาท
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1-2 คร้ัง/เดือน เวลาท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ 17.00-20.00 น.วนัท่ีใชบ้ริการ
มากท่ีสุด ไม่ระบุแน่นอนสาเหตุส าคญัท่ีสุดในการเขา้ใชบ้ริการ คือ ใกลท่ี้พกัอาศยับริการท่ีใชม้าก 
ท่ีสุด คือ ตดั/ซอย ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเขา้รับบริการร้านเสริมสวย คือ ตวัท่านเอง บริเวณร้านท่ีเขา้
รับบริการมากท่ีสุด คือ บริเวณอ่ืน ๆ รอบ ๆ เขตรังสิต ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เดินทางมาใชบ้ริการร้าน
เสริมสวย โดย รถยนต์ส่วนบุคคล ได้ผลสรุปว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน 
ด้านกระบวนการบริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญในระดับ ค่อนข้างมาก ได้แก่ด้านการส่งเสริมการตลาดการทดสอบ
สมมติฐานขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลดา้น เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่าง
กนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ร้านเสริมสวยในเขตรังสิต ด้านจ านวนเงินท่ีซ้ือหรือใช้
บริการต่อคร้ัง แตกต่างกนั และยงัช้ีให้เห็นว่า ควรให้ความส าคญักบักระบวนการให้บริการตาม
ความตอ้งการของลูกค้า เอาใจใส่ต่อลูกค้าและ บริการด้วยความรวดเร็ว ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
ประทบัใจและเช่ือมัน่ในฝีมือของช่างเกิดการบอก ต่อไปยงัคนใกลชิ้ด เป็นการขยายฐานลูกคา้อีก
ทางหน่ึง นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควร ให้ความส าคญัเร่ืองของการฝึกฝน และศึกษาหาความรู้ใหม่ 
ๆ ให้ทนัยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัจรรยาบรรณของช่าง 
การปฏิบติัตวัต่อลูกคา้ซ่ึงเป็นการสร้างความประทบัใจต่อลูกคา้ส่งผลให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ า
ในคร้ังต่อไป และผูป้ระกอบการควรให้ความส าคัญกับการเลือกท าเลท่ีตั้ งให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกสบาย ทั้งในดา้นระยะทาง และท่ีจอด
รถ หากร้านเสริมสวย อยู่ในท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม และใกล้แหล่งชุมชนจะส่งผลต่อรายได้และ
จ านวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน 



ภัทรเดช วบูิลย์จันทร์ (2560)  ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานเสริมความ
งามของผูใ้ชบ้ริการในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ อ านาจการต่อรอง
ของลูกคา้พบว่าช่างหรือพนกังานจะมีลูกคา้ประจ าในแต่ละคร้ังลูกคา้มีการต่อรองราคาค่าบริการ 
และระบุช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการใช้แต่หากกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ตอ้งการใชไ้ม่มีลูกคา้ส่วนใหญ่
ยงัใช้บริการเหมือนเดิม นอกจากน้ีมีส่ิงท่ีลูกคา้น าเสนอหรือตอ้งการให้ร้านเสริมสวยปรับปรุงคือ
ตอ้งการให้ปรับปรุงในด้านราคา เช่น ก าหนดราคาถูกกว่าคู่แข่ง มีราคาให้เลือกหลายระดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัปัจจยัแรงกดดนัประการ อธิบายวา่อ านจการต่อรองของลูกค 5  จนบัเป็นอ าปัจจยัหน่ึง
ท่ีสร้างแรงกดดนัต่อการแข่งขนั ดูไดจ้ากการก าหนดราคาซ้ือขายสินคา้ เช่น เม่ือองค์กรจะตั้งราคา
สินคา้ตอ้งค านึงถึงลูกคา้วา่ราคาจะสูงไปหรือไม่ หากราคาสูงลูกคา้จะไปซ้ือสินคา้และบริการของ
รายอ่ืนหรือไม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 
วธีิการด าเนินการ 

 
 วธีิการด าเนินการ 
  ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ  
2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าธุรกิจบริการ 
5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ และส่งเสริมการตลาด 

 
  ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

1. จดัเตรีมเคร่ืองมืออุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ี
ปฏิบติังาน 

2. ทดลองปฏิบติัธุรกิจบริการประเมินผลการปฏิบติังาน 
3. ปฏิบติัด าเนินงานธุรกิจบริการตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้
4. จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

 
  ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังานธุรกิจบริการ และงบประมาณผลก าไร ขาดทุน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

  
 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ปี 2562 ปี 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ 
 

        

2. ประชุมวางแผนงานวางรูปแบบ
งาน และจดัสรรงบประมาณ 

 

        

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

 

        

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีท่ีจะท าธุรกิจขายสินคา้ 

 
 

      

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์
และการส่งเสริมการตลาด 

        

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและ
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

        

7. สรุปผลการปฏิบติังาน       
 

 

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน         
 

 
วนั เวลา สถานที่ 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่  มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
 สถานท่ีปฏิบติังาน  ซอยบางปลา 58/15 หมู่12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
 

 

 

 

 

 

 



สถานทีด่ าเนินการ 

 

 

 

 

สถานทีด่ าเนินการ 
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กาแฟกาแฟ 

รร.ธนสิทธ์ิ

อนุสรณ์ 

ร้าน ฟีม& อั้ม บาร์เบอร์ 
ทีอ่ยุ่ 58/15 หมู่12 ต.บางปลา  
อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ 
10540 

วทิยาลยัเทคโนโลย ี
อรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

บางนาตราด 



 
งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน  เก็บคนละ 700 บาท รวมเป็นเงิน 1,400 บาท 
1.   อุปกรณ์ 

ปัตตาเล่ียนใหญ่          - บาท 
ปัตตาเล่ียนเล็ก          - บาท 
ปัตตาเล่ียน          - บาท 
กรรไกร           - บาท 
กรรไกรฟันปลา          - บาท 
หวใีหญ่           - บาท 
หวเีล็ก         50 บาท 
หวซีอย         30 บาท 
กระปุกแป้ง        90 บาท 
ใบมีดโกน        89 บาท   
ผา้กนัเป้ือน             110 บาท 
      

2.  เบ็ดเตลด็ 
ค่าเคร่ืองแบบพนกังาน                  400 บาท 
ป้ายโฆษณา                    500 บาท 
รวม                   1,269   บาท 
 

การติดตามผล และการประเมิน 
4. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
5. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 
6. รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาณ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

4. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
5. สามารถสร้างมูลเพิ่มให้กบัสินคา้ และสร้างประสบการณ์ในธุรกิจการบริการเพิ่ม

รายไดร้ะหวา่งการศึกษา  
6. ท าใหรู้้จกัการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้

 



การจัดท าแผนธุรกจิ 

1.  บทสรุปผู้บริหาร 

ธุรกิจบริการร้านตดัผม  “ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์” ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยมี
นายพีระทตั  เกิดศิริ เป็นผูก่้อตั้ง จึงมีแนวคิดท่ีจะท าธุรกิจประเภทบริการ เพื่อสร้างความมัน่ใจใน
บุคลิกภาพของผูบ้ริโภคและให้เกิดความพึงพอใจในการบริการมากท่ีสุด เปิดให้บริการร้านเสริม
สวยท่ี ซอยบางปลา  22 58/15 หมู่12 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
คู่แข่งของกิจการ คือ ร้านตดัผมชายหลงยคุ, ร้านตดัผม little redfox, ร้านตดัผมบางแกว้บาร์เบอร์ 
 ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุน 200,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวียน 5,400,000 บาท
มีตน้ทุนในการผลิต 442,362 บาท มีก าไรสุทธิ 4,842,369.85 บาท 

แนวความคิดในการด าเนินธุรกจิ 
 เพื่อตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีสนใจการตัดผมสไตล์วินเทจและผูค้นท่ีสนสนใจการดูแล
บุคลิกภาพของตนเองและยงัไม่เจอร้านท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตนทางร้านเปิด
โอกาสให้ลูกคา้เลือกทรงตามใจท่ีลูกคา้ตอ้งการ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างมร
คุณภาพทุกคร้ังเม่ือลูกคา้ตอ้งการใชบ้ริการ 
 ผลติภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของธุรกจิ 
 ธุรกิจบริการตดัผมสไตล์วินเทจ  ฟีม  &  อั้ม บาร์เบอร์  เป็นธุรกิจบริการดา้นการตดัผม
สไตลว์นิเทจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพและท าความสะอาดทุกคร้ัง
เม่ือใชง้านเสร็จ และทางร้านจะแบ่งค่าบริการเป็น 

1. ตดัผมเด็ก-นกัเรียน    350  บาท 
2. ตดัผมผูใ้หญ่               450  บาท 
3. ตดัผม-แกะลาย           600  บาท 

 ทางร้านมีหนา้ร้านอยูท่ี่ ซอยบางปลา22 58/15 หมู่12 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ 10540 และมีการประชาสัมพนัธ์ทางเพจ facebook เพื่อให้สามารถติดตามหรือดู
โปรโมชัน่ใหม่ ๆ ของทางร้านได ้
 สภาวะตลาด 
 ปัจจุบนัในดา้นการแข่งขนัช่องทางการตลาด จะตอ้งเพิ่มศกัยภาพมากข้ึนในดา้นการบริการ
ลูกคา้ท่ีเขม้ขน้มากข้ึน เพราะลูกคา้มีโอกาสท่ีจะเลือกซ้ือและใชบ้ริการไดห้ลายแห่ง ดงันั้นธุรกิจตดั
ผมจะตอ้งหนัมาพฒันาคุณภาพการบริการ และดูแลเอาใจใส่อุปกรณ์ใหม้ากข้ีนกวา่เดิม 
  
 
 

 



       3.   ความเป็นมาของธุรกจิ 
 3.1  ประวตัิความเป็นมาหรือ แนวคิดในการจัดตั้งธุรกจิ 
 ประวตัิของกจิการ / ผู้เร่ิมกจิการ 
 ธุรกิจการบริการ ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์  เป็นธุรกิจตดัผมเป้าหมายคือบริการลูกคา้อยา่งมี 
ประสิทธิเพื่อการตอบสนองท่ีดีของลูกคา้โดยเร่ิมก่อตั้งกิจการเม่ือ 1 มกราคม 2561 

ก่อตั้งโดย นายพีระทตั  เกิดศิริ 
ทีอ่ยู่  ซอยบางปลา 58/15 หมู่12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

แนวความคิดในการก่อตั้งกจิการ 
 ธุรกิจบริการ ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์  เป็นธุรกิจบริการตดัผมชาย หลากหลายสไตล์แต่จะเนน้
เป็นสไตล์วินเทจ ก่อตั้งวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยจะเน้นเป็นเฉพาะเพศชายเท่านั้น ธุรกิจเกิดจาก
ความช่ืนชอบส่วนตวัของ นายพีระทตั  เกิดศิริ ท่ีมองว่าการตดัผมนั้นศิลปะท่ีแตกต่าง และเป็น
แฟชั่นท่ีได้รับความยอมรับทุกยุคทุกสมยัโดย นาย พีระทตั  เกิดศิริ ได้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ทกัษะการตดัผมประกอบอาชีพเป็นท่ีเรียบร้อย โดยมีใบประกาศนียบตัรเป็นเคร่ืองยืนยนัการันตี 
โดยทางร้านจะเนน้คุณภาพเป็นหลกัเพื่อการตอบสนองท่ีดีจากลูกคา้ 

 3.2  ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินการ 

ล าดับ รายการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาทีค่าดว่าจะ
เสร็จแล้ว 

1 ประชุมวางแผนธุรกิจ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 
2 เลือกธุรกิจท่ีจะท า 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 
3 จดัซ้ืออุปกรณ์ในการบริการ 1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 
4 หาท าเลท่ีตั้ง 1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 
5 ประเมินสรุปผล 2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 

รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 10 สัปดาห์ 10 สัปดาห์ 
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ส่วนแบ่งทางการตลาด 

ชายหลงยคุ 

littlle redfox

บางแกว้บาร์เบอร์ 

ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์   

                                  4.  การบริการ 
 4.1  รายละเอยีดการบริการ 

 ธุรกิจบริการตดัผมชายร้าน ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์  มีบริการตดัผมชายใหเ้ลือกหลากหลาย
รูปแบบ หรือตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงทางร้านรับบริการตดัผม ดงัน้ี 

1.  ตดัผมเด็ก-นกัเรียน    
2.   ตดัผมผูใ้หญ่    
3.  ตดัผมแกะลาย 

 
5.  การวเิคราะห์อุสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 
      5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ภายในท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วมากข้ึนทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวนสภาพส่ิงแวดลอ้ความกา้วหนา้
ท่ีทางเทคโนโลยีตลอดจนนโยบายและความวุน่วายของการเมืองสังคมวฒันธรรมต่างๆ ก็ลว้นแลว้
ส่งผลต่อธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญกบัสภาวะความไม่แน่นอนและการแข่งขนัในตลาดท่ีทวีความรุนแรงข้ึน
เพื่อท่ีจะแย่งลูกคา้กนัและอุตสาหกรรมประเภทน้ีมีความผนัผวนตามเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ
เม่ือเศรษฐกิจตกต ่าลง ลูกคา้ก็เลือกท่ีจะประหยดัเงิน และจะใชบ้ริการเดือนละคร้ัง 

5.2  การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 
มีการแข่งขนัท่ีสูงเพราะมีธุรกิจบริการตดัผมชายเปิดเป็นจ านวนมาก ท าให้ผูใ้ช้บริการมี

ทางเลือกท่ีจะใชบ้ริการเยอะ จึงท าให้เกิดการแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาด ทางร้านจึงจ าเป็นตอ้งหา
จุดเด่นและแกไ้ขจุดดอ้ย คือ บริการอยา่งมีประสิทธิภาพให้มากท่ีสุดและเนน้คุณภาพในการบริการ
เป็นหลกัส าคญัเพื่อการตอบสนองท่ีดีจากลูกคา้ 
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5.3  แนวโน้มทางการตลาด 

      ธุรกิจบริการร้านตดัผมชายผูช้ายยงัคงมีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอย่างเน่ืองจากมีปัจจยัหนุน

จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในปัจจุบนัท่ีหนัมาใส่ใจในการดูแลเน่ืองจากมีปัจจยัรูปลกัษณ์  

ภายนอกในดูดี อยู ่เสมอ เพื่อเสรีมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีต่อผูท่ี้พบเห็นนอกจากน้ีจากสภาพสังคมท่ีมี การ

แข่งขนัในการใชชี้วติสูงส่งผลใหค้นส่วนใหญ่เกิดอาการตรึงเครียดจากการเรียน หรือการท างาน ท าให้

พฤติกรรมการมาใช ้บริการในร้านตดัผมไม่ใช่เพียงเพื่อดูแลรูปลกัษณ์ ให้ดูดีเพียงอยา่งเด่ียวอีกต่อไป 

แต่กลายมาเป็นเพื่อช่วยใหเ้กิดความผอ่นคลาย ตลอดจนพบปะพดูคุยกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการภายในร้าน 

5.4  ตลาดเป้าหมาย 

กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา กลุ่มบุคคลท างานบริษทัเอกชน ขา้ราชกาล รัฐวิสาหกิจ และทุกสาขา

อาชีพท่ีเป็นเฉพาะเพศชาย 

 5.5  ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 

เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัอยูต่าม บา้นพกัส่วนตวั บา้นเช่า คอนโดและอพาร์ทเมน้ต ์ท่ีอยูบ่ริเวณ

ใกลเ้คียงกบัสถาณท่ีประกอบการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   

เกณฑ์ทางด้านประชากร 
กลุ่มนกัเรียน - นกัศึกษา กลุ่มบุคคลท างานบริษทัเอกชนขา้ราชกาล รัฐวิสาหกิจ และทุกสาขา

อาชีพท่ีเป็นเฉพาะเพศชายท่ีใส่ใจการดูแลภาพลกัษณ์ของตนเอง โดยมีอายรุะหวา่ง 6 – 60 ปี 
เกณฑ์ทางด้านจิตวทิยา  

 กลุ่มบุคคลท างานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ ท่ีตอ้งเขา้สังคมและพบปะผูค้นเป็น
จ านวนมาก 

เกณฑ์ทางด้านพฤติกรรม 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในการดูแลตวัเองทั้งภายในและภายนอก รูปลกัษณ์ ภายนอกให้ดูดี อยู ่
เสมอ เพื่อเสรีมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีต่อผูท่ี้พบเห็น  

 
 
 

 
                                                                               

 



  5.6  สภาพการแข่งขัน 
ในปัจจุบนัเราไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ลยว่า  การตกแต่งทรงผมของผูช้ายเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่าง

มากในชีวิตประจ าวนัท่ีช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี  และยงัสามารถสร้างความมัน่ใจในการออกไป

พบปะกบัผูอ่ื้น  ท าให้ความต้องการู้รานตดัผมสุภาพบุรุษเป็นท่ีตอ้งการอย่างมากส าหรับผูช้าย แต่

ในทางกลบักนัร้านตดัผมท่ีพบมากในปัจจุบนัส่วนใหญ่มกัเป็นร้านตดัผมประเภทซาลอนท่ีเน้นการ

ให้บริการส าหรับผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย ในส่วนของร้านตดัผมประเภทบาร์เบอร์ท่ีให้บริการส าหรับ

ผูช้ายกลบักลายเป็นร้านท่ีอยู่ ตามชุมชนก็ยงัคงมีมาตรฐาน และคุณภาพหรือยงัมีรูปแบบท่ีโบราณอยู่

มากนกั 

 5.7  สภาพคู่แข่งขัน 
1. ร้านตดัผมชายหลงยคุ 
2. ร้านตดัผม little redfox 
3. ร้านตดัผมชาย บางแกว้บาร์เบอร์ 

  
 5.8  รายละเอยีดเปรียบเทบีคู่แข่งขัน 

 
การ

เปรียบเทยีบ 

ร้าน 

ฟีม & อั้ม บาร์
เบอร์ 

 

ร้านชายหลงยคุ 

 

ร้าน  little redfox 

ร้าน 

บางแกว้ 

บาร์เบอร์ 

 

ด้านบริการ 
ตดัผมชาย 
สไตลว์นิเทจ 

ตดัผมชาย  
สไตลว์นิเทจ 

ตดัผมชาย ตดัผมชาย 

 
ด้านราคา 

 
ตดัผมเด็กเลก็-

นกัเรียน 
350 บาท 

ตดัผมผูใ้หญ่ 
400 บาท 

ตดัผม-แกะลาย 
600 บาท 

 

 
ตดัผมเด็ก 
80 บาท 

ตดัผมเด็กโต 
150 บาท 

ตดัผมผูใ้หญ่ 
200 บาท 

 
ตดัผมเด็ก 
450 บาท 

ตดัผมผูใ้หญ่ 
500 บาท 

 
ตดัผมเด็ก 
120 บาท 
ผูใ้หญ่ 
160 บาท 

 

   



การ
เปรียบเทยีบ 

ร้าน 

ฟีม & อั้ม บาร์
เบอร์ 

 

ร้านชายหลงยคุ 

 

ร้าน  little redfox 

ร้าน 

บางแกว้ 

บาร์เบอร์ 
 

 
ด้าน

ช่องทาง
การจัด
จ าหน่าย 

 
- ซอยบางปลา 
58/15 หมู1่2 
 ต.บางปลา  
อ.บางพลี 

 จ.สมุทรปราการ 

C-06 ตลาดนดัเรือบิน 
ถนน เทพารักษ ์
ต าบลบางปลา .
อ าเภอบางพลี   
จ.สมุทรปราการ 

38-39 Bangna - 
Trad Road  
ต าบล บางแกว้  
อ าเภอบางพลี  
จ.สมุทรปราการ 
10540 

ต าบลบางแกว้ 
อ าเภอบางพลี  
จ.สมุทรปราการ 
10540 

 
ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด 

-ป้ายหนา้ร้าน 
- โฆษณาผา่นส่ือ 
ออนไลน์  
facebook 
-ลูกคา้ท่ีพาเพื่อน
มาตดัจะลดราคา 
30 % 

- ป้ายหนา้ร้าน 
- โฆษณาผา่นส่ือ 
ออนไลน์  facebook 

- ป้ายหนา้ร้าน 
- โฆษณาผา่นส่ือ 
ออนไลน์  facebook 

- ป้ายหนา้ร้าน 
- โฆษณาผา่น
ส่ือ 
ออนไลน์  
facebook 

  

  5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ   Swot Analysis 

  5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
 

- มีการวางแผนการจัดการภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อการท างาน
อยา่งราบร่ืน 
-ผูบ้ริหารมีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 
-ทางร้านมีท่ีปรึกษาในการท าธุรกิจ 

 

-ธุรกิจเป็นธุรกิจท่ีเพิ่งเปิดใหม่ 
ท าใหท้างร้านมีตน้ทุนจ ากดั จึง
ท าใหไ้ม่สามารถจา้งพนกังานได ้
 



 
 
ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 
ด้านการตลาด 

- มีการอัพเดทข่าวสารข้อมูลของทาง
ร้านและมีการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ 

- เป็นธุรกิจท่ีเปิดใหม่ ท าให้คน
รู้จกันอ้ย 
- การจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูด
ลูกคา้ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 
 

ด้านการบริการ - ทางร้านนั้ นใช้ว ัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ
อย่างสม ่าเสมอเพื่อสร้างความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่ลูกคา้ 
-พนกังานมีทกัษะดา้นการตดัผมและมี
ประสบการณ์ท าใหลู้กคา้เช่ือมัน่ 
 
 

- ขั้นตอนในการบริการจะต้อง
ใชเ้วลานานเกินไป 

  
 
 

ด้านการเงิน -ทางร้านได ้การจดังบประมาณการเงิน
อย่าง เ ป็นระบบ วางแผน และการ
จดัสรรงบการเงินก่อนเร่ิมปฏิบติังาน
จริงทุกคร้ัง  
-ทางร้านมีเงินทุนส ารอง รองรับใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิด 

- เป็นธุรกิจท่ีลงทุนค่อนขา้งสูง 

 

 

 

 

  



5.9.2 การวเิคราะปัจจัยภายนอก 

เทคโนโลยี -ปัจจุบนัผูค้นใหค้วามส าคญักบัการ
ใชเ้ทคโนโลย ีท าใหง่้ายต่อการ
ส่ือสารกบัลูกคา้ในการใหข้อ้มูล
ข่าวสารหรือโปรโมชัน่ต่างๆ 

- การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อโปร  
โมทสินคา้หรือการสุ่มเส่ียง
ตอ้งการโดนลอกเลียนแบบไดง่้าย
เพราะมนัสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

สภาพเศรษฐกจิ  
- 
 

- สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัตกต ่า
ท าใหลู้กคา้ระมดัระวงัในการใช้
จ่ายมากข้ึน 

กฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ 

- รัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนธุรกิจ SME 
อยา่งจริงจงั 
 

- ถา้มีขอ้บงัคบัมากเกินจะท าให้
ธุรกิจล าบากมากข้ึน 

กลุ่มผู้จ าหน่าย
เครือข่าย 

 
- 

- ขาดการขยายกิจการในการ
ใหบ้ริการ  

 
 

  

ปัจจัยการ
พจิารณา 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ตลาดและ
กลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้า 

- กลุ่มว ัย รุ่น และวัยท างานส่วนใหญ่
จะตอ้งมีบุคลิกภาพให้ดูดีอยู่เสมอเพราะ
ตอ้งเขา้สังคม พบปะผูค้นมากมายจึงตอ้ง
ใส่ใจดูแลรูปลกัษณ์เป็นอยา่งมาก 
 

- ผู ้บ ริโภคมีโอกาสเลือกใช้
บริการร้านตดัผมไดม้าก เพราะ
มีผู ้ประกอบธุรกิจตัดผมชาย
เป็นจ านวณมาก 

สถานการณ์
แข่งขัน 

 
- 

- คู่ แข่ ง ก่อตั้ งมานานและมี
ความได้เปรียบทางด้านลูกค้า
เก่า 

สังคม - ผูค้นในสังคม ณ ปัจจุบนันิยมการตัด
ผมสไตลว์นิเทจมากยิง่ข้ึน จึงหนัมาใส่ใจ
การตดัผมมากข้ึนกวา่เดิม 

- คนในสังคมบางส่วนมองว่า
การเขา้ร้านตดัผม เป็นส่ิงท่ีไม่
จ  าเป็นเท่าไหร่ 



6.  แผนบริหารจัดการ 
 6.1  ข้อมูลธุรกจิ 

ช่ือกจิการ  ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์  
ทีอ่ยู่ / ทีต่ั้งกจิการ   ซอยบางปลา 58/15 หมู่12 ต.บางปลา 
    อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

  
รูปแบบการด าเนินการของธุรกจิ  เป็นธุรกิจท่ีมีผูร่้วมลงทุน 
ทุนจดทะเบียน    200,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการทีผ่่านมา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 
หมายเลขทะเบียนการค้า   1659900704300    

 

6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นายพีระทตั เกิดศิริ ประธาน 
   

 
6.3  อ านาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 

 อ านาจการตดัสินใจในการบริหารจดัการของทางร้านข้ึนอยูก่บั นายจิรศกัด์ิ ครองชยั เท่านั้น  
ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจสั่งการสูงสุดภายในร้าน 
 

6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน  และสัดส่วนการถือครอง 

ล าดับ ช่ือ - สกุล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 
1 นายพีระทตั เกิดศิริ 20,000 200,000.00 100 % 
     

 รวมจ านวนหุ้น / มูลค่าหุ้น 20,000 200,000.00 100 % 
*มูลค่าหุ้นละ 10 บาท



6.5  ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร 

A. ช่ือ-นามสกุล   นายพีระทตั เกิดศิริ       อาย ุ    19   ปี 
การศึกษา  

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ  ปีการศึกษา 2561 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวทิยพ์ณิชยการ  
ปีการศึกษา  2562 

 ประสบการณ์ท างาน  - 
 ผลงาน / ความสามารถ / รางวลัทีไ่ด้รับ  - 
 

6.6 แผนผงัองค์กร 

 

นายพรีะทตั  เกดิศิริ 

ประธาน



6.7 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 
 
A.  ช่ือ       นายพีระทตั  เกิดศิริ 

ต าแหน่ง ประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ วางแผนการบริหารการจดัการ ภายในบริษทั 
การศึกษา / คุณสมบติั  ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชั้นสูง (ปวส.) 
อตัราเงินเดือน 13,000 บาท / เดือน 

 
6.8 แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อตัราเงินเดือน 

1 นายพีระทตั  เกิดศิริ ประธานบริษทั 1 25,000.00 
     

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 1 25,000.00 

 

6.9  วสัิยทัศน์ 

 บริการอยา่งมีประสิทธิภาพมุ่งมัน่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งเตม็ใจและมีคุณภาพ 

6.10  พนัธกจิ 

1. ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพและผา่นเกณฑค์วามปลอดภยั 

2. พฒันาความสามารถหาความรู้ใหม่ๆและเก็บเก่ียวประสบการ์ณอยูเ่สมอ



6.11  เป้าหมายทางธุรกจิ 

เป้าหมายระยะส้ัน  
1. สร้างธุรกิจเพื่อใหร้้าน ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ เป็นรู้จกัในกลุ่มลูกคา้เพศชาย 
2. พฒันาธุรกิจใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อธุรกิจ 
เป้าหมายระยะกลาง  
1. พฒันาศกัยภาพอยูต่ลอดเวลาเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ  
2. สร้างความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้าน 
เป้าหมายระยะยาว  
1. พฒันาผลิตภณัฑใ์นรูปแบบอ่ืน เช่น เส้ือผา้ หมวก และอุปกรณ์เคร่ืองมือการตดัผม 
2.  ขยายกิจการใหมี้หลายสาขามากข้ึนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในเขตพื้นท่ีและต่างจงัหวดั 
 
6.12  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การบริการท่ีมีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดความประทบัใจจากลูกคา้ 
2. มีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ทุกคร้ัง 
3. พฒันาธุรกิจตงัเองอยูต่ลอดเวลา  
 
6.13  นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 
1. มีการแบ่งผลก าไรใหหุ้น้ส่วนเม่ือธุรกิจคืนทุนแลว้ 
2. หลงัจาก 2 ปีเป็นตน้ไปหุน้ส่วนจะไดรั้บเงินปันผลเพิ่มข้ึน 
 
6.14  แผนด าเนินการอืน่ธุรกจิ 
 แผนการขยายกิจการเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าให้มากข้ึนจากเดิมโดยจะเน้นการจัด

โปรโมชัน่ของทางร้านผา่นทาง Pang Facebook เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ 
 

 
  



 
7.  แผนการตลาด    
      7.1  เป้าหมายทางการตลาด 

1. พฒันาธุรกิจ ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
2. บริการใหลู้กคา้ประทบัใจทุกคร้ัง เพื่อใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 
3. รักษาลูกคา้เดิมและเพิ่มจ านวนลูกคา้ใหม่ 

 
7.2 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มนกัเรียน - นกัศึกษา กลุ่มบุคคลท างานบริษทัเอกชนขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจและทุกสาขา

อาชีพท่ีเป็นเฉพาะเพศชายท่ีใส่ใจการดูแลภาพลกัษณ์ของตนเอง โดยมีอายรุะหวา่ง 6 – 60 ปี 
 

  7.3  กลยุทธ์ทางการตลาด 
         7.3.1 กลยุทธ์ด้านการบริการ 
 รายละเอยีดการบริการ  

1. บริการตัดผมเด็กเลก็-นักเรียน 

เป็นการบริการตดัทุกแบบทุกทรงตามใจท่ีลูกคา้ตอ้งการรวมถึงการเซ็ทผมและกนัจอนโดยคิด
ค่าบริการ 350 บาทต่อคร้ัง 

 

 



2.  บริการตัดผมผู้ใหญ่ 
เป็นการบริการตดัผมทุกแบบทุกทรงตามใจท่ีลูกคา้ตอ้งการรวมถึงการเซ็ทผมกนัจอนและโกน

หนวดโดยคิดราคา 450 บาทต่อคร้ัง 
 

 
 

3. บริการตัดผมและแกะลาย  
เป็นการบริการตดัผมทุกแบบทุกทรงและแกะลายตามใจท่ีลูกคา้ตอ้งการรวมถึงการเซ็ทผมกนั

จอนและโกนหนวดโดยคิดราคา 600 ต่อคร้ัง 

 

                        

 



7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
            บริการตดัผมชายสไตล์วิน  ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์  เป็นราคาท่ีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงเพราะทาง
ร้านจะใส่ใจวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพเป็นหลกัและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพผา่นเกณฑ์ความปลอดภยั เพื่อมา
ใชใ้นการบริการลูกคา้ 

 

บริการ ค่าบริการ 

บริการตดัผมเด็กเล็ก-นกัเรียน 350  บาท ต่อ คร้ัง 
บริการตดัผมผูใ้หญ่ 450  บาท ต่อ คร้ัง 
บริการตดัผมแกะลาย 600  บาท ต่อ คร้ัง 
 

การช าระเงิน 
ลูกคา้สามารถช าระเป็นเงินสด หรือ โอนช าระเงินผ่านบญัชีธนาคารของทางร้านไดต้ามบญัชี

ธนาคารของทางร้าน  ดงัน้ี 
ช่ือบญัชี ร้าน  นายจิรศกัด์ิ  ครองชยั 
ธ.กสิกรไทย   เลขท่ีบญัชี 056-1-49787-7 บญัชี ออมทรัพย ์
 

 

 



7.3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ธุรกิจน้ีตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมีคนอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก ใกล้บ้านพกัส่วนตวั บ้านเช่า 

คอนโด และ อพาร์ทเมน้ท์ ร้านบริการตดัผมชาย  ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ จะมีหนา้ร้านอยูท่ี่ซอยบางปลา 

22 58/15 หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ จะเปิดร้าน จนัทร์  -อาทิตย ์  ตั้งแต่เวลา 10.00 - 

20.00 น. 

  สถานทีป่ระกอบการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าร้านทีใ่ช้บริการ 
 

  

ส่ีแยก

ส่ีแยกเทพารักษ ์

ส า
โร

ศรี
นค

ริน
ทร์

 

แย
กค

ลอ
งข
ดุ 

ร้าน มุมกาแฟ

รร.ธนสิทธ์ิอนุสรณ์ 

ร้าน ฟีม& อั้ม 
บาร์เบอร์ 

ทีอ่ยุ่ 58/15 หมู่ 12  
ต.บางปลา อ.บางพล ี
จ.สมุทรปราการ 

วทิยาลยั
เทคโนโลย ี
อรรถวทิย์
พณิชยการ 

บางนา



ช่องทางการติดต่อออนไลน์  ลูกคา้สามารถจองคิวและสอบถามขอ้มูลการให้บริการไดต้ามช่องทาง
หลกัในหนา้เพจ Facebook : ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ 
 

 
           

           ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ 

 

  



7.3.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
ร้าน ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ มีการโปรโมทป้ายร้านและให้ข่าวสารแก่ลูกคา้อยา่งรวดเร็วและทาง

ร้านมีการจดัโปรโมชัน่คือ ท่านลูกคา้ท่ีพาเพื่อนมาตดัจะลดราคา 30 % ตั้งแต่วนัท่ี 1 พ.ย. – 30 พ.ย. 62 
         
1. ป้ายโลโกข้องร้าน 

 
 

2.    โปรโมชัน่ของร้าน 

 

3.  ป้ายหนา้ร้าน ฟีม& อั้ม  บาร์เบอร์ 

 

 

  



7.3.5 กลยุทธ์ด้านบุคลากร  

 ธุรกิจตดัผมชาย เป็นธุรกิจบริการท่ีตอ้งมีความละเอียด เอาใจใส่ มีความรู้เร่ืองการตดัผมและ
เข้าใจลูกค้าอย่างดี และส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือ เต็มใจในการบริการมีความซ่ือสัตย์และอดทน ซ่ึง
พนกังานจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1.    มีความมุ่งมัน่ในการท างาน 
2.    มีพื้นฐานความรู้ในดา้นตดัผม  
3.    มีความเป็นมิตรและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  
4.    รักงานบริการ 

  5.    รู้จกัพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
6.    มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ในการท างาน 
7.    มีความรับผดิชอบ  
8.    ตรงต่อเวลา 
9.    หาความรู้และเก็บเก่ียวประสบการ์อยูเ่สมอ 
 

 7.3.6  กลยุทธ์ด้านกระบวนการบริการ 
ขั้นตอนการบริการตัดผม 
1.    ตอ้นรับลูกคา้ 
2.    ใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกทรง 
3.    ลงมือใหบ้ริการ 
4.    ลูกคา้ตรวจความเรียบร้อย 
5.    ลูกคา้ช าระบริการ 
6.    กล่าวขอบคุณลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ     
  

     
  
 
 
 
 
 
 



7.3.7  กลยุทธ์ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ  
 การตกแต่งร้าน ท่ีจะเน้นการจดัวางของภายในร้านให้เป็นระเบียบ  มองดูสะอาดตาเป็นหลกั

และ ทางร้านจะมีอุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้มีคูณภาพให้เหมาะสมกบัลูกคา้จะตอ้งช าระเงินค่าบริการโดยจะมี

อุปกร์ท่ีผา่นมาตรฐาน และเม่ือพนกังานใชอุ้ปกรณ์เสร็จจะท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอและทางร้าน

จะมีชุดยนิูฟอร์มเหมือนกนัเพื่อความแตกต่างและดูน่าเช่ือถือ 

 

 

อุปกรณ์ส าหรับใชบ้ริการ 

 

 

 

ชุดยนิูฟอร์ม 

 



8. แผนการบริการ 
8.1  สถานประกอบการในการบริการ 
 ทีต่ั้งสถานที่ ซอยบางปลา 58/15 หมู่12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการบริการ 

ล าดบั รายการ ลกัษณะการใชง้าน จ านวน ราคาทุน อาย(ุปี) 
1 ปัตตาเล่ียนใหญ่ ใชส้ าหรับตดัผม 2 6,000.00 5 
2 ปัตตาเล่ียนเล็ก ใชส้ าหรับไรเฟรผม 2 2,800.00 5 
3 หวตีดั ใชส้ าหรับตดัผม 1 100.00 5 
4 หวซีอย ใชส้ าหรับซอยผม 1 90.00 5 

 

8.3  ข้อมูลบริการ 

ส่ีแยก

บางนา 

ส่ีแยกเทพารักษ ์
ส า
โร
ง 

แย
กค

ลอ
งข
ดุ 

ร้าน มุมสบาย

รร.ธนสิทธ์ิอนุสรณ์ 

ร้าน ฟีม& อั้ม 

 บาร์เบอร์ 
ทีอ่ยุ่ 58/15 หมู่12 

วทิยาลยั
เทคโนโลย ี
อรรถวทิย์
พณิชยการ 

บางนา

ตราด 



จ านวนหน่วยการบริการสูงสุด  30 / 900 / 10,800        หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

อตัราประมาณการในการบริการ  30 / 900 / 10,800       หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

เป้าหมายหน่วยการบริการ  30 / 900 / 10,800        หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

เวลาท่ีใชต่้อรอบการบริการ  30 / 900 / 10,800         หน่วย ( คน / เดือน / ปี ) 

เวลาการบริการต่อวนั   540 / 9           หน่วย ( นาที /ชัว่โมง ) 

จ าวนวนแรงงานท่ีใชใ้นการบริการ -           คน 

อตัราค่าจา้งแรงงานในการบริการ  -           บาท ( ต่อคน / วนั ) 

 

 8.4  รายละเอยีดผลติภัณฑ์ทีใ่ช้ในการบริการ 

1. ปัตตาเล่ียนใหญ่ 
2. ปัตตาเล่ียนเล็ก 
3. ปัตตาเล่ียน 
4. กรรไกร 
5. กรรไกรฟันปลา 
6. หวใีหญ่ 
7. หวเีล็ก 
8. หวซีอย 
9. กระปุกแป้ง 
10. ใบมีดโกน 
  

 
 
 
 

 

  



8.5   ขั้นตอนในการบริการ 

1.    ตอ้นรับลูกคา้ 
2.    ใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกทรง 
3.    ลงมือใหบ้ริการ 
4.    ช าระค่าบริการ 
5.    กล่าวขอบคุณลูกคา้ 

 

 8.6  แผนผงักระบวนการบริการ 

 
 

 

 

 

 

 

ตอ้นรับลูกคา้ 
 

ลงมือใหบ้ริการ 
 

ลูกคา้ตรวจเช็คความเรียบร้อย 
 

ช าระเงิน 
 

กล่าวขอบคุณลูกคา้ 



ตอ้นรับลูกคา้ 

 

 
 

ใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกทรง 

 

 
 
 

 

 



ลงมือใหบ้ริการ 

    
 

ลูกคา้ตรวจเช็คความเรียบร้อย 

 

 

 

 



ช าระเงิน 

 

 
 

 

กล่าวขอบคุณลูกคา้ 
 

 
 

 

  



9.  แผนการเงิน 

9.1  ประมาณการในการลงทุน 

ล าดับ  รายการ  ทุนเจ้าของ เงินกู้ยมื รวมมูลค่า 
1 เงินสด 200,000.00 - 200,000.00 
     
 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 200,000.00 - 200,000.00 
 โครงสร้างทางการเงิน (เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 

  

 9.2  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

ล าดับ รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ 
1 ท่ีดิน - - 
2 อาคาร - - 
3 ส่วนตกแต่ง / ปรับปรุง ใชใ้นการตกแต่ง 20,000.00 
4 อุปกรณ์ / เคร่ืองมือ ใชใ้นการบริการ 15,000.00 
5 เคร่ืองใชส้ านกังาน - - 
6 ยานพาหนะ -  
7 สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - 
8 ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - 
9 รายการอ่ืนๆ (ถา้มี) - - 

รวมมูลค่าทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 35,00.00 



9.3  สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที่ 2 ปีที ่3 
การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของรายได ้-% - 5 % 10 % 
การเปล่ียนแปลงของราคาค่าบริการ -% - - - 
การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการบริการ -% - 5 % 10 % 
การเปล่ียนแปลงของค่าใช่จ่าย 1-% - 5 % 10 % 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 2-% - - - 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 3-% - - - 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการค านวณใน 1 ปี - วนั / เดือน 30 วนั / เดือน 
อตัราคิดลดกระแสเงินสด ( Discount Rate ) - % - 
สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ - 
 

 9.4  นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
ระยะเวลาการใหเ้ครดิตค่าบริการ - วนั / เดือน - - - 
ระยะเวลาเครดิตสินเช่ือสินคา้ -วนั /เดือน - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกูย้มื ( ถา้มี ) - บาท - - - 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีขอกูย้มื (ถา้มี ) – บาท - - - 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - % - - - 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - % - - - 
นโยบายการตั้งส ารองเงินสดในกิจการ 100,000.00 
การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ - 
นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ - 
 

หมายเหตุ : การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายทุกรายการข้ึนกบัสภาวะของเศรษฐกิจ 
 

  



9.5  ประมาณการในการขายรายเดือน 

รายการ เดอืนที่ 1 เดอืนที่ 2 เดอืนที่ 3 เดอืนที่ 4 เดอืนที่ 5 เดอืนที่ 6 เดอืนที่ 7 เดอืนที่ 8 เดอืนที่ 9 เดอืนที่ 10 เดอืนที่ 11 เดอืนที่ 12 

จ านวนลูกค้าที่ใช้บริการ             
บริการตดัผมเด็กเล็ก-นกัเรียน 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

บริการตดัผมผูใ้หญ่ 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 

บริการตดัผมแกะลาย 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
รวมจ านวนลูกค้า 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 
ค่าบริการ ( บาท / หน่วย )             
บริการตดัผมเด็กเล็ก-นกัเรียน 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 
บริการตดัผมผูใ้หญ่ 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 
บริการตดัผมแกะลาย 600.00   600.00 600.00  600.00   600.00   600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 
ค่าบริการเฉลีย่ 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 
รายได้จาการบริการ ( บาท )             
บริการตดัผมเด็กเล็ก-นกัเรียน 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 
 บริการตดัผมผูใ้หญ่   157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 157,500.00 
บริการตดัผมแกะลาย 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 
รวมรายได้จากการบริการ 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 

รวมรายได้สะสม ( บาท ) 450,000.00 900,000.00 1,350,000.00 1,800,000.00 2,250,000.00 2,700,000.00 3,150,000.00 3,600,000.00 4,050,000.00 4,500,000.00 4,950,000.00 5,400,000.00 

ลูกหนีก้ารค้า ( บาท )  - - - - - - - - - - - - 
เงนิสดรับจากการบริกการ ( บาท ) 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 



9.6  ประมาณการรายได้จากการบริการ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ (คน )     
บริการตดัผมเด็กเล็ก-นกัเรียน 1,800.00 1,890.00 2,079.00 
บริการตดัผมผูใ้หญ่ 4,200.00 4,410.00 4,851.00 
บริการตดัผมแกะลาย 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
รวมจ านวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ 10,800.00 11,340.00 12,474.00 
    
ค่าบริการ ( บาท / หน่วย )    
บริการตดัผมเด็กเลก็-นกัเรียน  350 บาท 350.00 350.00 350.00 
บริการตดัผมผูใ้หญ่  450  บาท 450.00 450.00 450.00 
บริการตดัผมแกะลาย  600  บาท 600.00 600.00 600.00 
ค่าบริการเฉลีย่ 1,400.00 1,400.00 1,400.00 
    
รายได้จากการบริการ ( บาท )    
บริการตดัผมเด็กเลก็-นกัเรียน  350 บาท 630,000.00 661,500.00 727,650.00 
บริการตดัผมผูใ้หญ่  450  บาท 1,890,000.00 1,984,500.00 2,182,950.00 
บริการตดัผมแกะลาย  600  บาท 2,880,000.00 3,024,000.00 3,326,400.00 
รวมรายได้จากการบริการ ( บาท ) 5,400,000.00 5,670,000.00 6,237,000.00 
    
ประมาณการลูกหนีก้ารค้า    
ขายดว้ยเงินสด 5,400,000.00 5,670,000.00 6,237,000.00 
ขายดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ )    
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ ( วนั / เดือน )    
ลูกหนีก้ารค้ารวม ( บาท )    
    
เงินสดรับจากการบริการ ( บาท ) 5,400,000.00 5,670,000.00 6,237,000.00 
 

 



9.7  ประมาณการต้นทุนสินค้าทีซ้ื่อมาเพือ่ขายสินค้า 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

จ านวนสินค้าทีซ้ื่อในการบริการ ( หน่วย )    
ใบมีดโกน ( กล่อง ) 11.00 12.00 64.00 
 แป้ง  (แพค) 26.00 28.00 31.00 
 เจลแต่งผม  (แพค) 60.00 63.00 70.00 
     
    
ราคาต่อหน่วยของสินค้าซ้ือมาเพือ่บริการ ( บาท )    
จ านวนสินคา้ท่ีซ้ือในการบริการ ( หน่วย )    
ใบมีดโกน ( กล่อง ) 350.00 367.50 404.25 
แป้ง  (แพค) 360.00 378.00 415.80 
เจลแต่งผม  (แพค) 600.00 630.00 693.00 
    
    
ต้นทุนสินค้าซ้ือมาในการบริการ ( บาท )    
ใบมีดโกน ( กล่อง ) 3,850.00 4,410.00 5,659.50 
แป้ง  (แพค) 9,360.00 10,584.00 12,889.80 
เจลแต่งผม  (แพค) 3,600.00 39,690.00 48,510.00 
    
รวมต้นทุนสินค้าซ้ือมาเพือ่การบริการ ( บาท ) 49,210.00 54,684.00 67,059.30 

    

ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า    
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด - - - 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ ) - - - 
ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ ( วนั / เดือน ) - - - 
เจา้หน้ีการคา้สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการรวม - - - 

    

เงินสดจ่ายค่าบริการและสินค้าซ้ือมาเพือ่บริการ 49,210.00 54,684.00 67,059.30 

  



9.8  ประมาณการต้นทุนการบริการและต้นทุนขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ต้นทุนค่าบริการ ( บาท )    
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปซ้ือมาเพื่อบริการ 49,210.00 54,684.00 67,059.30 
ค่าแรงงานในการบริการ - - - 
ค่าไฟฟ้าในการบริการ 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าน ้าประปา 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าวสัดุสินเปลืองในการบริการ - - - 
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริการ 5,000.00 5,250.00 5,775.00 
ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดในการบริการ 2,000.00 2,100.00 2,310.00 
รวมตน้ทุนการบริการ 74,210.00 80,934.00 95,934.30 
ค่าเส่ือมราคาในการบริการ ( บาท ) - - - 
ค่าเส่ือมราคาอาคารในการบริการ - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริการ 1,798.00 1,798.00 1,798.00 
ค่าเส่ือมยานพาหนะ    
รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการบริการ 1,798.00 1,798.00 1,798.00 
    
รวมต้นทุนการผลติสินค้าทั้งส้ิน 76,008.00 82,732.00 97,732.30 
+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   วตุัดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   คา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
    
รวมต้นทุนขายสินค้า ( บาท ) 76,008.00 82,732.00 97,732.30 
 



9.9  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริการและการขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย ( บาท )    
เงินเดือนบุคลากร 300,000.00 315,000.00 346,500.00 
ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าใชจ่้ายเช่าส านกังาน 48,000.00 50,400.00 55,440.00 
ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน 12,000.00 12,60.000 13,860.00 
ค่าใชจ่้ายน ้าประปาส่วนส านกังาน 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์ โทรสาร 2,400.00 2,520.00 2,772.00 
ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร - - - 
ค่าใชจ่้ายวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ - - - 
ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
ค่าใชจ่้ายน ้ามนัยานพาหนะในการขาย - - - 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
ค่าใชจ่้าย Commission จากการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระดอกเบ้ียเงินกู ้ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย  380,400.00 399,420.00 434,362.00 
ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย  - - - 
ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนส านกังาน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ - - - 
รวมค่าเส่ือมราคา  3,000.00 3,000.00 3,000.00 
    
รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย 383,400.00 402,420.00 442,362.00 



9.10  ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

รายได้    
รายไดจ้ากการบริการ 5,400,000.00 5,670,000.00 6,237,000.00 
รายไดอ่ื้น ๆ    
รวมรายได้ 5,400,000.00 5,670,000.00 6,237,000.00 
    
หัก – ต้นทุนขาย 76,008.00 82,732.00 97,732.30 
    
ก าไรขั้นต้น 5,323,992.00 5,587,268.00 6,139,267.70 
    
หัก – ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 383,400.00 402,420.00 442,362.00 
    

ก าไรจากการด าเนินการ 4,940,592.00 5,184,848.00 5,696,905.70 
    
หัก – ดอกเบีย้จ่าย - - - 
    
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 4,940,592.00 5,184,848.00 5,696,905.70 
    
หัก – ภาษีเงินได้นิติบุคคล 741,088.80 777,727.20 854,535.85 
    
ก าไรสุทธิ 4,199,503.20 4,407,120.80 4,842,369.85 
    
หัก – เงินปันผลจ่าย - - - 

ก าไรสะสม - 4,199,503.20 207,617.60 
    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 4,199,503.20 207,617.60 4,634,752.25 
มูลค่าทางบัญชีหุ้น 20.99 % 1.03 % 23.17 % 
 



9.11  ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนินการ     
เงินสดรับจากการบริการ 5,400,000.00 5,670,000.00 6,237,000.00 

เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น - - - 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการบริการ 76,008.00 82,732.00 97,732.30 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริหารและการขาย 383,400.00 402,420.00 442,362.00 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 741,088.80 777,727.20 854,535.85 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนินการรวม  4,199,503.20 4,407,120.80 4,842,369.85 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุน     
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์าคาร - - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยส่์วนตกแต่ง 20,000.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 15,000.00 - - 
เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยเ์คร่ืองใช้
ส านกังาน 

- - - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุนรวม  35,000.00 - - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหาเงิน     
เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน - - - 
เงินสดรับจากการก่อหน้ีสิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 
เงินสดจ่ายปันผล - - - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหาเงินรวม  - - - 

กระแสเงินสดสุทธิ 4,164,503.20 4,407,120.80 4,842,369.85 
บวก + กระแสเงินสดต้นงวด - - - 
กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 4,164,503.20 4,407,120.80 4,842,369.85 



9.12  ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 4,134,503.20 4,407,120.80 4,842,369.85 

ลูกหน้ีการคา้ - - - 

สินคา้คงเหลือ - - - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน - - - 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน  - - - 

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 35,000.00 - - 

สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 35,000.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 4,1995,503.20 4,407,120.80 4,842,369.85 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน  - - - 

เงินกูร้ะยะสั้น - - - 

เจา้หน้ีการคา้ - - - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  - - - 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน  - - - 

เงินกูร้ะยะยาว - - - 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  - - - 

รวมหนีสิ้น - - - 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 

ส่วนเกิน (ต ่า) กวา่ทุน 4,199,503.20 207,617.60 4,634,752.25 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 4,199,503.20 207,617.60 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  4,199,503.20 4,407,120.80 4,842,369.85 

รวมหนีสิ้นส่วนของผู้ถือหุ้น 4,199,503.20 4,407,120.80 4,842,369.85 



9.12  ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 
สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 4,134,503.20 4,407,120.80 4,842,369.85 

ลูกหน้ีการคา้ - - - 

สินคา้คงเหลือ - - - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน - - - 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน  - - - 

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 35,000.00 - - 

สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 35,000.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 4,1995,503.20 4,407,120.80 4,842,369.85 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน  - - - 

เงินกูร้ะยะสั้น - - - 

เจา้หน้ีการคา้ - - - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  - - - 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน  - - - 

เงินกูร้ะยะยาว - - - 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  - - - 

รวมหนีสิ้น - - - 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 

ส่วนเกิน (ต ่า) กวา่ทุน 4,199,503.20 207,617.60 4,634,752.25 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 4,199,503.20 207,617.60 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  4,199,503.20 4,407,120.80 4,842,369.85 

รวมหนีสิ้นส่วนของผู้ถือหุ้น 4,199,503.20 4,407,120.80 4,842,369.85 



9.13  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

การวดัสภาพคล่องทางการเงนิ     

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) - - - 

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) 
สภาพคล่องตวั

สูง 
สภาพคล่องตวั

สูง 
สภาพคล่องตวั

สูง 

การวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน     

อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

อตัราหมุนเวยีนของสินคา้ (รอบ) - - - 

ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วนั) - - - 

ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 

อตัราการหมุนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รอบ) - - - 

การวดัความสามารถในการช าระหนี ้ - - - 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity 
Ratio) 

- - - 

อตัราส่วนแห่งทุน - - - 

อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหน้ี - - - 

การวดัความสามารถในการบริหารงาน  - - - 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) - - - 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
(ROE) 

- - - 

อตัราก าไรขนั ้ตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 98.59 % 98.54 % 98.43 % 

อตัราก าไรจากการด าเนินการ (เปอร์เซ็นต)์ 91.49 % 91.44 % 91.34 % 

อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 77.76 % 77.72 % 77.63 % 

ข้อมูลทางการเงนิจากการลงทุน     

ผลก าไรต่อหุน้ (Earning per Share) 20.99 % 1.03 % 23.17 % 

มูลค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 

มูลค่าปจ ัจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

ระยะเวลาคนืทุน 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

 



10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ล าดับ ลกัษณะปัญหาหรือความ
เส่ียง 

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1 สภาวะเศรษฐกิจ สาภาวะเศรษฐกิจตกต ่าท า
ใหผู้ค้นประหยดัในการใช้
จ่ายมากข้ึน 

จดัโปรโมชัน่ลด
ราคาใหลู้กคา้เพื่อให้
ลูกคา้มาใชบ้ริการ
มากข้ึนกวา่เก่า 

2 ลูกคา้รู้จกันอ้ยเพราะร้านเปิด
ใหม่ 

ท าใหธุ้รกิจขาดทุนใน
เร่ิมแรกไดแ้ละตอ้งใชเ้วลา
ในการสร้างฐานลูกคา้ 

เพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่น
ช่องทาง Social 
media facebook 
และจดัโปรโมชัน่
เพื่อเป้นการดึงดูด
ลูกคา้ 

3 เงินทุนฉุกเฉินขาดมือ เม่ือเกิดอุบติัเหตุทางร้าน 
กระทนัจะไม่มีเงิน
ซ่อมแซม 

ตอ้งระมดัระวงัใน
การใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 

 

 

 

 

  



บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาย พรีะทตั เกดิศิริ 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
4 มิ.ย. 62 ประชุมโครงการเขา้พบอาจาร์ยท่ีปรึกษา  
6 มิ.ย. 62 คิดริเร่ิมโครงการธุรกิจบริการเพื่อเสนออาจาร์ยท่ีปรึกษา  
10 มิ.ย.62 เร่ิมท าเอกสารอนุมติัโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
11 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารน าเสนออนุมติัโครงการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 1  
13 มิ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารอนุมติัโครงการ  
18 มิ.ย. 62 ส่งเอกสารน าเสนออนุมติัโครงการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ังท่ี 2  
29 มิ.ย.62 เร่ิมท าบทท่ี 1 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
1 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจคร้ังท่ี 1  
4 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1   
9 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจคร้ังท่ี 2  
7 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 1  
12 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1 ฉบบัสมบูรณ์  
14 ก.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
18 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจคร้ังท่ี 1  
23 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 2   
24 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจคร้ังท่ี 2  
26 ก.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 2 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
29 ก.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 2 ฉบบัสมบูรณ์  
30 ก.ค. 62 เร่ิมท าแผนธุรกิจ บทท่ี 3 ใหอ้าจารยต์รวจ  
8  ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
13 ส.ค. 62 แกไ้ขแผนธุรกิจบทท่ี 3   
20 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  
 22 ส.ค. 62 แกไ้ขแผนธุรกิจบทท่ี 3  

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ต่อ) 

นาย พรีะทตั เกดิศิริ 

วนั / เดือน /ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

 26 ส.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์  

28 ส.ค. 62 จดัท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  

3 ก.ย. 62 แกไ้ข ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 1 คร้ังท่ี 1  

6 ก.ย. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 1-3 และ ppt ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจอีกคร้ัง  

21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบท่ี 1  

24 ก.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  

9 ต.ค. 62 ออกแบบป้ายไวนิล  

10 ต.ค. 62 ส่งแบบป้ายไวนิลใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจคร้ังท่ี 1  

11 ต.ค. 62 แกไ้ขป้ายไวนิล  

12 ต.ค. 62 ส่งแบบป้ายไวนิลใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจคร้ังท่ี 2  

13 ต.ค. 62 สั่งท าป้ายไวนิล  

16 ต.ค. 62 ซ้ือของเตรียมเปิดร้านบริการ  

18 ต.ค. 62 เปิดร้านบริการตดัผม คร้ังท่ี1  

19 ต.ค. 62   เปิดร้านบริการตดัผม คร้ังท่ี 2  

20 ต.ค. 62 เปิดร้านบริการตดัผม คร้ังท่ี 3  

21 ต.ค. 62 เปิดร้านบริการตดัผม คร้ังท่ี 4  

22 ต.ค. 62 เปิดร้านบริการตดัผม คร้ังท่ี 5  

23 ต.ค. 62  เปิดร้านบริการตดัผม คร้ังท่ี 6  

24 ต.ค. 62 เปิดร้านบริการตดัผม คร้ังท่ี 7  

25 ต.ค. 62 เปิดร้านบริการตดัผม คร้ังท่ี 8  

28 ต.ค..62 จดัเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ คร้ังท่ี 2  

31 ต.ค. 62 เร่ิมท า ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  

7 พ.ย. 62 แกไ้ข ppt. น าเสนอโครงการรอบท่ี 2 คร้ังท่ี 1  

16 พ.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบท่ี 2  

26 พ.ย. 62 แกไ้ขเอกสารโครงการตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  

30 พ.ย. 62 เร่ิมท าเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  

2 ธ.ค. 62 แกไ้ขเอกสารแบบสอบถามโครงการ คร้ังท่ี 1  

4 ธ.ค. 62 แกไ้ขเอกสารแบบสอบถามโครงการ   



รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ต่อ) 

  

นาย พรีะทตั เกดิศิริ 

วนั / เดือน /ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

6 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ คร้ัง
ท่ี 2 

 

13 ธ.ค. 62 งาน ATC นิทรรศน์  (แจกแบบสอบถาม)  

15 ธ.ค. 62 เร่ิมท าบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  

17 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจคร้ังท่ี 1  

18 ธ.ค. 62 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 4  

20 ธ.ค. 62 ส่งเอกสารบทท่ี 4 ฉบบัสมบรูณ์  

19 ม.ค. 63 เร่ิมท าบทท่ี 5 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ  

20 ม.ค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 คร้ังท่ี 1  

22 ม.ค. 63 แกไ้ขเอกสารบทท่ี 5  

24 มค. 63 ส่งเอกสารบทท่ี 5 ฉบบัสมบรูณ์  

25 ม.ค. 63 เร่ิมท าบรรณาณุกรม  

27 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรรม คร้ังท่ี 1  

29 ม.ค. 63 แกไ้ขบรรณานุกรรม  

31 ม.ค. 63 ส่งบรรณานุกรม ฉบบัสมบูรณ์  

1 ก.พ. 63 จดัท าเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง ส่งอาจาร์ยท่ีปรึกษาโครงการ  

4 ก.พ. 63 แกไ้ขเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง ส่งอาจาร์ยท่ีปรึกษาโครงการ
คร้ังท่ี 1 

 

6 ก.พ. 63 ส่งเอกสารภาค ผนวก ก ถึง ง ฉบบัสมบูรณ์  

9 ก.พ. 63 จดัท ากิตติกรรมประกาศ  บทคดัยอ่ สารบญั  

11 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ  บทคดัยอ่ สารบญั ใหอ้าจาร์ยท่ีปรึกษา
ตรวจคร้ังท่ี 1 

 

12 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ  บทคดัยอ่ สารบญั  

13 ก.พ. 63 แกไ้ขกิตติกรรมประกาศ  บทคดัยอ่ สารบญั ใหอ้าจาร์ยท่ีปรึกษา
ตรวจคร้ังท่ี 2 

 

14 ก.พ. 63 ส่งกิตติกรรมประกาศ  บทคดัยอ่ สารบญั ฉบบัสมบรูณ์  

16 ก.พ.63 จดัท าส่วนหนา้ปกและน าส่งรูปเล่มโครงการ  



รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ต่อ) 

 
 
 

 

นาย พรีะทตั เกดิศิริ 

วนั / เดือน /ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

20 ก.พ. 63 แกไ้ขหนา้ปก สารบญั และน าส่งรูปแล่มโครงการ คร้ังท่ี 1  

21 ก.พ. 63 ส่งเอกสารรวมเล่มโครงการใหอ้าจาร์ยท่ีปรึกษาและอาจาร์ยท่ี
ปรึกษาร่วมตรวจก่อนน าไปเขา้รูปเล่มโครงการ 

 

26 ก.พ. 63 น าส่งรูปเล่มโครงการฉบบัสมบรูณ์ พร้อมซีดี 1 แผน่  



บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการบริการตดัผมชาย ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ (คร้ังท่ี1) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

3 ก.ค. 62 เก็บเงิน 1  700.00  1,400.00           1,400.00 

6 ก.ค. 62 ค่าปร้ินเอกสารอนุบติัโครงการ     - - - -     - 
21 ส.ค. 62 ค่าปร้ินเอกสารบทท่ี 1-3     - - - -     - 
12 ต.ค. 62 ปัตตาเล่ียนใหญ่ (มีแลว้) 

 
  - - - -     -               

12 ต.ค. 62 ปัตตาเล่ียนเล็ก (มีแลว้)     - - - -     - 
12 ต.ค. 62 กรรไกร (มีแลว้)     - - - -     - 
12 ต.ค. 62 กรรไกรฟันใหญ่ (มีแลว้)   - - - -   - 
12 ต.ค. 62 หวใีหญ่ (มีแลว้)     - - - -     -- 
12 ต.ค. 62 หวเีล็ก (มีแลว้)     - - - -     - 
12 ต.ค. 62 หวซีอย (มีแลว้)     - - - -     - 
12 ต.ค. 62 กระปุกแป้ง       1อนั 90.00 90.00       1,310.00 

รวม รวมรายรับ 1,400.00 รวมรายจ่าย 90.00    ยอดคงเหลอื  1,310.00 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการบริการตดัผมชาย ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ (คร้ังท่ี1ต่อ) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

12 ต.ค. 62 กระดาษ A4 รีม  - - - 1 รีม 120 120.00 - - 1,190.00 

12 ต.ค. 62 ค่าเคร่ืองแบบพนกังาน - - - 1 ตวั 200 200.00 - - 990.00 
11 ต.ค. 62 ค่าป้ายไวนิล - - - 1 ผนื 550 550.00 - - 440.00 
12 ต.ค. 62 ค่าเจลแต่งผม (ขวด) - - - 2 กระปุก 20 20.00 - - 420.00 
12 ต.ค. 62 ค่าแป้ง (กระปุก) - - - 2 กระปุก 20 20.00 - - 400.00 
12 ต.ค. 62 ค่าใบมีดโกน (1รัง) - - - 1 รัง 150 150.00 - - 150.00 

 
       

  
250.00 

18 ต.ค. 62 บริการตดัผมเด็ก (ต่อคน) 3 350.00 1,050.00    
  

1,300.00 

  บริการตดัมผูใ้หญ่ (ต่อคน) 2 450.00 900.00        
           

 
          

รวม รวมรายรับ 3,350.00 รวมรายจ่าย 1,150.00  ยอดคงเหลอื 2,200.00 

 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการบริการตดัผมชาย ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ (คร้ังท่ี2) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

19 ต.ค. 62 ยกยอดมา 
 

  2,200.00           2,200.00 

 บริการตดัผมผูใ้หญ่ (ต่อคน) 2 450.00 900.00 
   

    3,100.00 

 
บริการตดัเด็กเล็ก (ต่อคน) 2 350.00 700.00 

   
    3,800.00               

 
 

      
   

    
 

 
 

      
   

                   

 
 

      
   

                   
             

 
 

      
   

      

 
        

 
  

 
      

 
        

 
  

 
    

 
 

        
 

        
 รวม รวมรายรับ 3,800.00               รวมรายจ่าย 

 
ยอดคงเหลอื  3,800.00               

 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการบริการตดัผมชาย ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ (คร้ังท่ี3) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

20 ต.ค. 62 ยกยอดมา 
 

  3,800.00           3,800.00 

 บริการตดัผมเด็ก (ต่อคน) 1 350.00 350.00  
   

    4,150.00 

 
บริการตดัผมผูใ้หญ่ (ต่อคน) 2 450.00  900.00 

   
    5,050.00 

 
 

      
   

                   

 
 

      
   

                   

 
 

      
   

                   
             

 
 

      
   

      

 
        

 
  

 
      

 
        

 
  

 
    

 
 

        
 

        
 รวม รวมรายรับ 5,050.00  รวมรายจ่าย 

 
ยอดคงเหลอื  5,050.00 

 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการบริการตดัผมชาย ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ (คร้ังท่ี4) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

21 ต.ค. 62 ยกยอดมา 
 

  5,050.00           5,050.00 

 บริการตดัผมผูใ้หญ่ (ต่อคน) 1  450.00  450.00 
   

    5,500.00 

 
บริการตดัผมเด็ก (ต่อคน) 3  350.00  1,050.00 

   
    6,550.00 

 
 

      
   

                   

 
 

      
   

                   

 
 

      
   

                   
             

 
 

      
   

      

 
        

 
  

 
      

 
        

 
  

 
    

 
 

        
 

        
 รวม รวมรายรับ 6,550.00 รวมรายจ่าย 

 
ยอดคงเหลอื  6,550.00 

 



         บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการบริการตดัผมชาย ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ (คร้ังท่ี5) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

22 ต.ค. 62 ยกยอดมา 
 

  6,550.00           6,550.00 

 บริการตดัผมผูใ้หญ่ (ต่อคน)  2 450.00 900.00  
   

    7,450.00 

 
บริการตดัผมเด็ก (ต่อคน)  2 350.00  700.00 

   
    8,150.00 

 
 

      
   

                   

 
 

      
   

                   

 
 

      
   

                   
             

 
 

      
   

      

 
        

 
  

 
      

 
        

 
  

 
    

 
 

        
 

        
 รวม รวมรายรับ 8,150.00 รวมรายจ่าย 

 
 ยอดคงเหลอื 8,150.00 

 



         บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการบริการตดัผมชาย ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ (คร้ังท่ี6) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

23 ต.ค. 62 ยกยอดมา 
 

  8,150.00           8,150.00 

 บริการตดัเด็กเล็ก (ต่อคน)  2 350.00 700.00  
   

    8,850.00 

 
บริการตดัผม-แกะลาย (ต่อคน)  1 600.00  600.00 

   
    9,450.00 

 
 

      
   

                   

 
 

      
   

                   

 
 

      
   

                   
             

 
 

      
   

      

 
        

 
  

 
      

 
        

 
  

 
    

 
 

        
 

        
 รวม รวมรายรับ 9,450.00 รวมรายจ่าย 

 
ยอดคงเหลอื  9,450.00 

 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการบริการตดัผมชาย ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ (คร้ังท่ี7) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

24 ต.ค. 62 ยกยอดมา 
 

  9,450.00           9,450.00 

 บริการตดัผมผุใ้หญ่ (ต่อคน)  1  350.00 450.00 
   

    9,900.00 

 
บริการตดัผมเด็ก (ต่อคน)  2 450 .00  700.00 

   
    10,600.00 

 
 

      
   

                   

 
 

      
   

                   

 
 

      
   

                   
             

 
 

      
   

      

 
        

 
  

 
      

 
        

 
  

 
    

 
 

        
 

        
 รวม รวมรายรับ 10,600.00  รวมรายจ่าย 

 
ยอดคงเหลอื  10,600.00 

 



บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการบริการตดัผมชาย ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ (คร้ังท่ี8) 

ว/ด/ป รายการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 

25 ต.ค. 62 ยกยอดมา 
 

  10,600.00           10,600.00 

 ตดัผมเด็ก (ต่อคน) 1 350.00  350.00 
   

    10,950.00 

 
ตดัผมผูใ้หญ่ (ต่อคน) 3 450.00  1,350.00 

   
    12,300.00 

 
กระดาษ A4 (1รีม)       1 120 120.00     12,180.00               

 
ค่าเขา้รูปเร่ิมโครงการ       1 200 200.00     11,980.00               

 
ค่าแผน่ซีดี       1 20 20.00     11,960.00               

 คา่กล่องซีดี    1 20      20.00   11,940.00 

 
 

      
   

      

 
        

 
  

 
      

 
        

 
  

 
    

 
 

        
 

        
 รวม รวมรายรับ 12,300.00  รวมรายจ่าย 360.00  ยอดคงเหลอื 11,940.00 

 



สรุปผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 
โครงการธุรกิจบริการ 
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจบริการสร้างรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้

ได ้
 ลงทุน 1,400.00  บาท 
 หกัค่าใชจ่้าย  1,510.00  บาท 
    บวกการบริการ                                                          12,050.00 บาท 
 คงเหลือสุทธิ                                                              11,940.00  บาท 

น าเงินส่วนท่ีเหลือคืนแก่สมาชิก ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายพีระทตั     เกิดศิริ  
 

 
  



บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 จากการด าเนินงานโครงการธุรกิจบริการ  ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ ลงทุนเป็นจ านวนเงิน

ทั้งหมด 1,400.00 บาท สถานท่ีในการออกปฏิบติัคือ ซอยบางปลา 58/15 หมู่12 ต.บางปลา              

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ระยะเวลาในการปฏิบติังานบริการตั้งแต่ 4 มิ.ย. 62 – 26 ก.พ. 

2563 ซ่ึงการปฏิบติังานเม่ือหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ และออกบริการ คงเหลือ 11,940.00 บาท  

 การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ ดังนี ้ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจบริการสร้างรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้

ได ้
สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน 
1. 
 
 

4 – 18 มิ.ย. 62 1. ประชุมโครงการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. เร่ิมท าเอกสารอนุมติัโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
3. ส่งเอกสารน าเสนออนุมติัโครงการให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจ  

2. 29 มิ.ย. - 12 ก.ค. 62 1. เร่ิมท าบทท่ี 1 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
2. ส่งเอกสารบทท่ี 1 ฉบบัสมบูรณ์ 

3. 14 - 29 ก.ค. 62 
 

1. เร่ิมท าบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 
2. ส่งเอกสารบทท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจคร้ังท่ี 1 

4. 30 ก.ค. -26 ส.ค. 62 1. เร่ิมท าแผนธุรกิจ บทท่ี 3 ใหอ้าจารยต์รวจ 
2. ส่งเอกสารบทท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์ 

5. 28 ส.ค. – 3 ก.ย. 62 1. ส่ง ppt. น าเสนอโครงการร 
6. 6 ก.ย. 62 1. ส่งเอกสารบทท่ี 1-3 และ ppt ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ

อีกคร้ัง 
 
  



สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง(ต่อ) 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน 

7. 21 ก.ย. 62 น าเสนอโครงการรอบท่ี 1 

8. 9  - 25 ต.ค. 62 ปฏิบติัภาคสนาม 

1. ออกแบบป้ายไวนิล 

2. ซ้ือของเตรียมบริการ 
3.  บริการตดัผมไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง 

9. 28 ต.ค. – 7 พ.ย. 62 1. ส่ง Powerpoint (บทท่ี 1-3 ) เพื่อเตรียม (Present)  
คร้ังท่ี 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

10. 16 พ.ย. 62 1. น าเสนอ (Present) คร้ังท่ี 2 

11. 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62 1. เร่ิมท าเอกสารแบบสอบถามโครงการใหอ้าจารยท่ี์
ปรึกษาตรวจ 
2. ส่งเอกสารแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ 

12. 13 ธ.ค. 62  1.  งาน Atc นิทรรศน์  (แจกแบบสอบถาม) 

13. 15 - 20 ธ.ค. 62 1. เร่ิมท าบทบท่ี 4 ให้อาจารยต์รวจ 
2. ส่งเอกสารบทท่ี 4 ฉบบัสมบรูณ์ 

14. 19 - 24 ม.ค. 63 1. เร่ิมท าบทท่ี 5 ให้อาจารยต์รวจ 
2. ส่งเอกสารบทท่ี 5 ฉบบัสมบรูณ์ 

15. 25 – 31 ม.ค. 63 1. เร่ิมท าบรรณานุกรมให้อาจารยท่ี์ปรึษาตรงจ 
2. ส่งบรรณานุกรม ฉบบัสมบรูณ์ 

16. 1 – 6 ก.พ. 63 1. เร่ิมท าเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจ 
2.  ส่งเอกสารภาคผนวก ก ถึง ง ฉบบัสมบรูณ์ 

17. 9 – 14 ก.พ. 63 1. เร่ิมท ากิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ สารบญั ใหอ้าจารย์
ท่ีปรึกาตรวจ 
2. ส่งกิตติกรรมประกาศ บทคดัยอ่ สารบญั ฉบบัสมบรูณ์ 

18. 16 – 21 ก.พ. 63 1. เร่ิมท าส่วนหนา้ปกน าและส่งรูปเล่มโครงการ 
2. ส่งเอกสารรวมเล่มโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ
ก่อนน าไปเขา้รูปเล่มโครงการ 

19. 26 ก.พ. 63 น าส่งรูปเล่มโครงการฉบบัสมบรูณ์ พร้อมซีดี 1 แผน่ 
 



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

   1. พนกังานขาดความช านาญและทกัษะในการตดัผม 

      2. พนกังานขาดความรู้และความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

     1. ควรปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในดา้นการตดัผม เพื่อให้พนกังานมีความ

ช านาญและทกัษะการบริการลูกคา้มากข้ึน 

     2. ควรศึกษาท าความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนลงมือปฏิบติัจริง เพื่อลดความ

ผิดพลาดในการให้บริการลูกคา้ และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานให้แก่ลูกคา้มากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก   แบบสอบถาม 

  - แบบน าเสนอขออนุมตัิโครงการ 
  - บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
 

  



 

 
 
 
 

 
แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 
ภาคเรียนที ่1-2  ปีการศึกษา 2562 

 
ช่ือโครงการ   ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  มิถุนายน 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานทีก่ารด าเนินงาน     58/15 หมู่12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  1,400 บาท 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. นายพีระทตั  เกิดศิริ                 รหสัประจ าตวั 40795 ปวส.2/21 

ลงช่ือ......................................................ประธานโครงการ 

                   (นายพีระทตั  เกิดศิริ)........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมโครงการ 
  
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................    ......................................................................................... 
 
ลงช่ือ....................................................................          ลงช่ือ.................................................................... 
         (อาจารย์อุดมพร  เปตานนท์) ....../...../.....                         (อาจารย์กมลวรรณ  บุญสาย) ...../....../.....  
 
 
  ลงช่ือ.............................................................หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

                        (อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวชัรพนัธ์) ......./......./....... 
 

 
 



ช่ือโครงการ        ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์  
แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด  โครงการกลุ่มธุรกิจบริการ 
 

อาจารย์ทีป่รึกษา  อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท ์

 

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  อาจารยก์มลวรรณ บุญสาย 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
1. นายพีระทตั  เกิดศิริ         ประธานโครงการ 

 

หลกัการและเหตุผล 
 

 ปัจจุบันการตัดผมถือว่าเป็นแฟชั่นอย่างหน่ึงในยุคปัจจุบันน้ี เพราะว่าการตัดผมมี
หลากหลายแนวหลายสไตล์และอยา่งผมผูช้ายตอ้งยาวทุก 1-2 เดือนและนั้นเป็นส่ิงท่ีผูค้นในสังคม
ตอ้งใช้บริการเป็นประจ า  ร้านตดัผมจึงเป็นตวัเลือกท่ีดีสามารถช่วยออกแบบทรงผมให้ตรงกบั
บุคลิกภาพตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดส้ามารถเพิ่มความมัน่ในตวัเองได้โดยผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่มกัจะเลือกร้านตดัผมท่ีใช้เป็นประจ า  อนัเกิดจากความเช่ือมัน่ในตวัของช่างตดัผมท่ีจะ
เขา้ใจและมองในส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการได ้ 
 ทางคณะผูจ้ดัท าโครงการจึงเห็นช่องทางในการท าธุรกิจบริการร้านตดัผมท่ีสามารถช่วยให้
ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและสร้างความมัน่ใจในบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค ทางคณะผูจ้ดัท า
โครงการเนน้การบริการตดัผมลูกคา้ชาย เพราะมีความเช่ียวชาญและต่อยอดจากธุรกิจท่ีตนเองท าอยู่
ในปัจจุบนั 
 
วตัถุประสงค์ 

4. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
5. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจบริการสร้างรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
6. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

 
 

 
 
 



เป้าหมาย 
1. สร้างผลก าไร  รายไดใ้หก้บันกัศึกษา 
2. เพื่อปฏิบติังานทดลองการบริการในสถานท่ีจริง 
 

วธีิการด าเนินการ 
ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการ 

7. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ  
8. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 
9. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
10. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าธุรกิจบริการ 
11. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
12. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ และส่งเสริมการตลาด 

 
ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 

5. จดัเตรีมเคร่ืองมืออุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ี
ปฏิบติังาน 

6. ทดลองปฏิบติัธุรกิจบริการประเมินผลการปฏิบติังาน 
7. ปฏิบติัด าเนินงานธุรกิจบริการตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้
8. จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

 
ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 

4. สรุปผลการปฏิบติังานธุรกิจบริการ และงบประมาณผลก าไร ขาดทุน 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
6. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 

 
 

 
. 
 

  



ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ          
2. ประชุมวางแผนงานวางรูปแบบ
งาน และจดัสรรงบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
สถานท่ีท่ีจะท าธุรกิจขายสินคา้ 

        

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์
และการส่งเสริมการตลาด 

        

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและ
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

        

7. สรุปผลการปฏิบติังาน         

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน          

 
วนั เวลา สถานที่ 
 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 

สถานท่ีปฏิบติังาน   58/15 หมู1่2 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน  เก็บคนละ 700 บาท รวมเป็นเงิน 1,400 บาท 
1.   อุปกรณ์ 

ปัตตาเล่ียนใหญ่       - บาท 
ปัตตาเล่ียนเล็ก       - บาท 
ปัตตาเล่ียน       - บาท 
กรรไกร        - บาท 
กรรไกรฟันปลา       - บาท 
หวใีหญ่        - บาท 
หวเีล็ก        50 บาท 
หวซีอย        30 บาท 
กระปุกแป้ง       90 บาท 
ใบมีดโกน       89 บาท   
ผา้กนัเป้ือน           110 บาท 
      

2. เบ็ดเตลด็ 
ค่าเคร่ืองแบบพนกังาน 200 บาท ต่อคน 2 คน               400 บาท 
ป้ายโฆษณา                                                                                         500        บาท 
รวม                 1,269   บาท 
 

การติดตามผลและการประเมิน 
1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 

            2.   แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 
            3.   รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาน 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวชิาโครงการ 
8. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้และสร้างประสบการณ์ในธุรกิจการบริการเพิ่ม

รายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
9. ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีมและ

สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 



ปัญหาและอุปสรรค  
1. การปฏิบติังานอาจล่าชา้ หรือไม่เป็นไปตามแผนงาน 
2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอาจช ารุด เสียหาย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมความพร้อมของทีมงาน ฝึกปฏิบติัคนใหเ้กิดความช านาญก่อนลงปฏิบติังานจริง 
2. ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ทุกคร้ัง ก่อนปฏิบติังาน 

  
 
 
ลงช่ือ.............................................     ลงช่ือ.............................................   
           (อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท)์               (อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย)             
            อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                              อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ       
 

 
 

ลงช่ือ............................................. 
(อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 
อาจารยห์วัหนา้สาขาวชิาการตลาด 

 

 

 



บันทกึการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วม 

โครงการ                       ฟีม  & อั้ม บาร์เบอร์  
ทีป่รึกษาโครงการ         อาจารยอุ์ดมพร      เปตานนท ์
ทีป่รึกษาร่วมโครงการ  อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย 

 ผู้รับผดิชอบโครงการ    นายพีระทตั  เกิดศิริ  ระดบัชั้น ส2/21  เลขท่ี3 
                             

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ วนัที่ ลงช่ือ 
ทีป่รึกษา 

ลงช่ือ 
ทีป่รึกษาร่วม 

1 ส่งโครงการเพื่อขออนุมติั 24-28 มิ.ย.62   
2 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 1 (บทน า) 1-12 ก.ค.62   
3 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 2 

(แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
15-31 ก.ค.62   

4 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 3   
(วธีิการด าเนินโครงการ) 

1 -30 ส.ค.62   

แผนธุรกิจ    
- บทสรุปผูบ้ริหาร    
- วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกิจ    
- ความเป็นมาของธุรกิจ    
- ผลิตภณัฑ์    
- วเิคราะห์อุตสาหกรรม และการตลาด    
- แผนการบริหารจดัการ    
- แผนการตลาด    
- แผนการผลิต/ การขาย/ การบริการ    
- แผนการเงิน    
- แผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง    

5 ส่ง PowerPoint (โครงการ + บทท่ี 1-3 + 
แผนธุรกิจ กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรียม
น าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 1) 

2-6 ก.ย.62   

6 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่1 
(โครงการ +บทท่ี 1-3 + แผนธุรกิจ) 

21 ก.ย. 62   

ปวส.2 



ล าดับ
ที่ 

 

รายการ 

 

วนัท่ี 

 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษา 

 
ลงช่ือ 

ทีป่รึกษาร่วม 

7 ปฏิบติัภาคสนาม ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 8 คร้ัง
(ปฏิบติัการขาย/งานบริการ/งานประดิษฐ)์  
เขา้รับการนิเทศ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

1-31 ต.ค.62   

8 ก าหนดส่ง PowerPoint  (โครงการ+ แผนการ
ตลาด และ แผนการผลิต) กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อเตรียมน าเสนอโครงการ Present คร้ังท่ี 2 
รวมทั้งการออกร้านจดัแสดงสินคา้/ บริการ/ 
แสดงผลงานประดิษฐ์) 

1-8 พ.ย. 62   

9 น าเสนอโครงการ (Present)คร้ังที ่2 
(แผนการตลาด แผนการผลิต และการออกร้าน 
จดัแสดงสินคา้/บริการ/แสดงผลงานประดิษฐ)์ 

16  พ.ย. 62   

10 ก าหนดส่ง แบบสอบถามโครงการ  2-6 ธ.ค.62   
11 งาน ATCนิทรรศน์ 

(ออกร้าน และแจกแบบสอบถามโครงการ) 
13 ธ.ค.62   

12 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี 4 
-ปฏิบติังานรายบุคคล 

16-20 ธ.ค.62   

 -บญัชี+ ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 13-17 ม.ค.63   
13 ก าหนดส่ง เน้ือหา บทท่ี  5 

(สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปรรค 
และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา)) 

 
20-24 ม.ค.63 

  

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

(แปรผลแบบสอบถาม ประมวลภาพ ประวติั
ผูจ้ดัท าโครงการ 

3-7 ก.พ.63   

16 ก าหนดส่ง กิตติกรรมประกาศ  
บทคดัยอ่ และสารบญั 

10-14ก.พ.63   

17 ก าหนดส่ง ตรวจรูปเล่มโครงการ 17-21ก.พ.63   

18 ส่งรูปเล่ม+เงินค่ารูปเล่ม+แผน่ซีดี 1 แผน่ 24-28ก.พ.63   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข   แบบสอบถาม 

 
   - รายงานผลการประเมนิจากแบบสอบถาม 
   - ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

 

  



 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ความพงึพอใจของผู้ทีม่าใช้บริการทีม่ีต่อร้าน “ ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ ” 

 

 

 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง :โปรดท าเคร่ืองหมายถูกตอ้งลงในช่องวา่ง () ตามความเป็นจริงของท่าน 

1. อาย ุ
(     )   อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี                                         (     )   อาย ุ16 – 30 ปี 
(     )   อาย ุ31 – 45 ปี                                            (     )   อายมุากกวา่ 46 ปี ข้ึนไป 

2. ระดบัการศึกษา 
(     )   ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (     )   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
       ปวช. 
(     )   อนุปริญญา/ปวส.                                       (     )   ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

3. อาชีพ 
(     )   นกัเรียน/นกัศึกษา                                      (     )   ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
(     )   พนกังานบริษทัเอกชน                               (     )   เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 

4. รายได ้
(     )   ต ่ากวา่ 5,000 บาท                                      (     )   รายได ้5,001 – 10,000 บาท 
(     )   รายได ้10,001 – 15,000 บาท                     (     )   มากกวา่ 15,000 ข้ึนไป 

 

         แบบสอบถามชุดน้ี เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูท่ี้มาใช้บริการท่ีมีต่อร้าน “ ฟีม & อั้ม บาร์

เบอร์  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวชิาโครงการประเภทของธุรกิจบริการ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านใน

การตอบแบบสอบถาม เพื่อความสมบูรณ์ในการท าเอกสารในวชิาโครงการ 



ตอนที ่2  ความพงึพอใจของผู้ทีม่าใช้บริการทีม่ีต่อร้าน “ ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ ”  
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่องวา่ง () ตามความเป็นจริงของท่าน 

                 5            หมายถึง          ผูต้อบใหค้วามพึงพอใจมากท่ีสุด 
                                            4            หมายถึง          ผูต้อบใหค้วามพึงพอใจมาก 
                                            3            หมายถึง          ผูต้อบใหค้วามพึงพอใจปานกลาง 
                                            2            หมายถึง          ผูต้อบใหค้วามพึงพอใจนอ้ย 
                                            1            หมายถึง          ผูต้อบใหค้วามพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

รายละเอียด 

ระดบัความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย
ท่ีสุด 
1 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
1. ผลิตภณัฑท่ี์ใชมี้คุณภาพ มีมาตรฐาน      
2. อุปกรณ์ท่ีใชมี้มาตรฐาน ทนัสมยั      
3. มีทรงผมใหลู้กคา้เลือกหลากหลาย      

ดา้นราคา ( Price) 
4. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพบริการท่ี

ไดรั้บ 
     

5. มีวิธีการช าระเงินได้หลายช่องทาง 
เช่น ช าระดว้ยเงินสด หรือช าระดว้ย
แอพพลิเคชัน่ของธนาคาร 

     

6. ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัร้านอ่ืน ๆ       

ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place)      

7. ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกใน
การเดินทางและหาง่าย 

     

8. มีการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น Pagefacebook 

     



รายละเอียด 

ระดบัความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย
ท่ีสุด 
1 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
9. มีการแนะน าทรงผมและบริการจาก

พนกังาน 
     

10. มีการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ 
เช่น ลูกค้าท่ีพาเพื่อนมาตัดจะลด
ราคา 30 % 

     

ดา้นบุคลากร (People) 
11. พนักงานมีทกัษะและความช านาญ

ในการใหบ้ริกร 
     

12.   พนกังานเตม็ใจใหบ้ริการ      
13 .พนกังานมีบคุลิกภาพดี สะอาด      

ดา้นกระบวนการ (Process) 
14. มีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 

 
     

15. มีการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
การใชบ้ริการอยา่งชดัเจน      

16. มีการรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้มา
ใ ช้ บ ริ ก า ร แ ล ะป รั บป รุ ง อ ย่ า ง
สม ่าเสมอ 

     

 
 



รายละเอียด 

ระดบัความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย
ท่ีสุด 
1 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
17. ความสวยงามของสถานท่ีใหบ้ริการ      
18. ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ      
19.  ป้ายช่ือร้านสังเกตไดอ้ยา่

ชดัเจน 
     

 
ข้อเสนอแนะ 
 ………………………………………………………………………………………………..
....................................................………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………................................................................................................................



รายงานผลแบบสอบถาม 

โครงการธุรกิจบริการร้าน ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ 

 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของร้านฟีม & อั้ม     

บาร์เบอร์  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการประเภทธุรกิจการให้บริการ มีผูต้อบแบบสอบถาม

จ านวนทั้งหมด  100 คน โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการร้านฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

สภานภาพ จ านวน(คน)    ร้อยละ 

1.  อายุ   
     อายตุ  ่า 15 ปี                                          29 29.0 
     อาย ุ16 – 30 ปี 32 32.0 
     อาย ุ31 – 45 ปี                                             26 26.0 
     อายมุากกวา่ 46 ปี ข้ึนไป 13 13.0 
รวม 100 100.0 

2.  ระดับการศึกษา   
     ต  ่ากวา่มธัยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 30 30.0 
     ระดบัมธัยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 35 35.0 
     อนุปริญญา / ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 25 25.0 



สภานภาพ จ านวน(คน)    ร้อยละ 

     ปริญญาตรี หรือ สูงกวา่ 10 10.0 
รวม 100 100.0 

3.  อาชีพ    
      นกัเรียน/นกัศึกษา                                                 38 38.0 
      ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 9 9.0 
      พนกังานบริษทัเอกชน                                44 44.0 
     เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 9 9.0 
รวม  100 100.0 

4. รายได้    

         ต ่ากวา่ 5,000 บาท                                                        26     26.0 

         รายได้ 5,000 – 10,000 บาท  26 26.0 

         รายได้ 10,000 – 15,000 บาท                      32 32.0 

         มากกวา่ 15,000 ขึน้ไป 16 16.0 

รวม  100 100.0 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของร้านฟีม & อั้ม
บาร์เบอร์  ปรากฏผลขอ้มูล ดงัน้ี 

อายุ พบวา่  ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการมีอายุ 16 – 30 ปี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  32.00  อายุอายุต  ่า 

15 ปี    เป็นร้อยละ 29.00  อายุ 31 – 45 ปี  คิดเป็นร้อยละ 26.00  และ อายุ 46 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 

13.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุ 16 – 30  ปีหรือเทียบเท่า รองลงมาคือ อายุ 15 ปี              

/ อาย ุ31– 45 ปี / อาย ุ46 ปี ข้ึนไป ตามล าดบั 

 
  



ระดับการศึกษา  พบวา่  ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการมีระดบัมธัยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัร

วชิาชีพ (ปวช.)  คิดเป็นร้อยละ 35.00  ระดบัต ่ากวา่มธัยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.)ร้อยละ 30.00 ระดบัอนุปริญญา / ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 25.00 

ปริญญาตรี หรือสูงกวา่คิด เป็นร้อยละ 10.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาท่ี  

มธัยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) /  รองลงมาคือระดบัต ่ากวา่มธัยม                  

ตอนปลาย    (ม.6) / ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และระดบัอนุปริญญา / ประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) /    ปริญญาตรี หรือสูง ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 44.00 นกัเรียน/

นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.00  ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ  9.00  เจา้ของกิจการ/     

ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 9.00 โดยผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศึกษา/  ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ / เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั ตามล าดบั 

รายได้ประจ าเดือน พบว่า ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการมีรายได ้ 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 32.00 รายได ้5,000 – 10,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 26.00  รายไดต่้ากวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 26.00  รายไดม้ากกวา่ 15,000 บาทข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 16.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีรายไดก้วา่ 10,000 – 15,000  บาท / รองลงมาคือ รายได ้5,000 – 10,000   บาทข้ึนไป/ และ

รายไดต่้ากวา่ 5,000 บาท/รายไดม้ากกวา่ 15,000 บาทข้ึนไป  ตามล าดบั 

 
ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อการให้บริการร้านฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ 
สามารถจดัล าดบัค่าเฉล่ีย (�̅� ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเท่ากบัเกณฑ ์ดงัน้ี 

5 = มากท่ีสุด 4 = มาก      3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย       1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1  �̅�  SD 

1 ผลิตภณัฑท่ี์ใชมี้คุณภาพ มีมาตรฐาน 80.00% 16.00% 4.00% - - 4.76 0.51 
2 อุปกรณ์ท่ีใชมี้มาตรฐาน ทนัสมยั 80.00% 20.00% - - - 4.80 0.40 
3. มีทรงผมใหลู้กคา้เลือกหลากหลาย 93.00% 7.00% - - - 4.92 0.26 

ด้านราคา ( Price) 

4. 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพบริการท่ี
ไดรั้บ 

39.00% 21.00% 34.00% 6.00% - 3.93 0.99 

  5. 
มีวธีิการช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น 
ช าระดว้ยเงินสด หรือช าระดว้ย
แอพพลิเคชัน่ของธนาคาร 

76.00% 24.00% - - - 4.76 0.43 

6. ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนๆ 19.00% 42.00% 29.00% 10.00% - 3.70 0.89 



ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 �̅�   SD 

ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) 

7. 
ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกในการ
เดินทางและหาง่าย 

28.00% 62.00% 10.00% - - 4.18 0.59 

8. 
มีการใหบ้ริการผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น 
Pagefacebook 

59.00%  37.00%  4.00%  - - 4.55  0.58 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) 

9. 
มีการแนะน าทรงผมและบริการจาก
พนกังาน 

51.00%  36.00%   13.00% - - 4.38  0.71  

10. 
มีการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ เช่น 
ลูกคา้ท่ีพาเพื่อนมาตดัจะลดราคา 30 % 

74.00% 26.00% - - - 4.74 0.44 

ด้านบุคลากร  (People) 

11. 
พนกังานมีทกัษะและความช านาญใน
การใหบ้ริกร 

72.00% 25.00% 3.00% - - 4.96 0.53 

12. พนกังานเตม็ใจใหบ้ริการ 85.00% 15.00% - - - 4.85 0.36 

13. พนกังานมีบุคลิกภาพดี สะอาด 56.00% 44.00% - - - 4.56 0.50 
ด้านกระบวนการ (Process)        

14. มีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 63.00% 13.00% 21.00% 3.00% - 4.36 0.92 

15. 
มีการแจง้รายละเอียดค่าใชจ่้ายในการใช้
บริการอยา่งชดัเจน 

91.00% 9.0% - - - 4.91 0.29 

16. 
มีการรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้มาใช้
บริการและปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

30.00% 60.00% 10.00% - - 4.20 0.60 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) 
17. ความสวยงามของสถานท่ีใหบ้ริการ 16.00% 53.00% 20.00% 11.00% - 3.74 0.86 
18. ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ 64.00% 23.00% 12.00% 1.0% - 4.50 0.75 
19. ป้ายช่ือร้านสังเกตไดอ้ยา่ชดัเจน 28.00% 42.00% 29.00% 1.0% - 3.97 0.78 

 

หมายเหตุ   เกณฑบ์อกระดบัความคิดเห็นเสนอแนะโดย John.W.Best  ดงัน้ี 

ถา้   �̅� คะแนน  4.50 – 5.00 คือ มากท่ีสุด 

ถา้   �̅� คะแนน  3.50 – 4.40 คือ มาก 

ถา้   �̅� คะแนน  2.50 – 3.49 คือ ปานกลาง 

ถา้   �̅� คะแนน  1.50 – 2.49 คือ นอ้ย 

ถา้   �̅� คะแนน  1.00 – 1.49 คือ นอ้ยท่ีสุด 

 



 
 

ส่วนประสมทางการตลาด �̅� S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.83 0.39 มากท่ีสุด  
2. ดา้นราคา  4.13 0.77 มาก   
3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.37 0.58 มาก 

4. ดา้นบุคลากร  4.56 0.57 มากท่ีสุด 

5. ดา้นสภาพแวดลอ้มใหบ้ริการ 4.70 0.46 มากท่ีสุด 

6. ดา้นสภาพกระบวนการ 4.49 0.60 มาก 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.07 0.80 มาก 

รวม 4.45 0.58 มาก 

 

จากความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของร้าน  ฟีม & อั้ม บาร์เบอร์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย  (�̅� = 4.45 ) เม่ือพิจารณาตามส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (�̅�  = 4.83 )  และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มการให้บริการ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ (�̅�  = 
4.70 )  รองลงมาคือด้านบุคลากร  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.56 )  
รองลงมาคือดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.49 )  และดา้นราคา 
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ (�̅� = 4.13 ) และดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบั
ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.07 ) ตามล าดบั 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   ประมวลภาพผลติภณัฑ์ หรือบริการในโครงการ 
 

  - ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
  - เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 
  - รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
  - รูปภาพขั้นตอนการปฏบัิติงานโครงการ 
  - ประมวลภาพอืน่ ๆ 
 
 
 
 
 



- ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 

 
ตราโลโก้บริษัท 

 

 
โปรโมช่ันของร้าน 

 

 
 

ป้ายหน้าร้าน 
 

 



- รูปภาพวสัดุอปุกรณ์ของผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 
 

วสัดุอปุกรณ์ 

 
 

 
 

ชุดยูนิฟอร์ม 
 
 



- รูปภาพขั้นตอนการปฏบัิติงานโครงการ 

ต้อนรับลูกค้า 

 

 
 
 

ให้ลูกค้าตดัสินใจเลอืกทรง 

 

 



ลงมอืให้บริการ 

 

 
 

ลูกค้าตรวจเช็คความเรียบร้อย 

 

 



 

ช าระเงนิ 

 

 
 
 

กล่าวขอบคุณลูกค้า 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   ประวตัผู้ิด าเนินโครงการ 



 

ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล   :  นายพีระทตั เกิดศิริ 
วนั เดือน ปี   :   29 เมษายน 2543 
สถานท่ีเกิด   :  กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานท่ีศึกษา   :  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   ประธานโครงการ 
 

 


