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บทคัดย่อ 
โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทธุรกิจบริการ“ร้านท าเล็บ JN Nails Deilvery” มีวตัถุประสงค์(1.) 
เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจ ร้านท าเล็บ JN Nails Delivery (2.)เพื่อศึกษาแนวโนม้ของ
ตลาดต่อผลิตภณัฑ ์โอกาส อุปสรรค ์และคู่แข่งของธุรกิจ เพื่อสร้างความพร้อมต่อการเร่ิมประกอบ
ธุรกิจ (3.)พฒันาผลิตภณัฑ์เสริมความงามเล็บและบ ารุงเล็บรูปแบบใหม่ ให้มีรูปแบบารใช้งานท่ี
สะดวกมากขึ้น มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ท่ีสุด 
มีขั้นตอนด าเนินการ3ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี(1.) ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนท่ี(2.) ขั้นด าเนินการ ละ
ขั้นตอนท่ี(3.)ขั้นประเมินผลจากการด าเนินงานสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการคือ เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ มิถุนายน 2562 จนถึง 
กุมภาพนัธ์ 2563 งบประมาณท่ีใช ้5,000 จ านวน 2 คน เป็นจ านวน 10,000 บาท สถานท่ี Condo The 
Coast   ถนนสุขมุวิท  เลขท่ี  15   หมู่  6 แขวงบางนา เขตบางนา   กรุงเทพ 

2.  ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ เม่ือหกัค่าใชจ่้ายและมีรายไดจ้ากการบริการมีเงิน
คงเหลือ 23,625 บาท คืนทุนและแบ่งก าไรท่ีเหลือ คืนสมาชิกกลุ่ม 2 คน คนละ 11,812.50 บาท 

3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงวตัถุประสงคข์องโครงการนั้นการได ้ (1.) 
การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ (2.)สร้างประสบการณ์ในธุรกิจ
การบริการและเพิ่มรายไดร้ะหวา่งการศึกษา(3.)ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีมีความร่วมมือ
จากการท างานเป็นทีม  และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหวา่งปฏิบติังานโครงการ (1.) การเดินทางอาจล่าชา้ 
เน่ืองจากการจราจรติดขดัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (2.) วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
อาจช ารุดเสียหาย(3.)ในการด าเนินงาน งบประมาณในการลงทุนอาจเพิ่ม ไม่เป็นไปตามท่ีวางแผน

(ก) 



    

 

 

ดา้นงบประมาณ 
  5.    ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา (1.) เตรียมความพร้อมของทีมงานฝึกปฏิบติัคนให้
เกิดความช านาญก่อนลงปฏิบติังานจริง (2.) การโฆษณาประชาสัมพนัธ์โปรโมทร้านผา่นทาง
Facebookc,Line (3.) การเอาใจลูกคา้เพิ่มจ านวนแบบของสินคา้ใหม้ากขึ้นเพื่อท่ีจะไดต้รงตาม
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการกบัทางร้านและเพิ่มแบบใหม่ๆใหมี้ความทนัสมยัมากยิง่ขึ้น 
  จาการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน โดยถาม
เก่ียวกบัส่วนประผสมทางการตลาด(7P’s)พบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบัการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อร้านท าเลบ็ JN Nails 
Delivery ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (x̅=4.39) หากพิจารณารายขอ้แลว้ปัจจยัด้านบุคลากร อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅=4.54) และรองลงมาคือปัจจยั ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มี
ค่าเฉล่ีย (x̅=4.53) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย (x̅=4.52) อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ด้านราคา มีค่าเฉล่ีย (x̅=4.36) อยูใ่นระดบัมาก ด้านกระบานการบริการ มีค่าเฉล่ีย 
(x̅=4.32) อยูใ่นระดบัมาก ด้านกายภาพ มีค่าเฉล่ีย (x̅=4.26) อยูใ่นระดบัมาก ด้านผลติภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ีย (x̅=4.12) อยูใ่นระดบัมาก  



   (ข) 
 

 

 

กติติกรรมประกาศ 
 

              งานโครงการฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ อาจารยว์ิช
ยตุม ์ศรีสะอาด ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดเวลาของการด าเนินงาน และ
ท่ีขาดไม่ได้อาจารยธ์ัญศญา  ธรรมิสกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ รวมทั้ง อาจารยอุ์ดมพร 
เปตานนท์ ท่ีค่อยให้ค  าปรึกษาการจดัท าแผนธุรกิจ รวมถึงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนท่ีเป็นก าลงัใจ ให้
ค  าปรึกษาและความช่วยเหลือในทุกเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ จนกระทัง่โครงการฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไป
ไดด้ว้ยดี คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 
 ทา้ยท่ีสุดน้ีคณะผูจ้ดัท าโครงการ ขอขอบคุณ ทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี ให้
ความร่วมมือในการปฏิบติัโครงการน้ีใหผ้า่นไปไดด้ว้ยดี  
           

         ขอขอบพระคุณ   
 

คณะผูจ้ดัท า 
   โครงการธุรกิจบริการท าเลบ็ JN Nails Delivery 
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บทที่ 1 

บทน า 

หลกัการและเหตุผล 

ผลิตภณัฑท์าเลบ็กลายเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูห้ญิงส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ความสวยงามเป็น
ส่ิงส าคญัส าหรับสุภาพสตรีในยคุน้ี ผลิตภณัฑท์าเลบ็ เป็นหน่ึงในผลิตภณัฑเ์สริมความงามท่ีอยูใ่น
กระแสแฟชัน่ไดรั้บความนิยมสูง ท าใหส้ถาบนัความงามหลายๆแห่ง และในดา้นต่างๆ ไดรั้บความ
นิยมและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง หน่ึงในนั้น  ธุรกิจร้านท าเล็บ JN Nails Delivery ท่ีให้บริการเฉพาะ
ทางความงามในดา้นการท าเลบ็โดยผูเ้ช่ียวชาญ การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั และใชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นตวัช่วยผลกัดนั
ใหเ้กิดกระแสนิยมของแฟชัน่การทาเลบ็และเพนทเ์ลบ็ ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑท์าเลบ็มีความนิยมท่ีสูง
มากขึ้น จึงท าใหก้ารทาเล็บหรือการเพนทเ์ลบ็กลายเป็นกระแสแฟชัน่หรือแมก้ารทั้งเป็นกิจกรรม
ยามวา่งของผูห้ญิงในยคุปัจจุบนัอีกทั้งธรรมชาติของมนุษยท์ุกคนมีความปรารถนาให้ตวัเองงดงาม
จากภายนอก  ทั้งน้ีในการพบปะเพื่อนฝงู  และการติดต่อเพื่อท าธุรกิจท าใหค้นส่วนใหญ่ตอ้งการ
ความสวยงาม และดูดีในสายตาบุคคลอ่ืนเพื่อช่วยสร้างความมัน่ใจท าใหบุ้คคลท่ีพบเห็นเกิดการ
จดจ าและประทบัใจตั้งแต่ภายนอก เพื่อปรับเปล่ียนบุคลิกภาพและเสริมสร้างความมัน่ใจใหก้บั
ตวัเอง ยงัเนน้การใส่ใจสุภาพของผิวหนา้เลบ็และจมูกเลบ็ของลูกคา้คือทางร้ายมีการใชผ้ลิตภณัฑ์
ดูแลเลบ็วสัดุจากธรรมชาติ ตามแบบฉบบัของประเทศจีนดว้ยดั้งนั้นร้าน JN Nails Delivery  จึงเป็น
ร้านเพนทเ์ลบ็ทางเลือกใหม่ ส าหรับผูห้ญิงท่ีใส่ใจในการดูแลสุภาพและใหค้วามส าคญักบัรูปลกัษณ์
ท่ีดูดีอยูเ่สมอ 

ร้าน JN Nails Delivery มองเห็นแนวทางการสร้างธุรกิจท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑท์าเลบ็
ภายใตสิ้นคา้ของเรา และโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการลงทุนท าธุรกิจประเภทน้ี เพราะการ
แข่งขนัท่ียงัมีไม่สูงมากนกั และอาศยัปัจจยัหลายๆอยา่งดว้ยกนั เช่น ราคาค่าบริการ การบริการ และ
ส าคญัท่ีสุด คือ การสร้างจุดขายท่ีโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
สามารถสร้างความแตกต่างไดใ้นสายตาของผูบ้ริโภคไดช้ดัเจน และสร้างความภกัดีในตราสินคา้ได้
อยา่งต่อเน่ือง ก็จะเป็นการรักษาศกัยภาพในการท าก าไรไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ีร้านท าเลบ็ JN 
Nails Delivery ยงัใหบ้ริการเพนทเ์ลบ็นอกสถานท่ีตามท าเลท่ีลูกคา้นดัหมายและจากปัจจยัเหล่าน้ี
ท าใหค้ณะผูจ้ดัท ามีความมัน่ใจท่ีจะสามารถด าเนินธุรกิจร้านท าเลบ็ JN Nails Delivery ใหป้ระสบ
ความส าเร็จในธุรกิจเสริมความงามได ้
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการขาย และบริการสร้างรายไดร้ะหวา่ง
การศึกษา 
3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีม และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได้ 
 
เป้าหมายของโครงการ 
1. เสนอขายสินคา้ และบริการใหก้บับุคคลท่ีมีความสนใจบริการประเภทเลบ็สวยงาม 
2. ขายสินคา้ และบริการไดก้ าไลมากกวา่ท่ีลงทุน 
 

การติดตามผล และการประเมินโครงการ 
1.  น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาณ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. สร้างประสบการณ์ในธุรกิจการขาย และบริการ เพิ่มรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม และ

สามารถแกไ้ขปัญหา เฉพาะหนา้ได ้



   

 

 

บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 
โครงการร้านท าเล็บ JN Nails Delivery เป็นโครงการประเภทธุรกิจการบริการ ใช้แนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัโครงการ ดังนี้ 
1. แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิร้านท าเลบ็  
2. แนวคิดการเขียนแผนธุรกจิ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  (7 ‘P) 
5. งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
1.  แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิร้านท าเลบ็ 
 การท าเล็บ  คือ การตกแต่งมือและเล็บซ่ึงปฏิบัติได้ทั้ งในท่ีบ้านหรือในร้านท าเล็บ              
โดยช่างเล็บมือชีพท่ีมีใบอนุญาตหรือช่างท าเล็บ การท าเล็บไม่เพียงรักษาและดูแลเล็บธรรมชาติ   
ของเราแต่ยงัช่วยถนอมมืออีกดว้ย การท า เลบ็ ประกอบดว้ยการตะใบขอบเล็บให้เป็นทรงท่ีตอ้งการ 
บ าบดัหนงัก าพร้า นวดมือและทาน ้ ายาบนเล็บ นอกจากน้ียงัมีบริการ ท าเล็บพิเศษส าหรับเฉพาะมือ
และเทา้  ส าหรับมือจะแช่ดว้ยสารท่ีท าให้น่ิมแลว้ตามดว้ยการทาโลชัน่ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีท าในร้าน
ทัว่ไป ขั้นตอนน้ีสามารถใช้กับเล็บเทา้ และเท้า ท่ีเรียกว่า การบ าบดัเล็บ อาจรวมถึง การใช้ เช่น 
acrylics หรือเล็บเทียมแบบ gel การท า เล็บ   บางคนอาจรวมถึง การเพน้ท์ลายบนเล็บหรือ ติดดว้ย
เพชรพลอย ในหลายพื้นท่ี ช่างท าเล็บตอ้งมีใบไดรั้บอนุญาตและตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ เน่ืองจาก
ผิวท่ีจะถูกจดัการและมีการตดัแต่ง บางคร้ังอาจมีความเส่ียงท่ีจะกระจายการติดเช้ือเม่ือเคร่ืองมือท่ี
ใชถู้กใชใ้นคนจ านวนมากดงันั้นเร่ืองความสะอาดและอนามยั  จึงส าคญัมาก 
(อา้งอิงจากhttps://th.wikipedia.org/)  
  ศกัยภาพของผูป้ระกอบการ 

1. มีความรักในอาชีพหรืองานท่ีตนท าอยู่ 
2. ตอ้งมีความซ่ือสัตยต์่อลูกคา้ 
3. เปิดใจใหก้วา้ง พร้อมรับค าติชม 
4. กิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจาอ่อนหวาน 
5. มีเหตุผลและรับผิดชอบในงานของตน 
6. มีความอดทน
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7. รักษาเวลา รู้คุณค่าและวิธีประหยดัเวลา แรงงานและวสัดุ 
8. มีความขยนัหมัน่เพียร 
9. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
10. รู้จกัเอาใจลูกคา้ 
11. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ 
12. มีความสนใจในข่าวสารขอ้มูลและสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีอาจจะมีผลต่อการประกอบ 

       13. ค้นควา้วิธีการใหม่ๆท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและสินค้าอยู่เสมอธุรกิจงาน
บริการประเภทน้ีนั้นเจา้ของกิจการเป็นนกัลงทุนขนาดยอ่ยจอ้งการเปิดธุรกิจท่ีใช ้เงินลงทุนเบ้ืองตน้
ไม่มากนกัเม่ือเทียบกบังานบริการประเภทอ่ืน และมีการบริการตน้ทุนค่อนขา้งสั้น เม่ือเทียบกบัการ
ลงทุนงานบริการประเภทอ่ืนคาดการณ์ว่าในปีถดัไปงานบริการรายย่อยในประเทศไทยนั้นจะมี
สัดส่วนถึง 90% จากงานบริการทั้งหมด  
 
2.  แนวคิดการเขียนแผนธุรกจิ 
 แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิม
จะก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจ         
ท่ีจะเปล่ียนความคิดของผูป้ะกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบว่าแผนธุรกิจ
เปรียบเสมือนแผนท่ีในการเดินทางท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้ง
กิจการแผนจะใหร้ายละเอียดต่างๆทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ การ
คาดคะเนทางการเงินท่ีจะช้ีผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีใหเ้ห็นถึงจุดอ่อน และขอ้ควรระวงั
เช่น 
                การพฒันาสินคา้ หรือ บริการมีโอกาสในการขยายสายผลิตภณัฑต์ลอดจน ท าใหสิ้นคา้
หรือบริการมีความหลากหลาย ครบถว้นตามท่ีลูกคา้ตอ้งกา และถา้สินคา้ท่ีน าเสนอเป็นนวตักรรม
ใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนในทอ้งตลาด  ควรมีรูปแสดงให้เห็นลกัษณะของสินคา้  หรือ  ตวัตน้แบบดว้ย
กระท าการประเมินศกัยภาพของสินคา้และบริการในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภณัฑโ์ดยประเมิน
วา่สินคา้อยูใ่นช่วงใดของวงจรชีวิตผลิตภณัฑจ์ะมีศกัยภาพทางการตลาดเป็นอยา่งไรราคาสินคา้ควร
เป็นเท่าไรควรท าการตลาดอยา่งไรใหป้ระเมินและวิเคราะห์ใหมี้ความชดัเจน 
ความส าคญัของแผนธุรกิจ 
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ส าหรับผูป้ระกอบการแลว้ แผนธุรกิจเป็นเอกสารท่ีมีความส าคญัยิ่งกว่าเอกสารใดๆ  ท่ีเคยมีการ
รวบรวมมา ความส าคญัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
1.  แผนธุรกิจส าคัญในฐานะท่ีจะให้รายละเอียดของการเร่ิมต้นธุรกิจ ท าให้ผูป้ระกอบการ มี
เป้าหมายท่ีชัดเจนก าหนดแนวทางของความคิดและช่วยให้ผูป้ระกอบการแน่วแน่ต่อการใช้
ทรัพยากรและก าลงัพยายามเพื่อไปสู่เป้าหมาย 
2.  แผนธุรกิจส าคัญในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะแสวงหาเงินทุนจากผู ้ร่วมลงทุนจากกองทุนร่วม
ลงทุน และจากสถาบนัการเงินต่างๆ 
3.  แผนธุรกิจส าคญัในฐานะท่ีเป็นเสมือนพิมพเ์ขียวท่ีใหร้ายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรม
ในการจดัหาเงินทุน กิจกรรมในการพฒันาผลิตภณัฑ ์กิจกรรมตลาดและอ่ืนๆในการบริหารกิจการ
ใหม่ แผนธุรกิจยงัใชเ้พื่อก าหนดการปฏิบติังานท่ีต่อเน่ืองในอนาคตของกิจการอีกดว้ย   
( อา้งอิงจากhttp://blog.edzones.com/poonpreecha/79505 ) 

  
การจดัท าแผนธุรกิจ 
1. S มาจาก Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาด  
2. T มาจาก Targeting คือ การก าหนดลูกคา้เป้าหมายวา่กลุ่มไหนท่ีเราจะเลือก   
3. P มาจาก Positioning คือ การสร้างภาพพจน์ในใจของลูกคา้ 
4. P' s มาจากส่วนผสมท่ีลงตวัในโปรแกรมทางการตลาด 4 ตวั เปรียบเสมือนแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ทางการตลาด ดงัน้ี  
1) Product คือ สินคา้/บริการ  
2)  Price คือ ราคา    
3) Place คือ ช่องทางการจ าหน่าย   
4) Promotion คือ การส่งเสริมทางการตลาด  

นอกจากส่วนประสมทางการตลาด 4 P' s ท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมี 4 C' s ซ่ึงถือไดว้่าเป็นส่วน
ประสม ทางการตลาดยุคใหม่ท่ีมองทางดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคและควรท่ีจะตอ้งน ามาใชร่้วม
ในแผนปฏิบติัการทาง การตลาดดว้ย ดงัน้ี 

http://blog.edzones.com/poonpreecha/79505


  6 
 

 

5. C' s  ไดแ้ก่   
1)  Consumer Need คือ ผลิต/ขายสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
2)  Customer Benefits คือ ผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ  
3)  Convenience คือ เป็นสินคา้ท่ีสะดวก และ 
4) Communication คือ การรับรู้ข่าวสาร 
(อา้งอิงจาก : http://blog.edzones.com/poonpreecha/79505) 

 
องคป์ระกอบของแผนธุรกิจ 

แม้ว่าองค์ประกอบของแผนธุรกิจจะไม่ ได้มีก าหนดไว้ตายตัวหากแต่
องคป์ระกอบหลกัซ่ึงนกัลงทุนพิจารณาว่าเป็นส่ิงส าคญัและตอ้งการรู้ จะประกอบดว้ยส่ิง
เหล่าน้ี คือ(อา้งอิงจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1) 

 
1. บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร  
2. ประวติัโดยยอ่ของกิจการ 
3. การวิเคราะห์สถานการณ์  
4. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 
5. แผนการตลาด  
6. แผนการจดัการและแผนก าลงัคน 
7. แผนการผลิต/ปฏิบติัการ  
8. แผนการเงิน 
9. แผนการด าเนินงาน  
10. แผนฉุกเฉิน 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 : บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร (ผูเ้ขียน : ผศ.ศิริญา  โอภาสพรมบุญ ) 
1.  บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร (Executive Summary)  
              ส่วนน้ีมีความส าคัญมากท่ีสุด เพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนท่ีจะอ่านและจะต้อง
ตดัสินใจจากส่วนน้ีว่าจะอ่านรายละเอียดของแผนธุรกิจหรือไม่   บทสรุปส าหรับผูบ้ริหารเป็นส่วน
หน่ึงของแผนธุรกิจท่ีจัดท าขึ้ นหลังจากการท าแผนธุรกิจแล้วเสร็จ ควรมีความยาวประมาณ                    
2 -  3หน้า  ฉะนั้น  ส่วนน้ีจะตอ้งให้ความส าคญัมากท่ีสุด ดงันั้น บทสรุปผูบ้ริหารจะตอ้งแสดงให้
เห็นประเด็นส าคญัอยา่งนอ้ยสองประการคือ 

http://blog.edzones.com/poonpreecha/79505
http://oknation.nationtv.tv/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1
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1.1  สรุปแนวคิดรายละเอียดของธุรกิจและช้ีให้เห็นว่าส าหรับธุรกิจท่ีก าลงัคิดอยู่น้ีจะท ามีโอกาส
เกิดขึ้นไดจ้ริงๆ ในตลาด ไม่เพอ้ฝัน โดยมีขอ้มูล  ท่ีสนบัสนุน และอา้งอิงจากแหล่งท่ีมาน่าเช่ือถือ    
1.2  ตอ้งช้ีให้เห็นว่าสินคา้หรือบริการของธุรกิจท่ีจะท านั้นมีความแตกต่างและเป็นท่ีตอ้งตาตอ้งใจ
ของลูกค้า  บทสรุปผูบ้ริหารจึงต้องเขียนให้เกิดความน่าเช่ือถือ หนักแน่น และชวนให้ติดตาม
รายละเอียดท่ีอยู่ในแผนต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไวเ้สมอว่าคุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะ
สะทอ้นถึงคุณภาพของแผนโดยรวม 

ส่วนHOW  TOวา่จะเขียนอยา่งไร   ใหน่้าสนใจ  มีกลวิธีในการเขียนขอ้พิจารณาเพื่อการ 
เขียนบทสรุปผูบ้ริหาร 
  อธิบายวา่จะท าธุรกิจอะไรและแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอยา่งไรพยายามอธิบายใหเ้ห็นวา่

สินคา้หรือบริการท่ีจะท านั้นจะเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต คุณภาพชีวิต รวมทั้งการอ านวยความสะดวกแก่

ผูบ้ริโภค หรือวิถีการใชสิ้นคา้หรือบริการไปจากเดิมอยา่งไร บอกดว้ยวา่ธุรกิจจะก่อตั้งเม่ือไรสินคา้/

บริการมีคุณสมบติัพิเศษอะไรในแง่รูปลกัษณ์ ประโยชน์ใชส้อยเทคโนโลย ี นวตักรรม ฯลฯ  ท่ีจะ

ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม(ValueAdd)ขีดความสามารถทางการแข่งขนั 

(Competitive Advantages) หากธุรกิจด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ และจะตอ้งกล่าวประวติั

ความเป็นมาของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจอยู ่ (Company Profile) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัตลอดจนผู ้

ก่อตั้ง  ปีท่ีก่อตั้ง ทุนจดทะเบียน  ทุนท่ีช าระแลว้ รวมทั้งกิจกรรมท่ีส าคญัเช่นการหาผูร่้วมลงทุน  

การเพิ่มทุน  นอกจากน้ี ควรจะกล่าวถึงขนาดของธุรกิจ  ความกา้วหนา้ของธุรกิจในช่วงท่ีผา่นมา  

เพราะความเติบโตกา้วหนา้จะสะทอ้นออกมาในรูปของเงินทุนและความน่าเช่ือถือของ

ผูป้ระกอบการท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีท่ีไม่ใช่ธุรกิจใหม่       

องคป์ระกอบท่ี 2 : ประวติัยอ่ของกิจการ(ผูเ้ขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร) 
ส่วนน้ีคือการใหข้อ้มูลเบ้ือตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในดา้น

รูปแบบการจดัตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด 
การคิดคน้และพฒันาสินคา้/บริการ ท่ีตอ้งการน าเสนอใหก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 
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องคป์ระกอบท่ี 3 : การวิเคราะห์สถานการณ์ (ผูเ้ขียน :  ดร.ศิริประภา  กาญวรเวช ) 
Who ใคร คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้ว่า ใครรับผิดชอบ ใครเก่ียวขอ้ง ใครไดรั้บผลกระทบ   ในเร่ืองนั้นมี
ใครบา้ง 
What    ท าอะไร  คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่ เราจะท าอะไร แต่ละคนท าอะไรบา้ง 
Where  ท่ีไหน  คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่ สถานท่ีท่ีเราจะท าวา่จะท าท่ีไหน เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้นอยู่
ท่ีไหน 
When   เม่ือไหร่  คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่  ระยะเวลาท่ีจะท าจนถึงส้ินสุด   เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้นท า
เม่ือวนั เดือน ปี ใด 
Why     ท าไม  คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่ ส่ิงท่ีเราจะท านั้น  ท าดว้ยเหตุผลใด   เหตุใดจึงไดท้ าส่ิงนั้น หรือ
เกิดเหตุการณ์นั้นๆ 
How    อย่างไร  คือ  ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้ว่า เราจะสามารถท าทุกอย่างให้บรรลุผล  ไดอ้ย่างไรเหตุการณ์
หรือส่ิงท่ีท านั้นท าอยา่งไรบา้ง 

การใชเ้ทคนิค 5W1H ในการวิเคราะห์แกปั้ญหานั้น ส่วนใหญ่เราจะใชใ้นขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยการตั้งค  าถาม  Who is it about? What happened ?  When did it take 
place? Where did it take place? และ Why did it happen? การตั้งค  าถามดงักล่าวจะท าใหเ้ราได้
ค  าตอบในแต่ละประเด็น แต่ละขอ้ของค าถาม 
เทคนิค 5W1H จะใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลหรือปัญหา ไดเ้กือบทุกรูปแบบ เทคนิค  5W1H เป็นการ
คิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking) ท่ีใช้ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ น ามาหาความสัมพนัธ์เชิง
เหตุผล ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อคน้หาค าตอบท่ีเป็นความเป็นจริง  หรือท่ีเป็นส่ิงท่ี
ส าคญั จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจดัระบบ เรียบเรียงใหม่ให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ
องคป์ระกอบท่ี 4 : วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ (ผูเ้ขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร,อ.ดร.ครรชิตพล 
ยศพรไพบูลย)์ 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการตอ้งการได้รับ
ในช่วงระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทั่วไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของ                 
กิจการ และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลักษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด 
เป้าหมายทางการจัดการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นต้น นอกจากน้ี
เป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ     
3-5 ปี และเป้าหมายระยะยาวท่ีนานกวา่ 5 ปี 
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ลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการ คือ 
1.  มีความเป็นไปได ้หมายความวา่ กิจการมีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายได ้หากได้  มีการด าเนินงาน 
อย่างเต็มท่ีตามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจควรประเมิน จากสภาพแวดลอ้ม
ในการด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ กล่าวคือ ไม่ควรตั้งเป้าหมาย ท่ีเล่ือนลอยเกิน
ความจริงจนท าไม่ได ้และก่อให้เกิดความทอ้แท ้แต่ก็ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ีง่ายจนเกินไปจนไม่ตอ้ง
ทุ่มเทความพยายามใดๆ ก็สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยง่าย เป้าหมายท่ีดีจึงควรเป็นผลลพัธ์ท่ี
ท าไดย้ากแต่มีความเป็นไปได ้
2.  สามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม หมายถึง มีความชดัเจนท่ีสามารถประเมินไดว้่า กิจการบรรลุ
ตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ทั้งน้ี โดยทัว่ไป ควรจะตอ้งก าหนดระยะเวลาให้ชดัเจนว่า จะตอ้งบรรลุถึง
เป้าหมายนั้นภายในระยะเวลาเท่าใด 
3.  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง เป้าหมายย่อยๆ ในแต่ละฝ่ายควรมีความสอดคลอ้งและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ งให้แน่ใจว่าเป้าหมายระยะสั้ นๆ เป็นไปเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมเป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว 
องค์ประกอบท่ี 5 : แผนการตลาด (ผูเ้ขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร , อ.ดร.ครรชิตพล ยศพร
ไพบูลย ์) 
               แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทาง
การตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล้่วงหน้า โดยใช้
ประโยชน์จากความเขา้ใจท่ีได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองค์ประกอบท่ี 3 มาพิจารณา
ร่วมกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก าหนดไวใ้นองค์ประกอบท่ี 4 ดงันั้น การวางแผน
การตลาดจึงเป็นการก าหนดกลยุทธ์และวิธีในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้กิจการ
สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมุ่งหวงั โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรทางการตลาดให้
เกิดประโยชน์ สูงสุดในการตอบรับกับความเป็นไปและแน วโน้มการเป ล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มในด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการเน้ือหาของแผนการตลาดตอ้งตอบ
ค าถามหลกัๆ   ใหก้บัผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
1. เป้าหมายทางการตลาดท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเร่ืองอะไรบา้ง 
2. ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
3. จะน าเสนอสินคา้/บริการอะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และดว้ยวิธีการใด 
4. จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไดด้ว้ยวิธีการใดบา้ง 
 



  10 
 

 

5.   ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้จะปรับตวัหรือแก้ไขอย่างไรในการตอบค าถาม
ดงักล่าวขา้งตน้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์และ
วิจารณญาณท่ีดี ในการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการทางการตลาดส าหรับกิจการตาม
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของแผนการตลาด ซ่ึงมีเน้ือหาหลกั 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

1. เป้าหมายทางการตลาด 
2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
3. กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาด 

องคป์ระกอบท่ี 6 : แผนการจดัการและแผนคน  (ผูเ้ขียน : ผศ.วิทยา ด่านธ ารงกูล) 
ในส่วนน้ีผู ้จัดท าแผนจะต้องระบุโครงสร้างขององค์การให้ชัดเจน โดยแสดงแผนผัง

โครงสร้างขององค์กรว่า ประกอบไปด้วยหน่วยงานอะไรบ้าง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความ
รับผิดชอบอะไร รวมถึงต าแหน่งผูบ้ริหารหลกัๆ ขององค์การ โครงสร้างของคณะกรรมการ  และ
การถือหุ้น การเขียนในส่วนน้ีควรจะท าใหผู้อ่้านเห็นวา่คณะผูบ้ริหารรวมตวักนัในลกัษณะเป็นทีมท่ี
ดีในการบริหาร มีความสมดุลในด้านความรู้ ความสามารถท่ีครบถว้น ทั้งด้านเทคนิค  และการ
บริหาร มีความช านาญและประสบการณ์ในกิจการท่ีท า 
รายละเอียดในส่วนน้ีประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี คือโครงสร้างองคก์ร 
1. ต าแหน่งงานหลกัๆ ขององคก์าร คนท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง พร้อมทั้งแผนผงัองคก์าร 
1.1  หากผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ตม็เวลา ตอ้งระบุว่าใครจะเป็นผูช่้วยใน
งานนั้น เพื่อท าใหง้านสมบูรณ์ 
1.2  หากทีมงานผูบ้ริหารเคยท างานร่วมกันมาก่อน ให้ระบุว่าเคยท างานอะไร มีความส าเร็จใน
ฐานะทีมท่ีดีอะไรบา้ง 
2. ต าแหน่งบริหารหลกั 
2.1  ระบุว่าต าแหน่งบริหารหลักๆ มีความรู้ ความช านาญอะไรบ้าง และมีความเหมาะสมใน
ต าแหน่งงานนั้นอยา่งไร 
2.2   ระบุบทบาท ภาระความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งในทีมบริหาร 
2.3  อาจใส่ประวติัสั้ นๆ ของทีมบริหารเอาไวใ้นส่วนน้ีด้วยก็ได้ หรือมิฉะนั้นอาจน าไปใส่ไว้
รวมกนัในภาคผนวก 
3.   ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร ระบุเงินเดือนท่ีจ่ายแก่ผูบ้ริหาร ตลอดจนผลประโยชน์ใน
รูปแบบอ่ืนๆ และสัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ริหารแต่ละคน 



  11 
 

 

4.   ผูร่้วมลงทุน ระบุผูร่้วมลงทุนอ่ืนๆ และเปอร์เซ็นตก์ารถือหุน้ 
5.   คณะกรรมการบริษัทระบุคุณสมบัติของกรรมการบริษัทองค์ประกอบและภูมิหลัง  ของ
กรรมการแต่ละคนวา่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอยา่งไร 
องคป์ระกอบท่ี 7 : แผนการผลิต/ปฏิบติัการ (ผูเ้ขียน : อ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ) 

หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการไดท้ าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกิจการ 
ตลอดจนก าหนดวตัถุประสงค์ทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของกิจการในภาพรวม เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัแลว้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งถ่ายทอดส่ิงเหล่านั้นใหอ้อกมาเป็นแผนการผลิต/
ปฏิบัติท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนธุรกิจส่วนอ่ืนๆ ของบริษัท อันได้แก่ แผนการตลาด 
แผนการบริหารและจัดการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรมี
ศกัยภาพในการบรรลุเป้าหมายตามแผนนั้นๆ 

แผนการผลิต/ปฏิบัติการท่ีดีจะต้องสะท้อนความสามารถของกิจการในการจัดการ
กระบวนการผลิตและปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
ใหก้บัธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ประเด็นการจดัการไปยงัระบบการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรในการ
ผลิตให้เป็นผลผลิต ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัแผนภาพท่ี 1 โดย วตัถุดิบและทรัพยากร 
นั้น หมายถึง ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้ชัว่โมงแรงงานท่ีท าการผลิต หรือค่าใชจ่้ายรวมของทรัพยากรทุก
อย่างท่ีใช้ ได้แก่ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เงินลงทุน และอ่ืนๆ ส าหรับ กระบวนการผลิตและ
ปฏิบติัการ หมายถึง กระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรการผลิตให้เป็นผลผลิต 
และ ผลผลิต นั้ น หมายความถึง จ านวนหรือมูลค่าของสินค้าและบริการท่ีผลิตได้ในการวาง
แผนการผลิต/ปฏิบติันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตและ
ปฏิบติัการภายในกิจการตามประเด็นท่ีส าคญัๆ รวม 10 ประเด็นดงัต่อไปน้ี คือ 

1. คุณภาพ 
2. การออกแบบสินคา้และบริการ 
3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบติัการ และการตดัสินใจเร่ืองก าลงัการผลิต 
4. การเลือกสถานท่ีตั้ง 
5. การออกแบบผงัของสถานประกอบการ 
6. การออกแบบระบบงานและการวางแผนก าลงัคน 
7. การจดักระบวนการจดัส่งวตัถุดิบ และสินคา้ส าเร็จรูป (Supply-Chain Management) 
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8. ระบบสินคา้คงคลงั 
9. ก าหนดการผลิตและปฏิบติัการ 
10. การด ารงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 

องคป์ระกอบท่ี 8 : แผนการเงิน (ผูเ้ขียน : รศ.ประนอม โฆวินวิพฒัน์) 
ในการจดัท าแผนธุรกิจนั้น กิจการต้องทราบให้ได้ว่าแผนท่ีจะจดัท าขึ้นนั้น เป็นไปตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนเท่าใด 
จะได้มาจากแหล่งใดบ้าง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูปของเจ้าของกิจการ หรือแหล่งเงินทุน
ภายนอกในรูปของการกูย้ืมจากเจา้หน้ี เรียกว่า กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) จากนั้น จะ
เป็นเร่ืองของการตดัสินใจน าเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกว่า กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) 
ซ่ึงจะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมท่ีส าคญัต่อเน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ คือ 
กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย การผลิต การซ้ือ การขาย และการ
จ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ 

การตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมหลักทั้ งสาม คือ กิจกรรมจดัหาเงิน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมด าเนินงาน จะเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ นักบัญชีจะเป็นผู ้
น าเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมาเป็น งบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็น
รายงานสรุปขั้นสุดทา้ยของขบวนการจดัท าบญัชี ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจหรือ
อาจจะเป็นงบการเงินท่ีครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี
เพื่อให้ทราบว่า ในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น ธุรกิจมีฐานะการเงินอยา่งไร ก าไรหรือขาดทุน มีการ
เปล่ียนแปลงในเงินสดอยา่งไรบา้ง เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร 
งบการเงินประกอบดว้ย 
1.    งบดุล เป็นรายงานท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ในงบดุลจะประกอบไปดว้ยขอ้ 
มูลทางการเงินท่ีแสดงถึงฐานะของกิจการ คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของ ผู ้เป็น
เจา้ของ  
2.    งบก าไรขาดทุน เป็นงบท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการ โดยแสดงรายได ้ค่าใชจ่้ายและ 
ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
3.    งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของหรือส่วนของผูถื้อหุ้น 
ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั คือ 

- ทุนเรือนหุน้ 
- ก าไรสะสม 
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4.    งบน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้และก าไรสะสม 
งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินใดในรอบ
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จะรายงานให้ทราบว่า เงินสดในปีปัจจุบนัท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น มีสาเหตุ
จากอะไรในกิจกรรม 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

- กิจกรรมด าเนินงาน 
- กิจกรรมลงทุน 
- กิจกรรมจดัหาเงิน 

3.   นโยบายบญัชี หมายถึง หลกัการบญัชีหรือวิธีปฏิบติัท่ีกิจการใช้ในการจดัท าและน าเสนองบ
การเงิน เน่ืองจากหลกัการบัญชีท่ีกิจการเลือกใช้มีได้หลายวิธี วิธีการบญัชีท่ีกิจการเลือกใช้จะมี
ผลกระทบต่องบการเงินไม่เหมือนกนั กิจการจึงตอ้งบอกขอ้มูลดงักล่าวให้ผูใ้ช้ในงบการเงินทราบ 
โดยทัว่ไปแลว้กิจการควรเปิดเผยนโยบายบญัชีในเร่ืองต่อไปน้ีไวใ้นงบการเงิน 

- วิธีการรับรู้รายได ้
- การตีราคาสินคา้คงเหลือ 
- การตีราคาเงินทุน 
- ค่าเผ่ือหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 
- วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา และการตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
- การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
- การจดัท างบการเงินรวม 

องคป์ระกอบท่ี 9 : แผนการด าเนินงาน (ผูเ้ขียน : ผศ.วิทยา ด่านธ ารงกูล) 
หลงัจากผูป้ระกอบการก าหนดกลยทุธ์ในดา้นต่างๆ ของกิจการอย่างรอบคอบและครบถว้น

แลว้ ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจดัท ารายละเอียดของกลยุทธ์ดงักล่าว โดยการก าหนดกิจกรรมของกล
ยทุธ์แต่ละดา้นใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 

ในทางปฏิบัติ ผูป้ระกอบการอาจจะท าแผนการด าเนินงานในลักษณะของตารางท่ีมี
รายละเอียดของเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ โดยจัดท า
รายละเอียดเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ตามท่ีผูป้ระกอบการเห็น 
องคป์ระกอบท่ี 10 : แผนฉุกเฉิน (ผูเ้ขียน : ผศ.วิทยา ด่านธ ารงกูล) 
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แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไวล้่วงหน้า ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือ
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดขึ้น จนเป็น
ผลกระทบในทางลบกบักิจการ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการควรอธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจ
ท่ีอาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยา่งราบร่ืนตามแผนธุรกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้
ตวัอย่างของประเด็นความเส่ียงทางธุรกิจและการเตรียมพร้อมท่ีควรระบุไวใ้นแผนฉุกเฉิน ไดแ้ก่
กรณีดงัต่อไปน้ี 

- ยอดขายหรือการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่เป็นไปตามคาดหมาย จนท าให้เงินสดหมุนเวียนขาด
สภาพคล่อง 

- ธนาคารไม่ใหเ้งินกูห้รือลดวงเงินกู ้
- คู่แข่งตดัราคาหรือจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองระยะยาว 
- มีคู่แข่งรายใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ทนัสมยักว่า มีสินคา้ครบถว้นกว่า ราคาถูกกว่า เขา้สู่

อุตสาหกรรม หรือมาตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 
- สินคา้ถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาท่ีถูกกวา่ 
- มีปัญหากบัหุน้ส่วนจนไม่สามารถร่วมงานกนัได ้
- สินคา้ผลิตไม่ทนัตามค าสั่งซ้ือเน่ืองจากขาดแคลนวตัถุดิบ 
- สินคา้ผลิตมากจนเกินไป ท าใหมี้สินคา้ในมือเหลือมาก 
- เกิดการชะงกัการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรม 
- ตน้ทุนการผลิต/การจดัการสูงกวา่ท่ีคาดไว ้ฯลฯ 

3.  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  

จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในท่ีน่ี ได้มีนักวิชาการหลายท่าน
กล่าวถึง ความหมายของค าว่าพฤติกรรม(Behavior)และพฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer Behavior)
ไวห้ลายความหมาย แต่จะน าเสนอเป็นบางส่วนเท่านั้ น ดังนั้ นพฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer 
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือการใช้การประเมินผลการใช้สอย
ผลิตภัณฑ์และการบริการซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขาและยงักล่าวอีกว่าพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคหมายถึงการตดัสินใจและการกระท าของคนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ ( ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ, 2553:106)  
                  พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การจดัหาให้ไดม้าและการใชสิ้นคา้และบริการทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีอยู่ก่อน
แลว้และมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว  
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                  ประเด็นส าคัญของค าจ ากัดความข้างต้นคือกระบวนการตัดสินใจท่ีมีมาก่อนแล้ว
กล่าวคือลกัษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขณะใดขณะหน่ึงนั้นผูบ้ริโภค
อาจจะมีกระบวนการทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่างๆท่ีมีส่วนในการสร้างสมและขดัเกลา
ทัศนคติและค่านิยมของเขาอยู่ก่อนแล้วส่ิงท่ีมีมาอยู่ก่อนแล้วน้ีจะมีส่วนและมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือและจากการศึกษาเร่ืองราวโดยทั้งหมดของกระบวนการของพฤติกรรมนั้นจะท าให้เรา
ทราบวา่ท าไม ผูบ้ริโภคจึงปฏิบติัเช่นนั้น  
                  รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ(Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้
เกิดการ ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการกระตุน้(Stimulus)ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ
ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่
สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อแลว้จะมี
การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response)  
หรือการตัดสินใจของผู ้ซ้ือ(Buyer’s Purchase Decision)หรือเรียกโมเดลน้ีว่า S-R Theory  ( ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552:110-112) ซ่ึงทฤษฎี น้ีประกอบดว้ย 
1.  ส่ิงกระตุน้(Stimulus)  ส่ิงกระตุน้อาจเกิดขึ้นเองภายในร่างกาย(Inside Stimulus)และส่ิงกระตุน้
จากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดส่ิงกระตุ้นภายนอกเพื่อให้
ผู ้บ ริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ ส่ิ งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้ เกิดการซ้ือสินค้า
(BuyingMotive)ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ  
1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด  (Marketing Stimulus)  เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนักการตลาดสามารถ ควบคุม
และต้องจดัให้มีขึ้นเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
1.1.1 ส่ิงกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อกระตุ้นความ
ตอ้งการ 
1.1.2 ส่ิงกระตุ้นด้านราคา (Price)  เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดย
พิจารณาลูกคา้เป้าหมาย  
1.1.3  ส่ิงกระตุ้นด้านการจดัช่องทางการจ าหน่าย  (Place) เช่น การจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึง
เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
1.1.4  ส่ิงกระตุน้ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ การใช้ความ
พยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไป  
เหล่าน้ีถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ  
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1.2  ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus)   เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีอยู่ภายนอก องคก์าร
ซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ก่  
1.2.1 ส่ิงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ   (Economic)  เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ  ผูบ้ริโภค เหล่าน้ีมี
อิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล  
1.2.2   ส่ิงกระตุ้นทางเทคโนโลยี  (Technological)  เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านถอนเงิน  อัตโนมัติ
สามารถกระตุน้ความตอ้งการใหบ้ริการธนาคารมากขึ้น 
1.2.3 ส่ิงกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง   (Low’s Black Political)  เช่น กฎหมายเพิ่มลดภาษี
สินคา้  กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่ม หรือลดความตอ้งการของผู ้
ซ้ือ 
1.2.4 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม  (Cultural)  เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีในไทย เทศกาลต่างๆจะมี
ผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 
2.   ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ  (Buyer’s Black Box)  ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อเปรียบเทียบเหมือน
กล่องด า  (Black Box)  ซ่ึงผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายามคน้หา  ความรู้สึกนึก
คิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อ  
2.1  ลักษณะของผู ้ซ้ือ  (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆคือ  
ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  ปัจจยัดา้นสังคม  ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา  
2.1.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น  โดยเป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงสู่
รุ่นหน่ึง   เป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหน่ึง ค่านิยมในวฒันธรรมจะ
ก าหนดลกัษณะของสังคม และก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืนของวฒันธรรม  
และน าลกัษณะการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไปใชก้ าหนดโปรแกรมการตลาด  ซ่ึงแต่ละอยา่งมีอิทธิพล
ต่อผูซ้ื้อดงัน้ี 
(1)  วฒันธรรมพื้นฐาน หมายถึง   รูปแบบหรือวิถีทางในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถเรียนรู้และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยผ่านขบวนการอบรมและขดัเกลาทางสังคมดงันั้นวฒันธรรมจึงเป็นส่ิง
พื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการพฤติกรรมของบุคคล ท าใหมี้ลกัษณะพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนั  
(2)  วฒันธรรมย่อย หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัซ่ึงมีอยู่ภายในสังคม
ขนาดใหญ่และสลบัซบัซ้อน วฒันธรรมยอ่มเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ และลกัษณะพื้นฐานของ
มนุษยว์ฒันธรรมย่อยประกอบด้วย กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนากลุ่ม สีผิว พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์หรือ
ทอ้งถ่ิน กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ  
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(3)  ชั้นทางสังคม   หมายถึง   การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบัฐานะท่ี แตกต่างกนัโดยท่ี
สมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกันและสมาชิกในชั้นสังคมท่ีแตกต่างกันจะมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างการแบ่งชั้นทางสังคมโดยทัว่ไปถือเกณฑร์ายไดท้รัพยสิ์นหรืออาชีพชั้นทางสังคม
เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละชั้นสังคมจะมีลกัษณะค่านิยม
และพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอย่างชั้นทางสังคมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได3้ ระดบัและแบ่งเป็น
กลุ่มยอ่ยได ้6 ระดบั  
2.1.2  ปัจจยัดา้นสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
ลกัษณะทางสังคมประกอบดว้ย  
(1)  กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยกลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติความคิดเห็นและ
ค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิงกลุ่มอา้งอิงแบ่งเป็น 2 ระดบัคือ  
 ก. กลุ่มปฐมภูมิไดแ้ก่ครอบครัวเพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น  
 ข. กลุ่มทุติยภูมิไดแ้ก่กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพและร่วม       สถาบนั บุคคลต่าง ๆ
ในสังคม 
(2)  ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยม
ของบุคคลส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัวการขายสินค้าอุปโภคบริโภค
จะตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุ่ น หรือยุโรป ซ่ึงจะมีลักษณะ
แตกต่างกนั 
(3) บทบาทและสถานะ บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องค์การและ
สถาบนัต่าง ๆบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม เช่น ในการซ้ือรถยนตข์อง
ครอบครัวหน่ึงจะตอ้งวิเคราะห์    วา่ใครมีบทบาทเป็นผูริ้เร่ิม ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูมี้อิทธิพล ผูซ้ื้อ ผู ้ใช ้ 
2.1.3  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  
(1) อายุ กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั เช่น กลุ่ม วยัรุ่นชอบทดลอง
ส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(2) วงจรชีวิตครอบครัวเป็นขั้นตอนการด าเนินชีวิตของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัวการ
ด าเนินชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทศันคติและค่านิยมของบุคคล  ท า
ใหเ้กิดความตอ้งการในลกัษณะและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
(3) อาชีพ อาชีพท่ีแตกต่างกันจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความต้องการใช้สินค้าและบริการท่ี
แตกต่างกนั 
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(4) โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายได้โอกาสทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และ
บริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยรายไดก้ารออมทรัพยอ์  านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการ
จ่ายเงิน 
(5) การศึกษาผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภณัฑ์มีคุณภาพดีมากกว่าผูมี้การศึกษาต ่า
(6) ค่านิยมหรือคุณค่าและรูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง ความนิยมในส่ิงของ หรือบุคคล หรือ
ความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึงอตัราส่วนของผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อราคาสินคา้ ส่วน
รูปแบบการด าเนินชีวิตหมายถึงรูปแบบของการด าเนินชีวิตในโลกมนุษยโ์ดยแสดงออกในรูปของ
กิจกรรมความสนใจความคิดเห็น  
2.1.4   ปัจจยัทางจิตวิทยา ถือว่าเป็นปัจจยัในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
สินคา้ 
 (1) การจูงใจ หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ท่ีอยู่ในตวับุคคลซ่ึงกระตุน้ ให้บุคคลปฏิบติั การจูงใจภายใน
ตวับุคคลอาจจะถูกกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรมชั้นทางสังคม หรือส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการ
ตลาดใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดเพื่อกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดขึ้นตอ้งมี
แรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการ กระตุน้จากภายในตวับุคคลท่ีตอ้งการแสวงหาความ
พอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย 
 (2) การรับรู้เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บการเลือกสรรจดัระเบียบแลตีความหมายขอ้มูล 
เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการของแต่ละบุคคลซ่ึงขึ้นอยู่กับปัจจยั
ภายในเช่นความเช่ือประสบการณ์ความตอ้งการดา้นอารมณ์นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายนอกคือส่ิง
กระตุน้การรับรู้  
(3) การเรียนรู้หมายถึงการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและ (หรือ)ความโนม้เอียงของพฤติกรรมจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาการเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้ นเม่ือบุคคลได้รับส่ิงกระตุ้นและเกิดการ
ตอบสนอง ซ่ึงก็คือ ทฤษฎีส่ิงกระตุน้ - ตอบสนอง  (Stimulus-Response (SR) Theory)   
 (4) ความเช่ือถือเป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นผลมาจาก ประสบการณ์ใน
อดีต 
(5) ทศันคติเป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึก  ดา้นอารมณ์และ
แนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิด หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
(6) บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนัของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่การตอบสนองต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้ เหมือนเดิมและสอดคลอ้งกนั 
(7) แนวความคิดของตนเอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง หรือความคิด  ท่ีบุคคลคิดว่า
บุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร  
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2.2   กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer’s Decision Process) ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ีคือ 
2.2.1 การรับรู้ความตอ้งการ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะเกิดขึ้นไดจ้ากส่ิงกระตุน้ทั้งภายในและ
ภายนอกร่างกาย ส่ิงกระตุ้นภายในได้แก่ ความต้องการทางด้าน ร่างกายและจิตใจ ส่ิงกระตุ้น
ภายนอกไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดขึ้นถึงระดบั
หน่ึงแลว้จะกลายเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลมี พฤติกรรมตอบสนอง ซ่ึงบุคคลสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการ
ตอบสนองต่อการกระตุน้เหล่าน้ีโดยอาศยัการเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีต  
2.2.2  การคน้หาขอ้มูลเพื่อสนองความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และส่ิงท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการอยูใ่กลต้วั ผูบ้ริโภคจะด าเนินการตอบสนอง ความตอ้งการของเขาทนัที ถา้
ความตอ้งการนั้นยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการ นั้นจะถูกสะสมเอาไวเ้พื่อการตอบสนอง
ภายหลงั เม่ือความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ไดส้ะสม ไวม้ากจะท าให้เกิดภาวะอย่างหน่ึงคือ ความตั้งใจ
ให้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ โดยผูบ้ริโภคจะพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อสนองความตอ้งการ
ท่ีสะสมไวป้ริมาณของขอ้มูล ท่ีผูบ้ริโภคคน้หาขึ้นอยู่กบับุคคลเผชิญกบัการแกไ้ขปัญหามากหรือ
นอ้ย ขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภค ตอ้งการถือเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ 
2.2.3 การประเมินผลทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภครับขอ้มูล เขา้มาแลว้ จากขั้นท่ี 2 ก็จะ เกิดความเขา้ใจ
แล้วท าการประเมินผลข้อมูล เหล่านั้ น เพื่อพิจารณาทางเลือกต่อไป ซ่ึงอาศัย หลักเกณฑ์หลาย
ประการคือ 
(1)  คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์กรณีน้ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาผลิตภณัฑว์่ามีคุณสมบติัอยา่งไรบา้ง ผลิตภณัฑ์
อย่างใดอย่างหน่ึงจะมีคุณสมบติักลุ่มหน่ึง คุณสมบติัของ ผลิตภณัฑ์ในความรู้สึกของผูซ้ื้อส าหรับ
ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน เช่น เบียร์มีคุณสมบติัคือรสกลมกล่อม มีแอลกอฮอล์สูงหรือต ่า 
ความขม ปริมาณการ บรรจุและราคา 
(2)  ผูบ้ริโภคจะให้น ้ าหนักความส าคญัส า หรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั นักการตลาดตอ้ง
พยายามคน้หาและจดัล าดบัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 
(3)  ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้ เน่ืองจากความเช่ือถือของ  ผูบ้ริโภคขึ้นอยู่
กบัประสบการณ์ของผูบ้ริโภค และความเช่ือถือเก่ียวกบัตรา ผลิตภณัฑจ์ะเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 
(4)  ผูบ้ริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา้ โดยผ่านกระบวนการประเมินผล  เร่ิมตน้ด้วยการ
ก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีเขาสนใจ แลว้เปรียบเทียบ  คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ตราต่าง ๆ
2.2.4 การตดัสินใจซ้ือ เม่ือท าการประเมินผลแลว้ จะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถ  ก าหนดความพอใจ
ระหวา่งสินคา้ต่าง ๆท่ีเป็นทางเลือก ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีเขาชอบท่ีสุด ซ่ึงก่อนตดัสินใจ  
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ซ้ือผูบ้ริโภคจะตอ้งพิจารณา  ปัจจยั 3 ประการคือ 
(1)  ทศันคติของบุคคลอ่ืน ท่ีมีผลต่อสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือจะมีทั้งทศันคติ ดา้นบวกและดา้น
ลบ ถา้เป็นทศันคติดา้นบวก เช่น เห็นว่าส่ิงนั้น มีคุณภาพดีก็จะยิ่งเสริมให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเร็ว
ขึ้ น หากเป็นทัศนคติด้านลบ เช่น เห็นว่าสินค้านั้ นมีคุณภาพไม่ดีราคาแพงเกินไป ก็จะท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความลงัเลและอาจ ยกเลิกการซ้ือได ้
(2)  ปัจจยัสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว ้ความตั้งใจซ้ือจะได้รับอิทธิพลจากระดับรายได้ ขนาดของ
ครอบครัว ภาวะทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนตน้ทุน และการ คาดคะเนถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
จากสินคา้ 
(3) ปัจจัยสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคะเนไว้ขณะท่ีผูบ้ริโภคก าลังจะซ้ืออาจมีปัจจัยบางอย่างมา
กระทบกระเทือนต่อความตั้งใจซ้ือ เช่น ความไม่พอใจในลกัษณะของ พนกังานขายหรือความกงัวล
ใจเก่ียวกบัรายได ้ 
2.2.5 ความรู้สึกหลงัการซ้ือ หลงัการซ้ือหรือทดลองใช้สินคา้ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบั
ความพอใจหรือไม่พอใจสินคา้ โดยท่ีความพอใจภายหลงัการซ้ือจะ เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือซ ้ า 
และการบอกต่อผูอ่ื้น หากไม่ไดรั้บความพอใจหลงัการซ้ือ หรือใช้สินคา้ก็จะหันไปซ้ือผลิตภณัฑ์
ยีห่อ้อ่ืน และจะบอกกล่าวต่อไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ ในทางลบ         
3.   การตอบสนองของผู ้ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ 
(Buyer’s Purchase Decision) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆดงัน้ี 
3.1.   การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) 
3.2    การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) เช่น ถา้ผูบ้ริโภคเลือกรถยนตจ์ะเลือกยีห่อ้ฮอนดา้ โต 
โยตา้และมิตซูบิชิ เป็นตน้ 
3.3   การเลือกผูข้าย (Dealer Choice)  เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกโชวรู์มในเขตท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือโชว ์
รูมจงัหวดัใกลเ้คียง 
3.4    การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing)  เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลาเชา้ กลางวนั หรือเยน็ ใน 
การเลือกซ้ือ 
3.5   การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกว่าจะซ้ือรถจ านวนก่ีคัน
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4.   ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด7’Ps   (อ้างองิมากจาก:ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ ) 
              ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคา้นั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู่ 4 ตวัไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดของตลาด
บริการจะมีความแตกต่างกนั ออกไปกล่าวคือ จะตอ้งมีการเนน้ถึง พนกังาน กระบวนการให้บริการ 
และส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพ ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนนั้นเป็นปัจจยัในการส่งมอบบริการ ดงันั้นส่วนประสม
ทางการตลาดของการบริการจึง ประกอบไปดว้ย 7’Ps  
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้คือส่ิงท่ี

ผู ้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ นั้ น ๆ

โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น2 ลกัษณะคือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได้ และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้ง

ไม่ได ้

 2. ด้านราคา(Price) หมายถึง  คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value)ของบริการกับราคา (Price)ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจ
ซ้ือ ดงันั้นการก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และ
ง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
4. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อ            
การรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเล           
ท่ีตั้ง(Locationและช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels ) 
5. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการ
และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

 6.  ดา้นบุคคล (People)หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรมการจูงใจ 
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆขององค์กร เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ี
สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้าง
ค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
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7.  ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 ( Physical  Evidence and Presentation ) เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับ

ลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้าง
คุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และ
การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

 8.  ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการ
บริการ ท่ีน าเสนอให้กับผู ้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  และท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
   

5.    งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 ปราณี กล่อมพิรุณ และคณะ (2559) การจดัท าโครงการธุรกิจบริการ”ldea Paint”
โครงการน้ีเป็นโครงการประเภทธุรกิจบริกร ไอเดียเพนท ์มีวตัถุประสงคจ์ากผลการส ารวจความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คนโดยถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
4P แลว้พบว่าจากความพึงพอใจของผูริ้โภคท่ีมีต่อการบริการของไอเดียเพน้ท์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย X=4.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นทางกายภาพอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย X=4.69 รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการขายมีค่าเฉล่ีย X=4.64 ดา้นกระบวนการอยู่
ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  X=4.56 ด้านราคาอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย X=4.48 และด้น
ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากมีคาเฉล่ียอยู่  X=4.44 ดามล าดบั   

 
   พชัรพล จนัทร์สุข และคณะ (2559) การจดัท าโครงการธุรกิจบริการ “Fantasy Tattoo 

classic”ใครงการน้ีเป็นโครงการประเภทบริการ “Fantasy Tattoo classic” วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
ของวิชาโครงการจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 100 
คนโดยถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในบริการ
ร้าน Fantasy Tattoo classic โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย X=4.52 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย X=4.64 รองลงมาคือดา้นกายภาพอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย X=4.63 รองลงมาคือ ดา้นบุคคล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย X=4.61 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย X=4.51 ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ีย X=4.50 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย X=4.45 และดา้นสินคา้ อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 
X=4.36ตามล าดบั



  23 
 

 

อรนุช เฉิน และ นฤมล กิมภากรณ์(2558) ศึกษาวิจยัเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ 
ผูบ้ริโภคสตรีในกรุงเทพมหานครในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าทาเล็บ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนผสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์า้ยาทาเลบ็มากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ
ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และช่องทางการจดัจาหน่าย ตามลาดบั ซ่ึงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าทาเล็บมากท่ีสุด คือ เร่ืองมีสีหลากหลายให้เลือก ปัจจยัดา้น
ราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์าทาเล็บมากท่ีสุด คือ เร่ืองราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑย์าทาเล็บมากท่ีสุดคือ เร่ืองมีสินคา้หลากหลายยี่ห้อในสถานท่ีจดัจาหน่าย และปัจจยัดา้น
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยาทาเล็บมากท่ีสุดคือ เร่ืองการรับสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมจากการเป็นสมาชิก 
 



 

 

  บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 

 โครงการกลุ่มธุรกิจบริการร้านเพน้เลบ็จดัท าขึ้นโดยกลุ่มนกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดโดยมี

วิธีการด าเนินโครงการดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

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

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ 

1. จดัซ้ือวสัดุ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฏิบติังาน 
2. ทดลองปฏิบติัการบริการ ประเมินผลการปฏิบติังาน 
3. ปฏิบติัด าเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนบริการ ท่ีวางแผนไว ้
4. จดักิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 

1. สรุปผลการปฏิบติังานบริการ และงบประมาณผลก าไร ขาดทุน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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แผนการด าเนินงาน 

 

วัน เวลา สถานที่ 
เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ มิถุนายน 2562 จนถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานท่ีปฏิบติังาน Condo The Coast    ถนนสุขมุวิท  เลขท่ี  15 หมู่  6 

    แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพ

ขั้นตอนการด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจ          

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ

งาน และจดัสรรงบประมาณ 

         

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงการ 

         

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ

สถานท่ีท่ีจะท าธุรกิจบริการ 

        

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์

และการส่งเสริมการตลาด 

        

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงาน

และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีวางไว ้

       

7. สรุปผลการปฏิบติังาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน          
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วัน เวลา สถานที่ 
เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ มิถุนายน 2562 จนถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานท่ีปฏิบติังาน Condo The Coast    ถนนสุขมุวิท  เลขท่ี  15 หมู่  6 

    แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bangna Chonburi Expressway 

 

Sukhumvit 105 

Sukhumvit 107 

Sukhumvit 103 

             
JN Nails Delivery 

 

Suanphawut Rd. 

Bearing 
BTS Station 

Bangna 
BTS Station 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน  3,000 บาท 
1. วตัถุดิบ 

สีทาเลบ็เจล       500 บาท 
สีทาเลบ็ธรรมดา       500 บาท 
เบสทาเลบ็       100 บาท 
ทอ็ปเคลือบเลบ็       150 บาท 
ปากกาเช็ดขอบเลบ็        50  บาท 
ออยลา้งเลบ็         80 บาท 
ตวัหนีบลา้งเลบ็       100 บาท 
ออยบ ารุงเลบ็         50 บาท 
ครีมบ ารุงเลบ็         50 บาท 
เซตผงหินอ่อนตกแต่งเลบ็     100 บาท 
สต๊ิกเกอร์ตกแต่งเลบ็       100 บาท 
สต๊ิกเกอร์เพนทเ์ลบ็      200 บาท 
กลิตเตอร์ตกแต่งเลบ็      100 บาท 
กาวกนัเลอะ         50 บาท 

2. อุปกรณ์ 
เคร่ืองอบเลบ็ LED      570  บาท 
ตะไบเลบ็        20 บาท 
กรรไกรตดัเลบ็        20 บาท 
กรรไกรตดัหนงัเลบ็       60 บาท 

3. เบ็ดเตลด็ 
 เคร่ืองแบบพนกังาน      100 บาท 

ป้ายร้าน        100 บาท 
รวม                  3,000 บาท 

    



   
 

 

 

แผนธุรกจิ 

( JN Nails Delivery ) 
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การจัดท าแผนธุรกจิ 

1.  บทสรุปผู้บริหาร 

 ปัจจุบนัวยัรุ่นมกัจะใช้สินคา้ทุกประเภทตามกระแสแฟชั่นสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ 

หนา้ผมตอ้งดูดีตามแฟชัน่ตลอดเวลา ความสวยความงามเป็นส่ิงท่ีส าคญัและก าลงัไดรั้บความนิยม

อย่างต่อเน่ืองจากวยัรุ่นสตรีในยุคน้ี และรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูค้นเปล่ียนแปลงไป ท าให้

พฤติกรรมในแต่ละวนัตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต และการเขา้ใช้

บริการร้านเสริมความงามดว้ยเช่นกนั ท าใหส้ถาบนัเสริมความงามหลายๆแห่งไดรั้บความนิยมอยา่ง

ต่อเน่ือง หน่ึงในนั้น มีธุรกิจร้านท าเล็บ ท่ีให้บริการเฉพาะความงามในด้านการท าเล็บโดยใช้

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพรวมถึงอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัซ่ึงสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 ส าหรับแนวโน้มของธุรกิจสถานความงามดูแลเล็บ ขาดว่าจะเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสขยายตวั

อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคมีความตอ้งการความงามท่ีนบัวนัจะเพิ่มมากขึ้นในคณะท่ีธุรกิจ

เสริมความงามมีการปรับปรุงคุณภาพและพฒันาเทคโนโลยีท่ีใช ้และมีการบริการท่ีหลากหลายเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างตรงจุด และรวดเร็วมากขึ้น จนท าให้ผูบ้ริโภคบาง

กลุ่มมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเร่ิมจากการช่ืนชอบ ใชบ้ริการบ่อย กระทั้งบางรายใชบ้ริการ

เป็นประจ าจนกลายเป็นสมาชิกของร้านไดใ้นท่ีสุด 

 ดงันั้น คณะผูจ้ดัท าเล็งเห็นธุรกิจร้านท าเล็บ มองเห็นแนวทางและโอกาสท่ีจะประสบการ

ส าเร็จในการลงทุนท าธุรกิจประเภทบริการเสริมความงามน้ี โดยอาศยัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ท าเล 

ท่ีตั้ ง ราคาค่าใช้บริการ การบริการ และการสร้างจุดขายท่ีโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงเป็นข้อ

ได้เปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงหากสามารถสร้างความแตกต่างไดใ้นสายตาของผู ้บริโภคไดช้ดัเจน

จาก ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้เกิดธุรกิจร้านท าเล็บท่ีใช้ช่ือร้านว่า JN Nails Delivery ทางคณะผูจ้ดัท ามี

ความมัน่ใจท่ีจะบริหารธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จในธุรกิจเสริมความงามได ้ 

  ปัจจุบนักิจการมีเงินลงทุน 200,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี มีเงินหมุนเวียน 8,880,000 บาท 

มีตน้ทุนในการผลิต 608,097 บาท มีก าไรสุทธิ 8,078,646.43 บาท จึงไดจ้ดัตั้งเป็นร้านท่ีมีหุน้ส่วน

ด าเนินการโดย JN Nails Delivery ธุรกิจเก่ียวกบัการเพนทเ์ลบ็โดยมีหุน้ส่วน ดงัน้ี 

1. นางสาวนภษร พลกิตติกวิน 

2. นางสาวจินตนา ทิพยป์ระเสริฐ
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2. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 

เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจร้าน JN Nails Delivery 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. เพื่อเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจ 
2. เพื่อการวางแผนในการบริการจดัการธุรกิจ 
3. เพื่อใชเ้ป็นแผนการด าเนินการในการขยายธุรกิจ  
4. เพื่อความมัน่คงของธุรกิจ 
5. เพื่อใหป้ฏิบติัตามแผนการท่ีก าหนดใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องร้าน 

โดยมีเง่ือนไขดังนี ้คือ 

1. ผูร่้วมลงทุนจะตอ้งรับผิดชอบการบริหารจดัการภายในของร้านร่วมกนั 

2. เม่ือธุรกิจไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนด  จะมีการปันผลใหก้บัผูร่้วมลงทุน 
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3.  ความเป็นมาของธุรกจิ 
3.1  ประวัติความเป็นมาหรือ แนวคิดในการจัดตั้งธุรกจิ 

 ประวัติของกจิการ / ผู้เร่ิมกจิการ 
 ธุรกิจการบริการ  เจเอน็เนลส์ เดลิเวอร่ี  เป็นธุรกิจท่ีตอ้งพฒันาการใหบ้ริการกบัลูกคา้
เป้าหมายโดยเร่ิมก่อตั้งกิจการเม่ือ  มิถุนายน  2562 
ก่อตั้งโดย นางสาวนภษร พลกิตติกวิน 
  นางสาวจินตนา ทิพยป์ระเสริฐ 
ท่ีอยู่  Condo The Coast    ถนนสุขมุวิท  เลขท่ี  15 หมู่  6 
  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพ 
แนวความคิดในการก่อตั้งกจิการ 

โดยเกิดขึ้นจากปัญหาของผูป้ระกอบการเอง ท่ีไดเ้ขา้ไปใชบ้ริการร้านเพนท์เล็บแห่งหน่ึง  
และมีปัญหาเกิดขึ้นหลงัการใหบ้ริการก็คือ ผิวหนา้เลบ็เหลืองท าใหเ้ลบ็ฉีกง่ายและสีทาเลบ็ไม่คงทน
เท่าท่ีควร  รวมถึงการบริการของพนักงานท่ีไม่ไดม้าตรฐานผูป้ระกอบการจึงเกิดตวามริเร่ิมธุรกิจ
เพนทเ์ลบ็โดยเนน้การใหบ้ริการลูกคา้ท่ีสะดวกและรวดเร็วเพราะเราเขา้ใจถึงปัญหาวา่บางคร้ังลูกคา้
ไม่มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท าท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง และไม่มีเวลาออกมาใชบ้ริการนอกบา้น แต่บาง
ร้านเพนทเ์ล็บส่วนใหญ่จะอยู่ตามห้างสรรพสินคา้ท่ีอยู่ในเมืองห่างจากเขตชุมชนท าให้ลูกคา้เขา้ถึง
ไดย้าก  ทางร้านของเรามีบริการเพนทเ์ล็บถึงบา้นตามวนัและเวลาท่ีลูกคา้สะดวกนดัหมายเพราะเรา
เลง็เห็นความส าคญัและความสะดวกสบายของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก 

 
3.2ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 

ล าดับ รายการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ
เสร็จแล้ว 

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

รวมระยะเวลาท้ังสิน 8 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 
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4.  การบริการ 
4.1  รายระเอียดการบริการ 
1. บริการทาเลบ็สีธรรมดา 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีสารเคมี และไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้ 
2. บริการทาเลบ็สีเจล 

โยผลิตภณัฑท่ี์มีสารสกดัจากดอกไมไ้ม่ท าลายหนา้เลบ็ 
3. บริการสติ๊กเกอร์เพนท์เลบ็ 

มีลวดลายใหเ้ลือกหลากหลายตามท่ีลูกคา้ตอ้งการโยไม่ตอ้งใชก้าว สามารถโนน ้าได ้และ
ติดทนนานดว้ยเจลเคลือบเลบ็ท่ีไม่มีสารปนเปือน 

ภาพการบริการ 

 
 
5. การวิเคราะห์อุสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด 
     5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 
เน่ืองจากธุรกิจเพนท์เล็บเป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ท าให้สามารถเขา้สู่ธุรกิจประเภทน้ีได้

ง่ายท าให้ธุรกิจบริการเพนทเ์ล็บมีคู่แข่งเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก และส่งผลให้ธุรกิจน้ีมีการแข่งขนัท่ี

รุนแรงขึ้น เพื่อท่ีจะแย่งลูกคา้กัน  และอุตสาหกรรมประเภทน้ีมีความผนัผวนตามเศรษฐกิจของ

ประเทศ เพราะเม่ือเศรษฐกิจตกต ่าลง ลูกคา้ก็เลือกท่ีจะประหยดัเงิน โดยการเพนท์เล็บเองท่ีบา้น 

ดงันั้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการบริการซักรีดมีผลในเชิงลบต่อความน่าสนใจธุรกิจประเภทน้ี
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     5.2  การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด  

มีการแข่งขนัท่ีสูงเพราะมีธุรกิจเพนท์เล็บเปิดเป็นจ านวนมาก ท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีทางเลือก

เยอะ จึงท าให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ทางบริษทัจึงจ าเป็นตอ้งหาจุดเด่นและแก้ไขจุด

ดอ้ย เช่นการมีบริการเพนทเ์ลบ็ถึงบา้นท่ีช่วยใหลู้กคา้สะดวกและไม่ตอ้งเสียเวลามาเพนทเ์ล็บท่ีร้าน

เอง การตรงต่อเวลา และการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้หลงัการให้บริการ เพื่อสร้างความประทบัใจให้กบั

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ดงัรูป 

 
5.3  แนวโน้มทางการตลาด 

โดยแนวโนม้ของธุรกิจประเภทน้ีนั้นผูป้ระกอบการมองว่าธุรกิจน้ีนั้นสามารถเจริญเติบโต

ไดอี้ก โดยวิเคราะห์จากกระแสของคอนโด ห้องเช่า และอพาร์ทเมน้ต ์ ฯ ใน พื้นท่ีสุขุมวิท ท่ีเกิดขึ้น

อย่างต่อเน่ืองและคิดว่าธุรกิจน้ีน่าจะไปไดดี้ เพราะผูป้ระกอบการมองว่าลูกคา้กลุ่มคอนโด ห้องเช่า

และอพาร์ทเมน้ต ์ส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาเพนทเ์ล็บเอง อีกทั้งค่าบริการของร้านเจอเอ็นเนลส์เดลิเวอร่ี 

ท่ีไม่ไดมี้ราคาแพงจนเกินไป กลุ่มลูกคา้สามารถใชเ้งินตรงน้ีคุม้ค่ากบัคุณภาพในการให้บริการ และ

ในอนาคตก็มีการเตรียมวางแผนในการพฒันาต่อยอดธุรกิจบริการเพนท์เล็บด้วยการขยายสาขา

เพิ่มขึ้น 

JN Nails Delivery
20%

Nail Bkk
25%

Kaiekai Salon
26%

Nail Parfait
29%
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 5.5  ลกัษณะท่ัวไปของลูกค้า 

เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัอยูต่ามคอนโด ห้องเช่า และอพาร์ทเมน้ต ์ฯ ท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง

สถานท่ีประกอบการ ถนนสุขวุิท กรุงเทพ  

เกณฑ์ทางด้านประชากร 

กลุ่มนกัเรียน-นกัศึกษา กลุ่มบุคคลท างานบริษทัเอกชน เพราะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งอาศยัเวลาอยู่

ภายนอกบา้น ไม่มีเวลาในการดูแลบุคลิกภาพของตนเอง 

เกณฑ์ทางด้านจิตวิทยา  

กลุ่มขา้ราชการเพราะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งเขา้สังคมและพบปะผูค้นจ านวนมาก   

เกณฑ์ทางด้านพฤติกรรม 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่มีเวลาในการเพนทเ์ล็บและมีความเร่งรีบซ่ึงมีเวลาจ ากดัมากในชีวิตประจ าวนั จึง
ตอ้งการใชบ้ริการร้านซกัรีดเพื่อใหต้นเองไดรั้บความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการพกัผอ่น
มากขึ้น    
  5.6  สภาพการแข่งขัน 

ธุรกิจเพ็นท์เล็บเป็นธุรกิจท่ีเปิดให้บริการเป็นจ านวนมากในประเทศไทยและมีคู่แข่งขนั
ทางธุรกิจค่อนขา้งสูงเน่ืองจากมีหลายร้านให้เลือก และยากท่ีจะหาลูกคา้ให้เขา้มาใช้บริการท าเล็บ 
แต่ละแห่งจะมีการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัไปทั้งในเลือกการท าเล ท่ีตั้งของร้านท่ีให้บริการท่ีเป็น
แบบตกแตงร้านท่ีสดใสหรือหรูหราเป็นจุดเด่นก็ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด
ของผูป้ระกอบการแต่หละราย ดว้ยสภาพการแข่ขนัของธุรกิจท่ีรุนแรงขึ้นทุกปีส่งผลให้แต่ละร้าน 
ตอ้งทยอยออกมาท าการตลาดเพื่อหวงักระตุน้แบรนด์ของตนเองให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างต่อเน่ืองเพราะ
ตอ้งหาขอ้แตกต่างกบัคู่แข่งขนัเพื่อไม่ให้คู่แข่งแย่งลูกคา้ได ้ท าเลมีบทบาทส าคญักบัธุรกิจอะไรก็
ตามท่ีตอ้งพบปะกบัลูกคา้โดยตรงคงไม่มีประโยชน์ถา้ไปเปิดร้านท าเล็บในซอยเปล่ียว ท่ีไม่มีคน
เดินผ่านหรือในแหล่งชุมชนท่ีไม่มีก าลงัจ่าย เพราะล าพงัค่าครองชีพให้อยู่ไปวนัๆ ยงัยากล าบากอยู่
เพราะฉะนั้ น ท าเลท่ีเหมาะแก่การเปิดร้านท าเล็บ คือย่านท่ีมีคนเดินผ่านอย่างพลุกพล่าน ไม่
จ าเป็นตอ้งติดริมถนนใหญ่ แต่อาจจะเป็นในซอยก็ได ้เพราะริมถนนใหญ่ ค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายออกไป
อาจไม่คุม้กบัรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นจากท าเลท่ีดีกวา่ 
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    5.7 สภาพคู่แข่งขัน 
1) Nail Bkk 
2) Kaekai Salon 
3) Nail Parfrfait 
 5.8 รายละเอยีดเปรียบเทีบคู่แข่งขัน 

 

การเปรียบเทียบ 

ธุรกิจของเรา 

JN Nails Delivery 

คู่แข่งขันท่ี 1 

Nail Bkk 

 

คู่แข่งขันท่ี 2 

Kaekai Salon 

 

คู่แข่งขันท่ี 3 

Nail Parfrfait 

 

ด้านบริการ เพนทเ์ลบ็ เพนทเ์ลบ็ เพนทเ์ลบ็ เพนทเ์ลบ็ 

 

ด้านราคา 

 

สีธรรมดา  400   บาท 

สีเจล         600    บาท 

สต๊ิกเกอร์  1,200 บาท 

 

สีธรรมดา  400   บาท 

สีเจล         600    บาท 

สต๊ิกเกอร์  1,200 บาท 

 

สีธรรมดา  400   บาท 

สีเจล         600    บาท 

สต๊ิกเกอร์  1,200 บาท 

 

สีธรรมดา  400   บาท 

สีเจล         600    บาท 

สต๊ิกเกอร์  1,200 บาท 

 

ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย 

 

- Condo the Coast 

- ช่องทางออนไลน์ 

Faecbook , Line 

- ห้างมาร์เก็ตวิลเลจ

สุวรรณภูมิ ชั้น 3 

- ห้างบ๊ิกซี 

สาขา บางพลี  ชั้น 1 

- อพาร์เมน้ต ์

กิตตินครเพลส  ชั้น 1 

 

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

 

- ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 400 

บาท ขึ้นไป จะไม่คิด

ค่าบริการเดินทางเพ่ิม 

 

- เพนทเ์ลบ็ 500 บาท 

ขึ้นไปสมคัรบตัร

สมาชิกฟรี 

 

- เพนทเ์ลบ็ 1,400 บาท 

ในคร้ังแรก คร้ังต่อไป

ทาลีธรรมดาลด 50% 

 

- มีป้ายหนา้ร้าน และ

จดัแสดงสินคา้ 
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   5.9 การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ   Swot Analysis 

  5.9.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

- เน่ืองจากเป็นบริษัทขนาดเล็กท าให้มี
ก ารจ้างบุ คลากรอย่างจ ากัด  จึ งจ้าง
บุคลากรเท่ากบัความสามารถท่ีเหมาะสม
กบัต าแหน่งนั้นจริง 
- ลักษณะของร้าน  JN Nails Delivery มี
หลายต าแหน่งหน้าท่ีจึงมีการคัดเลือก
พนักงานท่ีมีคุณลักษณะ คุณสมบัติ ท่ี
เหมาะสมกับหน้า ท่ี ส่ งผลให้ค่ าจ้าง
แรงงานอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
- ร้าน  JN Nails Delivery เป็น ธุรกิจไม่
ใหญ่มากนักผูบ้ริหารและพนักงานจึงมี
ลกัษณะการท างานท่ีใกล้ชิดกันมีความ
เป็นกันเองในองค์กร ท าให้ผู ้บ ริหาร
สามารถดูแลควบคุมการท างาน และ
บริหารลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ทั้งยงัสามารถ
เป็นท่ีปรึกษาให้กับพนักงงาน และช่วย
พนักงงานแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้ นเฉพาะ
หนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

- บุคลากรน้อย ท าให้การปฏิบัติงาน
บางส่วนเกิดความล่าชา้ 
- ร้าน JN Nails Delivery  เป็นธุรกิจเพิ่ง
เปิ ดใหม่  อาจยังไม่ มี ความภัค ดีต่ อ
องค์กรเท่าท่ีควร ซ่ึงท าใหเกิดปัญหาใน
การท างาน หรือ เกิดการออกจากงานได้
ง่าย 
- เน่ืองจากพนกังานทุกคนเป็นพนกังาน
ใหม่ มีการผ่านการคัด เลือกในด้าน
ทกัษะความรู้และความสามารถแลว้นั้น 
แต่ในด้านพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ
ของพนกงานทางผูบ้ริหารยงัไม่สามารถ
วัดได้  อาจมีพนักงานบางคนท่ีขาด
จรรยาบรรณในการท างาน 

ด้านการตลาด - มีการอัพเดทข้อมูลการให้บริการผ่าน
ช่องทางส่ือออนไลน์ Facebook JN Nails 
Delivery , Line JN Nails Delivery  

- เป็นธุรกิจท่ีเปิดใหม่ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จัก
ผูบ้ริโภคมากนกั 
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ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการบริการ - พนักงานภายในบริษัทมีความรู้ด้าน
ภ าษ า ท่ี ห ล ากห ล ายได้แ ก่  ภ าษ จีน 
ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ  เป็ น ต้ น  แ ล ะ ยั ง มี
ประสบการณ์ดา้นการคน้หาติดต่อ และ
ป ระส าน ง าน กั บ โร ง ง าน ผ ลิ ต ใน
ต่างประเทศ และในประเทศ 
- ผู ้ บ ริ ห า ร มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถ รวมทั้ งประสบการณ์ใน
การตกแต่งเพนท์ เล็บ  และออกแบบ
ตกแต่งเพนท์ เล็บแฟชั่น  ซ้ึงสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง
รวดเร็ว  ทั้งยงัมีการคดัเลือกพนกังานท่ีมี
ทักษะการท างานความช านาญ และ
ประสบการณ์เข้ามาท างาน ท าให้สร้าง
ความมั่นใจในด้านคุณภาพท่ีดีให้แก่
ลูกคา้ 

-พนกังานอาจะไม่มีทกัษาะดา้นการขาย
และความรู้ท่ีเก่ียวกบัสินคา้มากพอตอ้ง
อบรมการขายและความรู้เบ้ืองตน้ใหก้บั
พนกังานบ่อยคร้ัง 
- ร้าน JN Nails Delivery เป็นธุรกิจเปิด
ใหม่อาจจะยงัจดัการบริการไดไ้ม่ดีมาก
นั ก  ซ่ึ ง อ า จ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ม ท า ง ก า ร
ด าเนินงานในระบบอาจเกิดปัญหา
ผิดพลาดเกิดขึ้นได ้

ด้านการเงิน - ก ารจัดงบการเงินอย่าง เป็ นระบบ 
วางแผน และการจดัสรรงบการเงินก่อน
เร่ิมปฏิบติังานจริงทุกคร้ัง พร้อมทั้งจดัท า
เองสารค่าใชจ่้ายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ี
ชัดเจน จะช่วยควบคุมค่าจ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

- เนืองจากเป็นธุรกิจท่ีต้องการใช้เงิน
ส่วนของเจ้าของ ในการด าเนินงาน
ทั้งหมดท าใหก้ารด าเนินงานท่ีใชเ้งินทุน
จ านวนมากในคร้ังเดียว เช่น ค่าใช้จ่าย
การซ้ือวสัดุ และอุปกรณ์ เป็นต้น ท่ีมี
การจ่ายออกเป็นจ านวนมากอาจท าให้
ร้านขาดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ 
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 5.9.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ตลาดและ
กลุ่มเป้าหมายลูกค้า 

- กลุ่มวัยรุ่น และวัยท างานส่วนใหญ่
จะตอ้งมีบุคลิกภาพให้ดูดีอยู่เสมอเพราะ
ตอ้งเขา้สังคม และการตกแต่เล็บมีความ
ละเอียดอ่อนค่อนข้างยาก กลุ่มวัยรุ่น 
และวยัท างานจึงมาใหบ้ริการมากขึ้น 

- ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกใช้บริการร้าน
ท า เล็ บ  เพ ร า ะ มี ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
หลากหลายในธุรกิจน้ี 

สถานการณ์แข่งขัน - นวตักรรมท่ีสนบัสนุนให้ผลิตภณัฑเ์กิด
ความโดดเด่น และแตกต่างกบัตราสินคา้
อ่ืน 

- ในดา้นการเขา้สู่ตลาดธุรกิจเสริมความ
งาม ท าให้การเข่งขนัในตลาดจะอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งสูง 

สังคม - วฒัธรรมค่านิยมของสังคมในปัจจุบัน
เข้าสู่ยุคโลกาวิว ัตน์  เกิดการไหลรวม
ของวฒัธรรม และค่านิยมจากต่างชาติ
ส่งผลให้เกิดค่านิยมดา้นบุคลิกภาพ การ
ดูแลเอาใจใส่เพื่อสร้างความดูดีและความ
เช่ือถือ 
- ปัจจุบนัสังคม วฒัธรรม และค่านิยมได้
เป ล่ี ยน แป ล งไป  ก ระแส ก าร ดู แ ล
รูปลกัษณ์ภายนอกของตนเอง รวมถึงการ
ติดตามแฟชั่นก าลังเป็นท่ีนิยมในหมู่
ผู ้หญิงมากขึ้ นอย่างต่อเน่ืองท าให้การ
ตกแต่งเพนท์ เล็บ เป็นอันดับต้นๆ ท่ี
ผูห้ญิงหนัมาใส่ใจดูแล 

- ห าก เงินบ าท อ่อนตัว  ห รือค่ า เงิน
ต่างประเทศปรับตวัสูงกว่าปกติ ท าให้
ตน้ทุนสินคา้มีราคาสูงขึ้น ท าให้ได้รับ
ก าไรนอ้ยกวา่ปกติ 
- ค่ า นิ ย ม ก าร ใช้ ชี วิ ต ท่ี เน้ น ค ว าม
สะดวกสบายเป็นหลกั ท าให้ร้านเพนท์
เล็บส่วนใหญ่หันมาเปิดกิจจการใน
ห้างสรรพสินคา้และร้านเพนทเ์ล็บส่วน
ใหญ่ในห้างสรรพสินคา้จะพบมากใน
ประเภทเสริมความงาม ท าให้ผู ้หญิง
ส่วนใหญ่ท่ีชอบความสะดวกสบาย 
และเคยชินกับการใช้บ ริการด้าน น้ี
ส่งผลให้ปราณลุกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ
ร้านเพนทเ์ลบ็มากขึ้น 
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ปัจจัยการพจิารณา โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

เทคโนโลโลยี - ร้ า น  JN Nails Delivery มี ก า ร น า
เทคโนโลยีมาใช้ในโซเชียวเน็ตเวิร์กใน
การโปรโมทโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ 
รวมถึงการจดักิจกรรมของทางร้านซ่ึงท า
ให้ลูกคา้เป็นท่ีรู้จกัร้าน JN Nails Delivery 
มาขึ้น 

- ในการน าเทคโนโลยมีาช่วย อาจท าให้
ขอ้มูลของทางร้านสูญหาย  ระบบอาจ
เกิดการขัดข้อง หรือเกิดการชะงักใน
การจัดการทางระบบในส่วนของ การ
ใช้โซเชียวเน็ตเวิ ร์กในหารโปรโมท 
ประชาสัมพนัธ์ร้าน 

สภาพเศรษฐกจิ -  ตลาดอุสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโต
อยา่งต่อเน่ืองเพิ่มขึ้นค่อนขา้งสูง เม่ือเทียบ
กบัธุรกิจท่ีใช้เงินทุนจดทะเบียนในระดบั
เดียวกนั 
- ราคาน ้ ามันมีการปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีกงัซ้ือเพิ่มมาก
ขึ้นนอกจากน้ีกระทรวงพาณิชย ์โดยกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ มีการส่งเสริมพฒันา 
และยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการไทย 
จึง มี ก ารส่ ง เส ริมก ารลงทุ น ส าห รับ
ผู ้ประกอบการรายย่อยเพื่อเป็นกลไกล
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยรวม  ท าให้ส่งผล
ดีต่อผูป้ระกอบการท่ีเพิ่งเปิดกิจการใหม่
อยา่งร้าน JN Nails Delivery 

- ท าให้ผูบ้ริโภคยงัคงระมดัระวงัการใช้
จ่ายต่อสินคา้ฟุ่ มเฟ่ือยค่อนขา้งมาก 
- ในการกลบักนัจากการท่ีเศรษฐกิจไทย
ปรับตัวขึ้ น ทั้ งน้ียงัมีการส่งเสริมการ
ลงทุนส าหรับผู ้ประกอบการรายย่อย
อาจส่งผลให้เกิดคู่แข่งทางการตลาด
เพิ่มขึ้นตามไปดว้ย 

กฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ 

- ผลิตภัณฑ์ทาเล็บท่ีได้รับอนุญาติจัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์และผ่านมาตรฐานการ
รองรับผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานท่ีนา
เช่ือถือไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมาขึ้น 
- ความสวยความงามเป็นอาชีพท่ีห้ามคน
ต่างดา้วท าจะสงวนไวเ้พื่อคนไทยเท่านั้น 
จากกฎหมายดงักล่าวส่งผลให้คู่แข่งท่ีเป็น
ชาวต่างชาติหมดไป 

- การขอใบอนุญาติการจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑท์าเลบ็มีความยุง่ยากมากขึ้นมี
ขั้นตอนและเอกสารท่ีมากขึ้น 
- การประกอบอาชีพความสวยความงาม
จะตอ้งท าการขออนุญาติการประกอบ
อาชีพเสียก่อนบางคนอาจจะไม่มีใบ
ประกอบอาชีพน้ี 
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ปัจจัยการพจิารณา โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
กลุ่มผู้จ าหน่าย
เครือข่าย 

 
- 

- การให้บริการลูกค้ายงัไม่ทั่วถึงใน
ทุกพื้นท่ี และยงัไม่มีการขยายตวัแทน
บริการในทุกพื้นท่ีครอบคุม  ท าใหลุ้ก
คา้หันไปใช้บริการร้านอ่ืนท่ีสะดวก
และใกลบ้า้นมากกวา่ 

 
6.  แผนบริหารจัดการ 
6.1  ข้อมูลธุรกจิ 
ช่ือกจิการ  เจเอน็ เนลส์ เดลิเวอร่ี ( JN Nails Delivery ) 
ท่ีอยู่ / ท่ีตั้งกจิการ Condo The Coast  ถนนสุขมุวิท  เลขท่ี 15  หมู่  6 

 แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพ  10260  
รูปแบบการด าเนินการของธุรกจิ  เป็นธุรกิจท่ีมีผูร่้วมลงทุน 
ทุนจดทะเบียน    200,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการท่ีผ่านมา  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 
หมายเลขทะเบียนการค้า   1659900704300    

6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวนภษร  พลกิตติกวิน ประธาน 
2 นางสาวจินตนา  ทิพยป์ระเสริฐ รองประธาน 

   
 
6.3  อ านาจการลงนามผูกพนับริษัทของกรรมการ 
 อ านาจการตดัสินใจในการบริหารจดัการของทางร้านขึ้นอยูก่บั นางสาวนภษร พลิกิตติกวิน  
เท่านั้น  ซ้ึงเป็นผูมี้อ  านาจสั่งการสูงสุดภายในร้าน 
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6.4  รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน  และสัดส่วนการถือครอง 

ล าดับ ช่ือ - สกุล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 
1 นางสาวนภษร  พลกิตติกวิน 10,000 100,000 50% 
2 นางสาวจินตนา  ทิพยป์ระเสริฐ 10,000 100,000 50% 

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

6.5  ประวัติของกรรมการหรือผู้บริหาร 

A.  ช่ือ-นามสกุล  นางสาวนภษร พลกิตติกวิน  อาย ุ   20   ปี 
การศึกษา  

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จากเกริกวิทยาลยั   ปีการศึกษา  2561 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง   จากวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 ปีการศึกษา 2562 

 ประสบการณ์ท างาน 
     ปี  2561  บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ กรุ๊ป ต าแหน่ง พนกังานตอ้นรับ 
ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ได้รับ 
 รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 เหรียญทองจากการประกวดโปรแกรมโฟโตช้็อป 

จากโรงเรียนมารดานฤมล 
B.  ช่ือ-นามสกุล  นางสาวจินตนา   ทิพยป์ระเสริฐ   อาย ุ    20    ปี 
การศึกษา  

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จากเกริกวิทยาลยั  ปีการศึกษา 2561 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  
ปีการศึกษา  2562 

ประสบการณ์ท างาน 
  ปี 2561 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ กรุ๊ป ต าแหน่ง พนกังานตอ้นรับ 
 ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ได้รับ 
  รางวลัชนะเลิศอนัดบั    1  จากการประกวดการแข่งขนั    ทีมเชียร์ลีดเดอร์คณะสี    

โรงเรียนมารดานฤมล     
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6.6 แผนผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนภษร  พลกติติกวิน 

ประธาน  

นางสาวจินตนา   ทิพย์ประเสริฐ 

รองประธาน 
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6.7 หน้าทีค่วามรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 
 
A.    ช่ือ  นางสาวนภษร   พลกิตติกวิน 

ต าแหน่ง ประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ วางแผนการบริหารการจดัการ ภายในบริษทั 
การศึกษา / คุณสมบติั  ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 
อตัราเงินเดือน 15,000 บาท / เดือน 
 

B. ช่ือ นางสาวจินตนา   ทิพยป์ระเสริฐ 
ต าแหน่ง  รองประธานบริษทั 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  ช่วยในการบริหารจดัการทุก ๆฝ่ายในบริษทั  
การศึกษา/คุณสมบติั ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 
อตัราเงินเดือน 13,000 บาท/เดือน 

6.8 แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อตัราเงินเดือน 

1 นาวสาวนภษร  พลิกิตติกวิน ประธานบริษทั 1 15,000 
2 นางสาวจินตนา  ทิพยป์ระเสริฐ รองประธานบริษทั 1 13,000 

     
รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 2 28,000 

6.9  วิสัยทัศน์ 

เป็นผูน้ าดา้นนววตักรรมผลิตภณัฑเ์สริมความงามเลบ็ภายในประเทศ 

6.10  พนัธกจิ 

1. พฒันาสูตรน ้ายาทาเลบ็และผลิตภณัฑบ์ ารุงเลบ็ท่ีมีคุณภาพ 

2. พฒันาและน าเสนอผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภคอยเูสมอ 

3. สร้างความเช่ือมัน่ในมาตรฐานของผลิตภณัฑแ์ละตราสินค่า เพื่อใหสิ้นคา้เป็นผลิตภณัฑ์

เสริมความงามเลบ็อนัดบั 1 ในใจของผูบ้ริโภค 
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6.11  เป้าหมายทางธุรกจิ 

เป้าหมายระยะส้ัน  
1. สร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อแบรนด ์JN Nails Delivery ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เพิ่มจ านวนเฉดสีให้

ครอบคลุมท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม 
2. พฒันาใหมี้การเพิ่มบริการท่ีหลากหลาย 
เป้าหมายระยะกลาง  
1. พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และ เพิ่มชนิดของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัการบ ารุงเสริมความงามเล็บ  

พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึ้น 
2. ผลิตภณัฑแ์ละการบริการท าเลบ็เพื่อความสวยงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกิจการ 
เป้าหมายระยะยาว  
1. พฒันาผลิตภณัฑใ์นรูปแบบอ่ืน ขยายตลาดไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน และพฒันาแบรนด์

ใหเ้ป็นท่ียอมรับของตลาดอาเซียน 
2. พฒันาบริการธุรกิจเพื่อความสวยงามการท าเลบ็สู่ระดบัสากล 

 
6.12  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. พฒันาแนวทางการประกอบธุรกิจและพฒันาธุรกิจให้ตราสินคา้เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
2. พฒันาผลิตภณัฑเ์สริมความงามเลบ็และบ ารุงเลบ็รูปแบบใหม่ ใหมี้รูปแบบการใชง้านท่ี

สะดวกมากขึ้น มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ท่ีสุด 
3. มีการปรับปรุงพฒันารูปแบบการใหบ้ริการใหต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่สมอ 

 
6.13  นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 

1. มีการแบ่งเงินปันผลใหหุ้น้ส่วนทุกๆ คน โดยยดึหลกัในหารถือครองหุ้นส่วน 
2. หลงัจาก 2 ปีเป็นตน้ไปหุน้ส่วนทุกคนจะไดรั้บเงินปันผลเพิ่มขึ้น 

 
6.13  นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 

1. มีการแบ่งเงินปันผลใหหุ้น้ส่วนทุกๆ คน โดยยดึหลกัในหารถือครองหุ้นส่วน 
2. หลงัจาก 2 ปีเป็นตน้ไปหุน้ส่วนทุกคนจะไดรั้บเงินปันผลเพิ่มขึ้น 
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6.14  แผนด าเนินการอ่ืนธุรกิจ 
 แผนการขยายกิจการเพื่อเพิ่มฐานขอ้มูลลูกคา้ใหม้ากขึ้นจากเดิมโดยจะเนน้การจดัตั้ง
สถานท่ีการใหบ้ริการท่ีใกลก้บัคอนโด อพาร์เมนต ์หอ้งเช่า หรือบริเวณท่ีมีผูต้นอาศยัอยูจ่  านวนมาก 
และมีการเพนทเ์ลบ็เดลิเวอร่ีถึงหนา้บา้นตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 
7.  แผนการตลาด    
    7.1 เป้าหมายทางการตลาด 

1. มุ่งสร้างธุรกิจเจเอน็เนลส์เดลิเวอร่ีใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
2. ท าให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัเจเอ็นเนลส์เดลิเวอร่ีในฐานะร้านบริการเพนทเ์ลบ็เดลิเวอ

ร่ีท่ีใหบ้ริการดีท่ีสุด 
3. มีอตัราส่วนจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านเจเอ็นเนลส์เดลิเวอร่ีไม่ต ่ากวา่ 15% 

7.2 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
 1.    กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มบุคคลท างาน บริษทัเอกชนท่ีไม่มีเวลาว่างในการท างาน 
บา้นของตนเอง    

7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 
         7.3.1  กลยุทธ์ด้านการบริการ 

   รายละเอยีดการบริการ  
1. บริการทาเลบ็สีธรรมดา 
เป็นการเพนท์เล็บแบบปกติโดยใช้น ้ ายาทาเล็บทัว่ไปแต่ก็เป็นน ้ ายาพิเศษเฉพาะ

ของทางร้านท่ีไม่มีสารเคมีและไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้โดยคิดค่าบริการ 400 บาท ต่อคร้ัง 
2.  บริการทาเลบ็สีเจล 
เป็นบริการเพนทเ์ล็บ โดยใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีสารสกดัจากดอกไมไ้ม่ท าลายหน้าเล็บ

โดยคิดราคาค่าบริการ 600 บาท ต่อคร้ัง3. บริการเพนท์เลบ็แบบสติ๊กเกอร์   
เป็นบริการเพนทเ์ลบ็ท่ีมีลวดลายใหเ้ลือกตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยไม่ตอ้ง

ใชก้าว สามารถโดนน ้าได ้และติดทนนานดว้ยเจลเคลือบเลบ็ท่ีไม่มีสารปนเปือน 
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7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
มีการก าหนดราคาโดยการเปรียบเทียบกบัราคาคู่แข่งในระดบัท่ีราคาถูกกวา่ เพราะ

เราค านึงถึงรายไดข้องกลุ่มเป้าหมาย แต่เช่ือว่าลูกคา้ก็สามารถยอมรับไดเ้พราะเรามีบริการ
เสริมใหก้บัลูกคา้และท าใหลู้กคา้มีความรู้สึกท่ีคุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป 

บริการ ค่าบริการ 

บริการทาเลบ็สีธรรมดา 400 บาท ต่อ คร้ัง 
บริการทาเลบ็สีเจล 600 บาท ต่อ คร้ัง 
บริการเพนทเ์ลบ็แบบสต๊ิกเกอร์ 1,200 บาท ต่อ คร้ัง 

การช าระเงิน 
ลูกคา้สามารถช าระเป็นเงินสด หรือ โอนช าระเงินผ่านบญัชีธนาคารของทางร้าน (โดยไม่มี

ขั้นต ่า) ไดต้ามบญัชีธนาคารของทางร้าน  ดงัน้ี 
ช่ือบญัชี ร้าน  “ เจอเอน็เนลส์เดลิเวอร่ี ” 

ธ.กสิกรไทย   เลขท่ีบญัชี 002- 9 – 69945 – 8 บญัชี ออมทรัพย ์  
    สาขา เซ็นทรัล บางนา 

พร้อมเพย ์ 095-609-9999 
7.3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ธุรกิจน้ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมีคนอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก ใกลอ้พาร์ทเมน้ท ์และสถานท่ี

ราชการ ท าให้คนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ตอ้งใช้เวลาเร่งรีบในการท างานจึงไม่มีเวลาในการตกแต่งเสริม

ความงามดว้ยตวัเอง การตั้งท าเลตรงน้ีอาจท าใหมี้จ านวนลูกคา้มาใชบ้ริการมาก และมีการเพนทเ์ล็บ

เดลิเวอร่ีถึงบา้นตามท่ีลูกคา้ตอ้งการมาใชบ้ริการเพิ่มขึ้นอีกดว้ย 

 
สถานท่ีบริการ Condo The Coast  ถนนสุขมุวิท  เลขท่ี 15  หมู่  6 

 แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพ  10260  
ช่องทางการติดต่อออนไลน์  ลูกคา้สามารถจองคิวและสอบถามขอ้มูลการให้บริการไดต้าม

ช่องทางหลกัในหนา้เพจ Facebook : JN Nails Delivery หรือ Li n e :  JN Nails Delivery 
ช่องทางการติดต่อออนไลน์   
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             7.3.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 

ร้าน เจเอ็นเนลส์เดลิเวอร่ี ( JN Nalis Delivery ) เป็นร้านท่ีเพิ่งเปิดตัวขึ้นได้ไม่นาน  โดย
ทางร้านมีการส่งเสริมการขายบริการคือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 400 บาทขึ้นไป จะไม่คิดค่าบริการเพิ่ม 90 
บาท ( ตามระยะทาง ) การประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง Social Media โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการให้
ลูกคา้เกิดการมาใชบ้ริการซ ้า บริการบ่อย และตอ้งการใหลู้กคา้ติดหรือจงรักภกัดีต่อแบรนด์ของเรา   

1. ประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทาง Social Media 

    JN Nails Delivery     JN Nails Delivery 
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7.3.5 กลยุทธ์ด้านบุคลากร  
 ธุรกิจเพนทเ์ล็บ เป็นธุรกิจบริการท่ีตอ้งมีความละเอียด เอาใจใส่ มีความรู้เร่ืองเลบ็เป็นอยา่ง

ดี และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ความอดทนและความซ่ือสัตย ์ซ่ึงพนกังานจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
1.    มีความมุ่งมัน่ในการท างาน 
2.    มีพื้นฐานความรู้หรือมีประสบการณ์ในตกแต่งเพนทสี์เลบ็  
3.    มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  ยิม้แยม้แจ่มใสใหก้บัลูกคา้ 
4.    รักงานบริการ 

  5.    มีความอดทน  
6.    มีความซ่ือสัตย ์สุจริต  
7.    มีความรับผิดชอบ 
8.    ตรงต่อเวลา 

7.3.6  กลยุทธ์ด้านกระบวนการบริการ 
ขั้นตอนการบริการเพนท์เลบ็ 
1.    ลูกคา้โทรศพัทจ์องล่วงหนา้ 
2.    โทรนดัลูกคา้พื่อยนืยนัการใชบ้ริการ 
3.    การเดินทางไปพบลูกคา้ตามท่ีนดัหมาย 
4.    ลูกคา้เลือกรูปแบบและลายเพนทเ์ลบ็ 
5.    แจง้ราคาการใชบ้ริการ 
6.    เร่ิมตน้บริการทาสีและเพนทเ์ลบ็ 
7.    ช าระค่าบริการ 
8.    พนกังานกล่าวขอบคุณลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 

7.3.7  กลยุทธ์ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ  
              การตกแต่งร้าน ท่ีเนน้การจดัวางของภายในร้านใหเ้ป็นระเบียบ  มองดูสะอาดตา ผนงั

ดา้นขา้งของร้านมีการจดัตั้งราวเหลก็ส าหรับแขวนเส้ือผา้ เพื่อประหยดัพื้นท่ี ซ่ึงภายในร้านจะไม่ได้

ตกแต่งอะไรมากนกัเพราะทางร้านจะใหค้วามส าคญักบัความสะอาดและความเป็นระเบียบภายใน

ร้านเป็นหลกัโดยจะมีการออกแบบตกแต่งร้านเพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ  โดดเด่น  และดึงดูดสายตา

ของลูกคา้  โดยการใชป้้ายและส่ือต่างๆ  เพื่อเป็นการเชิญชวนใหลู้กคา้เกิดความสนใจการแต่งกาย

ของพนกังานท่ีดูเรียบร้อยและใหเ้ป็นท่ีน่าจดจ า ดว้ยการใส่ชุดยนิูฟอร์มของทางร้านท าใหง้่ายต่อ

การจดจ าของลูกคา้มากขึ้น 
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8. แผนการบริการ 
8.1  สถานประกอบการในการบริการ 
 ท่ีตั้งสถานที่ Condo The Coast   ถนนสุขมุวิท  เลขท่ี  15   หมู่  6  

แขวงบางนา เขตบางนา   กรุงเทพ 
 

 
 

8.2  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการบริการ 

ล าดบั รายการ ลกัษณะการใชง้าน จ านวน ราคาทุน อาย ุ
1 เคร่ืองอบเลบ็ LED ใชส้ าหรับการอบเลบ็ 2 1,140 5 
2 ตะไบเลบ็ ใชส้ าหรับตะไบเลบ็ 2 40 5 
3 กรรไกรตดัเลบ็ ใชส้ าหรับตดัเลบ็ 2 40 5 
4 กรรไกลตดัหนงัเลบ็ ใชส้ าหรับตดัหนงัเลบ็ 2 120 5 
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8.3  ข้อมูลบริการ 

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 ) 

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

เวลาการบริการต่อวนั   480 / 8   หน่วย ( นาที /ชัว่โมง ) 

จ าวนวนแรงงานท่ีใชใ้นการบริการ -   คน 

อตัราค่าจา้งแรงงานในการบริการ  -   บาท ( ต่อคน / วนั ) 

8.4  รายละเอยีดผลติภัณฑ์ท่ีใช้ในการบริการ 

1. สีทาเลบ็เจล 
2. สีทาเลบ็ธรรมดา 
3. เบสทาเลบ็ 
4. ทอ็ปเคลือบเลบ็ 
5. ปากกาเช็ดขอบเลบ็ 
6. ออยลา้งเลบ็ 
7. ตวัหนีบลา้งเลบ็ 
8. ออยบ ารุงเลบ็ 
9. ครีมบ ารุงเลบ็ 
10. เซตผงหินอ่อนตกแต่งเลบ็ 
11. สต๊ิกเกอร์ตกแต่งเลบ็ 
12. สต๊ิกเกอร์เพนทเ์ลบ็ 
13. กลิตเตอร์ตกแต่งเลบ็ 
14. กาวกนัเลอะ 
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8.5   ขั้นตอนในการบริการ 

1. ลูกคา้โทรศพัทจ์องล่วงหนา้ 

2. โทรนดัลูกคา้เพื่อยนืยนัการใชบ้ริการ 

3. การเดินทางไปพบลูกคา้ตามท่ีนดัหมาย 

4. ลูกคา้เลือกรูปแบบสีและลายเพนทเ์ลบ็ 

5. แจง้ราคาการใชบ้ริกร 

6. เร่ิมตน้การบริการทาสีและเพนทเ์ลบ็ 

7. ช าระค่าบริการ 

8. พนกักงานกล่าวขอบคุณลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 

8.6  แผนผังกระบวนการบริการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกคา้โทรศพัทจ์องล่วงหนา้ 

โทรนดัลูกคา้เพื่อยนืยนัการใชบ้ริการ 

การเดินทางไปพบลูกคา้ตามท่ีนดัหมาย 

ลูกคา้เลือกรูปแบบสีและลายเพนทเ์ลบ็ 

แจง้ราคาการใชบ้ริกร 

เร่ิมตน้การบริการทาสีและเพนทเ์ลบ็ 
 

ช าระค่าบริการ 

พนกักงานกล่าวขอบคุณลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 
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9.  แผนการเงิน 

9.1  ประมาณการในการลงทุน 

ล าดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ยืม รวมมูลค่า 
1 เงินสด 200,000 - 200,000 
2     
 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 200,000 - 200,000 
 โครงสร้างทางการเงิน (เปอร์เซ็นต์) 100% - 100% 

  

 9.2  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

ล าดับ รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ 
1 ท่ีดิน - - 
2 อาคาร - - 
3 ส่วนตกแต่ง / ปรับปรุง - - 
4 อุปกรณ์ / เคร่ืองมือ ใชใ้นการบริการ 4,400 
5 เคร่ืองใชส้ านกังาน - - 
6 ยานพาหนะ ใชใ้นการบริการ 100,000 
7 สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ - - 
8 ทรัพยสิ์นทางปัญญา - - 
9 รายการอ่ืนๆ (ถา้มี) - - 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจปัจจุบนั 104,400 
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9.3  สมมติฐานทางการเงิน 

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

หมายเหตุ : การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายทุกรายการขึ้นกบัสภาวะของเศรษฐกิจ 



     

 

 

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

จ านวนลูกค้าท่ีใช้บริการ             
สีทาเลบ็แบบธรรมดา   200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
สีทาเลบ็แบบเจล   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
เพนทเ์ลบ็   400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
รวมจ านวนลูกค้า 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 
ค่าบริการ ( บาท / หน่วย )             
สีทาเลบ็แบบธรรมดา  400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
สีทาเลบ็แบบเจล  600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
เพนทเ์ลบ็   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   
ค่าบริการเฉลี่ย 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 
รายได้จาการบริการ ( บาท )             
สีทาเลบ็แบบธรรมดา   80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
สีทาเลบ็แบบเจล   180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
เพนทเ์ลบ็   480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 
รวมรายได้จากการบริการ 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 

รวมรายได้สะสม ( บาท ) 740,000 1,480,000 2,220,000 2,960,000 3,700,000 4,440,000 5,180,000 5,920,000 6,660,000 7,400,000 8,140,000 8,880,000 

ลูกหนีก้ารค้า ( บาท )  - - - - - - - - - - - - 
เงินสดรับจากการบริกการ ( บาท ) 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 

9.5  ประมาณการในการขายรายเดือน 
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9.6  ประมาณการรายได้จากการบริการ 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

จ านวนลูกค้าท่ีใช้บริการ (คน )     
สีทาเลบ็แบบธรรมดา  400 บาท 2,400.00 2,520.00 2,772.00 
สีทาแบบเลบ็เจล  600  บาท 3,600.00 3,780.00 4,158.00 
เพนทเ์ลบ็  1,200  บาท 4,800.00 5,040.00 5,544.00 
รวมจ านวนลูกค้าท่ีใช้บริการ 10,800.00 11,340.00 12,474.00 
    
ค่าบริการ ( บาท / หน่วย )    
สีทาเลบ็แบบธรรมดา  400 บาท 400.00 400.00 400.00 
สีทาแบบเลบ็เจล  600  บาท 600.00 600.00 600.00 
เพนทเ์ลบ็  1,200  บาท 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
ค่าบริการเฉลีย่ 2,200.00 2,200.00 2,200.00 
    
รายได้จากการบริการ ( บาท )    
สีทาเลบ็แบบธรรมดา  400 บาท 960,000.00 1,008,000.00 1,180,800.00 
สีทาแบบเลบ็เจล  600  บาท 2,160,000.00 2,268,000.00 2,494,800.00 
เพนทเ์ลบ็  1,200  บาท 5,760,000.00 6,048,000.00 6,652,800.00 
รวมรายได้จากการบริการ ( บาท ) 8,880,000.00 9,324,000.00 10,256,400.00 
    
ประมาณการลูกหนีก้ารค้า    
ขายดว้ยเงินสด 8,880,000.00 9,324,000.00 10,256,400.00 
ขายดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ )    
ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ ( วนั / เดือน )    
ลูกหนีก้ารค้ารวม ( บาท )    
    
เงินสดรับจากการบริการ ( บาท ) 8,880,000.00 9,324,000.00 10,256,400.00 
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9.7  ประมาณการต้นทุนสินค้าท่ีซ้ือมาเพ่ือขายสินค้า 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

จ านวนสินค้าที่ซ้ือในการบริการ ( หน่วย )    
สีทาเลบ็แบบธรรมดา ( ขวด ) 12 13 15 
สีทาเลบ็แบบเจล ( ขวด ) 24 26 29 
สต๊ิกเกอร์เพนทเ์ลบ็ ( ลงั ) 20 21  24 
ออยลา้งเลบ็  ( ขวด ) 24 26 29 
    
ราคาต่อหน่วยของสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการ ( บาท )    
จ านวนสินคา้ท่ีซ้ือในการบริการ ( หน่วย )    
สีทาเลบ็แบบธรรมดา ( ขวด ) 500.00 525.00 577.50 
สีทาเลบ็แบบเจล ( ขวด ) 500.00 525.00 577.50 
สต๊ิกเกอร์เพนทเ์ลบ็ ( ลงั ) 1,680.00 1,764.00 1,940.40 
ออยลา้งเลบ็  ( ขวด ) 80.00 84.00 92.40 
    
ต้นทุนสินค้าซ้ือมาในการบริการ ( บาท )    
สีทาเลบ็แบบธรรมดา ( ขวด ) 6,000.00 6,825.00 8,662.50 
สีทาเลบ็แบบเจล ( ขวด ) 12,000.00 13,650.00 16,747.50 
สต๊ิกเกอร์เพนทเ์ลบ็ ( ลงั ) 33,600.00 37,044.00 46,569.60 
ออยลา้งเลบ็  ( ขวด ) 1,920.00 2,184.00 2,679.60 
รวมต้นทุนสินค้าซ้ือมาเพ่ือการบริการ ( บาท ) 53,520.00 59,703.00 74,659.20 
    
ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า    
ซ้ือสินคา้มาดว้ยเงินสด - - - 
ซ้ือสินคา้มาดว้ยสินเช่ือ ( เครดิตการคา้ ) - - - 
ระยะเวลาไดรั้บเครดิตการคา้ ( วนั / เดือน ) - - - 
เจา้หน้ีการคา้สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการรวม - - - 
เงินสดจ่ายค่าบริการและสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการ 53,520.00 59,703.00 74,659.20 
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9.8  ประมาณการต้นทุนการบริการและต้นทุนขาย 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ต้นทุนค่าบริการ ( บาท )    
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปซ้ือมาเพื่อบริการ 53,520.00 59,703.00 74,659.20 
ค่าแรงงานในการบริการ - - - 
ค่าไฟฟ้าในการบริการ - - - 
ค่าน ้ามนัในการเดินทาง 18,00.00 18,900.00 20,790.00 
ค่าวสัดุสินเปลืองในการบริการ - - - 
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริการ 36,00.00 37,800.00 41,580.00 
ค่าขนส่งวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ในการบริการ 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
รวมตน้ทุนการบริการ 113,520.00 122,703.00 143,959.20 
ค่าเส่ือมราคาในการบริการ ( บาท ) - - - 
ค่าเส่ือมราคาอาคารในการบริการ - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริการ 268.00 268.00 268.00 
ค่าเส่ือมยานพาหนะ - - - 
รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการบริการ 268.00 268.00 268.00 
    
รวมต้นทุนการผลติสินค้าท้ังส้ิน 113,788.00 122,971.00 144,227.20 
+ บวก วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   วตัุดิบคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   สินคา้ซ้ือมาเพื่อบริการคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   สินคา้ระหวา่งท าคงเหลือตปลายงวด - - - 
+ บวก สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด - - - 
-  หกั   คา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
รวมต้นทุนขายสินค้า ( บาท ) 113,788.00 122,971.00 144,227.20 
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9.9  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริการและการขาย 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย ( บาท )    
เงินเดือนบุคลากร 336,000.00 352,800.00 388,080.00 
ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 21,600.00 22,680.00 24,948.00 
ค่าใชจ่้ายเช่าส านกังาน 120,000.00 126,000.00 138,600.00 
ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าใชจ่้ายน ้าประปาส่วนส านกังาน 1,800.00 1,890.00 2,079.00 
ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์ โทรสาร 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร - - - 
ค่าใชจ่้ายวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ - - - 
ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 
ค่าใชจ่้ายน ้ามนัยานพาหนะในการขาย 6,000.00 6,300.00 6,930.00 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 12,000.00 12,600.00 13,860.00 
ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
ค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง - - - 
ค่าใชจ่้าย Commission จากการบริการ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระดอกเบ้ียเงินกู ้ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็อ่ืนๆ - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย  521,400.00 547,470.00 602,217.00 
ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย     
ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนส านกังาน 880.00 880.00 880.00 
ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
รวมค่าเส่ือมราคา  5,880.00 5,880.00 5,880.00 
รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย 527,280.00 553,350.00 608,097.00 
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9.10  ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

รายได้    
รายไดจ้ากการบริการ 8,880,000.00 9,234,000.00 10,256,400.00 
รายไดอ่ื้น ๆ    
รวมรายได้ 8,880,000.00 9,234,000.00 10,256,400.00 
    
หัก – ต้นทุนขาย 113,788.00 122,971.00 144,227.20 
    
ก าไรขั้นต้น 8,766,212.00 9,201,029.00 10,112,172.80 
    
หัก – ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 527,280.00 553,350.00 608,097.00 
    

ก าไรจากการด าเนินการ 8,238,932.00 8,647,679.00 9,504,075.80 

    
หัก – ดอกเบีย้จ่าย - - - 
    
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 8,238,932.00 8,647,679.00 9,504,075.80 
    
หัก – ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,235,839.80 1,297,151.85 1,425,611.37 
    
ก าไรสุทธิ 7,003,092.20 7,350,527.15 8,078,464.43 

    
หัก – เงินปันผลจ่าย - - - 

ก าไรสะสม - 7,003,092.20 345,434.95 

    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 7,003,092.20 345,434.95 7,733,029.48 

มูลค่าทางบัญชีหุ้น 35.01 % 1.72 % 38.66 % 
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9.11  ประมาณการงบกระแสเงนิสด

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินการ     

เงินสดรับจากการบริการ 8,880,000.00 9,324,000.00 10,256,400.00 

เงินสดรับจากรายไดอ้ื่น - - - 

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการบริการ 113,788.00 122,971.00 144,227.20 

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายการบริหารและการขาย 527,280.00 553,350.00 608,097.00 

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายอื่นๆ - - - 

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,235,839.80 1,297,151.85 1,425.611.37 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินการรวม  7,003,092.20 7,350,527.15 8,078,464.43 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน     

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน - - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์าคาร - - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยส่์วนตกแต่ง - - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอ์ุปกรณ์ 4,400.00 - - 

เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยเ์คร่ืองใชส้ านกังาน 100,000.00 - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนรวม  104,400.00 - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน     

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - - - 

เงินสดรับจากการก่อหน้ีสิน - - - 
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะส้ัน - - - 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะส้ัน - - - 

เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - - - 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว - - - 

เงินสดจ่ายปันผล - - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงินรวม  - - - 

กระแสเงินสดสุทธ ิ 6,898,692.20 7,350,527.15 8,078,464.43 

บวก + กระแสเงินสดต้นงวด - - - 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 6,898,692.20 7,350,527.15 8,078,464.43 
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9.12  ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 6,898,692.20 7,350,527.15 8,078,464.43 
ลูกหน้ีการคา้ - - - 
สินคา้คงเหลือ - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน - - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  - - - 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 104,400.00 - - 
สินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ได ้ - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 104,400.00 - - 

รวมสินทรัพย์ 7,003,092.20 7,350,527.15 8,078,464.43 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน  - - - 

เงินกูร้ะยะสั้น - - - 
เจา้หน้ีการคา้ - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  - - - 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน  - - - 
เงินกูร้ะยะยาว - - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  - - - 
รวมหนีสิ้น - - - 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ - - - 
ส่วนเกิน (ต ่า) กวา่ทุน 7,003,092.20 347,434.95 7,733,029.48 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม - 7,003,092.20 347,434.95 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  7,003,092.20 7,350,527.15 8,078,464.43 

รวมหนีสิ้นส่วนของผู้ถือหุ้น 7,003,092.20 7,350,527.15 8,078,464.43 
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9.13  การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

การวัดสภาพคล่องทางการเงิน     

อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน (เท่า) - - - 

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) สภาพคล่องตวัสูง สภาพคล่องตวัสูง สภาพคล่องตวัสูง 

การวัดประสิทธภิาพการใช้ทรัพย์สิน     

อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี (รอบ) - - - 

อตัราหมุนเวียนของสินคา้ (รอบ) - - - 

ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วนั) - - - 

ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั) - - - 

อตัราการหมุนสินทรัพยถ์าวร (รอบ) - - - 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (รอบ) - - - 

การวัดความสามารถในการช าระหนี ้ - - - 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) - - - 

อตัราส่วนแห่งทุน - - - 

อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหน้ี - - - 

การวัดความสามารถในการบริหารงาน  - - - 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) - - - 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) - - - 

อตัราก าไรขนั ้ตน้ (เปอร์เซ็นต)์ 98.71 % 98.68 % 98.59 % 

อตัราก าไรจากการด าเนินการ (เปอร์เซ็นต)์ 92.78 % 92.74 % 92.66 % 

อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต)์ 78.86 % 78.83 % 78.76 % 

ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน     

ผลก าไรต่อหุ้น (Earning per Share) 35.01 1.72 38.66 

มูลค่าหุ้นทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 

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

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3 ปี 3 ปี 3 ปี 

ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 3 ปี 3 ปี 
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10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ล าดับ ลกัษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1 คู่แข่งเพิ่มมากขึ้น ท าใหธุ้รกิจสูญเสียส่วนแบ่ง
การตลาดท่ีคาดจะไดรั้บไป
บางส่วน 

เพิ่มรูปแบบของการ
บริการใหดี้ยิง่ขึ้นอยู่
เสมอ เพื่อรักษาลูกคา้เก่า
และดึงดูดกลุ่มลูกคา้ใหม่ 

2 ลูกคา้รู้จกันอ้ยเพราะร้านเปิด
ใหม่ 

ท าใหธุ้รกิจอาจขาดทุนได ้ เพิ่มการประชาสัมพนัธ์
ผา่นช่องทาง Social 
media (facebook , line)  

3 มีพนกังานไม่เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

ท าใหก้ารบริการลูกคา้ล่าชา้
และอาจท าใหเ้สียลูกคา้ไป
บางส่วน 

รับสมคัรพนกังานเพิ่มท่ี
มีความช านาญในการซกั
อบรีดผา้หรือมี
ประสบการณ์ จะท าให้
การบริการเป็นไปได้
อยา่งรวดเร็วขึ้น 



   

 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินโครงการ 

รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

นาวสาวนภษร พลกติติกวิน 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
15 มิ.ย 62 ประชุมกลุ่มวางแผน  
17 มิ.ย 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา  
21 มิ.ย 62 ท าแบบอนุมติัโครงการ  
30 มิ.ย 62 ท าเอกสารบทท่ี 1  
8 ก.ค 62 ประชุมวางแผนเพื่อท าบทท่ี 2-3  

11 ก.ค 62 ท าเอกสารบทท่ี 2  
20 ก.ค 62 ท าเอกสารบทท่ี 3  
1-6 ก.ย 62 เตรียมเอกสารท าแผนธุรกิจในการ Present Project คร้ังท่ี 1  
21 ก.ย 62 Present Project คร้ังท่ี 1  
23 ก.ย 62 ประชุมกลุ่มวางแผนท าป้ายไวนิล  
25 ก.ย 62 ไปท าป้ายไวนิล  
29 ก.ย 62 ท ารายการซ้ืออุปกรณ์  
2 ต.ค 62 ทดลองการลงพื้นท่ีขาย  
7 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 1 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  

14 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 2 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  
15 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 3 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  
21 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 4 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ

(อาจารยม์านิเทศการใหบ้ริการ) 
 

22 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 5 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  
25 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 6 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  
28 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 7 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  
30 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 8 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  
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นาวสาวนภษร พลกติติกวิน 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
6 พ.ย 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าเสนอโครงการ  
7 พ.ย 62 ท า Power Point เพื่อเตรียม Present Project คร้ังท่ี 2  

19 พ.ย 62 Present Project คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค 62 ATC นิทรรศน์และแจกแบบสอบถาม  
15 ธ.ค 62 ท าบทท่ี 4  
17 ธ.ค 62 ท าบทท่ี 5  
18 ม.ค 63 แกไ้ขบทท่ี 4  
21 ม.ค 63 แกไ้ขบทท่ี 5  
23 ม.ค 63 จดัท าบรรณานุกรม  
30 ม.ค 63 จดัท าภาคผนวก ก ข ค ง  
1 ก.พ 63 จดัท าบทคดัยอ่,กิตติกรรมประกาศ  

13 ก.พ 63 ตรวจรูปแบบโครงการ  
24 ก.พ 63 ส่งรูปเล่ม + เงินค่ารูปเล่ม + แผน่ซีดี 1 แผ่น  
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นางสาวจินตนา ทิพย์ประเสริฐ 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
15 มิ.ย 62 ประชุมกลุ่มวางแผน  
17 มิ.ย 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา  
21 มิ.ย 62 ท าแบบอนุมติัโครงการ  
30 มิ.ย 62 ท าเอกสารบทท่ี 1  
8 ก.ค 62 ประชุมวางแผนเพื่อท าบทท่ี 2-3  

11 ก.ค 62 ท าเอกสารบทท่ี 2  
20 ก.ค 62 ท าเอกสารบทท่ี 3  
1-6 ก.ย 62 เตรียมเอกสารท าแผนธุรกิจในการ Present Project คร้ังท่ี 1  
21 ก.ย 62 Present Project คร้ังท่ี 1  
23 ก.ย 62 ประชุมกลุ่มวางแผนท าป้ายไวนิล  
25 ก.ย 62 ไปท าป้ายไวนิล  
29 ก.ย 62 ท ารายการซ้ืออุปกรณ์  
2 ต.ค 62 ทดลองการลงพื้นท่ีขาย  
7 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 1 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  

14 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 2 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  
15 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 3 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  
21 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 4 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ

(อาจารยม์านิเทศการใหบ้ริการ) 
 

22 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 5 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  
25 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 6 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  
28 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 7 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  
30 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 8 และซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ  
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นางสาวจินตนา ทิพย์ประเสริฐ 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
6 พ.ย 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าเสนอโครงการ  
7 พ.ย 62 ท า Power Point เพื่อเตรียม Present Project คร้ังท่ี 2  

19 พ.ย 62 Present Project คร้ังท่ี 2  
13 ธ.ค 62 ATC นิทรรศน์และแจกแบบสอบถาม  
15 ธ.ค 62 ท าบทท่ี 4  
17 ธ.ค 62 ท าบทท่ี 5  
18 ม.ค 63 แกไ้ขบทท่ี 4  
21 ม.ค 63 แกไ้ขบทท่ี 5  
23 ม.ค 63 จดัท าบรรณานุกรม  
30 ม.ค 63 จดัท าภาคผนวก ก ข ค ง  
1 ก.พ 63 จดัท าบทคดัยอ่,กิตติกรรมประกาศ  

13 ก.พ 63 ตรวจรูปแบบโครงการ  
24 ก.พ 63 ส่งรูปเล่ม + เงินค่ารูปเล่ม + แผน่ซีดี 1 แผ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการ C&F Nail Colors 

ว/ด/ป 
รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
5 ก.ค 60 เก็บเงินสมาชิกในกลุ่ม 2 คน 5,000 10,000      10,000 
18 ก.ค 60 ค่าเอกสารอนุมติัโครงการบทท่ี 1    1 ชุด  30   9,970 
24 ก.ค 60 ค่าเอกสารอนุมติัโครงการบทท่ี 2    1 ชุด  50   9,920 
1 ส.ค 60 ค่าเอกสารอนุมติัโครงการบทท่ี 3    1 ชุด  150   9,770 
8 ก.ย 60  ปร้ินเอกสารน าเสนองานคร้ังท่ี 1    3 ชุด  270   9,550 
18 ก.ย 60 วสัดุอุปกรณ์ของตกแต่งร้าน    -  330   9,170 

 ป้ายร้านไวนิล    1 แผน่ 250 250   8,920 
22 ก.ย 60 ผา้ปูโต๊ะ    1 ผืน 490 490   8,430 

 เคร่ืองอบเลบ็ PVC    1 เคร่ือง 390 390   8,040 
 ผา้กนัเป้ือน    2 ผืน 140 140   7,900 
 ยาทาเลบ็    30 ขวด 2,200 2,200   5,700 
 ยาลา้งเลบ็    1 ขวด 55 55   5,645 
 ส าลี    2 ห่อ 40 40   5,605 
 ชุดอุปกรณ์ตกแต่งเลก็    1 ชุด 75 75   5,530 

รวม 4,600  4,470  5,530 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการ C&F Nail Colors 

 

ว/ด/ป 
รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวน
หน่วย 

@ จ านวนเงิน จ านวน
หน่วย 

@ จ านวนเงิน 

 ยอดยกมา         5,530 
วนัท่ี ? บริการลูกคา้ (คร้ังท่ี 1) 15 คน 150 2,250      7,780 
วนัท่ี ? น ้ายาลา้งเลบ็    1 ขวด 55 55   7,725 

 บริการลูกคา้ (คร้ังท่ี 2) 10 คน 300 3,000      10,725 
วนัท่ี ? สีทาเลบ็ สีเคลือบ    2 ขวด 120 120   10,605 

 บริการลูกคา้ (คร้ังท่ี 3) 12 คน 200 2,400      13,005 
วนัท่ี ? สีกากเพชร    12 ขวด 550 550   12,455 

 บริการลูกคา้ (คร้ังท่ี 4) 10 คน 300 3,000      15,455 
วนัท่ี ? บริการลูกคา้ (คร้ังท่ี 5) 11 คน 200 2,200      17,655 

 น ้ายาลา้งเลบ็    1 ขวด 30 30   17,625 
รวม 12,850  755  17,625 

 

69 



     

 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการ C&F Nail Colors 

ว/ด/ป 
รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
 ยกยอดมา         17,625 

วนัท่ี ? สีเจล    2 ขวด 190 190   17,435 
 บริการลูกคา้ (คร้ังท่ี 6) 10 คน 200 2,000      19,435 

วนัท่ี ? บริการลูกคา้ (คร้ังท่ี 7) 10 คน 300 3,000      22,435 
วนัท่ี ? บริการลูกคา้ (คร้ังท่ี 8) 15 คน 200 3,000        25,435 

 ส าลี    2 ห่อ 40 40   25,395 
9 ธ.ค 60 ซ้ืออุปกรณ์จดังาน ATC นิทรรศน์    1 ชุด 350 350   25,045 
วนัท่ี ? บริการลูกคา้งาน ATC 10 คน 200 2,000      27,045 

 ค่าเอกสารแบบสอบถาม    100 ชุด 100 100   26,945 
15 ม.ค 61 ปร้ินเอกสารบทท่ี4-5    10 แผน่ 2 20   26,925 

 ปร้ินเอกสารภาคผนวก    3 แผน่  2 60   26,865 
รวม 10,000  760  26,865 
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการ C&F Nail Colors 

ว/ด/ป 
รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
 ยอดยกมา         26,865 

15 ก.พ 60 ค่าเขา้เล่ม    1 เล่ม 200 200   26,665 
 ค่าพิมพเ์อกสารรวมเล่ม    1 เล่ม  3,000   23,665 
 ค่าแผน่ซีดี+ปก    1 แผน่ 40 40   23,625 
                
              
              
           
           
           
           

รวม     3,240   23,625 
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โครงการธุรกจิบริการ ร้าน JN Nails Delivery 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 

 2.เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการบริการสร้างรายไดร้ะหวา่งการเรียน 

 3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฎิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

1.ทุนในการด าเนินการ    10,000    บาท 

2.หกัค่าใช่จ่ายและบริการ    23,625     บาท 

3.คืนเงินใหก้บัสมาชิก 2คน คนละ   11,812.50 บาท 

 ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

    1. นางสาวนภษร พลกิตติกวิน 

    2. นางสาวจินตนา ทิพยป์ระเสริฐ 

 
 
 
 
 



    
 

 

บทที่5 

สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 โครงการธุรกิจบริการ ร้าน JN Nails Delivery ตั้ งร้านตั้ งแต่วนัท่ี 7-30 ตุลาคม 

2562 ท่ี  Condo The Coast  ถนนสุขุมวิท  เลขท่ี 15  หมู่   6  แขวงบางนา  เขตบางนา  

กรุงเทพ  10260 ปฏิบัติการบริการจ านวน 8 คร้ัง ผลการด าเนินโครงการ ลงทุน 10,000 

บาท เม่ือหักค่าใชจ่้ายตามท่ีออกให้บริการแลว้เหลือเงินทั้งสิน 23,625 บาท แบ่งเงินคืนให้

กลบัสมาชิกคนล่ะ 11,812.50 บาท 

การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 

1. ใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 

2. สร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการบริการสร้างรายไดร้ะหวา่งการเรียน 

3. ใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได้ 
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สรุปตารางการปฏิบัติงานจริง 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปี กจิกรรที่ปฏิบัติ 
1 21 มิ.ย. 62 ส่งแบบอนุมติัโครงการ 
2 30 มิ.ย. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี 1 (บทน า) 
3 11 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี 2 (แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
4 20 ก.ค. 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี 3 (วิธีการด าเนินโครงการ) 
5 25-30 ก.ค. 62 แผนธุรกิจ 

- บทสรุปผูบ้ริหาร 
- วตัถุประสงคใ์นการด าเนินแผนธุรกิจ 
- ความเป็นมาของธุรกิจ 
- ผลิตภณัฑ ์
- วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการตลาด 
- แผนการบริหารจดัการ 
- แผนการตลาด 
- แผนการผลิต/การขาย/การบริการ 
- แผนการเงิน 
- แผนฉุกเฉินหรือแผนการประเมินความเส่ียง 

6 1-6 ก.ย. 62 เตรียมเอกสาร Present Project คร้ังท่ี 1 
7 21 ก.ย 62 Present Project คร้ังท่ี 1 
8 23 ก.ย 62 วางแผนท าป้ายไวนิล 
9 29 ก.ย 62 ท ารายการซ้ืออุปกรณ์,วตัถุดิบ 

10 7 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 1 และซ้ืออุปกรณ์ 
11 14 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 2 และซ้ืออุปกรณ์ 
12 15 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 3 และซ้ืออุปกรณ์ 
13 21 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 4 และซ้ืออุปกรณ์(อาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงการนิเทศการให้บริการ) 
14 22 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 5 และซ้ืออุปกรณ์ 
15 25 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 6 และซ้ืออุปกรณ์ 
16 28 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 7 และซ้ืออุปกรณ์ 
17 30 ต.ค 62 ออกปฏิบติัภาคสนามบริการคร้ังท่ี 8 และซ้ืออุปกรณ์  
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คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปี กจิกรรมท่ีปฏิบัติ 

18 6 พ.ย 62 เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนน าเสนอโครงการ 
19 7 พ.ย 62 ท า Power Point เพื่อเตรียม Present Project คร้ังท่ี 2 
20 19 พ.ย 62 Present Project คร้ังท่ี 2 
21 13 ธ.ค 62 ATC นิทรรศน์ 
22 15 ธ.ค 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี 4 (ปฏิบติังานรายบุคคล + บญัชีรายรับรายจ่าย + 

ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ) 
23 17 ธ.ค 62 ส่งเน้ือหาบทท่ี 5 
24 23 ม.ค 63 จดัส่งเน้ือหาภาคผนวก ก ข ค ง 
25 30 ม.ค 63 จดัท าบรรณานุกรม 
26 1 ก.พ. 63 จดัท าบทคดัยอ่,กิตติกรรมประกาศ 
27 13 ก.พ 63 ตรวจรูปแบบโครงการ 
28 24 ก.พ 63 ส่งรูปเล่ม + เงินค่ารูปเล่ม + แผน่ซีดี 1 แผ่น 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1. สินคา้บางแบบมีจ านวนจ ากดั ท าให้ลูกคา้ตอ้งเปล่ียนแบบสินคา้ ท าให้ไม่ตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ 
2. ในการด าเนินงาน งบประมาณในการลงทุนอาจเพิ่ม ไม่ เป็นไปตามท่ีวางแผนด้าน

งบประมาณ 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันา 

1. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้านโดยการแจกนามบตัรให้แก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการท่ีร้าน
และโปรโมทร้านผา่นทาง Facebookc, IG , Line 

2. การเอาใจลูกคา้เพิ่มจ านวนแบบของสินคา้ให้มากขึ้นเพื่อท่ีจะไดต้รงตามตอ้งการของลูกคา้
ท่ีเขา้มารับบริการกบัทางร้านและเพิ่มแบบใหม่ๆใหมี้ความทนัสมยัมากยิง่ขึ้น 
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ภาคผนวก ก โครงการ 
 

  -  แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
 
  -  บันทึกการเข้าพบที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ 
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แบบน าเสนออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือโครงการ   เจเอน็ เนลส์ เดลิเวอร่ี ( JN Nails Delivery ) 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  มิถุนายน 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานท่ีการด าเนินงาน  Condo The Coast   ถนนสุขมุวิท  เลขท่ี  15   หมู่  6  

แขวงบางนา เขตบางนา   กรุงเทพ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  3,000  บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1.นาวสาวนภษร  พลกิตติกวิน  รหสัประจ าตวั  40808  ปวส  2/26 
2.นางสาวจินตนา ทิพยป์ระเสริฐ  รหสัประจ าตวั  40834  ปวส  2/26 

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

( นางสาวนภษร พลกิติติกวิน )     ......./......./....... 
ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ        ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ
..................................................................       ...................................................................... 
..................................................................    ....................................................................... 
..................................................................                   ...................................................................... 
ลงช่ือ.........................................................        ลงช่ือ.............................................................. 
( อาจารยว์ิชยตุม ์ศรีสะอาด )...../...../.....                 ( อาจารยธ์ญัศญา  ธรรมิสกุล )    ....../....../...... 

 
ลงช่ือ.....................................................หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 

( อาจารย์วงค์เดือน ประไพวัชรพนัธ์  )  ......./......./....... 
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ช่ือโครงการ  เจเอน็ เนลส์ เดลิเวอร่ี ( JN Nails Deilvery ) 
แผนงาน  นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุ่มธุรกิจบริการ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารยว์ิชยุตม ์  ศรีสะอาด 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม อาจารยธ์ญัศญา  ธรรมมิสกุล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.  นางสาวนภษร  พลกิตติกวิน  ประธานโครงการ 
2.  นางสาวจินตนา  ทิพยป์ระเสริฐ  รองประธานโครงการ 
หลกัการและเหตุผล 

ผลิตภณัฑท์าเลบ็กลายเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูห้ญิงส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ความสวยงามเป็น
ส่ิงส าคญัส าหรับสุภาพสตรีในยคุน้ี ผลิตภณัฑท์าเลบ็ เป็นหน่ึงในผลิตภณัฑเ์สริมความงามท่ีอยูใ่น
กระแสแฟชัน่ไดรั้บความนิยมสูง ท าใหส้ถาบนัความงามหลายๆแห่ง และในดา้นต่างๆ ไดรั้บความ
นิยมและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง หน่ึงในนั้น  ธุรกิจร้านท าเล็บ JN Nails Delivery ท่ีให้บริการเฉพาะ
ทางความงามในดา้นการท าเลบ็โดยผูเ้ช่ียวชาญ การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั และใชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นตวัช่วยผลกัดนั
ใหเ้กิดกระแสนิยมของแฟชัน่การทาเลบ็และเพนทเ์ลบ็ ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑท์าเลบ็มีความนิยมท่ีสูง
มากขึ้น จึงท าใหก้ารทาเล็บหรือการเพนทเ์ลบ็กลายเป็นกระแสแฟชัน่หรือแมก้ารทั้งเป็นกิจกรรม
ยามวา่งของผูห้ญิงในยคุปัจจุบนั  

ร้าน JN Nails Delivery มองเห็นแนวทางการสร้างธุรกิจท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑท์าเลบ็
ภายใตสิ้นคา้ของเรา และโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการลงทุนท าธุรกิจประเภทน้ี เพราะการ
แข่งขนัท่ียงัมีไม่สูงมากนกั และอาศยัปัจจยัหลายๆอยา่งดว้ยกนั เช่น ราคาค่าบริการ การบริการ และ
ส าคญัท่ีสุด คือ การสร้างจุดขายท่ีโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
สามารถสร้างความแตกต่างไดใ้นสายตาของผูบ้ริโภคไดช้ดัเจน และสร้างความภกัดีในตราสินคา้ได้
อยา่งต่อเน่ือง ก็จะเป็นการรักษาศกัยภาพในการท าก าไรไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ีร้านท าเลบ็ JN 
Nails Delivery ยงัใหบ้ริการเพนทเ์ลบ็นอกสถานท่ีตามท าเลท่ีลูกคา้นดัหมายและจากปัจจยัเหล่าน้ี
ท าใหค้ณะผูจ้ดัท ามีความมัน่ใจท่ีจะสามารถด าเนินธุรกิจร้านท าเลบ็ JN Nails Delivery ใหป้ระสบ
ความส าเร็จในธุรกิจเสริมความงามได ้
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจ ร้านท าเลบ็ JN Nails Delivery 
2. เพื่อศึกษาแนวโนม้ของตลาดต่อผลิตภณัฑ ์ โอกาส อุปสรรค ์ และคู่แข่งของธุรกิจ เพื่อ
สร้างความพร้อมต่อการเร่ิมประกอบธุรกิจ 
3. พฒันาผลิตภณัฑเ์สริมความงามเลบ็และบ ารุงเลบ็รูปแบบใหม่ ใหมี้รูปแบบารใชง้านท่ี
สะดวกมากขึ้น มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ท่ีสุด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
1. เพื่อใหธุ้รกิจมีอตัราการเติบโตของยอดขาย และสามารถสร้างก าไรใหก้บัธุรกิจของราคา
ขายใหม้ากกวา่ตน้ทุน 
2. เสนอบริการเพนทเ์ลบ็ภายใตแ้บรนด ์JN Nails Delivery ใหเ้ป็นท่ีรู้จกักบักลุ่มวยัรุ่น และ
วยัท างาน 

 
วิธีการด าเนินการ 
ขั้นท่ี 1 เตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ 
2. วางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรคง์บประมาณ 
3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าธุรกิจและบริการ 
5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติังาน 
6. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ และส่งเสริมการตลาด 

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ 
1. จดัซ้ือวสัดุ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสถานท่ีปฏิบติังาน 
2. ทดลองการปฏิบติัการบริการ ประเมินผลการปฏิบติังาน 
3. ปฏิบติัด าเนินธุรกิจตามขั้นตอนบริการ ท่ีวางแผนไว ้
4. จดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการปฏิบติังานการบริการ และงบประมาณผลก าไร ขาดทุน. 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
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ขั้นตอนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินงาน 

 

 
ปี 2562 

 
ปี2563 

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

2. วางแผนงาน วางรูปแบบงาน 
และจดัสรรคง์บประมาณ 

         

3.ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการ 

         

4.จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท า
ธุรกิจและบริการ 

        

5.จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ 
และส่งเสริมการตลาด 

        

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงาน
และขั้นตอนการด าเนินการท่ีวางไว ้

       

7. สรุปผลการปฏิบติังาน          

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน          

 

วนัเวลา สถานท่ี 
เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ มิถุนายน 2562 จนถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานท่ีปฏิบติังาน Condo The Coast    ถนนสุขมุวิท  เลขท่ี  15 หมู่  6 

    แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพ 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน  3,000 บาท 
1. วตัถุดิบ 

สีทาเลบ็เจล       500 บาท 
สีทาเลบ็ธรรมดา       500 บาท 
เบสทาเลบ็       100 บาท 
ทอ็ปเคลือบเลบ็       150 บาท 
ปากกาเช็ดขอบเลบ็        50  บาท 
ออยลา้งเลบ็         80 บาท 
ตวัหนีบลา้งเลบ็       100 บาท 
ออยบ ารุงเลบ็         50 บาท 
ครีมบ ารุงเลบ็         50 บาท 
เซตผงหินอ่อนตกแต่งเลบ็     100 บาท 
สต๊ิกเกอร์ตกแต่งเลบ็       100 บาท 
สต๊ิกเกอร์เพนทเ์ลบ็      200 บาท 
กลิตเตอร์ตกแต่งเลบ็      100 บาท 
กาวกนัเลอะ         50 บาท 

2. อุปกรณ์ 
เคร่ืองอบเลบ็ LED      570  บาท 
ตะไบเลบ็        20 บาท 
กรรไกรตดัเลบ็        20 บาท 
กรรไกรตดัหนงัเลบ็       60 บาท 

3. เบ็ดเตลด็ 
 เคร่ืองแบบพนกังาน      100 บาท 

ป้ายร้าน        100 บาท 
รวม                  3,000 บาท 
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การติดตามผลการประเมิน 
1. น าเสนอผลงานเพื่อใหค้ณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน 
2. แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาณ 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. สร้างประสบการณ์ในธุรกิจการบริการและเพิ่มรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีมีความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม   

และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 

ปัญหาและอุปสรรค์ 
1. การเดินทางอาจล่าชา้ เน่ืองจากการจราจรติดขดัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอาจช ารุดเสียหาย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมความพร้อมของทีมงานฝึกปฏิบติัคนใหเ้กิดความช านาญก่อนลงปฏิบติังานจริง 
2. ตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์ทุกคร้ัง ก่อนปฏิบติังาน และปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั 

 
 

ลงช่ือ.............................................         ลงช่ือ............................................. 
 ( อาจารยว์ิชยตุม ์  ศรีสะอาด )             (อาจารยธ์ญัศญา  ธรรมิสกุล ) 
    อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ              อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ 

 
ลงช่ือ............................................. 

( อาจารยว์งคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์ ) 
หวัหนา้สาขาการตลาด 
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 Bangna Chonburi Expressway 

 

Sukhumvit 105 

Sukhumvit 107 

Sukhumvit 103 

             
JN Nails Delivery 

 

Suanphawut Rd. 

Bearing 
BTS Station 

Bangna 
BTS Station 

สถานที่ด าเนินโครงการ 
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ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

- รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

- ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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รายงานแบบสอบถาม 

โครงการธุรกจิบริการร้านท าเลบ็ JN Nails Delivery 

แบบสอบถามชุดนน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านท า JN 

Nails Delivery ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน จ านวน 

100 คน 

แบบสอบถามมี 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อร้านท าเลบ็ JN Nails Delivery 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.เพศ   
ชาย 25 25.0 
หญิง 75 75.0 
รวม 100 100 

2.อายุ   
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี 20 20.0 
อาย ุ19 – 25 ปี 70 70.0 
อาย ุ26 – 30 ปี 6 6.0 
อาย ุ31 ปีขึ้นไป 4 4.0 

รวม 100 100 

3.ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย ม.6 / ปวช. 19 19.0 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ม.6 /ปวช 30 30.0 
อนุปริญญา / ปวส. 51 51.0 
ปริญญาตรี - - 
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ - - 
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สถานภาพ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

4.อาชีพ   
ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 25 25.0 
นกัเรียน/นกัศึกษา 59 59.0 
คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 4 4.0 
ลูกจา้ง /พนกังานเอกชน  12 12.0 
อ่ืนๆ ระบุ - - 

รวม 100 100 

5. รายได้   
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 18 18.0 

5,001-10,000 บาท 29 29.0 
10,001-15,000 บาท 48 48.0 
มากกวา่ 15,000 บาทขึ้นไป 5 5.0 
รวม 100 100 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้าน JN Nails 

Delivery ปรากฏผลขอ้มูลดงัน้ี  

เพศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 

และเป็นผูช้าย จ านวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 25.0 

อาย ุ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ 19 – 25 ปีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.0 รองลงมามีอายตุ ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และมีอาย ุ26 – 30 ปี

ขึ้นไปจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอาย3ุ1ปีขึ้นไปจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 4.0 

ระดบัการศึกษา  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา

อนุปริญญา / ปวส.จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมา ตอนปลาย ม.6 /ปวชจ านวน 30 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.0 และต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย ม.6 / ปวช.จ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 

19.0 
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อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน  59  คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 

รองลงมา ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 

จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  ลูกจา้ง /พนกังานเอกชน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 

รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 10,001-15,000 บาท จ านวน  48  คน คิดเป็นร้อยละ 

48.0 รองลงมา  5,001-10,000 บาท  จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 

5,000 บาท จ านวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 18.0  มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป จ านวน 5  คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.0 

ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของกลุ่มลูกค้าท่ีมีต่อโครงการธุรกจิบริการ JN Nails Delivery 

สามารถจดัล าดบัค่าเฉล่ีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบเท่ากบัเกณฑด์งัน้ี 

รายละเอยีดการประเมินผล 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 x̅ SD 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1.ความหลากหลายของสีทาเลบ็ 10% 90% 0% 0% 0% 4.10 0.302 
2.สีทาเลบ็มีคุณภาพ 18% 78% 4% 0% 0% 4.14 0.450 
ด้านราคา 
1.ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสีทาเลบ็ 37% 63% 0% 0% 0% 4.37 0.485 
2.การช าระเงินค่าบริการ 42% 52% 6% 0% 0% 4.36 0.595 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1.มีความสะดวกในการติดต่อรับบริการ เช่น หนา้
ร้าน,Facebook 

53% 47% 0% 0% 0% 4.53 0.502 

2.ราคากบับริการมีความเหมาะสม 52% 48% 0% 0% 0% 4.52 0.502 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
1.การส่งเสริมการขายมีบตัรสมาชิกรับส่วนลดใน
วนัเกิดและสะสมแตม้ 

41% 55% 4% 0% 0% 4.37 0.562 

2.โฆษณาผา่น Facebook,Instagarm,ป้ายหนา้ร้าน 58% 42% 0% 0% 0% 4.58 0.496 
3.มีนามบตัร 64% 30% 6% 0% 0% 4.58 0.606 
4.การจดัแสดงสินคา้ 59% 41% 0% 0% 0% 4.59 0.494 
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คะแนน 4.50 - 5.00  คือ มากท่ีสุด 
คะแนน 3.50 -4.49 คือ มาก 
คะแนน 2.50 - 3.49 คือ ปานกลาง 
คะแนน 1.50 - 2.49 คือ นอ้ย 
คะแนน 1.00 - 1.49 คือ นอ้ยท่ีสุด 

 

รายละเอยีดการประเมินผล 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 x̅ SD 

ด้านบุคลกร 
1.การแต่งกายสุภาพ ความเรียบร้อย 52% 43% 5% 0% 0% 4.47 0.594 
2.บุคลิกภาพและมารยาทในการบริการ 48% 52% 0% 0% 0% 4.48 0.502 
3.ขั้นตอนการใหบ้ริการ 71% 25% 2% 0% 0% 4.69 0.506 
ด้านกายภาพ 
1.บรรยายกาศภายในร้านโดยรวม 18% 78% 4% 0% 0% 4.14 0.450 
2.ภาพลกัษณ์ของร้าน JN Nails Delivery 38% 62% 0% 0% 0% 4.38 0.488 
ด้านกระบวนการบริการ 
1. ขั้นตอนในการใหบ้ริการท่ีเป็นระบบ 18% 78% 4% 0% 0% 4.14 0.450 
2.ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ 10% 90% 0% 0% 0% 4.10 0.302 

ความพงึพอใจ x̅ SD ระดับความพงึพอใจ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.12 0.310 มาก 
ดา้นราคา 4.36 0.486 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.52 0.473 มากท่ีสุด 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 4.53 0.275 มากท่ีสุด 
ดา้นบุคลากร 4.54 0.340 มากท่ีสุด 
ดา้นกายภาพ 4.26 0.358 มาก 
ดา้นกระบวนการบริการ 4.32 0.485 มาก 

รวม 4.39 0.176 มาก 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบัการศึกษาความพึงพอใจท่ีมี

ต่อร้านท าเล็บ JN Nails Delivery ในภาพรวมอยู่ในระดบั มาก (x̅=4.39) หากพิจารณารายขอ้แลว้

ปัจจยัด้านบุคลากร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅=4.54) และรองลงมาคือปัจจยั ด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉล่ีย (x̅=4.53) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี

ค่าเฉล่ีย (x̅=4.52) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านราคา มีค่าเฉล่ีย (x̅=4.36) อยู่ในระดับมาก ด้านกระ

บานการบริการ มีค่าเฉล่ีย (x̅=4.32) อยู่ในระดบัมาก ด้านกายภาพ มีค่าเฉล่ีย (x̅=4.26) อยู่ในระดบั

มาก ด้านผลติภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย (x̅=4.12) อยูใ่นระดบัมาก  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้าน JN Nails Delivery 

 
 
 
 
ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่อง  ท่ีตรงตามความเป็นจริงเก่ียวกบัท่าน 
ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 
  ชาย   หญิง 
2.อาย ุ
  อายตุ ่ากวา่หรือเท่ากบั 18 ปี    อาย ุ19 – 25 ปี 
  อาย ุ26 – 30 ปี   อาย ุ30 ปีขึ้นไป 
3. ระดบัการศึกษา 
  ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย ม.6 / ปวช.   มธัยมศึกษาตอนปลาย ม.6 / ปวช.
  
  อนุปริญญา / ปวส.   ปริญญาตรี 
  ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
4.อาชีพ 
  ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ   นกัเรียน/นกัศึกษา 
  คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั   ลูกจา้ง /พนกังานเอกชน  
  อ่ืนๆ ระบุ 
5. รายได ้
   ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท   5,001-10,000 บาท 
   10,001-15,000 บาท    มากกวา่ 15,000 บาทขึ้นไป 

 

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้าน JN Nails Delivery ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชา
โครงการ ประเภทบริการ จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อความสมบูรณ์ในการท าเอกสารวิชา
โครงการ 
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ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้าน JN Nails 
Delivery 
 ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 

รายละเอยีดการประเมินผล 
ระดับความพงึพอใจ 

(1) (2) (3) (4) (5) 
ด้านผลิตภณัฑ์ 
1.ความหลากหลายของสีทาเลบ็      
2.สีทาเลบ็มีคุณภาพ      
ด้านราคา 
1.ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสีทาเลบ็      
2.การช าระเงินค่าบริการ      
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1.มีความสะดวกในการติดต่อรับบริการ เช่น หนา้
ร้าน,Facebook 

     

2.ราคากบับริการมีความเหมาะสม      
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
1.การส่งเสริมการขายมีบตัรสมาชิกรับส่วนลดใน
วนัเกิดและสะสมแตม้ 

     

2.โฆษณาผา่นFacebook,Instagarm,ป้ายหนา้ร้าน      
3.มีนามบตัร      
4.การจดัแสดงสินคา้      
ด้านบุคลกร 
1.การแต่งกายสุภาพ ความเรียบร้อย      
2.บุคลิกภาพและมารยาทในการบริการ      
3.ขั้นตอนการใหบ้ริการ      
ด้านกายภาพ 
1.บรรยายกาศภายในร้านโดยรวม      
2.ภาพลกัษณ์ของร้าน JN Nails Delivery      
ด้านกระบวนการบริการ      
1. ขั้นตอนในการให้บริการท่ีเป็นระบบ      
2.ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ      
  ส่วนที่ 3  ขอ้เสนอแนะ ................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 

 

- ตราสินค้าและรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 
- ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์โครงการ 
- รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ของผลติภัณฑ์หรือบริการในโครงการ 
- รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 
- ประมวลภาพอ่ืนๆ 
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ตราสินค้าและรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 

 

รูปแบบผลติภัณฑ์ 
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การประชาสัมพนัธ์ผ่าน Facebook,line 
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ป้ายหน้าร้าน 
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รูปภาพวัสดุอุปกรณ์ 
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  101                        102 

 

รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

 

 

 

        

 

1.ท าความสะอาดหนา้เลบ็ 
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2. ตะไบหนา้เลบ็และตดัตกแต่งเลบ็ 

 

 

 

 

  

 

3.ทาเบสโคด้เพื่อป้องกนัเลบ็เหลือง 
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4.ทาสีคร้ังท่ี1และอบ 

 

 

 

 

  

 

5. ทาสีเลบ็คร้ังท่ีสองและอบในเคร่ืองอบเล็บ LED 
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6.ทาท๊อปโคท้และอบ เพื่อเคลือบเล็บใหค้วามเงางามและติดทนนาน 

 

 

 

 

 

 

7.เสร็จขั้นตอนการทาสีเล็บเจล 
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ภาคผนวก ง ประวัติผู้ด าเนินโครงการ 
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ประวัติผู้ด าเนินโครงการ 

ช่ือนามสกุล   : นาวสาวนภษร พลกิตติกวิน 

วนัเดือนปีเกิด   : 27 ตุลาคม 2538 

สถานท่ีเกิด   : สมุทรปราการ 

การศึกษา   : ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานท่ีศึกษา   : วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ต าแหน่งโครงการ  : ประธานโครงการ 

 

ช่ือนามสกุล   : นางสาวจินตนา ทิพยป์ระเสริฐ  

วนัเดือนปีเกิด   : 9  ตุลาคม 2540 

สถานท่ีเกิด   : สมุทรปราการ 

การศึกษา   : ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สถานท่ีศึกษา   : วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ต าแหน่งโครงการ  : รองประธานโครงการ 

 

 


