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บทคัดย่อ 
 
 โครงการ บิวต้ีเฟส เป็นโครงการประเภทธุรกิจการให้บริการ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้วิชาโครงการ 2) เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ธุรกิจบริการ
และการสร้างรายไดร้ะหว่างการศึกษา 3) เพื่อให้นกัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1. ขั้นเตรียมการ  ขั้นท่ี 2. ขั้นด าเนินการ และขั้นท่ี 3. 
ขั้นประเมินผล จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ คือ เร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ 3
มิถุนายน 2561 ถึง 22 กุมภาพนัธ์ 2562 รวมปฏิบติังานบริการ 8 สัปดาห์ สถานท่ีด าเนินโครงการ คือ 
บา้นเลขท่ี 1988/7 ม.7 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10240 
 2.  ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณ มีเงินลงทุน   100,000 บาท หักค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และ
ออกบริการคงเหลือ   25,000 บาท แบ่งก าไรใหส้มาชิกในกลุ่ม 2 คน เท่า ๆ กนั คนละ 12,500 บาท 

3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 1) การ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้วิชาโครงการ 2) สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ธุรกิจ 

บริการและการสร้างรายไดร้ะหว่างการศึกษา 3) ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามคัคีมี
ความร่วมมือจากการท างานเป็นทีม และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ 
 4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบติังานโครงการ คือ 1) ขาดประสบการณ์
ในการด าเนินธุรกิจอาจท าให้แผนงานและงบประมาณผิดพลาด   2)  เป็นธุรกิจท่ีเพิ่งเปิดตวัได้ไม่
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นานท าให้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จักของลูกค้า   3)  สภาพอากาศแปรปรวนท าให้เกิดผลกระทบระหว่าง
ปฏิบติังาน เช่น ผา้ไม่แหง้ เน่ืองจากฝนตก 

5. ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการพฒันาโครงการประเภทธุรกิจบริการ  1)  ฝึกอบรมบุคลากร
และสอบถามผผูเ้ช่ียวชาญรวมไปถึงคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2)  
ท าการส่งเสริมการขาย ประชาสัมพนัธ์ และโฆษณาใหม้ากขึ้นเพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้  3) ก่อนถึง
วนัก าหนดส่งผา้จะมีการโทรแจง้ลูกคา้ก่อนล่วงหนา้ว่า สภาพอากาศแปรปรวนอาจท าให้ผา้แห้งช้า
กวา่ปกติ 

6 จากความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของร้านบิวต้ีเฟส โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย  ( �̅� = 4.05 ) เม่ือพิจารณาตามส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 

ดา้นสภาพแวดลอ้มการให้บริการ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ (�̅�  = 3.80) ดา้นการ

ส่งเริมการตลาด อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ (�̅�  = 3.99) ด้านผลิตภณัฑ์ อยู่ใน

ระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ (�̅�  = 4.07) ดา้นบุคคลกรและดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบั

ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ (�̅�  = 4.08) ดา้นราคา อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ 

(�̅�  = 4.10) และดา้นการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ (�̅�  = 4.22)    
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แกไ้ขตลอดจนใหค้ าแนะน า และขอ้คิดต่างๆ รวมทั้งขอขอบคุณ อาจารย ์อุดมพร เปตานนท ์ท่ีช่วย
ตรวจสอบแผนธุรกิจท าให้โครงการส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณทุก
ท่านเป็นอยา่งสูง ณ.ท่ีน้ีดว้ยค่ะ 

สุดทา้ยน้ีผูจ้ดัท าโครงการขอขอบคุณเพื่อนท่ีร่วมท าโครงการมาจนส าเร็จไดแ้ก่ นส. นฤมล 
เหล็กจีน นส.ศิรภทัรศร ค าน้อย ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 สาขาการตลาดท่ีคอย
ช่วยเหลือกนัอยา่งเตม็ท่ี และ ร่วมกนัท าวิชาโครงการน้ีจนส าเร็จเสร็จส้ินไปดว้ยดี 
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 คณะผู้จัดท า 

    โครงการธุรกจิบริการบิวตีเ้ฟส 
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บทท่ี1 
บทน า 

 
หลกัการแลเหตุผล 

จากสภาพสังคมในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเร่ืองความสวยความงามกนัมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ หน้าผม ตอ้งดูดีตามแฟชัน่ตลอดกาลเวลาท่ีเปล่ียนไปตามความงามเป็นท่ีนิยม
กันมากอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นผูช้าย ผูห้ญิงมักหันมาดูแลสุขภาพผิวหน้าตัวเองมากท าให้
พฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละวนัตอ้งมีการปรับเปล่ียนและการเขา้ใชบ้ริการร้านเสริมความงามอีกดว้ย
ท าให้สถาบนัเป็นท่ีนิยมและมีผูค้นสนใจกนัอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบนัหน่ึงในนั้นคือร้านท า
หน้าไม่ว่าจะเป็น นวดหน้า สปาหน้า ขดัผิวหน้า หรือเติมวิตามินเขา้สู่ผิวหน้าการยกกระชับผิวท่ี
ทนัสมยั โดยการใช้อุปกรณ์คุณภาพ และ ผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้ารตฐานท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีพึงประสงค์ท าให้ลูกคา้พึงพอใจทั้งเคร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐานและผลิตภณัฑท่ี์ไดผ้ลลพัธ์รับ
หลงัการใช้บริการ และ การบริการหลงัการขายยิ่งท าให้ธุรกิจความงามเป็นท่ีนิยมบอกต่อกนัมา
เร่ือยๆจึงมีความส าคญัอยา่งมากในดา้นการดูแลใหบ้ริการลูกคา้เป็นอยา่งดี  

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นกลุ่มตลาดโลกมีผูค้นท่ีให้ความใส่ใจ และ สนใจธุรกิจการท า

หนา้น้ี เราจึงจึงมองเห็นโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการลงทุนท าธุรกิจประเภทดา้นการเสริม

ความงามโดยอาศยัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ท าเลท่ีตั้ง ราคาการใหบ้ริการ การบริการ และ การสร้างจุด

ขายโดยการท าเดริเวอร่ีซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง และ สามารถสร้างความแตกต่างในสายตา ความ

สะดวกสบายท่ีผูบ้ริโภคเล็งเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากปัจจยัเหล่าน้ีท าให้เกิดธูรกิจ ร้านเสริมความงาม

บนใบหน้า ท่ีมีช่ือว่า บิวต้ีเฟส(Beauty Face) ทางคณะผูจ้ดัท ามีความมั่นใจท่ีจะบริหารธุรกิจให้

ประสบความส าเร็จ ในดา้นความงามมากท่ีสุด 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วิชาโครงการ 
2. เพือ่สร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการบริการสร้างรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

1. ขายบริการใหเ้กินเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
2. กลุ่มวยัรุ่นและวยัท างานท่ีรักสวยรักงาม 

ผลการติดตามผลและการประเมินโครงการ 
1.  แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 
2.  รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาณ 
3.  รายงานสรุปผลการก าเนินการ และ งบประมาณ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.   เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์การเรียนรู้วิชาโครงการ 
2.   เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการบริการและการสร้างรายไดร้ะหวา่งศึกษา 
3.   เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
4.   ตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไดต้รงความตอ้งการ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏีและงานที่เกีย่วข้อง 

โครงการร้าน บิวต้ีเฟส (Beauty Face) เป็นโครงการประเภทธุรกิจการบริการ ใช้แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ดงัน้ี 

1.แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจร้านความงามและสปา 
2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3.แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจ 

              4.ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  (7 ‘P) 
5.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิร้านบิวตีเ้ฟส (Beauty Face) 

                การสปาหนา้ คือ ศาสตร์ความงามอย่างหน่ึงท่ีอยู่คู่มนุษยม์ายาวนานไม่ว่าจะยุคสมยัไหน
และมีการคิดคน้ปรับปรุงมาเร่ือย ๆให้เหมาะกบัสภาพผิวของแต่ละบุคคล ดงัเช่น การท าสปาหน้า
และการนวดหนา้ของร้าน บิวต้ีเฟส (Beauty Face) ซ่ึงเป็นการตอบโจทยไ์ดดี้ระดบัหน่ึงในเร่ืองของ
ความงามบนใบหนา้โดยทางร้านจะมีบริการให้ 3 แบบ คือ 1.การนวดหนา้ดว้ยเคร่ือง Cryo ซ่ึงเป็น
เคร่ืองท่ีทนัสมยัเป็นนวตักรรมใหม่และมีผลลพัธ์ท่ีดีเป็นการผลกัวิตามินลงสู่ผิวหนา้ดว้ยความเยน็
ท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย ใบหนา้ขาวใสขึ้น และ เนียนนุ่มตั้งแต่คร้ังแรกท่ีท า 2.การท าสปาหนา้ เป็นการ
นวดสปาดว้ยมือ นวดกดจุดซ่ึงท าให้รู้สึกผ่อนคลายเลือดไหลเวียนดีขึ้น นวดบ่อย ๆท าให้หนา้เด็ก
ลง และ ท าให้อารมณ์ดีอีกด้วย 3.มาร์คหน้า เป็นส่ิงจูงใจหน่ึงท่ีท าให้ลูกคา้เกิดการซ้ือเพิ่มเพราะ
หลงัจากการท าหนา้แลว้ปิดทา้ยดว้ยการมาร์คหนา้จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการท าหนา้เพิ่มขึ้นดว้ย 
ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติของคนวยัท างานท่ีท างานเยอะเกินจนไม่มีเวลาดูแลตนเองฉะนั้นเวลาไดพ้กัผ่อนท า
สวยก็ตอ้งการท าใหค้รบทั้งหมดเพื่อซ้ือความสุขใหก้บัตวัเองและร้านของเราตอบโจทยไ์ดดี้เพราะมี
บริการเดลิเวอร่ี ท าถึงท่ีโดยท่ีลูกคา้แค่โทรมาจองคิวแลว้ทางร้านจะไปบริการถึงท่ีหมาย ก่อนลงมือ
ปฏิบติังานเราไดมี้การดูแลเร่ืองความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีตอ้งน าไปบริการลูกคา้ทุกคร้ัง รวม
ไปถึงการแต่งกายของพนักงานทุกคร้ัง จึงท าให้ลูกคา้มัน่ใจได ้ถึงความใส่ใจรายละเอียดของทาง
ร้าน บิวต้ีเฟส (Beauty Face) และเกิดการซ้ือซ ้า แน่นอน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญาลกัษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2552, หน้า 
210 - 212)กล่าวว่า บริการ(Service) เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีจะสนองความ
ตอ้งการแก่ลูกคา้บริการมีลกัษณะท่ีส าคญั 4 ลกัษณะดงันี
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1. ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) บริการไม่สามารถมองเห็น หรือเกิดความรู้สึกได้ 

ก่อนท่ีจะมีการซ้ือ ตัวอย่าง คนไข้ไปหาจิตแพทย์ไม่สามารถบอกได้ว่า ตนจะได้รับบริการใน 
รูปแบบใดเป็นการล่วงหน้า ดังนั้น เพื่อลดความเส่ียงของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อต้องพยายามวางกฎเกณฑ์ 
เก่ียวกบัคุณภาพและประโยชน์จากบริการท่ีเขาจะไดรั้บเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ ในการซ้ือในแง่ของ 
สถานท่ี ตวับุคคลเคร่ืองมือวสัดุท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร สัญลกัษณ์และราคา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี 
ผูข้ายบริการจะตอ้งจดัหาเพื่อเป็นหลกัประกนั ใหผู้ซ้ื้อสามารถตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วขึ้น  

1.1 สถานท่ี (Place) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ และความสะดวกให้กบั ผูท่ี้มาติดต่อ 
เช่น ธนาคารตอ้งมีสถานท่ีกวา้งขวาง ออกแบบให้เกิดความคล่องตวัแก่ผูม้าติดต่อมีท่ีนัง่เพียงพอ มี
บรรยากาศท่ีจะสร้างความรู้สึกท่ีดีรวมทั้งเสียงดนตรีเบาๆ ประกอบดว้ย  

1.2 บุคคล (People) พนกังานท่ีขายบริการตอ้งมีการแต่งตวัท่ีเหมาะสม บุคลิกดี หนา้ตายิ้ม
แยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะเพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเกิดความเช่ือมัน่ว่าบริการท่ีซ้ือจะดี
ดว้ย  

1.3 เคร่ืองมือ (Equipment) อุปกรณ์ภายในส านกังานจะตอ้งทนัสมยัมีประสิทธิภาพ มีการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว เพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจ  

1.4 ว ัสดุส่ือสาร (Communication Material) ส่ือโฆษณาและเอกสารการโฆษณาต่างๆ 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบริการท่ีเสนอขายและลกัษณะของลูกคา้ 

1.5 สัญลกัษณ์ (Symbols) คือ ช่ือตราสินคา้ หรือเคร่ืองหมายตราสินคา้ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ
เพื่อให้ผูบ้ริโภคเรียกช่ือได้ถูก ควรมีลักษณะส่ือความหมายท่ีดีเก่ียวกับบริการท่ี เสนอขาย เช่น 
สถาบนั เสริมความงาม สเลนเดอร์พาราไดซ์ดิสโกเ้ธค  

1.6 ราคา (Price) การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการ 
ใหบ้ริการ ชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีแตกต่างกนั  

2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นการผลิตและการ 
บริโภคในขณะเดียวกัน กล่าวคือ ผูข้ายหน่ึงรายสามารถให้บริการลูกคา้ในขณะนั้นได้หน่ึงราย 
เน่ืองจากผูข้ายแต่ละรายมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทนไดเ้พราะตอ้งผลิต 
และบริโภคในเวลาเดียวกนัท าใหก้ารขายบริการอยูใ่นวงจ ากดัในเร่ืองของเวลา  

3. ไม่แน่นอน (Variability) ลกักษณะของบริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กบัว่าผูข้ายบริการเป็น
ใครจะให้บริการเม่ือไร ท่ีไหน และอย่างไร ตวัอย่าง หมอผ่าตดัหัวใจคุณภาพในการผา่ตดัขึ้นอยูก่บั 
สภาพจิตใจและความพร้อมในการผา่ตดัแต่ละรอบ อาจารยผ์ูส้อนในชัว่โมงท่ีอารมณ์ดี มีการเตรียม
ตวัดีจะสอนดีใน 
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ชัว่โมงท่ีอารมณ์ไม่ปกติและขาดการเตรียมตวัคุณภาพในการสอนจะต่ าดงันั้นผูซ้ื้อ บริการ
จะตอ้งรู้ถึงความไม่แน่นอนในบริการและสอบถามผูอ่ื้นก่อนท่ีจะเลือกรับบริการในแง่ผูข้าย บริการ
จะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพท าได ้2 ขั้นตอน คือ  

 
3.1 ตรวจสอบ คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานท่ีให้บริการรวมทั้ งมนุษย์สัมพนัธ์ของ 

พนกังานท่ีให้บริการ เช่น ธุรกิจสายการบิน โรงแรม และธนาคาร ตอ้งเนน้ในดา้นการฝึกอบรม ใน 
การให้บริการท่ีดี 3.2 ต้องสร้างความพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นการใช้ การรับฟังค าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะ ของลูกคา้การส ารวจขอ้มูลลูกคา้และการเปรียบเทียบ ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลเพื่อการแกไ้ข
ปรับปรุง บริการใหดี้ขึ้น  

 
4. ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perish Ability) บริการไม่สามารถผลิตเก็บไวไ้ดเ้หมือนสินคา้อ่ืน

ถา้ ความตอ้งการมีสม ่าเสมอการใหบ้ริการก็จะไม่มีปัญหาแต่ถา้ลกัษณะความตอ้งการไม่แน่นอนจะ
ท าใหเ้กิดปัญหาคือ บริการไม่ทนัหรือไม่มีลูกคา้ ตวัอยา่งรถประจ าทางในช่วงเวลาเร่งด่วนคนจะ
แน่น ตอ้งใชจ้ านวนรถในการใหบ้ริการมากขึ้น สถานบนัเทิงในวนัศุกร์เสาร์คนจะแน่นทา ใหเ้กิด
ปัญหา การใหบ้ริการไม่เพียงพอ กลยทุธ์การตลาดท่ีน ามาใชเ้พื่อปรับความตอ้งการซ้ือใหส้ม ่าเสมอ
และ ปรับการให ้บริการไม่ใหเ้กิดปัญหามากหรือนอ้ยเกินไป มีดงัน้ี  

 
4.1 กลยทุธ์เพื่อปรับความตอ้งการซ้ือ (Demand) มีดงัน้ี  
(1.) การตั้งราคาใหแ้ตกต่างกนั (Differential Pricing) เพื่อปรับความตอ้งการซ้ือให้

สม ่าเสมอกล่าวคือการตั้งราคาสูงในช่วงความตอ้งการซ้ือมากและตั้งราคาต ่าในช่วงความตอ้งการ
ซ้ือนอ้ย เช่น จดัอาหารบุฟเฟ่ตร์าคาพิเศษในช่วง ปลายเดือนในโรงแรม  

(2.) กระตุน้ ในช่วงท่ีมีความตอ้งการซ้ือนอ้ย (Nonpeak Demand Can be Cultivated) โดย
จดักิจกรรมลดราคาและส่งเสริมการขาย เช่น โรงแรมมีการจดัรายการเทศกาล อาหารฝร่ังเศส เป็น
ตน้  

(3.) การใหบ้ริการเสริม (Complementary Service) เช่น มีเคร่ืองเอทีเอม็ ไว ้หนา้ธนาคาร
เพื่อลดจ านวนลูกคา้ในธนาคาร  

(4.) ระบบการนดัหมาย (Reservation Systems) เพื่อให ้ทราบถึงจ านวนลูกคา้ท่ีแน่นอนเพื่อ
การวางแผนการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมและเพื่อปรับระดบัดีมานดใ์หเ้หมาะสม เช่น โรงแรมจดัระบบ
การจองหอ้งพกัสายการบินจดัระบบการจองท่ีนัง่  
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  4.2 กลยทุธ์เพื่อปรับการใหบ้ริการเสนอขาย (Supply) มีดงัน้ี  
(1.) เพิ่มพนกังานชัว่คราว(Part – Time Employees) เช่น ห้างสรรพสินคา้จา้งนกัเรียนในช่วงปิดภาค
เรียน ภตัตาคารเพิ่มพนกังาน ชัว่คราวในช่วงลูกคา้มาก  

(2.) การก าหนดวิธีการทา งานท่ีมีประสิทธิภาพในช่วงคนมาก(Peak – Time Efficiency 
Routines) เช่น ช่างท าผมท่ีมีช่ือเสียงจะท างานเฉพาะตดัซอยเซ็ทเท่านั้น  

(3.) ใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการ (Increased Consumer Participation) เช่น ท่ีท า
การไปรษณีย ์ใหลู้กคา้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและติดแสตมป์เองเพื่อประหยดัเวลาของผูข้าย
ในการใหบ้ริการ  

(4.) การใหบ้ริการร่วมกนัระหวา่งผูข้าย (Shared Service) เช่น ใชเ้คร่ือง ATM ร่วมส าหรับ 
ธนาคารหลายแห่งเพื่อลดค่าใชจ่้าย โครงการใชเ้คร่ืองมือดา้นการแพทยข์องโรงพยาบาลร่วมกนั 
เพื่อลดตน้ทุนและค่าใชจ่้าย  

(5.)การขยายส่ิงอ านวยความสะดวกในอนาคต (Facilities for Future Expansion) เช่น สวน
สนุกมีการจัดเคร่ืองเล่นใหม่ๆ หรือการขยายพื้นท่ีการให้บริการการบริการ คือ กิจกรรมหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ก็ตามท่ีบุคคลหน่ึงสามารถเสนอให้อีกบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจจบัตอ้งได้
และไม่ท าใหเ้กิดความเป็นเจา้ของใด ๆทั้งส้ิน การผลิตบริการน้ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบั การผลิตสินคา้ก็
ได ้(Kotler & Bloom, 1984; Kotler, 1988, ) 

 
 การบริการเป็นกิจกรรมท่ีถูกเสนอขาย ซ่ึงให้ผลตอบแทนในรูปของผลประโยชน์และ

ความพึงพอใจ โดยปราศจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพในตัวสินค้า (Blois, 1974,) บริการ 
(Service) เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดเ้ช่นโรงเรียน โรงพยาบาลโรงแรม ธนาคาร เป็นตน้ (ปณิศา ลญัชานนท์, 2552,) บริการเป็น
ปฏิกิริยาหรือการปฏิบติังานท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้กบัฝ่ายอ่ืน แมว้่ากระบวนการ (Process) อาจผูกพนั
กบัตวัสินคา้ก็ตาม แต่ปฏิบติัการก็เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ไดแ้ละไม่สามารถครอบครองได้
และบริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าและจดัหาคุณประโยชน์ (Benefits) ให้แก่ลูกคา้
ในเวลาและสถานท่ีเฉพาะแห่ง อันเป็นผลมาจากการท่ีผู ้รับบริการหรือผู ้แทน น าเอาความ
เปล่ียนแปลงมาให้(อดุลย ์จาตุรงคกุล ,ดลยา จาตุรงคกุล และพิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล, ผูแ้ปล, 2550,) 
จากความหมายท่ีกล่าวทั้งหมดอาจสรุปความหมายของบริการ หมายถึงกิจกรรมหรือ กระบวนการ
ในการด าเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงของบุคคล หรือองค์กรในอนัท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บ ประโยชน์ 
หรือความสุข หรือความสะดวกสบายหรือได้รับความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการนั้นไดซ่ึ้งอาจจะเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ก็ได ้ 
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2.แนวคิดและทฤษฎีกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์าร และกระบวนการ 

ท่ีพวกเขาเหล่านั้นใชเ้ลือกสรร รักษา และก าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ ประสบการณ์ หรือ 
แนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคม 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มนุษยว์ิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อพยายามท าความเข้าใจกระบวนการการตัดสินของผูซ้ื้อ ทั้ งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภคปัจเจกชน อาทิ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามท าความเข้าใจความต้องการของประชาชน พฤติกรรม 
ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่นครอบครัว
มิตรสหายกลุ่มอา้งอิงและสังคมแวดลอ้มดว้ย หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการใช้สินคา้และบริการ ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อ
การแสดงออก พฤติกรรม ผูบ้ริโภค(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการ
คน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความ
ต้องการของเขา (Schiff man and Kanuk, 1994) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550) Marketing 
Management ไดใ้ห้ความหมายของ พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer behavior)หมายถึง การกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้ง โดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาแลว้ซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ 
ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการ ตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้
สินคา้ กล่าวโดยสรุปวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก ของ
แต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจรวมไปถึงกระบวนการ ใน
การตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไป ประเภทของ
การบริโภค สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะของสินคา้เป็น 2 ประเภท คือ  

1.การบริโภคสินคา้ไม่คงทน (nondurable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของชนิด 
ท่ีส้ินเปลืองหรือใช้หมดไป เรียกว่า destruction เช่น การบริโภคน ้ าอาหาร ยารักษาโรค น ้ ามัน 
เช้ือเพลิง ฯลฯ 

2.การบริโภคสินคา้คงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของท่ียงัคงใชไ้ด ้
อีก ลกัษณะน้ีเรียกวา่ diminution เช่น การอาศยับา้นเรือน การใชร้ถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 
ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สินคา้ประเภทน้ีก็จะค่อย ๆสึกหรอไป จนในท่ีสุดจะไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก 
สามารถอธิบายได้ด้วย โมเดลพฤติกรรมผู ้บริโภค เป็นระบบท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้น
(Stimulus) ให้เกิดความต้องการ(Need) ในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ มีอิทธิพลอิทธิพล ท าให้
ตอบสนอง (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ(Buyer’spurchasedecision)โดยสามารถ
เรียกวา่โมเดลท่ีใชอ้ธิบาย 
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ระบบน้ีไดอี้กลกัษณะวา่ SR theory ประกอบดว้ย 3 ส่วนส าคญั ไดแ้ก่ (อา้งอิงจาก
http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html)  

1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก นกัการตลาดจะสนใจ เนน้การสร้างส่ิง 
กระตุน้ทางการตลาดซ่ึงควบคุมได ้และ ส่ิงกระตุน้อ่ืนท่ีควบคุมไม่ได ้ 

2.ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซ่ึง 
ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ท่ีไดรั้บอิทธิพล
จากลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

 3.การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ หรือ
ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ  

 
กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Process of Behavior)  
1. พฤติกกรมเกิดขึ้นไดต้อ้งมีสาเหตุท าใหเ้กิด  
2. พฤติกรรมเกิดขึ้นไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้  
3. พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นยอ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย 
  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

1. ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการก าหนดความตอ้งการและของ พฤติกรรม

ของ มนุษย ์เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับ ภายในสังคม

ใดสั งคมห น่ึ ง โดย เฉพาะลักษณะชั้ นท างสั ง คม  ประกอบด้ว ย  6ระดับ  ( อ้ า ง อิ ง จ าก

http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html 

ขั้นท่ี1 Upper-Upper Class ประกอบดว้ยผูท่ี้มีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง  
 
ชั้นท่ี2 Lower –Upper Class เป็นชั้นของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูย้ิ่งใหญ่ใน 

วงการบริหาร เป็นผูท่ี้มีรายไดสู้งสุดในจ านวนชั้นทั้งหมด จดัอยูใ่นระดบัมหาเศรษฐี  
 
ชั้นท่ี3 Upper-Middle Class ประกอบด้วยชายหญิงท่ีประสบความส าเร็จในวิชาอ่ืน ๆ 

สมาชิกชิกน้ีส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลยั กลุ่มน้ีเรียกกนัวา่เป็นตาเป็นสมองของสังคม  
 
ชั้นท่ี4 Lower-Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกว่าคนโดยเฉล่ีย ประกอบดว้ยพวกท่ีไม่ใช่ฝ่าย 

บริหาร เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ พวกท างานนัง่โต๊ะระดบัต ่า  
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ชั้นท่ี5 Upper-Lower Class เป็นพวก จนแต่ซ่ือสัตย ์ไดแ้ก่ชนชั้นท างานเป็นชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในชั้นทางสังคม  

ชั้นท่ี6 Lower-Lower Class ประกอบดว้ยคนงานท่ีไม่มีความช านาญกลุ่มชาวนาท่ีไม่มีท่ีดิน 
เป็นของตนเองชนกลุ่มนอ้ย 

  
2. ปัจจยัทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึง 
ประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ  

 
2.1 กลุ่มอา้งอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ท่ีมีการเก่ียวขอ้งกนั ระหวา่งคนในกลุ่ม แบ่งเป็น 2 

ระดบั -กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มกัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองอาชีพ ระดบัชั้น ทางสังคม 
และช่วงอาย ุ-กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย มีความ
เหนียวแน่นนอ้ยกวา่กลุ่มปฐมภูมิ  

2.2 ครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีท าการซ้ือเพื่อการบริโภคท่ีส าคญัท่ีสุด นกัการตลาด จะ
พิจารณา ครอบครัวมากกวา่พิจารณาเป็นรายบุคคล  

2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่ม อา้งอิง ท า
ให ้บุคคลมีบทบาทและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม  
 
3. ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อาย ุ
อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการด าเนินชีวิต วฏัจกัรชีวิตครอบครัว  
 
4. ปัจจยัทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงจดั ปัจจยัในตวั 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้ ปัจจยัทางจิตวิทยาประกอบดว้ย การจูงใจ 
การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง ทั้งน้ีมนุษยม์กัจะแสดงออก
จากความตอ้งการท่ีอยูภ่ายใน ซ่ึงมาสโลวไ์ดก้ าหนดทฤษฎี ล าดบัขั้นตอนของความตอ้งการซ่ึง
ก าหนดความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยไ์ว5้ ระดบั ซ่ึงจดัล าดบัจากความตอ้งการระดบัต ่าไปยงั
ระดบัสูง มีผลต่อระบบการตดัสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดงัน้ี  

 
1.ความส าเร็จส่วนตวั  
2.ความตอ้งการดา้นอีโก ้(ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ)  
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3.ความตอ้งการดา้นสังคม  
4.ความปลอดภยัและมัน่คง  
5.ความตอ้งการของร่ายกาย กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ  
ขั้นท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซ่ือจะเกิดขึ้นเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือความ 

ตอ้งการของตนเอง  
ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ ในขั้นแรกจะ

คน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินทางเลือก หากยงัไดข้อ้มูลไม่เพียงพอ 
ก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก  

ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวม้าจดัเป็นหมวดหมู่ 
และวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย ทั้งในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่ามากท่ีสุด  

ขั้นท่ี 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลังการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบข้อดี 
ข้อเสีย หลังจากนั้ นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดี ท่ีสุดในการแก็ปัญหามักใช้ 
ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ ์ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น  

ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลังการซ้ือ เป็นขั้นสุดท้ายหลังจากการซ้ือ ผู ้บริโภคจะน า
ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือนั้นมาใช ้และในขณะเดียวกนัก็จะท าการประเมินผลิตภณัฑน์ั้นไปดว้ย ซ่ึงจะเห็นได ้
วา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ไดห้ยดุตรงท่ีการซ้ือ (อา้งอิง 
:http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-behavior.html) 

 
3.แนวคิดการเขียนแผนธุรกจิ 
   แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิมจ
ก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตดัสินใจท่ีจะ 
เปล่ียนความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบว่าแผนธุรกิจเปรียบ 
เหมือนแผนท่ีในการเดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่าง ๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ 
แผนจะให้รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การ
คาดคะเนทางการเงินท่ีจะช้ีน าผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนและ ขอ้ควร
ระวงัดว้ยเช่นกนั ถา้เปรียบว่าแผนท่ีท่ีดียอ่มจะให้รายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางท่ีชดัเจนแลว้ 
แผนธุรกิจก็ไม่ต่างกนัในการท่ีจะให้รายละเอียดอย่างเพียงพอท่ีจะท าให้ผูร่้วมลงทุนตดัสินใจไดว้า่ 
ธุรกิจนั้นควรจะร่วมลงทุนดว้ยหรือไม่ จากแผนธุรกิจจะท าให้ผูร่้วมลงทุนเขา้ใจวตัถุประสงค์ของ
ธุรกิจอยา่งชดัเจน เขา้ใจแนวคิดและ 
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ปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบติัการ ปัญหาอุปสรรค และหนทางท่ี เตรียมการเพื่อไปสู่ความส าเร็จ 
ถึงแมว้่าผูป้ระกอบการจะใช้เงินลงทุนของตวัเอง ไม่ตอ้งการผูร่้วม ลงทุนหรือเงินกู้จากสถาบนั
การเงิน แผนธุรกิจก็ยงัจ าเป็นอยู่ดีเพื่อให้ผูป้ระกอบการมีแผนท่ีในการ บอกทิศทางของการด าเนิน
กิจการในอนาคต  

(อา้งอิง: http://www.oknation.net/blog/agelessa/2009/12/25/entry-1) องคป์ระกอบของ
แผนธุรกิจ แมว้า่องคป์ระกอบของแผนธุรกิจจะไม่ไดมี้ก าหนดไวต้ายตวั หากแต่องคป์ระกอบหลกั 
ซ่ึง นกัลงทุนพิจารณาวา่เป็นส่ิงส าคญัและตอ้งการรู้ จะประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ี คือ  

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.วิทยา ด่านธ ารงกูล) เป็นส่วนท่ีจะ

สรุปใจความส าคญัๆของแผนธุรกิจทั้งหมดให้อยูใ่นความยาวไม่เกิน 1-2 หนา้ ส่วนน้ีมีความส าคญั 
เพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูร่้วมลงทุนจะอ่านและจะตอ้งตดัสินใจจากส่วนน้ีวา่ จะอ่านรายละเอียดในตวั 
แผนต่อหรือไม่ ดงันั้นบทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งช้ีใหเ้ห็นประเด็นส าคญัสองประการ คือ หน่ึง 
ช้ีใหเ้ห็นวา่มีโอกาสจริงๆ เกิดขึ้นในตลาดส าหรับธุรกิจท่ีก าลงัคิดจะท า สอง ตอ้งช้ีให้เห็นวา่สินคา้
หรือบริการท่ีจะท านั้น จะสามารถใชโ้อกาสในตลาดท่ีวา่นั้นใหเ้ป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งไร บทสรุป 
ผูบ้ริหารจึงตอ้งเขียนใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ หนกัแน่น และชวนใหติ้ดตามรายละเอียดท่ีอยูใ่นแผน 
ต่อไป ผูเ้ขียนแผนควรระลึกไวเ้สมอวา่ คุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะสะทอ้นถึงคุณภาพของแผน 
โดยรวม จึงควรใหเ้วลากบัการเขียนส่วนน้ีอยา่งพิถีพิถนั  

องคป์ระกอบท่ี 2 : ประวติัยอ่ของกิจการ(ผูเ้ขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร) ส่วนน้ีคือการใหข้อ้มูล 
เบ้ือตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในดา้นรูปแบบการจดัตั้งหรือจด
ทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและท่ีมาของการเลง็เห็นโอกาสทางการตลาด การคิดคน้และพฒันา 
สินคา้/บริการ ท่ีตอ้งการน าเสนอใหก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีควรใหข้อ้มูลเก่ียวกบั 
เป้าหมายระยะท่ีตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต  
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องคป์ระกอบท่ี 3 : การวิเคราะห์สถานการณ์(ผูเ้ขียน : อ.ดร.พิภพ อุดรอ.ดร.ครรชิตพล ยศ 
พรไพบูลย)์ขั้นตอนแรกของการจดัท าแผนธุรกิจ คือ การพยายามท าความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้ม 
ของการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตของปัจจยัส าคญัๆท่ีส่งผล 
กระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนั ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถ
ในการท าก าไร และความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ของกิจการ ดงันั้นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงาน 
อนัดบัแรกท่ีส าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรกระท า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดทิศทาง กลยทุธ์ และ 
แผนการด าเนินงานของกิจการ  

องค์ประกอบท่ี 4 : วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ(ผูเ้ขียน : อ.ดร.พิภพ อุดร อ.ดร. 
ครรชิตพล ยศพรไพบูลย)์วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ หมายถึง ผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการ 
ตอ้งการไดรั้บในช่วงระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวม
ของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะดา้นในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด 
เป้าหมายทางการจัดการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นต้น นอกจากน้ี 
เป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 
ปี และเป้าหมายระยะยาวท่ีนานกวา่ 5 ปี  

องคป์ระกอบท่ี 5 : แผนการตลาด(ผูเ้ขียน : อ.ดร.พิภพ อุดรอ.ดร.ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์) 
แผนการตลาด คือ การก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด 
ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล้่วงหน้า โดยใช้ประโยชน์ 
จากความเข้าใจท่ีได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในองค์ประกอบท่ี 3 มาพิจารณาร่วมกับ 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก าหนดไวใ้นองคป์ระกอบท่ี 4 ดงันั้น การวางแผนการตลาด 
จึงเป็นการก าหนดกลยุทธ์และวิธีในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ 
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมุ่งหวงั โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดในการตอบรับกบัความเป็นไปและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในด าเนิน 
ธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ  

องคป์ระกอบท่ี 6 : แผนการจดัการและแผนคน(ผูเ้ขียน : ผศ.วิทยา ด่านธ ารงกูล)ในส่วนน้ี 
ผูจ้ดัท าแผนจะตอ้งระบุโครงสร้างขององคก์ารให้ชดัเจน โดยแสดงแผนผงัโครงสร้างขององคก์รว่า 
ประกอบไปดว้ยหน่วยงานอะไรบา้ง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีความรับผิดชอบอะไร รวมถึงต าแหน่ง 
ผูบ้ริหารหลกัๆ ขององคก์าร โครงสร้างของคณะกรรมการและการถือหุ้น การเขียนในส่วนน้ีควรจะ 
ท าให้ผูอ่้านเห็นว่าคณะผูบ้ริหารรวมตวักันในลกัษณะเป็นทีมท่ีดีในการบริหาร มีความสมดุลใน 
ด้านความรู้ ความสามารถท่ีครบถ้วน ทั้ งด้านเทคนิคและการบริหาร มีความช านาญและ 
ประสบการณ์ในกิจการท่ีท า  
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องค์ประกอบท่ี 7 : แผนการผลิต/ปฏิบติัการ(ผูเ้ขียน : อ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ)หลงัจากท่ี 
ผูป้ระกอบการไดท้ าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกิจการ ตลอดจนก าหนด 
วตัถุประสงคท์างธุรกิจและแผนกลยทุธ์ของกิจการในภาพรวม เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั 
แลว้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งถ่ายทอดส่ิงเหล่านั้นให้ออกมาเป็นแผนการผลิต/ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้ง 
และเช่ือมโยงกับแผนธุรกิจส่วนอ่ืน ๆ ของบริษทั อนัได้แก่ แผนการตลาด แผนการบริหารและ 
จัดการบุคลากรและแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการบรรลุ 
เป้าหมายตามแผนนั้นแผนการผลิต/ปฏิบติัการท่ีดีจะตอ้งสะทอ้นความสามารถของกิจการในการ 
จดัการกระบวนการผลิตและปฏิบติัการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ 
แข่งขันให้กับธุรกิจ โดยมุ่งเน้นประเด็นการจัดการไปยังระบบการแปลงสภาพวัตถุดิบและ 
ทรัพยากรในการผลิตใหเ้ป็นผลผลิต ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัแผนภาพท่ี 1 โดย วตัถุดิบ 
และทรัพยากรนั้น หมายถึง ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช้ ชัว่โมงแรงงานท่ีท าการผลิต หรือค่าใช้จ่ายรวม 
ของทรัพยากรทุกอย่างท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน เงินลงทุน และอ่ืน ๆ ส าหรับกระบวนการ
ผลิตและปฏิบติัการ หมายถึง กระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรการผลิตให้เป็น 
ผลผลิต และ ผลผลิตนั้น หมายความถึงจ านวนหรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีผลิตได ้ 

องคป์ระกอบท่ี 8 : แผนการเงิน(ผูเ้ขียน : รศ.ประนอม โฆวินวิพฒัน์อ.วิภาดา ตนัติประภา 
ผศ.พรชนก รัตนไพจิตรผศ.พรชนก รัตนไพจิตร)ในการจดัท าแผนธุรกิจนั้น กิจการตอ้งทราบให้ได้
ว่าแผนท่ีจะจัดท าขึ้นนั้น เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวห้รือไม่ การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าว จะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนเท่าใด จะไดม้าจากแหล่งใดบา้ง จากแหล่งเงินทุนภายใน ในรูป 
ของเจา้ของกิจการ หรือแหล่งเงินทุนภายนอกในรูปของการกูย้ืมจากเจา้หน้ี เรียกว่า กิจกรรมจดัหา
เงิน (Financing Activities) จากนั้น จะเป็นเร่ืองของการตดัสินใจน าเงินไปลงทุน กิจกรรมน้ีเรียกว่า 
กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) ซ่ึงจะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรมท่ีส าคัญ 
ต่อเน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ คือ กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) ซ่ึงจะประกอบ
ไปดว้ย การผลิต การซ้ือ การขาย และการจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆการตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมหลกัทั้ง 
สาม คือ กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมด าเนินงาน จะเป็นปัจจัยส าคัญต่อ 
ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ นกับญัชีจะเป็นผูน้ าเสนอผลของกิจกรรมทั้งสาม และสรุปออกมา 
เป็นงบการเงิน (Financial Statements) ซ่ึงเป็นรายงานสรุปขั้นสุดทา้ยของขบวนการจดัท าบัญชีท่ี
แสดงให้เห็นถึงข้อมูลทางการเงินของธุรกิจหรืออาจจะเป็นงบการเงินท่ีครอบคลุมการด าเนิน 
กิจกรรมทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อใหท้ราบว่า ในรอบระยะเวลาท่ีผา่นมานั้น 
ธุรกิจมีฐานะการเงินอยา่งไร ก าไรหรือขาดทุน มีการเปล่ียนแปลงในเงินสดอยา่งไรบา้ง เพิ่มขึ้นหรือ 
ลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร  
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องค์ประกอบท่ี 9 : แผนการด าเนินงาน(ผู ้เขียน : ผศ.วิทยา ด่านธ ารงกูล)หลังจาก 
ผูป้ระกอบการก าหนดกลยุทธ์ในดา้นต่าง ๆ ของกิจการอย่างรอบคอบและครบถว้นแลว้ ขั้นตอน 
ต่อมาก็คือ การจดัท ารายละเอียดของกลยทุธ์ดงักล่าว โดยการก าหนดกิจกรรมของกลยทุธ์แต่ละดา้น 
ให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนในทางปฏิบติั ผูป้ระกอบการอาจจะท าแผนการด าเนินงานในลกัษณะของ 
ตารางท่ีมีรายละเอียดของเป้าหมาย กลยทุธ์ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ โดยจดัท า
รายละเอียดเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ตามท่ีผูป้ระกอบการเห็นสมควร  

องคป์ระกอบท่ี 10 : แผนฉุกเฉิน แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการด าเนินงานไว ้
ล่วงหนา้ ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือผลลพัธ์จากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้หรือมี 
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดขึ้น จนเป็นผลกระทบในทางลบกบักิจการ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูป้ระกอบการ 
ควรอธิบายลกัษณะความเส่ียงทางธุรกิจท่ีอาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยา่งราบร่ืนตาม 
แผนธุรกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

 
4.ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7 ‘P) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของ

สินคา้นั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู่ 4 ตวัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและส่งเสริม
การตลาด ส่วนประสมทางการตลาดของ ตลาดบริการจะมีความแตกต่างกนั ออกไปกล่าวคือ 
จะตอ้งมีการเนน้ถึง พนกังาน กระบวนการ ใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพ ซ่ึงทั้ง 3 ส่วน
นั้นเป็นปัจจยัในการส่งมอบบริการ ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึง ประกอบไป
ดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้ 
คือส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ 
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2ลกัษณะคือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑท่ี์ จบัตอ้ง
ไม่ได ้ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง 
คุณค่า (Value)ของบริการกบัราคา (Price)ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจ ซ้ือ 
ดงันั้นการก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และ ง่าย
ต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั  

 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม

ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อ การรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเล ท่ีตั้ง (Locationและช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels)  
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4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการ 
ติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและ
พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

  
5. ด้านบุคคล (People)หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือกการฝึกอบรม 

การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็น 
ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมี 
ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ 
แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร  

 
6. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กับลูกคา้ โดยพยายามสร้าง คุณภาพโดยรวม ทั้ง
ทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะ เป็นดา้นการแต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์
อ่ืน ๆท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ  

 
7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติั ใน

ดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  

 
5. งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  
   สิทธิชยัธรรมเสน่ห์(2554) การศึกษางานวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการ ธุรกิจสปาในเขต 
อ าเภอเมืองจงัหวดัชลบุรี”  ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ปัจจุบนัธุรกิจสปามีการแข่งขนัสูงหากธุรกิจ 
มีการบริหารท่ีดีธุรกิจก็มีโอกาสประสบความส าเร็จไดแ้ต่หากมีการบริหารไม่ดีก็มีโอกาสทาให้ 
ธุรกิจประสบความล้มเหลวได้ เช่น กันดังนั้นผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการบริหารธุรกิจสปาและ 
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจสปาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี เพื่อน าขอ้สนเทศท่ีไดรั้บไป 
ปรับปรุงการบริหารธุรกิจสปาโดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัชลบุรีให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารธุรกิจสปาในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารธุรกิจสปาศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชส้ปาของผูใ้ชบ้ริการศึกษา 
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชธุ้รกิจสปาของผูใ้ช้บริการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความแตกต่าง 
ต่อการเลือกใชธุ้รกิจสปาของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างในเร่ืองเพศอายรุะดบัการศึกษาและอาชีพ 
โดยกลุ่มตวัอยา่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
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ผูป้ระกอบการธุรกิจสปาจ านวน 10 คนและผูใ้ชบ้ริการสปา จ านวน 200 คนการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
จากร้านสปาแต่ละร้านใชว้ิธีเลือกสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานและสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
ไดแ้ก่ t-test (Independent Samples) และ F-test (One-way ANOVA) ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ี  
 

1. การบริหารธุรกิจสปาผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผนธุรกิจสปาเป็นอาชีพเสริมใน 
รูปแบบของ Day Spa มีการวางแผนการด าเนินธุรกิจในระยะสั้นเงินทุนส่วนใหญ่มาจากทุนส่วนตวั 
และกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดา้นการจดัองค์การมีการจดัโครงสร้างขององค์การท่ีชดัเจนโดยแบ่ง 
หน้าท่ีความรับผิดชอบการบริหารเป็นไปในลักษณะการบริหารงานแบบครอบครัวบุคลากรมี
จ านวนไม่เกิน 10 คนผูป้ระกอบธุรกิจสปาให้ความส าคญัในเร่ืองการพฒันาความรู้ความสามารถ
ของ พนกังานการรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถผูป้ระกอบการมีการสั่งการทั้งทางตรงและ
ทางออ้มโดยมอบหมายให้ผูจ้ดัการเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเส
ดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัผูป้ระกอบการมีกระบวนการในการควบคุม
คุณภาพด าเนินงานโดยเน้นการสร้างคุณภาพในการบริการด้วยหลกัของ 6s และเน้นให้บริการ 
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคือการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ี มี 
ความรู้ความสามารถ 

  
2. ผูใ้ชบ้ริการสปาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 24-29 ปีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

อาชีพเป็นลูกจา้งพนกังานบริษทั/ห้างร้านและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 8,001 – 10,000 บาทมี 
พฤติกรรมการเลือกใช้สปาประเภทสปาหน้าสาเหตุท่ีเลือกบริการเพื่อการผ่อนคลายความเครียด 
ตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการเองใชบ้ริการสปา 1 – 2 คร้ังต่อเดือนส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการใช้ 
บริการต่อคร้ังประมาณ 301 – 500 บาทใช้เวลาในการใช้บริการ 30 -60 นาทีมาใช้บริการในวนั 
อาทิตยเ์ม่ือไปใช้บริการจะไปกบัเพื่อนโดยจะมีร้านสปาท่ีไปใช้บริการจานวน 1 แห่งและระหว่าง 
การรับบริการผูใ้ชบ้ริการมกัจะนอนหลบั 

  
3. ผูใ้ช้บริการเห็นว่าปัจจยัโดยรวมและปัจจยัรายดา้นไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ด้านราคาด้าน 

สถานท่ีตั้ งด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคลากรด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้าน 
กระบวนการใหบ้ริการมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากและผูใ้ชบ้ริการ 
เห็นว่าปัจจยัรายขอ้ของแต่ละดา้นส่วนใหญ่มีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจสปา
อยูใ่นระดบัมาก  
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  4. ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาและสถานท่ีตั้งแตกต่างกนั 
ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ต่างกนัและผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
วรรณิฎา เช้ืออินทร์งาน(2554)วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช ้บริการส
ปาของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคี รีขันธ์ โดย ใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจ านวน 402 ชุด เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 312 ชุด (ร้อยละ 78) และ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 90 ชุด (ร้อยละ 22) เก็บตวัอย่างแบบก่ึงสุ่ม (Semi random sampling) และ
ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง(ร้อยละ75.1) มีอายุอยู่ในช่วง 26- 50 ปี 
(ร้อยละ67.1)โดยชาวไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี( ร้อยละ62.8) มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน(ร้อยละ37.1) ส าหรับชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน ระดบัปริญญา
โท(ร้อยละ43.3) และมีอาชีพเป็นขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ(ร้อยละ 34.4) ซ่ึงส่วน ใหญ่ชาวไทยมี
รายไดต้่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท(ร้อยละ 25.3) ส าหรับชาวต่างชาติส่วนใหญ่ รายไดต้่อเดือน
มากกว่า 60,000 บาท (ร้อยละ84.4) ในส่วนของพฤติกรรมการเลือกใชส้ปาของ กลุ่มตวัอย่าง ส่วน
ใหญ่นิยมใชบ้ริการสปาแบบนวดบ าบดับริเวณผิวกาย (ร้อยละ 75.3) ชาวไทยส่วนใหญ่ใชบ้ริการส
ปาเพื่อผ่อนคลายความเครียด (ร้อยละ 53.8) ส าหรับชาวต่างชาติส่วนใหญ่ใชบ้ริการสปาเพื่อฟ้ืนฟู
สุขภาพ (ร้อยละ 45.6) โดยท่ีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการสปา 1-2 คร้ัง
ต่อเดือน (ร้อยละ 60.9) ผูใ้ช้บริการสปาตัดสินใจเลือกใช้ บริการสปาโดยพิจารณาจาก ปัจจัย
ดงัต่อไปน้ี  

1) การเลือกใชส้มุนไพรไทยท่ีมีคุณภาพโดยให ้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

2) ชาวไทยใหค้วามส าคญั เร่ืองของความสะอาดภายในร้านอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) 
ส่วนชาวต่างชาติให้ความส าคญั เร่ืองห้องสุขาสะอาดและเพียงพออยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
4.59) 

3) ทั้ งชาวไทยและ ชาวต่างชาติให้ความส าคัญในเร่ืองการจัดการท่ีดีอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย3.99) 

4) ชาวไทยให้ความส าคัญเร่ืองความซ่ือสัตย์ สุจริตของผู ้ให้บริการอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย4.41) ส าหรับชาวต่างชาติใหค้วามส าคญัเร่ืองผูใ้หบ้ริการตอ้งความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
ใชท้กัษะท่ีถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย4.20) และ 

5) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใหค้วามส าคญัในเร่ืองการ ส่งเสริมการตลาดของบริการสปา 
กลุ่มตวัอย่างสนใจโปรโมชัน่ การลดราคาและสะสมแตม้ อยู่ในระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย3.98) ผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นประชากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน การเลือกใชบ้ริการสปาแสดงให้เห็นว่า
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ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพศ อายุ และอาชีพ มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของกลุ่มตวัอย่าง 
ซ่ึงสอดคล้องกับแบบจ าลองสปา ท่ีได้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบจ าลองสปา ส าหรับกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีรูปแบบเนน้ความเป็นธรรมชาติ เนน้กลุ่มเป้าหมายเพศหญิง อายุ 26-40 ปี 
เปิดท าการ ตั้งแต่ 8.00 ถึง 22.00 น. ส่วนแบบจ าลองสปา ส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เนน้
เฉพาะรูปแบบท่ีเน้นความเป็นไทย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น เพศหญิง อายุ 41-50 ปี เปิดท าการ ตั้งแต่ 
12.00 -20.00 น.และท่ีส าคญัสถานบริการจะตอ้งมีห้องน ้ า แยกชายหญิงเป็นสัดส่วนสะอาด และ
เพียงพอ มีการจดัการระยะเวลาก่อนการให้บริการเหมาะสม ขอ้มูลการศึกษาในคร้ังน้ีน่าจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจ และใชเ้ป็นขอ้มูลในประกอบการ ตดัสินใจท าธุรกิจสปาท่ีอ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นอกจากน้ีสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการเก็บขอ้มูลและศึกษาพฤติกรรม
ผูใ้ชบ้ริการสปาของอ าเภอต่าง ๆใน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และจงัหวดัอ่ืน ๆต่อไป น ้าฝน วิชายงค์
และคณะ (2557) การท าโครงการมณฑานวดแผนไทย แอนด ์สปา ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1) บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้วิชาโครงการและการใช้เป็นแนวทางในการ ประกอบ
อาชีพในอนาคต  

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของโครงการมณฑานวดแผนไทย แอนด ์สปา  
3) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มไดใ้ชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายไดร้ะหว่างการ

เรียน มีวิธีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 
  
1. ขั้นตอนการเตรียมการ  
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
3. ขั้นตอนการ  
 
ประเมินผลจากผลการด าเนินงานสรุปไดด้งัน้ี  
1. วนัเวลาและสถานท่ีด าเนินงานโครงการเร่ิมลงมือปฏิบติังาน ร้านมณฑานวดแผนไทย 

แอนด ์สปา เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่  
2. ผลการด าเนินงาน ใชง้บประมาณในการลงทุนคร้ังแรกเป็นเงิน  
3. จากการด าเนินงานคร้ังน้ีนอกจากบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้วิชาโครงการแลว้ยงัเป็น 

การสร้างเวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และไดใ้ชค้วามรู้ไปประกอบอาชีพได ้  
4. ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบติังานโครงการ คือ งบประมาณในการ 

ลงทุนอาจเพิ่มขึ้นได ้รวมถึงความตอ้งการของลูกคา้ไม่คงท่ีและการบริการท่ีพกัอาจไม่เพียงพอต่อ 
ความตอ้งการของลูกคา้  
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5. ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการปฏิบติังานโครงการไดรั้บประโยชน์คือ การรู้จกั 
วางแผน การแบ่งงานกนัท าท่ีจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ี 
ไดรั้บน ามาปรับปรุงและแกไ้ขงานใหดี้ขึ้นและเป็นแนวทาง 

ในการก่อตั้งธุรกิจส่วนตวั จากปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในทางแกไ้ขดงัน้ี  
1. ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง  
2. ควรมีพื้นท่ีพกัรอเม่ือมีลูกคา้มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก  
3. ตอ้งศึกษาตลาดของลุกคา้ใหม้ากขึ้น 
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินโครงการ 

วิธีการด าเนินโครงการ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ 

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และจดัสรรงบประมาณ 

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะท าธุรกิจบริการ 

5. จดัเตรียมสถานท่ีในการลงมือปฏิบติัติงาน 

6. จดัท าแผนธุรกิจ แผนกลยทุธ ์และการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ                                                                                                                                                                               

  1.    จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ และสถานท่ีปฏิบติังาน 

  2.    ทดลองปฏิบติัการบริการและประเมินผลการปฏิบติังาน 

  3.    ปฏิบติัด าเนินงานธุรกิจตามขั้นตอนการบริการปฏิบติังาน 

  4.    จดักิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการตลาด 

ขั้นท่ี 3 ประเมินผล 

         1.    สรุปรายงานผลการปฏิบติังานบริการ และงบประมาณก าไร ขาดทุน 

         2.    แบบสอบถามความมพึงพอใจลูกคา้ 

         3.    รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 



21 
 

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 และ

จดัสรรคง์บประมาณ 

         

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 1988 / 7 ม.7 ซ.สันติคาม 4 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง 
                                         จ.  สมุทรปราการ 10270 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 

1.   วัตถุดิบ 

เจลเยน็ส าหรับเคร่ือง Cryo       300  บาท 

ผงมาร์หนา้         500  บาท 

ครีมนวดหนา้                     200  บาท 

สคบัมะเขือเทศ         200  บาท 

คลีนซ่ิงมิลค ์         250  บาท 

โทนเนอร์                                                                                  350  บาท 

ครีมบ ารุงผิวหนา้                                                               100  บาท 

ครีมกนัแดด                                                                    200  บาท 

ส าลีแผน่                                                                                 50  บาท 

ทิชชู                                                                                       50  บาท 

2.   อุปกรณ์ 

เคร่ือง Cryo       2,000  บาท 

เคร่ืองพ่นไอน ้า         500  บาท 

ถว้ยยางตีมาร์ค         200  บาท 

ถว้ยแกว้ส าหรับใส่ครีม                     250  บาท 

ไมพ้าย                                                                                        350  บาท 

แปรงพูกนั                                                                                  300  บาท 

ผา้ขนหนู                                                                                    300  บาท 

ถาดวางอุปกรณ์                                                                          100  บาท 
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3.   เบ็ดเตลด็ 

ค่าเคร่ืองแบบพนกังาน                                        500   บาท 

ค่าโฆษณา ส่ือโฆษณาทางเพจ                                  3,000  บาท 

รวม                         9,700   บาท 
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การจัดท าแผนธุรกิจ 

1.  บทสรุปผู้บริหาร 

ธุรกิจการบริการทรีสเมน้สปาหนา้เป็นธุรกิจเป็นธุรกิจท่ีตอ้งพฒันาดูลลูกคา้ให้ไดผ้ลตามเป้าหมาย 

และ เป็นธุรกิจสปาหนา้ท่ีปัจจุบนัน้ีเป็นท่ีนิยมและท่ีตอ้งการส าหรับผูใ้ชบ้ริการมาก ทางบริษทับิวต้ี

เฟสได้ก่อตั้ งธุรกิจเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2561 ตั้ งอยู่ ท่ี  1988/7 ม .7 ต .ส าโรงเหนือ อ .เมือง จ .

สมุทรปราการ 10270 ผูก่้อตั้งกิจการขึ้นมาคือ นางสาว นฤมล เหล็กจีน และ คุณศิรภทัรศร ค านอ้ย 

โดยบริษทัไดเ้กิดขึ้นท่ีความชอบและความถนัดของเจา้ของธุรกิจ และ ไดเ้ขา้ใชบ้ริการสปาหน้าท่ี

หน่ึงซ่ึงการบริการลูกคา้และการดูแลไม่ดีพอสคบัหนา้แรงเกินไป ผิวหนา้ไม่ขาวใส นวดหนา้หนกั

เกินไปรวมถึงการบริการท่ีใชเ้วลารอนานผูป้ระกอบการจึงคิดริเร่ิมธุรกิจทรีสเมน้สปาหนา้จึงไดเ้ร่ิม

ท่ีจะคน้ควา้และศึกษาหาขอ้มูลการปฏิบติัมากขึ้น โดยเจ้าของธุรกิจเน้นการให้บริการลูกคา้ดว้ย

ความช านาญความรวดเร็วและการนวดหนา้ท่ีพอดีต่อผิวหนา้ของผูใ้ชบ้ริการเพราะเราเขา้ใจปัญหา

ผูใ้ชบ้ริการวา่ตอ้งการความผอ่นคลายบหนา้ และ สะดวกรวดเร็วทางร้านเรามีการบริการเดลิเวอร่ีถึง

บา้นเพื่อความสะดวกสบายของผูใ้ช้บริการในวนัหยุดเราเล็งเห็นความตอ้งการของลูกหน้าเป็น

อนัดบัแรกสภาวะการแข่งขนัมีการแข่งขนัสูงเพราะมีธุรกิจทรีสเมน้สปาหนา้เปิดเป็นจ านวนมากท า

ให้ผูใ้ชบ้ริการมีทางเลือกจึงท าให้เกิดการแยง่ส่วนแบ่งแยกส่วนตลาดทางบริษัทไม่น่ิงนอนใจจึงหา

จุดเด่นและแกไ้ขจุดดอ้ย เช่น การบริการเดลิเวอร่ี วนัหยดุพกัผอ่นไม่อยากออกจากบา้นรถติดเราไป

ให้บริการถึงท่ีบา้นลูกคา้จึงตอ้งมีการตรงต่อเวลาการดูแลเอาใจใส่หลงัการบริการให้บริการเพื่อ

สร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นวยัท างาน สาว

ออฟฟิสท่ีไม่มีเวลา หรือนกัศึกษา นกัธุรกิจบุคคลท่ีรักสวยรักงาม 

 กลยุทธ์ทางการตลาดดา้นการบริการโดยทางร้านสปาหนา้ทัว่ไปเป็นการนวดหนา้ดว้ยมือ

โดยทางร้านเรานวดดว้ยเคร่ือง Cryo ท่ีเน้นในเร่ืองความเยน็และผ่อนคลายใบหน้าซึงตวัเคร่ืองจะ

พกัตวัวิตามินได้ลึกกว่าการนวดหน้าด้วยมือเราจึงน าเคร่ือง มาเป็นทรีสเม้นหลกัในการท าหน้า

ให้กบัลูกคา้  และว่าถึงท่ีหมายแลว้พรทางร้านไดเ้นน้การให้บริการถึงท่ีพกัลูกคา้ถึงหนา้บา้นหรือท่ี

พกัเป็นหลกัอยู่แลว้ซ่ึงบริการตรงน้ีจะไม่ท าให้ลูกคา้เสียเวลาในการเดินทาง เสียเวลาในการรอคิว

ท าทรีสเมน้อีกทั้งยงัสามารถประหยดัเวลาน าเวลาท่ีเหลือไปพกัผ่อนไดอ้ย่างเตม็ท่ีจนเม่ือถึงเวลานดั

ทางร้านจะโทรแจง้กบัทางลูกคา้ว่าถึงจุดหมายแลว้และพร้อมให้บริการ ซ่ึงทางร้านจะเน้นลูกคา้ท่ี
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อยู่ใกล ้BTSแบร่ิง BTSส าโรง ลาซาล และ วดัด่าน เป็นหลกั ซ่ึงเจา้ของธุรกิจมีความช านาญพื้นท่ี

สามารถไปไดร้วดเร็วทนัใจลูกคา้ อีกทั้งเม่ือใชบ้ริการครบ 10 คร้ัง เรายงัแถมมาร์คหนา้ดว้ยผง 

ทองค าฟรี 1 คร้ัง อีกดว้ย การตรงต่อเวลา และ การใส่ใจลูกคา้ในการบริการเป็นหัวใจหลกัของทาง

ร้าน บิวต้ี เฟส เพื่อให้ลูกคา้ไดมี้ความประทบัใจและจดจ าแบรนด์ของทางร้านท าให้เกิดการซ้ือซ ้ า 

ซ้ือบ่อย ส่วนในเร่ืองของราคาทางร้าน บิวต้ี เฟส ไดมี้การตั้งราคาต ่ากวา่คู่แข่งขนั และ เพิ่มทรีสเมน้

บางตวัเพื่อความหลากหลายไวเ้ป็นตวัเลือกให้กบัลูกคา้ ทางร้านไดเ้พิ่มความสะดวกสะบายในการ

ช าระเงินโดยการช าระผา่นเงินสด และ ช าระผา่นทางบญัชีธนาคารโดยไม่มีขั้นต ่าในการโอน                                                   

             ทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายทางร้านของเราตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ตลาด BTS โรงเรียน

หลายแห่งซ่ึงการตั้งร้านตรงน้ีอาจท าใหใ้นอนาคตมีลูกคา้เพิ่มมากขึ้นอีกดว้ย หากลูกคา้สนใจในการ

ท าหน้าสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Line และ Facebook ของร้าน บิวต้ี เฟส เพราะเราจะมีการจดั

โปรโมชั่นต่างๆอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความตอ้งการให้กบัลูกคา้ท่ีรักในร้านของเราผ่าน social 

media 

2.  วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 

 เป็นการน าเสนอธุรกิจน้ีต่อ ผูร่้วมทุนในธุรกิจ 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

              1.  เพื่อการวางแผนในการบริหารจดัการธุรกิจ 

               2.  เพื่อใหป้ฏิบติังานตามแผนการท่ีก าหนดใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 

โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี  

                1.  ผูร่้วมลงทุนจะตอ้งรับผิดชอบการบริหารจดัการภายในบริษทัร่วมกนั 

                2.  เม่ือบริษทัไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนด จะมีการปันผลใหก้บัผูร่้วมทุนในทุกๆปี 
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3.ความเป็นมาของธุรกจิ 

3.1 ประวัติความเป็นมา หรือ แนวคิดการจัดตั้งธุรกจิ 

        ประวัติของกจิการ / ผู้เร่ิมกจิการ 

         ธุรกิจบริการ บิวต้ีเฟส เป็นธุรกิจท่ีท าขึ้นมาเพื่อความงามส่งตรงความงามถึงท่ีเพื่อใหลู้กคา้

ไดรั้บบริการท่ีดีสูงสุด โดยก่อตั้งกิจการน้ีเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

         ก่อตั้งโดย      นางสาวนฤมล        เหลก็จีน 

                              นางสาวศิรภทัรศร  ค านอ้ย 

          ท่ีอยู่               1988 / 7 ม.7 ซ.สันติคาม 4 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  

           แนวความคิดในการก่อตั้งกจิการ 

          โดยเกิดจากท่ีเจา้ของธุรกิจมีความช่ืนชอบในเร่ืองความสวยความงามเป็นทุนเดิม แต่บางคร้ัง

มกัจะเกิดปัญหาในการจอ งคิวกบัทางร้านท่ีจะไปรับบริการ มกัไม่ค่อยวา่งตรงกนั และ เวลาในการ

เดินทางไปรับบริการมกัค่อนขา้งใชเ้วลาท าใหเ้สียเวลาในการเดินทางนาน ท าใหผู้ป้ระกอบการคิด

ริเร่ิมท าธุรกิจดา้นความงามขึ้น โดยการบริการคร้ังน้ีจะเนน้ไปในทางของการท าแบบ เดริเวอร่ี ท่ี

สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดง้่าย  ซ่ึงจะใหบ้ริการถึงห้องพกัของลูกคา้ในบริเวณใกลเ้คียงของส าโรงเป็น

ส่วนใหญ่ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคา้ท่ีรักความสวยความงามแต่ไม่อยากเดินทาง และ ราคาไม่แพง 

แต่ไดรั้บการปรนณิบตัรผิวหนา้และการผอ่นคลายไดเ้ช่นกนั 

3.2 ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินการ 

ล าดบั รายการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่ 
จะแลว้เสร็จ 

1 ประชุมวางแผนธุรกิจ 2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 
2 เลือกธุรกิจท่ีจะท า 2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 
3 จดัซ้ืออุปกรณ์ในการบริการ 1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 
4 ท าเลท่ีตั้ง 1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 
5 ประเมิณผล 2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 
 ระยะเวลาทั้งส้ิน 8 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 
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4.การบริการ 

4.1 รายละเอยีดการบริการ  

1.    นวดหน้าด้วยเคร่ือง cryo 

       เป็นการนวดหนา้ดว้ยความเยน็จากเคร่ือง cryo โดยเคร่ืองจะผลกัวิตามินลงสู่ผิวหนา้ท าใหรู้้สึก

ผอ่นคลาย ผิวหนา้ขาวใส มีสุขภาพดี โดยใชเ้วลาในการท าเฉล่ีย 1 ช.ม คิดค่าบริการ 350 บาทต่อ

คร้ัง 

2.   มาร์คหน้า 

      เป็นการมาร์คหนา้ดว้ยมาร์คผงทองค าท าให้ผิวหนา้ชุ่มช่ืน มีสุขภาพผิวท่ีดี ใชเ้วลาในการท า 25 

นาที คิดค่าบริการ 100 บาทต่อคร้ัง 

3.   สปาหน้า 

      เป็นการนวดหนา้ดว้ยมือ เนน้ในเร่ืองของการผอ่นคลาย กดจุดต่อมน ้าเหลืองกระตุน้การ

ไหลเวียนเลือดบนใบหนา้ โดยใชเ้วลาในการท าเฉล่ีย 1 ช.ม คิดค่าบริการ 350 บาทต่อคร้ัง 

 

5.    การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด 

       5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะการตลาด 

                เน่ืองจากธุรกิจดา้นความงามท่ีท าขึ้นไม่ไดใ้ชเ้งินทุนสูง ท าใหส้ามารถเขา้สู่ธุรกิจประเภท

น้ีไดง้่ายและท าใหธุ้รกิจดา้นความงามน้ีมีคู่แข่งขนัมากมายเกิดขึ้นเป้นจ านวนมาก ท าใหเ้กิดการ

แข่งขนัท่ีรุนแรงขึ้น เพื่อแยง่ลูกคา้ และธุรกิจประเภทน้ีมีความผนัผวนตามเศรฐกิจของประเทศ เม่ือ



28 
 

เศรษฐกิจตกต ่า ลูกคา้ก็จะเลือกประหยดัเงิน หันมาดูแลผวหนา้ดว้ยตนเอง ดงันั้นการแข่งขนัธุรกิจ

ดา้นความงามมีผลในเชิงลบต่อความน่าสนใจ 

5.2 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด  

มีการแข่งขนัท่ีสูงเพราะมีธุรกิจสปาหน้าเปิดเป็นจ านวนมาก ท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีทางเลือก

เยอะ จึงท าให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ทางบริษทัจึงจ าเป็นตอ้งหาจุดเด่นและแก้ไขจุด

ดอ้ย เช่นการบริการเดลิเวอร่ีถึงบา้นท่ีช่วยให้ลูกคา้สะดวกและไม่ตอ้งเสียเวลามาใชบ้ริการ การตรง

ต่อเวลา และการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้หลงัการใหบ้ริการ เพื่อสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการ ดงัรูป 

 

     5.3 แนวโน้มทางการตลาด 

โดยแนวโนม้ของธุรกิจประเภทน้ีนั้นผูป้ระกอบการมองว่าธุรกิจน้ีนั้นสามารถเจริญเติบโต

ไดอี้ก โดยวิเคราะห์จากกระแสของคอนโด ห้องเช่า และอพาร์ทเมน้ต ์ ฯ ใน พื้นท่ีสมุทรปราการ ท่ี

เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและคิดว่าธุรกิจน้ีน่าจะไปไดดี้ เพราะผูป้ระกอบการมองว่าลูกคา้กลุ่มคอนโด 

ห้องเช่าและอพาร์ทเมน้ต์ ฯ และคนท างานส่วนส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาดูแลสุขภาพผิวหน้าท่ีดี  ท่ี

ไม่ไดมี้ราคาแพงจนเกินไป กลุ่มลูกคา้สามารถใชเ้งินตรงน้ีคุม้ค่ากบัการพกัผ่อนสุขภาพผิวท่ีดีการ

ใหบ้ริการ และในอนาคตก็ตอ้งมีสาขาเพิ่มเพื่อต่อยอดการตลาดมากขึ้น 
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     5.4 ตลาดเป้าหมาย 

กลุ่มวยัท่ีรักสวยรักงาม กลุ่มบุคคลท างานบริษทัท่ีไม่มีเวลาว่าง ในการดูแลสุขภาพผิวหนา้

ของตนเอง 

5.5 ลกัษณะท่ัวไปของลูกค้า 

เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัอยูต่ามคอนโด ห้องเช่า และอพาร์ทเมน้ต ์ฯ ท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง

สถานท่ีประกอบการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

เกณฑ์ทางด้านประชากร 

กลุ่มวยัท างาน เพราะเป็นกลุ่มท่ีไม่มีเวลาดูแลตนเองมากนกั 

เกณฑ์ทางด้านจิตวิทยา  

กลุ่มวยัท างาน หรือ สาวออฟฟฟิต ผูค้นท่ีรักสวยรักงามเพราะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งเขา้สังคมและ

พบปะผูค้นจ านวนมาก   

เกณฑ์ทางด้านพฤติกรรม 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่มีเวลาในการดูแลผิวหน้า จึงต้องการใช้บริการร้านสปาหน้าขาวใส

เพื่อใหต้นเองไดรั้บการผอ่นคลายของผิวหนา้และประหยดัเวลาในการพกัผอ่นมากขึ้น  

 5.6 สภาพการแข่งขัน 

การแข่งขนัตลาดตอนน้ีตลาดโลกมีการแข่งขนัเพิ่มมากขึ้นเราจึงตอ้งหาจุดเด่นของธุรกิจ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ตลาดโลกไดท้างผูบ้ริหารร้านไดมี้การปรับเปล่ียนการตลาดเพิ่ม

การตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นมาเพื่อสร้างจุดเด่นของร้านเราโดยมีบริการเดลิเวอร่ี 

 5.7 คู่แข่งขัน 

1) พีนี บิวต้ี แอนด ์สปา 

2) แจสมิน บิวต้ี สปา 

3) โมบาย บิวต้ี 
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5.8 รายละเอยีดเปรียบเทียบผู้แข่งขัน 

การเปรียบเทียบ 

ธุรกิจของเรา 

บิวตีเ้ฟส 

 

 

คู่แข่งขันที่ 1 

พนีี บิวตี ้แอนด์ สปา 

 

คู่แข่งขันท่ี 2 

แจสมิน บิวตี ้สปา 

 

คู่แข่งขันท่ี 3 

โมบาย บิวตี ้

 

ด้านบริการ ทรีสเมน้ สปา ทรีสเมน้ สปา ทรีสเมน้ สปา ทรีสเมน้ สปา 

 

ด้านราคา 

 

นวดหหนา้เคร่ือง Cryo 1 

ชม. 350 บาท 

สปาหนา้ 1ชม. 350  บาท 

มาร์คหนา้ 30 นาที100

บาท 

 

นวดหนา้ 1 ชม. 300 

บาท 

สปาหนา้  1 ชม. 380 

บาท 

มาร์คหนา้ 30 นาที 

250 บาท 

นวดหนา้เคร่ือง 

Cryo 1 ชม. 450 

บาท 

สปาหนา้ 1 ชม. 350 

บาท 

มาร์คหนา้ 1 ชม.200 

บาท 

นวดหนา้ 1 ชม. 350

บาท 

สปาหนา้ 1 ชม.300 

บาท 

มาร์คหนา้1 ชม. 150

บาท 

 

 

ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย 

 

- บริการเดลิเวอร่ี 

- ช่องทางออนไลน์ 

Facebook, Line 

ห้างมาร์เก็ตวิลเลจ

สุวรรณภูมิ 

ชั้น 3 

ห้างบ๊ิกซี 

สาขา บางพลี 

ชั้น 1 

อพาร์เมน้ท ์

เทพพรักษ ์

ชั้น 1 

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

 

-ประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง 
Social Media 
-ใชบ้ริการครบ 10 คร้ัง 
มาร์คหนา้ฟรี 1 คร้ังแถม
กนัแดดทดลองใช ้1 
หลอด 

-ประชาสัมพนัธ์ผา่น

ทางหนา้ร้าน 

-ใชบ้ริการครบ 

10,000 บาทลดทนัที 

10% 

-ประชาสัมพนัธ์

ผา่นพนกังานขาย 

-ใชบ้ริการ ครบ 10

คร้ังแถมฟรีนวด

หนา้ 1 คร้ัง 

- ประชาสัมพนัธ์ผา่น

ทางติดป้ายโฆษณา

หนา้ร้าน 

- ใชบ้ริการครบ 10

คร้ัง ฟรีมาร์คหนา้ 1 

แผน่     
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5.9    วิเคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ Swot 

5.9.1 การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัการพิจารณา จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน 

ดา้นบริหารจดัการ - มีการบริกาDelivery ท าใหร้วดเร็ว
ทนัใจในการใหบ้ริการ 

- เจา้ของธุรกิจและพนกังานเป็นคน
พื้นท่ีจึงมีความช านาญในการ
เดินทางไปหาลูกคา้ 

 

- บุคลากรนอ้ยท าให้
ดูแลลูกคา้ไม่ทัว่ถึง 

- จ ากดัเวลาในการ
ท างานไม่ไดเ้พราะ
สถานท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่
เอ้ืออ านวย 

 

ดา้นการตลาด - มีการอพัเดจขอ้มูลการใหบ้ริการ
ผา่นทาง Online อยูทุ่กวนั 

- พื้นท่ีใหบ้ริการมีคนพกัอาศยั
จ านวนมากเน่ืองจากติด BTS แบ
ร่ิง และ อิมพิเรียลส าโรง 

- รายการสินคา้ทางร้าน
ค่อนขา้งนอ้ยจึงท าให้
เสียเปรียบคู่แข่งขนัได ้

- เน่ืองจากเป็นบริการ 
Deliveryและ Online จึงท าใหมี้

คู่แข่งขนัค่อนขา้งเยอะ 

ดา้นการบริการ - สร้างมาตรฐานท่ีดีในการบริการ
กบัลูกคา้เพื่อใหเ้กิดความ
ประทบัใจยงัเกิดการซ้ือซ ้าและ
บอกต่อสร้างทีมงานในร้านใหมี้ใจ
รักในงานท่ีท า 

- เน่ืองจากทางร้านไม่มี
หนา้ร้านจึงท าใหลู้กคา้
ไม่สามารถรับบริการ
ไดท้ าใหลู้กคา้บางคน
ใชบ้ริการร้านอ่ืน 

ดา้นการเงิน - เจา้ของร้านมีการวางแผนบริหาร
จดัการเงินทุน จึงสามารถค านวณ
ค่าใชจ่้ายในการลงทุนอยา่งคุม้ค่า
และหาวิธีคืนทุนไดง้่ายขึ้น 

- มีการใชเ้งินทุนส่วนของเจา้ของ
ทั้งหมดในการลงทุน 

- มีเงินทุนจ านวนไม่มาก
พอหากตอ้งการใชจ่้าย
มากกวา่งบประมาณ
และสินคา้ท่ีตั้งไวแ้ลว้ 

-  
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5.9.2 การวิเคราะหปั์จจยัภายนอก 

ปัจจยัการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย - กลุ่มลกูคา้ที่มีงานท าและ
รกัสขุภาพผิวที่ดีที่
ตอ้งการดแูลตวัเองโดยไม่
ชอบออกจากบา้นใน
วนัหยดุ 

- ลกูคา้มีโอกาสในการ
เลือกใชบ้รกิารได้
มากมาย และคุม้คา่ต่อตวั
ลกูคา้เอง 

สถานการณก์ารแขง่ขนั -  - คู่แข่งขนัมีมากขึน้เพราะ
เป็นธุรกิจที่เปิดงา่ยท าให้
มีการแขง่ขนัเรื่องของ
ลกูคา้สงู 

สงัคม - ในยคุปัจจบุนัคนส่วน
ใหญ่หนัมาดแูลตวัเอง
มากขึน้ไมว่่าจะเป็น
เสือ้ผา้หนา้ผมรวมถงึ
ความสวยความงามดว้ย  
ซึ่งสามารถหาซือ้บรกิาร
เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง 

-  

เทคโนโลยี - เทคโนโลยีที่ทนัสมยัท าให้
การประชาสมัพนัธ ์
สะดวกรวดเรว็ในการ
ติดต่อสอบถามขอ้มลูใน
การใหบ้รกิารและงา่ยต่อ
การเขา้ถงึลกูคา้ 

- ลกูคา้เขา้ถงึเทคโนโลยีได้
ง่ายจึงสามารถเลือกสรร
ความตอ้งการของตนเอง
เปรียบเทียบและตดัสินใจ
ซือ้บรกิารใหต้รงกบัความ
ตอ้งการมากที่สดุ นัน้
หมายความวา่คู่แข่งขนั
นัน้มีมากมายใน Social 

Media 
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6.  แผนบริหารจัดการ 

6.1 ข้อมูลธุรกจิ 

ช่ือกจิการ  บิวต้ี เฟส (Beauty face) 

ท่ีอยู่ / ท่ีตั้งกจิการ  1988/7 หมู่ 7 ซอย สันติคาม 4 ต าบล ส าโรงเหนือ  อ าเภอ  เมือง จงัหวดั  
สมุทรปราการ 10270 

รูปแบบการด าเนินการของธุรกจิ เป็นธุรกิจท่ีมีผูร่้วมลงทุน 

ทุนจดทะเบียน    100,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการท่ีผ่านมา  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2662 กุมภาพนัธ์ 2563 

หมายเลขทะเบียนการค้า   5500600049279 

  6.2  รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 

6.3   อ านาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ 

อ านาจการตดัสินใจในการบริหารจดัการของทางร้านขึ้นอยู่กบั นางสาวนฤมล เหล็กจีน 

เท่านั้น ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจสั่งการสูงสุดภายในร้าน 

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวนฤมล  เหลก็จีน ประธาน 

2 นางสาวศิรภทัรศร  ค านอ้ย รองประธาน 

3 ………………………….. หวัหนา้ฝ่ายการผลิต 

4 ………………………….. หวัหนา้ฝ่ายการตลาด 

5 ………………………….. หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 

6 ………………………….. หวัหนา้ฝ่ายบุคคล 
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6.4 รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น เปอร์เซ็นต์ 

1. นางสาวนฤมล  เหลก็จีน 6,000 60,000 60% 

2. นางสาวศิรภทัรศร  ค านอ้ย 4,000 40,000 40% 

3. …………………………… - - - 

4. …………………………… - - - 

5. …………………………... - - - 

6. …………………………… - - - 

 รวมจ านวนหุ้น 10,000 100,000 100% 

 *มูลค่าหุ้นละ 10 บาท     

6.5   ประวัติของกรรมการหรือผู้บริหาร 

A. ช่ือ-นามสกุล  นางสาวนฤมล           เหลก็จีน    อาย ุ   20    ปี 
การศึกษา  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพจากวิทยาลยัเทคนิคปทุมธานี   ปีการศึกษา  2560 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง   จากวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  

ปีการศึกษา 2562 

 ประสบการณ์ท างาน 

     ปี  2561  บริษทั นิสสัน มอเตอร์ จ ากดั ประเทศไทย ต าแหน่ง พนกังานขาย / ท่ี

ปรึกษา 

ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ได้รับ 

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จากการขายรถติดต่อกนั 6 เดือน ปีการศึกษา 2559 
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B. ช่ือ-นามสกุล  นางสาวศิรภทัรศร       ค  านอ้ย    อาย ุ    28   ปี 
การศึกษา  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปัญญาภิวฒัน์ เทคโนธุรกิจ  ปีการศึกษา 2552 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  

ปีการศึกษา  2562 

 ประสบการณ์ท างาน 

  ปี 2547 – 2662 บริษทั เพอเฟ็คสลิม จ ากดั ต าแหน่ง ผูช่้วยแพทย ์

 ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ได้รับ 

  ใบรับรองการนวด สปา นวดน ้ ามัน 300 ช.ม. จากกระทรวงแรงงาน และ จบผูช่้วย

พยาบาล PN จาก มหาวิทยลยัแม่โจ ้

 

C. ช่ือ-นามสกุล     ……………………………………………… อาย…ุ……… ปี 
 การศึกษา 

ระดบั ……………………………………………          ปีการศึกษา…………….. 

 ประสบการณ์ท างาน 

  ................................................................................................................................. 

 ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ได้รับ 

  .................................................................................................................... ............ 
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6.6 แผนผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

          

 พนกังานท าหนา้           พนกังานท าหนา้              พนกังานท าหนา้          พนกังานท าหนา้ 

6.7.หน้าทีค่วามรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

    ศิรภทัรศร   ค านอ้ย 

  รองประธาน 

  นฤมล   เหลก็จีน 

  ประธาน 

 

 



37 
 

 
A.    ช่ือ  นางสาวนฤมล   เหลก็จีน 

ต าแหน่ง ประธานบริษทั 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ วางแผนการบริหารการจดัการ ภายในบริษทั 

การศึกษา / คุณสมบติั  ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 

อตัราเงินเดือน 10,000 บาท / เดือน 

B:          ช่ือ นางสาวศิรภทัรศร   ค านอ้ย 
ต าแหน่ง  รองประธานบริษทั 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  ช่วยในการบริหารจดัการทุก ๆฝ่ายในบริษทั  

การศึกษา/คุณสมบติั ก าลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 

อตัราเงินเดือน 9,000 บาท/เดือน 

C:           ช่ือ  ...................................................................... 

ต าแหน่ง พนกังานท าหนา้ 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  ท าทรีสเมน้ใหก้บัลูกคา้ 

การศึกษา/คุณสมบติั …………………………………………….. 

อตัราเงินเดือน 7,800 บาท / เดือน 

D:         ช่ือ ……………………………………………… 
ต าแหน่ง  พนกังานท าหนา้ 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  ท าทรีสเมน้ใหก้บัลูกคา้ 

การศึกษา/คุณสมบติั  …………………………………………….. 

อตัราเงินเดือน 7,800 บาท / เดือน 
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E.       ช่ือ ……………………………………………… 

ต าแหน่ง  พนกังานท าหนา้ 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  ท าทรีสเมน้ใหก้บัลูกคา้ 

การศึกษา/คุณสมบติั  …………………………………………….. 

อตัราเงินเดือน 7,800 บาท / เดือน 

6.8.  แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกิจ 

6.9 วิสัยทัศน์ 

 เป็นผูน้ าดา้นความงาม บริการทุกระดบัประทบัใจ ราคามิตรภาพ 

6.10 พนัธกจิ 

1. คดัเลือกพนกังานจากความถนดัดา้นความงามเป็นพิเศษ 
2. รักษาคุณภาพบริการท่ีดีและรวดเร็วใหลู้กคา้ประทบัใจ 
3. จดัระบบการบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพฒันารูปแบบการบริการให้ตรง

ตามความตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อตัราเงินเดือน 

1. นางสาวนฤมล  เหลก็จีน ประธาน 1 10,000 

2. นางสาวศิรภทัรศร  ค านอ้ย รองประธาน 1 9,000 

3. …………………………. พนกังานท าทรีสเมน้ 1 7,800 

4. ………………………… พนกังานท าทรีสเมน้ 1 7,800 

5. ………………………… พนกังานท าทรีสเมน้ 1 7,800 

6. ………………………… พนกังานท าทรีสเมน้ 1 - 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 5 42,400 
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6.11 เป้าหมายทางธุรกจิ 
 เป้าหมายระยะส้ัน 

1. ท าการประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้ทราบเก่ียวกบัการใหบ้ริการของร้าน บิวต้ี เฟส โดยใช้
ส่ือทาง Social Media (Facebook , Line ) เพื่อใหลู้กคา้เกิดการรับรู้และจดจ าแบรนด์ 

2. สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ทั้งก่อนและหลงัการใหบ้ริการทุกคร้ัง 
3. สร้างรายไดจ้ากการบริการใหม้ากกวา่เงินลงทุนร้อยละ 5 

เป้าหมายระยะกลาง 
1. เนน้การประชาสัมพนัธ์ใหม้ากขึ้น เพื่อตอกย  ้าการรับรู้ ให้ลูกคา้จดจ าแบรนด ์และ

กลายเป็นร้านบริการ การท าหนา้ท่ีติดตลาดยา่นส าโรง 
2. เปิดเป็นสาขาใหลู้กคา้มาใชบ้ริการท่ีร้านมากขึ้น 
3. สร้างก าไรใหเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 5 – 10 ต่อปี ของเงินลงทุนทั้งหมด 
4. เพิ่มบริการใหม่ๆ กบักลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจท าความงามมากขึ้น 

  เป้าหมายระยะยาว 

1. ท าการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างการจดจ าและเพิ่มการรับรู้ในวงกวา้งใหม้ากขึ้น 
2. ขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นในเขตและจงัหวดัใกลเ้คียงสมุทรปราการ  
3. การเปิดช่องทางท าธุรกิจดา้นเฟรนไชส์ใหก้บัผูท่ี้สนใจ 
4. สร้างก าไรใหเ้พิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10 – 20 ต่อปี ของเงินลงทุนทั้งหมด 
5. มีฐานลูกคา้ประมาณ 5,000 ราย 

 6.12 ปัจจัยความส าเร็จ 

1.  ท าการตลาดออนไลน์ผา่นช่องทาง Social media ( Facebook , Line)  ของทางร้านเพื่อ 
โปรโมทร้านให้เป็นท่ีรู้จักในวงกวา้งด้วยการประชาสัมพันธ์ การน าเสนอข้อมูล 
รูปภาพ การให้บริการของร้านเพื่อให้ลูกคา้ไดพู้ดคุยและติดต่อสอบถามการให้บริการ
ง่ายขึ้น 

2. การใหบ้ริการท่ีดี มีคุณภาพ และคุม้ค่าเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอในการใหบ้ริการ 
3. มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถและการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบเหมาะสม 
4. มีระบบการจดัเก็บขอ้มูล  การจดัการดา้นการตลาด  การบริหารเงิน และการบญัชี ท่ี

สามารถประเมินประสิทธิภาพและวดัประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
5. มีการปรับปรุงพฒันารูปแบบการใหบ้ริการใหต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่สมอ 
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6.13 นโยบายในการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 

1. มีการแบ่งเงินปันผลใหหุ้น้ส่วนทุก ๆคน โดยยดึหลกัในการถือครองหุน้ส่วน 
2. หลงัจาก  2 ปี  เป็นตน้ไปหุน้ส่วนทุกคนจะไดรั้บโบนสั เพิ่มขึ้น 

6.14 แผนด าเนินการอ่ืนของธุรกจิ 

               แผนการขยายกิจการ เพื่อเพิ่มฐานลูกคา้ใหม้ากขึ้นจากเดิมโดยจะเนน้การจดัตั้งสถานท่ีการ

ใหบ้ริการท่ีใกลก้บัคอนโด อพาร์เมนท ์หอ้งเช่า หรือบริเวณท่ีมีผูค้นอาศยัอยูจ่  านวนมาก 

7.  แผนการตลาด    

    7.1 เป้าหมายทางการตลาด 

1. มุ่งสร้างธุรกิจความงามใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
2. ท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 40% รู้จักร้าน บิวต้ี เฟส มากขึ้นในฐานะร้าน

บริการดา้นความงามท่ีใหบ้ริการดีท่ีสุด 
3. มีอตัราส่วนจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านบิวต้ี เฟสไม่ต ่ากวา่ 15% 

  7.2 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 

1. กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา  กลุ่มบุคคลท างาน ท่ีมีความช่ืนชอบในเร่ืองความสวยความงาม 
 7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 

         7.3.1  กลยุทธ์ด้านการบริการ 

   รายละเอยีดการบริการ  

1. บริการนวดหน้าด้วยเคร่ือง cryo 

เป็นการนวดหน้าด้วยความเย็นจากเคร่ิง cryo ท่ีมีความเย็น 5 องศา โดยคิด

ค่าบริการท่ี 350 บาท ต่อ 1 คร้ัง 

2. บริการมาร์คหน้า  
 เป็นบริการมาร์คหนา้ท่ีแยกออกมาจากการท าหนา้เพื่อเพิ่มยอดขายให้กบัทางร้าน

และเป็นตวัเลือกใหลู้กคา้เพิ่ม โดยคิดค่าบริการท่ี 100 บาท ต่อ 1 คร้ัง 
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3.บริการสปาหน้า(นวดหน้าด้วยมือ) เป็นการบริการเพิ่มตวัเลือกใหก้บัลูกคา้ท่ีช่ืนชอบการนวดหนา้
ดว้ยมือ เป็นการสปาผิวหนา้เพิ่มการผอ่นคลาย โดยคิดค่าบริการท่ี 350 บาท ต่อ 1 คร้ัง 
 

7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 

มีการก าหนดราคาโดยการเปรียบเทียบกับราคาคู่แข่งในระดับที่ราคาถูกกว่า เพราะเรา

ค านึงถึงรายไดข้องกลุ่มเป้าหมาย แต่เชื่อว่าลูกคา้ก็สามารถยอมรบัไดเ้พราะเรามีบริการเสริม

ใหก้บัลกูคา้และท าใหล้กูคา้มีความรูส้กึที่คุม้ค่ากบัราคาที่จ่ายไป 

บรกิาร ค่าบริการ  

บรกิารนวดหนา้ดว้ยเครื่อง cryo  350 บาท 

บรกิารมารค์หนา้ 100 บาท 

บรกิารสปาหนา้ 350 บาท 

  

  ลูกคา้ส่วนใหญ่มกัจะเลือกบริการนวดหนา้ดว้ยเคร่ือง cryo มาเป็นอนัดบัแลก 

รองลงมาจะเป็นกานท าสปาหนา้ และ มาร์คหนา้ 

การช าระเงนิ 

ลกูคา้สามารถช าระเป็นเงินสด หรือ โอนช าระเงินผ่านบญัชีธนาคารของทางรา้น (โดยไม่มี

ขัน้ต ่า) ไดต้ามบญัชีธนาคารของทางรา้นบิวตี ้เฟส   ดงันี ้

                  1702659371 

                   0113740280 

             7.3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
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ธุรกิจตั้งงอยุใ่นบรเิวณใกลท้ี่พกั คอนโด อาพาสเมน้ สถานศกึษา เป็นแหลง่ที่อยู่อาศัย ของกลุ่มคน

ท า งาน นกัเรียนนกัศึกษาที่ชื่นชอบความสวยความงาม การเจาะกลุ่มตลาดตรงส าโรงอาจท าให้

ยอดขายเพิ่มมากขึน้เพระมีที่พกัอาศยัค่อนขางมาก  

สถานทีบ่ริการ 1988 / 7 หมู่7 ต าบล ส าโรงเหนือ อ าเภอ เมือง จงัหวดั สมทุรปราการ 10270  

ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ลูกคา้สา รมจพาองคิวและสอบถามขอ้มูลการใหบ้ริการได ้ตาม

ช่องทางหลกใันหนา้เพจ Facebook : บิวตีเ้ฟส หรือ Li n e :  บิวต้ีเฟส  

ช่องทางการติดต่อออนไลน์์ 

 

7.3.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 

รา้น บิวตี ้เฟส (Beauty face) เป็นรา้นที่เพิ่งเปิดตวัขึน้ไดไ้ม่นาน  โดยทางรา้นมีการสง่เสริม
การขายดว้ยการท าบตัรสะสมแตม้ การประชาสมัพนัธผ์่านทาง Social Media และการจดัโปรโมชั่น
ใหก้บัลกูคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการใหลู้กคา้เกิดการซือ้ซ  า้ ซือ้บ่อย และตอ้งการใหลู้กคา้
ติดหรอืจงรกัภกัดีต่อแบรนดข์องเรา   
1.   การท าบตัรสะสมแตม้ ครบ 10 ครัง้ รบัมารค์หนา้ฟรี 1 ครัง้ 

 

 

 

ยกเว้น การไดบ้ตัรสะสมแตม้จะไม่รวมการมาร์คหนา้ 
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2.. ประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทาง Social Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Line: บิวตีเ้ฟส                                                          Facebook: บิวตีเ้ฟส 
 
7.3.5 กลยุทธ์ด้านบุคลากร  

 ธุรกิจดา้นความงาม รา้นบิวตีเ้ฟส เป็นธุรกิจบรกิารทีเนน้ในเรื่องของการบรกิาร 
ความตรงต่อเวลา และสิ่งที่ส  าคัญที่สุดคือ ความอดทนและความซื่อสัตย ์ซึ่งพนักงานจะตอ้งมี
คณุลกัษณะดงันี ้

1. มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
2. มีพืน้ฐานความรูห้รือมีประสบการณใ์นการนวดหนา้เป็นหลกั  
3. มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี ยิม้แยม้แจ่มใสใหก้บัลกูคา้ 
4. รกังานบรกิาร 
5. มีความอดทน  
6. มีความซื่อสตัย ์สจุรติ  
7. มีความรบัผิดชอบ 
8. ตรงต่อเวลา 
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7.3.6 กลยุทธด์้านกระบวนการบริการ 
ขั้นตอนการนวดหน้าด้วยเคร่ือง Cryo  สปาหน้า และ มาร์คหน้า 

ขัน้ตอนการซกั อบ รีด 
1. กล่าวทกัทาย สวสัดีค่ะ กบัลูกคา้ 
2. เก็บผมดว้ยผา้ขนหน ูท าความสะอาดผิวหนา้โดยใชส้  าลีเย็นที่เตรียมมา 
3. ลงเจลส าหรบัเครื่อง Cryo เจลเย็นบนใบหนา้ลกุคา้ไดเ้ลย 
4. หลงัจากนวดหนา้เสรจ็ใชส้  าลีเย็นที่เตรียมไวเ้ช็คเนือ้เจลออกใหส้ะอาด 
5. ลงครีมบ ารุง 
6. ลงครีมกนัแดด 

7.3.7 กลยุทธ์ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ  
เน่ืองจากทางร้านเป็นร้านบริการแบบเดริเวอร่ี ดงันั้นทางร้านจึงเนน้ไปในเร่ืองการดูแลท าความ

สะอาดอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ให้สะอาด เป็นระเบียบ และการแต่งกายของพนกังาน เพื่อสร้าง
การจดจ าท่ีดีใหก้บัลูกคา้เรียกใชบ้ริการคร้ังต่อไป 
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1. แผนการบริการ 

8.1 สถานประกอบการในการบริการ 

ท่ีตั้งสถานท่ี 1988/7.7 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

หมายเลขโทรศพัท ์091-7388052 มิ้ว , 096-3502922 สนุ๊ก 

2. สถานท่ีด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางไปปากน ้า 

รา้นบิวตีเ้ฟส 1988/7 ม.7 ต.ส าโรงเหนือ 

 อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270  

BTS แบริ่ง 

ซอยสขุมุวิท  107 

แบริ่งซอย 6 
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8.2  อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการบริการ 

ล าดับ รายการ การใช้งาน จ านวน ราคาทุน อายุ 

1. เคร่ืองcryo ใชส้ าหรับนวดหนา้ดว้ยความเยน็ 1 1,200 6 เดือน 

2. เคร่ืองพ่นไอน ้า ใชพ้่นไอน ้าขั้นตอนสปาหนา้ 1 500 6 เดือน 

3. ถว้ยยางตีมาร์ค ใชตี้ผงมาร์คหนา้ 4 100 5 เดือน 

4. ถว้ยครีม ใชส้ าหรับใส่ครีมท าหนา้ 6 120 5 เดือน 

5. ไมพ้าย ใชเ้กล่ียเจลและตีผงมาร์ค 4 120 3 เดือน 

6 แปรงพูกนั ใชป้้ายครีมลงบนใบหนา้ 9 300 3 เดือน 

7 ผา้ขนหนู ใชเ้ก็บผมแลพเช็ดมือ 12 500 4 เดือน 

8 ถาดใส่อุปกรณ์ ใส่อุปกรณ์ท าหนา้ 6 120 1 ปี 
 

     
 

รวม              2,900  

 

8.3 ข้อมูลบริการ 

จ านวนหน่วยบรการสูงสุด หน่วย 50 คน 

อตัราการท างานบริการ หน่วย 26วนั/เดือน 

เป้าหมายจ านวนหน่วยบริการ หน่วย 1,300คน/เดือน 

เป้าหมายจ านวนหน่วยบริการ หน่วย 15,600คน/ปี 

เวลาการบริการต่อวนั หน่วย 480 นาที/8 ชัว่โมง 

จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการบริการ คน 3 คน 

อตัราค่าจา้งแรงงานท่ีใชใ้นบริการ บาท 300 /วนั 
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8.4 รายละเอยีดบุคลากรท่ีใช้ในการบริการ 

1. จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการต่อวนั 50 คน 

2. จ านวนวนัท่ีท างานต่อเดือน 26 วนั 

3. ภายใน 1 เดือนรับลูกคา้อยูท่ี่ 1,300 คน 

4. ภายใน 1 ปีรับลูกคา้อยูท่ี่ 15,600 คน 

 

8.5 ขั้นตอนการบริการ 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ท าหนา้ 

2. เก็บผมท าความสะอาดหนา้ลูกคา้ 

3. ลงเจล/นวดหนา้ลูกคา้ 

4. เช็ดหนา้ลูกคา้ใหส้ะอาด 

5. ทาครีมบ ารุงและกนัแดด 

6. เก็บอุปกรณ์กลบัท่ีพกั 
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 8.6 แผนผังกระบวนการบริการ 

 

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                  

                                                                                

                                                                                 

      

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัเตรียมอปุกรณท์ าหนา้ 

เก็บผมคลีนหน้าลูกค้า 

เช็ดหนา้ลกูคา้ใหส้ะอาด 

ลงเจล/นวดหนา้ ดว้ยเคร่ืองหรือมือ 

       ทาครีมบ ารุงและกนัแดด 

 

เก็บอปุกรณก์ลบัที่พกั 
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9. แผนการเงิน 

9.1   ประมาณการในการลงทุน 

ล าดั
บ 

รายการ ทุนเจ้าของ เงินกู้ยืม รวมมูลค่า 

1. เงินสด 60,000 40,000 100,000 
2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 รวมมูลค่าการลงทุนท้ังส้ิน 60,000 40,000 100,000 

 โครงสร้างทางการเงิน (เปอร์เซ็นต์)    

9.2   ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 

ล าดับ รายการ รายละเอยีด มูลค่า
ประมาณ 

1. ท่ีดิน   

2. อาคาร   
3. ส่วนตกแต่ง/ปรับปรุง   

4. อุปกรณ2์/เคร่ืองมือ เคร่ือง Cryo เคร่ืองพ่นไอน ้า และอุปกรณ์
อื่นๆ 

2,840 

5. เคร่ืองใช้ส านักงาน   

6. ยานพาหนะ รถยนต ์ 420,000 
7. สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ   

8. ทรัพยส์ินทางปัญญา   

 รวมมูลค่าทรัพยส์นิทีใ่ช้ในการ  422,840 
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9.3 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ป่ีท่ี1 ป่ีท่ี2 ปีท่ี3 
การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นของรายได ้- % - 5% 10% 
การเปล่ียนแปลงของราคาค่าบริการ - % - - - 
การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการบริการ - % - - - 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 1 - % - - - 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 2 - % - - - 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้าย 3 - % - - - 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการค านวณใน 1 ปี - วนั / เดือน               26 วนั / เดือน   
อตัราคิดลดกระแสเงินสด(Discount Rate) - %    
สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ    

    
 

9.4 นโยบายทางการเงิน 

รายการ ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
ระยะเวลาการใหเ้ครดิตค่าบริการ – วนั / เดือน    
ระยะเวลาเครดิตซ้ือสินคา้ - วนั / เดือน    
วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีขอกู ้(ถา้มี) – บาท    
วงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีขอกู(้ ถา้มี) – บาท    
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น - %    
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว - %    
นโยบายการตั้งส ารองเงินสดในกิจการ  50,000  
การใหผ้ลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ    
นโยบายทางการเงินอ่ืนๆ    

 

 หมายเหต ุ: การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายขึ้นอยูก่บัเศรษฐกิจของไทย 

 



 
 

  9.5 ประมาณการในการขายรายเดือน

รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่12 

จ านวนลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ             

นวดหนา้ดว้ยเคร่ืองcryo 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

มาร์คหนา้ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

สปาหนา้ 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

รวมจ านวนลูกคา้ 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

คา่บริการ (บาท/หน่วย)             

นวดหนา้ดว้ยเคร่ืองcryo 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

มาร์คหนา้ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

สปาหนา้ 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

ค่าบริการเฉล่ีย 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

รายไดจ้ากการบริการ (บาท)             

นวดหนา้ดว้ยเคร่ืองcryo 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 

มาร์คหนา้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

สปาหนา้ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 

รวมรายไดจ้ากการบริการ 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 

รวมรายไดส้ะสม (บาท) 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 

             

ลูกหน้ีการคา้ (บาท) - - - - - - - - - - - - 

             

เงินสดรับจากการบริการ (บาท) 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 51 
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9.6 ประมาณการรายได้จากการบริการ 

 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

จ านวนลูกค้าท่ีใช้บริการ (คน) 15,600 16,380 18,018 
         นวดหนา้ดว้ยเคร่ืองcryo 350 บาท 8,400 8,820 9,702 
         มาร์คหนา้คร้ังละ 100  บาท 2,400 2,520 2,772 
          สปาหนา้คร้ังละ 350 บาท 4,800 5,040 5,544 
รวมจ านวนลูกค้าท่ีใช้บริการ    

ค่าบริการ (บาท/หน่วย)    
นวดหนา้ดว้ยเคร่ืองcryo 350 บาท 350 350 350 

           มาร์คหนา้คร้ังละ 100  บาท 100 100 100 
           สปาหนา้คร้ังละ 350 บาท 350 350 350 

ค่าบริการเฉลีย่    

รายได้จากการบริการ (บาท)    
นวดหนา้ดว้ยเคร่ืองcryo 350 บาท 2,940,000 3,087,000 3,395,700 

           มาร์คหนา้คร้ังละ 100  บาท 240,000 252,000 2,777,200 
           สปาหนา้คร้ังละ 350 บาท 1,680,000 1,764,000 194,0400 
รวมรายได้จากการบริการ    

    
    
    
ประมาณการลูกหนีก้ารค้า    
-  ขายดว้ยเงินสด    
-  ขายดว้ยเงินเช่ือ (เครดิตการคา้) - - - 
-  ระยะเวลาใหเ้ครดิตการคา้ (วนั/เดือน) - - - 
ลูกหนีก้ารค้ารวม (บาท) - - - 
    
    
เงินสดรับจากการบริการ (บาท) 4,860,000 5,103,000 5,613,300 
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9.7 ประมาณการต้นทุนสินค้าท่ีซ้ือมาเพ่ือขายสินค้า  

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

จ านวนสินค้าซ้ือมาในการบริการ (หน่วย)    
ผลิตภณัฑน์วดหนา้เจลเยน็ (กระปุก) 35 37 41 

            ผงมาร์คหนา้ทองค า (แพค็) 48 51 57 
            ผลิตภณัฑส์ปาหนา้ (หลอด) 40 42 47 
            ครีมกนัแดด (กระปุก) 26 28 31 

            ครีมบ ารุงหนา้ (กระปุก) 26 28 31 
            ส าลีแผน่ (ลงั) 65 69 76 
ราคาต่อหน่วยของสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการ (บาท)    

ผลิตภณัฑน์วดหนา้เจลเยน็ (กระปุก) 1,080 1,134 1,247.4 
            ผงมาร์คหนา้ทองค า (แพค็) 1,500 1,575 1,732.5 
            ผลิตภณัฑส์ปาหนา้ (หลอด) 600 630 693 
            ครีมกนัแดด (กระปุก) 600 630 693 
            ครีมบ ารุงหนา้ (กระปุก) 1,200 1,260 1,386 
            ส าลีแผน่ (ลงั) 360 378 415.8 
ต้นทุนสินค้าซ้ือมาในการบริการ (บาท)    

ผลิตภณัฑน์วดหนา้เจลเยน็ (กระปุก) 21,000 23,310 28,413 
            ผงมาร์คหนา้ทองค า (แพค็) 72,000 80,325 98,752.5 
            ผลิตภณัฑส์ปาหนา้ (หลอด) 43,200 47,628 58,627.8 
            ครีมกนัแดด (กระปุก) 15,600 17,640 21,483 
            ครีมบ ารุงหนา้ (กระปุก) 31,200 35,280 42,966 
            ส าลีแผน่ (ลงั) 23,400 26,082 31,600.8 

รวมต้นทุนสินค้าซ้ือมาเพ่ือการบริการ (บาท) 206,400 230,265 281,843.1 

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

เจ้าหนีก้ารค้าสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการรวม - - - 

เงินสดจ่ายค่าบริการและสินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการ 206,400 230,265 281,843.1 
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9.8 ประมาณการต้นทุนการบริการและต้นทุนขาย 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ต้นทุนค่าบริการ (บาท)    
ค่าแรงงาน / พนกังานในการบริการ 280,800 294,840 324,324 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปซ้ือมาเพื่อบริการ 206,400 230,265 281,843.1 
ค่าไฟฟ้าในการบริการ    
ค่าน ้าประปาในการบริการ    
ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการบริการ    
ค่าโทรศพัทส่์วนตวัเดือนละ 500 บาท 6,000 6,300 6,930 
ค่าขนส่งสินคา้เพื่อบริการเดือนละ 2,000 บาท 24,000 25,200 27,720 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ในการบริการ    
รวมต้นทุนการบริการ 517,200 556,605 640,817.1 

ค่าเส่ือมราคาในการบริการ (บาท)    

         ค่าเส่ือมราคาอาคารในการบริการ    
         ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบริการ 592 592 592 
         ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ    
รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการบริการ 592 592 592 

    

รวมต้นทุนการผลิตสินค้าทั้งส้ิน    
+ บวก   วัตถดิุบคงเหลือต้นงวด - - - 

- หัก      วัตถดิุบคงเหลือปลายงวด - - - 

+ บวก   สินค้าซื้อมาเพ่ือ บริการคงเหลือต้นงวด - - - 
 - หัก    สินค้าซ้ือมาเพ่ือบริการคงเหลือปลายงวด - - - 
+บวก  สินค้าระหว่างท าคงเหลือต้นงวด - - - 
- หัก    สินค้าระหว่างท าคงเหลือปลายงวด - - - 
+ บวก สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือต้นงวด - - - 
- หัก   สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด - - - 
    
รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท) 517,792 557,197 641,409.1 
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9.9 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท)    
เงินเดือนบุคลากร 228,00 239,400 263,340 
ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการบุคลากร 20,00 21,000 23,100 
ค่าใชจ่้ายส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าส่วนส านกังาน 800 บาท/เดือน 9,600 10,080 11,088 
ค่าใชจ่้ายน ้าประปาส่วนส านกังาน 300 บาท/เดือน 3,600 3,780 4,158 
ค่าใชจ่้ายโทรศพัท,์ โทรสาร 500 บาท/เดือน 6,000 6,300 6,930 
ค่าใชจ่้ายแบบพิมพ ์เอกสาร - - - 
ค่าใชจ่้ายวสัดุส้ินเปลืองส านกังาน - - - 
ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ - - - 
ค่าธรรมเนียมราชการ - - - 

ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการออกงานแสดงสินคา้ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการส่งสินคา้ 12,000 12,600 13,860 
ค่าใชจ่้ายคอมมิชชัน่จากการขาย - - - 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่างประเทศ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระดอกเบ้ียเงินกู ้ - - - 
ค่าใชจ่้ายในการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็อ่ืนๆ - - - 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 279,200 293,160 322,476 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการขาย - - - 
ค่าเส่ือมราคาอาคารส่วนส านกังาน - - - 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เคร่ืองใชส่้วนส านกังาน 568 568 568 
ค่าเส่ือมราคายาพาหนะ 21,000 21,000 21,000 
รวมค่าเส่ือมราคา 21,568 21,568 21,568 
    
รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย 300,768 314,728 344,044 
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9.10 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

รายได้    

       รายได้จากการบริการ 4,860,000 5,103,000 5,613,300 

       รายได้อ่ืน    
รวมรายได้ 4,860,000 5,103,000 5,613,300 

    

       หัก – ต้นทุนขาย 517,792 557,197 641,409.1 

    

ก าไรขั้นต้น 4,342,208 4,545,803 4,971,890.9 

    

         หัก – ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 300,768 314,728 344,044 

    

ก าไรจากการด าเนินการ 4,041,440 4,231,075 4,627,846.9 

    
           หัก – ดอกเบีย้จ่าย    
    
ก าไรก่อนหักภาษ๊เงินได้นิติบุคคล 4,041,440 4,231,075 4,627,846.9 

    

หักภาษี – เงินได้นิติบุคคล 606,216 634,661.25 694,177.03 

    

ก าไรสุทธิ 3,435,224 3,596,413 3,933,669.87 

    

           หัก – เงินปันผลจ่าย    
           ก าไรสะสม        - 3,435,224 1,611,89.75 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ์ต่อหุ้น 3,435,224 161,189.75 3,772,480.12 

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น    
    
ก าไรสุทธิ์ของหุ้น 34.35 16.12 37.72 
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9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

ราการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนินการ    
        เงินสดรับจากการบริการ 4,860,000 5103,000 5,613,300 
        เงินสดรับจากรายไดอ่ื้น    
        เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการบริการ 517,792 557,197 641,409.1 
        เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายการบริการและการขาย 300,768 314,728 344,044 
        เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ    
        เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 606,216 634,661.25 694,177.03 
 กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนินการรวม 3,435,224 3,596,413.75 3,933,669.87 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุน    
       เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ดิน    
       เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยอุ์ปกรณ์ 2,840   
       เงินสดจ่ายค่าการลงทุนในสินทรัพยร์ถยนต ์ 420,000   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุนรวม 422,840   
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน    
       เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน    
       เงินสดรับจากการออกหน้ีสิน    
       เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียระยะสั้น    
       เงินสดจ่ายค่าช าระเงินกูร้ะยะสั้น    
        เงินสดจ่ายค่าช าระเงินกูร้ะยะยาว    
        เงินสดจ่ายปันผล    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหาเงินร่วม    

กระแสเงินสดสุทธิ    
        บวก +  กระแสเงินสดตน้งวด    

        กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 3,012,384 3,596,413.75 3,933,669.87 
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9.12 ประมาณการงบดุล 

ราการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
       สินทรัพย์    

       สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร 573,448 692,656 807,904 
ลูกหน้ีการคา้    
สินคา้คงเหลือ    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน    
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ    
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 100,000   

        รวมสินทรัพย์ 673,448 692,656 807,904 

    

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หน้ีสินหมุนเวียน    
เงินกูร้ะยะสั้น    
เจา้หน้ีการคา้    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน    
    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    
เงินกูร้ะยะยาว    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน    

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว    
ส่วนเกิน (ต ่า)กวา่ทุน  48,304 753,213 

ก าไร ขาดทุน สะสม  740,960 54,691 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 692,656   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 692,656 692,656 807,904 
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9.13 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

ราการวิเคราะห์ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
การวัดสภาพคล่องทางการเงนิ    
อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน  (เท่า)    
อตัราส่วนสินทรพัยค์ล่องตวั (เทา่)    
การวัดประสทิธิภาพการใช้ทรัพยส์ิน    
อตัราหมนุเวียนของลกูหนี ้(รอบ)    
อตัราหมนุเวียนของสินคา้ (รอบ)    
ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (วนั)    
อตัราหมนุสินทรพัยถ์าวร (รอบ)    
อตัราหมนุสินทรพัยร์วม (รอบ)    
การวัดควาทสามารถในการช าระหนี ้    
อตัราส่วนหนีสิ้นของสินทรพัย ์    
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อตน้ทนุ    
อตัราส่วนแห่งความสามารถในการช าระหนี ้    
การวัดความสามารถในการบริหารงาน    
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์(ROA)    
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ( ROE)    
อตัราก าไรขัน้ตน้ (เปอรเ์ซ็นต)์ 73.73% 126.26% 73.73% 
อตัราก าไรจากการด าเนินการ (เปอรเ์ซ็นต)์ 54.79% 110% 56.51% 
อตัราก าไรสทุธิ (เปอรเ์ซ็นต)์ 46.57% 93.57% 88.03% 
ข้อมูลทางการเงนิจากการลงทุน    
ผลก าไรต่อหุน้ (Earnings per Share) 6.67 7.40 0.54 
มลูค่าหุน้ทางบญัชี (Book Value) 10 10 10 
มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (Net Present Value)    
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR)    
ระยะเวลาคืนทนุ    
หมายเหต ุ
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10.  แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ล าดับ ลกัษณะปัญหาหรือความเส่ียง ผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1 คู่แข่งเพิ่มมากขึ้น ท าใหธุ้รกิจสูญเสียส่วนแบ่ง
การตลาดท่ีคาดจะไดรั้บไป
บางส่วน 

เพิ่มรูปแบบของการบริการให้
ดียิง่ขึ้นอยูเ่สมอ เพื่อรักษา
ลูกคา้เก่าและดึงดูดกลุ่มลูกคา้
ใหม่ 

2 ลูกคา้รู้จกันอ้ยเพราะร้านเปิด
ใหม่ 

ท าใหธุ้รกิจอาจขาดทุนได ้ เพิม่การประชาสัมพนัธ์ผา่น
ช่องทาง Social media 
(Facebook , Line)  

3 มีพนกังานไม่เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

ท าใหก้ารบริการลูกคา้ล่าชา้
และอาจท าใหเ้สียลูกคา้ไป
บางส่วน 

รับสมคัรพนกังานเพิ่มท่ีมี
ความช านาญในการนวดหนา้ 
และ ท าสปาหนา้ได ้



 
 

บทที่ 4 

ผลการด าเนินโครงการ 

นาวสาวนฤมล เหลก็จีน 

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 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 1  

14 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 2  
15 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 3  
21 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 4  
22 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 5  
25 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 6  
28 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 7  
30 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 8  
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นาวสาวนฤมล เหลก็จีน 

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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นาวสาวศิรภัทรศร ค าน้อย 

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 ารายการอุปกรณ์ท่ีซ้ือ  
2 ต.ค 62 ทดลองการลงพื้นท่ีขาย  
7 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 1  

14 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 2  
15 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 3  
21 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 4  
22 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 5  
25 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 6  
28 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 7  
30 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 8  
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นาวสาวศิรภัทรศร ค าน้อย 

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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ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
โครงการธุรกจิบริการร้าน บิวตีเ้ฟส 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจบริการสร้างรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

 
ทุนในการด าเนินงาน    9,700 บาท 
หกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และออกบริการคงเหลือ            6,840 บาท 
 

  แบ่งก าไรใหส้มาชิกเท่าๆ กนั ดงัน้ี   
         1.นางสาวนฤมล เหลก็จีน               4,104     บาท 
         2.นางสาวศิรภทัรศร ค านอ้ย    2,736 บาท



 
 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการร้าน บิวตีเ้ฟส 

ว/ด/ป 
รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
7 ก.ค.62 จดัสรรคง์บประมาณจากสมาชิกกลุ่ม 2 คน 50,000 100,000 - - - - - 100,000 
18 ก.ค.62 จ่ายค่าเอกสารอนุมติัโครงการคร้ังท่ี 1 - - - 1 ชุด - 40 - - 99,660 
24 ก.ค.62 จ่ายค่าเอกสารอนุมติัโครงการคร้ังท่ี 2 - - - 1 ชุด - 40 - - 99,620 
1 ส.ค.62 จ่ายค่าเอกสารอนุมติัโครงการคร้ังท่ี 3 - - - 1 ชุด - 40 - - 99,580 
8 ส.ค.62 เตรียมเอกสารน าเสนองานคร้ังท่ี 1 - - - 3 ชุด - 200 - - 99,380 
23 ก.ย.62 ซ้ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นโครงการ - - - - - - - - - 

 1.เคร่ือง Cryo - - - 2 เคร่ือง 2,000 4,000 - - 95,380 

 2.เคร่ืองพ่นไอน ้า - - - 1 เคร่ือง 500 500 - - 94,880 
 3.ถว้ยยางตีมาร์ค - - - 4 ถว้ย 50 200 - - 94,680 
 4.ถว้ยแกว้ส าหรับใส่ครีม - - - 5 ถว้ย 50 250 - - 94,430 
 5.ไมพ้าย - - - 1 โหล 350 350 - - 94,080 
 6.แปรงพู่กนั - - - 1 ชุด 300 300 - - 93,780 
 7.ผา้ขนหนู - - - 10 ผืน 30 300 - - 93,480 
 8.ถาดวางอุปกรณ์ - - - 2 ถาด 50 100 - - 93,380 

25 ก.ย.62 ซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นโครงการ - - - - - - - - - 
รวม      
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการร้าน บิวตีเ้ฟส 

ว/ด/ป 
รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
 ยอดท่ียกมา - - - - - - - - - 
 1.เจลเยน็ส าหรับเคร่ือง Cryo - - - 2 กระปุก 150 300 - - 93,080 
 2.ผงมาร์คหนา้ - - - 5 ห่อ 100 500 - - 92,580 
 3.ครีมนวดหนา้ - - - 1 ขวด 200 200 - - 92,380 
 4.สครับมะเขือเทศ - - - 1 ขวด 200 200 - - 92,180 
 5.คลีนซ่ิงมิลด ์ - - - 1 ขวด 250 250 - - 91,930 
 6.โทนเนอร์ - - - 1 ขวด 350 350 - - 91,580 
 7.ครีมบ ารุงผิวหนา้ - - - 1 ขวด 100 100 - - 91,480 
 8.ครีมกนัแดด - - - 2 หลอด 100 200 - - 91,280 
 9.ส าลีแผน่ - - - 1 ห่อ 50 50 - - 91,230 
 10.ทิชชู - - - 2 ห่อ 25 50 - - 91,180 

25 ก.ย.62 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ - - - - - - - - - 
 ค่าโฆษณาตามช่องทางต่างๆ - - - - - 3,000 - - 88,180 

7 ต.ค.62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 1 10 คน 350,350 2,750 - - - - - 90,930 
 นวดดว้ยเคร่ือง, มาร์คหนา้,สปาหนา้  100        

รวม      

67 



 
 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการร้าน บิวตีเ้ฟส 

ว/ด/ป 
รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
 ยอดยกมา - - - - - - - - 90,930 

14 ต.ค.62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 2  15 คน 350,350 3,750 - - - - - 94,680 
 นวดดว้ยเคร่ือง, มาร์คหนา้,สปาหนา้  100  - - - - - - 

15 ต.ค.62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 3 25 คน 350,350 7,500 - - - - - 102,180 
 นวดดว้ยเคร่ือง, มาร์คหนา้,สปาหนา้  100  - - - - - - 

21 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 4 25 คน 350,350 7,000 - - - - - 109,180 
 นวดดว้ยเคร่ือง, มาร์คหนา้,สปาหนา้  100  - - - - - - 

22 ต.ค 62 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 5 20 คน 350,350 4,500 - - - - - 113,680 
 นวดดว้ยเคร่ือง, มาร์คหนา้,สปาหนา้  100  - - - - - - 
 ซ้ือวตัถุดิบเพิ่ม          
 เจลเยน็ส าหรับเคร่ือง Cryo - - - 2 กระปุก 150 300 - - 113,380 
 ผงมาร์คหนา้ - - - 5 ห่อ 100 500 - - 112,880 
 ส าลีแผน่, ทิชชู - - - 1,2 ห่อ 50,25 100 - - 112,780 
 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 6 20 คน 350,350 6,250      119,030 
 นวดดว้ยเคร่ือง, มาร์คหนา้,สปาหนา้  100        

รวม      
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บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โครงการธุรกจิบริการร้าน บิวตีเ้ฟส 

ว/ด/ป 
รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน จ านวนหน่วย @ จ านวนเงิน 
 ยอดยกมา          
 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 7 15 คน 350,350 4,000 - - -   123,030 
 นวดดว้ยเคร่ือง, มาร์คหนา้,สปาหนา้  100   -     
 ใหบ้ริการนวดหนา้ คร้ังท่ี 8 20 คน 350,350 6,000 - - -   129,030 
 นวดดว้ยเคร่ือง, มาร์คหนา้,สปาหนา้  100   -      

9 ธ.ค 60 ซ้ืออุปกรณ์จดังาน ATC นิทรรศน์ - - - 1 ชุด  -  350    128,680  
15 ธ.ค 60 ค่าเช่าสถานท่ีงานATC - - - 1 วนั - 50   128,630  

 บริการลูกคา้งาน ATC - - - - - - - - -  
 ค่าเอกสารแบบสอบถาม - - - 100 ชุด 1 100   128,530  

15 ม.ค 61 ปร๊ินเอกสารบทท่ี4-5 - - - 10 แผน่ 2 20   128,510 
 ปร๊ินเอกสารภาคผนวก - - - 3 แผน่ 3 60   128,450 

15 ก.พ.62 ค่าเขา้เล่ม - - - 1 เล่ม 200 200   128,250 
 ค่าพิมพเ์อกสารรวมเล่ม - - - 1 เล่ม  3,000   125,250 
 ค่าแผน่ซีดี+ปก - - - 1 แผน่ 40 40   125,210 

รวม        125,210 
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บทที่5 

สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 โครงการธุรกิจบริการ ร้าน Beauty Face ตั้งร้านตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2561 ท่ี 1988/7 ม.7 

ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ปฏิบัติการบริการจ านวน 8 คร้ัง ผลการด าเนิน

โครงการ ลงทุน 10,000 บาท เม่ือหกัค่าใชจ่้ายตามท่ีออกใหบ้ริการแลว้เหลือเงินทั้งสิน 23,625 บาท 

แบ่งเงินคืนใหก้ลบัสมาชิกคนล่ะ 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(อาจารย์

ท่ีปรึกษาโครงการนิเทศการใหบ้ริการ) 
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 + บญัชีรายรับ

รายจ่าย + 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 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

1. สินคา้บางแบบมีจ านวนจ ากดั ท าให้ลูกคา้ตอ้งเปล่ียนแบบสินคา้ ท าให้ไม่ตรงตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ 

2. ในการด าเนินงาน งบประมาณในการลงทุนอาจเพิ่ม ไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนดา้น

งบประมาณ 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันา 

1. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้านโดยการแจกนามบตัรให้แก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

ท่ีร้านและโปรโมทร้านผา่นทาง Facebook, IG , Line 

2. การเอาใจลูกคา้เพิ่มจ านวนแบบของสินคา้ให้มากขึ้นเพื่อท่ีจะไดต้รงตามตอ้งการ

ของลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการกบัทางร้านและเพิ่มแบบใหม่ๆให้มีความทนัสมยัมาก

ยิง่ขึ้น 
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ภาคผนวก  ก โครงการ 
- แบบน าเสนอขออนุมัตโิครงการ 
- บันทึกเข้าพบที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ
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แบบน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ภาคเรียนที่ 1-2  ปีการศึกษา 2562 

 
ช่ือโครงการ  บิวต้ีเฟส (Beauty Face)  
ระยะเวลาการด าเนินงาน มิถุนายน  2562 – กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานท่ีการด าเนินงาน    บา้นเลขท่ี 1988/7 หมู่ 7 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 9,700  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.  นางสาวนฤมล เหลก็จีน             รหสัประจ าตวั  40916  ปวส.2/26 
2.  นางสาวศิรภทัรศร ค านอ้ย  รหสัประจ าตวั 40975  ปวส.2/26 

 

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

                   (นางสาวนฤมล เหลก็จีน)   ........./........./........ 
     

ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมโครงการ 
  
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................         .......................................................................................... 
 
..........................................................................................    ......................................................................................... 
 
ลงช่ือ....................................................................          ลงช่ือ.................................................................... 
         (อาจารย์วิชยุตม์ ศรีสะอาด) ....../...../.....                      (อาจารย์ธัญสญา ธรรมิสกุล ) ...../....../.....  
 

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

(อาจารย์วงค์เดือน  ประไพวัชรพนัธ์) ......./......./....... 
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ช่ือโครงการ        บิวต้ีเฟส (Beauty Face)  
แผนงาน   นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด  โครงการกลุ่มธุรกิจบริการ 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย ์วิชยตุม ์ศรีสะอาด 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  วงคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นางสาวนฤมล  เหลก็จีน   ประธานโครงการ 
2. นางสาวศิรภทัรศร ค านอ้ย    รองประธานโครงการ 

 
หลกัการและเหตุผล 
 

 จากสภาพสังคมในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเร่ืองความสวยความงามกนัมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ หนา้ผม ตอ้งดูดีตามแฟชัน่ตลอดกาลเวลาท่ีเปล่ียนไปตามความงามเป็นท่ีนิยม
กันมากอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นผู ้ชายผูห้ญิงมักหันมาดูแลสุขภาพผิวหน้าตัวเองมากท าให้
พฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละวนัตอ้งมีการปรับเปล่ียนและการเขา้ใชบ้ริการร้านเสริมความงามอีกดว้ย
ท าให้สถาบนัเป็นท่ีนิยมและมีผูค้นสนใจกนัอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบนัหน่ึงในนั้นคือร้านท า
หน้าไม่ว่าจะเป็น นวดหน้า สปาหน้า ขดัผิวหน้ าหรือเติมวิตามินเขา้สู่ผิวหน้าการยกกระชับผิวท่ี
ทนัสมยั โดยการใช้อุปกรณ์คุณภาพ และ ผลิตภณัฑ์ท่ีได้มารตฐานท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ท าให้ลูกคา้พึงพอใจทั้งเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ท่ีได้ผลลพัธ์รับหลงัการใช้
บริการ และ การบริการหลงัการขายยิ่งท าให้ธุรกิจความงามเป็นท่ีนิยมบอกต่อกนัมาเร่ือย ๆจึงมี
ความส าคญัอยา่งมากในดา้นการดูแลใหบ้ริการลูกคา้เป็นอยา่งดี 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าเลง็เห็นกลุ่มตลาดโลกผูค้นท่ีใหค้วามใส่ใจและสนใจธุรกิจการท าหนา้น้ี 
จึงมองเห็นโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการลงทุนท าธุรกิจประเภทดา้นการเสริมความงามโดย
อาศยัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ท าเลท่ีตั้ง ราคาการใหบ้ริการ การบริกา และ การสร้างจุดขายโดยการท า
เดริเวอร่ีซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง และ สามารถสร้างความแตกต่างในสายตา ความสะดวกสบายท่ี
ผูบ้ริโภคเลง็เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากปัจจยัเหล่าน้ีท าใหเ้กิดธุรกิจ ร้านเสริมความงามบนใบหนา้ ท่ีมี
ช่ือวา่ บิวต้ีเฟส(Beauty Face)ทางคณะผูจ้ดัท ามีความมัน่ใจท่ีจะบริหารธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ 
ในความงามมากท่ีสุด 
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วัตถุประสงค์ 
4. เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของวิชาโครงการ 
5. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการบริการสร้างรายไดร้ะหวา่งการศึกษา 
6. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
 

กลุ่มเป้าหมาย 
3. ขายบริการใหเ้กินเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
4. กลุ่มวยัรุ่นและวยัท างานท่ีรักสวยรักงาม 
 

วิธีการด าเนินการ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

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

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ 
1. จดัซ้ือวตัถุดิบ  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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ขั้นตอนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ปี 2562 ปี 2563 

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

1. เตรียมคิดรูปแบบธุรกิจบริการ         

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน และ
จดัสรรงบประมาณ 

        

3. ร่างโครงการเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการ 

        

4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ีท่ีจะท า
ธุรกิจขายสินคา้ 

        

5. จดัท าแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์และการ
ส่งเสริมการตลาด 

        

6. ลงมือปฏิบติังานตามแผนงานและขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีวางไว ้

       

7. สรุปผลการปฏิบติังาน         

8. ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน         

 
 
วัน เวลา สถานที่ 
 
 เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ กรกฎาคม 2562 ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
สถานท่ีปฏิบติังาน 1988/7 หมู่ 7 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
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งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณในการลงทุน เป็นเงิน  9,700  บาท 
1.   วัตถุดิบ 

เจลเยน็ส าหรับเคร่ือง Cryo       300  บาท 
ผงมาร์หนา้         500  บาท 
ครีมนวดหนา้                      200  บาท 
สคบัมะเขือเทศ         200  บาท 
คลีนซ่ิงมิลค ์         250  บาท 
โทนเนอร์                                                                                   350 บาท 
ครีมบ ารุงผิวหนา้                                                                       100  บาท 
ครีมกนัแดด                                                                               200  บาท 
ส าลีแผน่                                                                                      50  บาท 
ทิชชู                                                                                             50  บาท 

2.   อุปกรณ์ 
เคร่ือง Cryo       2,000  บาท 
เคร่ืองพ่นไอน ้า         500  บาท 
ถว้ยยางตีมาร์ค         200  บาท 
ถว้ยแกว้ส าหรับใส่ครีม                    250  บาท 
ไมพ้าย                                                                                       350  บาท 
แปรงพูกนั                                                                                 300  บาท 
ผา้ขนหนู                                                                                   300  บาท 
ถาดวางอุปกรณ์                                                                         100  บาท 

3.   เบ็ดเตลด็ 
ค่าเคร่ืองแบบพนกังาน                               500   บาท 
ค่าโฆษณา ส่ือโฆษณาทางเพจ                            3,000  บาท 
 
รวม                 9,700   บาท 
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การติดตามผลและการประเมิน 
4.  แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของลูกคา้ 
5.  รายงานสรุปผลการด าเนินการ และงบประมาณ 
6.  รายงานสรุปผลการก าเนินการ และ งบประมาณ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.   เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์การเรียนรู้วิชาโครงการ 
2.   เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการบริการและการสร้างรายไดร้ะหวา่งศึกษา 
3.   เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบติังานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
4.   ตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไดต้รงความตอ้งการ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1.  การปฏิบติังานอาจล่าชา้ หรือไม่เป็นไปตามแผนงาน 
2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอาจช ารุด เสียหาย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมความพร้อมของทีมงาน ฝึกปฏิบติัคนใหเ้กิดความช านาญก่อนลงปฏิบติังานจริง 
2. ตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์ทุกคร้ัง ก่อนปฏิบติังาน 

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

 
ลงช่ือ.............................................. 
     (วงคเ์ดือน  ประไพวชัรพนัธ์) 

     อาจารยห์วัหนา้สาขาวิชาการตลาด 
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สถานที่ด าเนินโครงการ 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางไปปากน ้า 

รา้นบิวตีเ้ฟส 1988/7 ม.7 ต.ส าโรงเหนือ 

 อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270  

BTS แบริ่ง 

ซอยสขุมุวิท  107 

แบริ่งซอย 6 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข   แบบสอบถาม 
- รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
- ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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รายงานผลแบบสอบถาม 

โครงการธุรกิจบริการร้าน บิวต้ีเฟส 

 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของร้านกุลสตรีซักรีด 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการประเภทธุรกิจการให้บริการ มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน
ทั้งหมด  50 คน โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการร้านบิวต้ีเฟส 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1.  เพศ 
     ชาย 10 20.0 
     หญิง 40 80.0 
 รวม 50 100.0 

2.  อายุ   
     อายตุ ่ากวา่ 20 ปี หรือเทียบเท่า 2 4.0 
     อาย ุ21 – 30 ปี 15 30.0 
     อาย ุ31 – 40 ปี 10 20.0 
     อาย ุ41 ปี ขึ้นไป 23 46.0 
รวม 50 100.0 

3.  ระดับการศึกษา   
     ต ่ากวา่มธัยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 15 30.0 
     ระดบัมธัยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 12 24.0 
     อนุปริญญา / ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4 8.0 
     ปริญญาตรี 13 26.0 
     ปริญญาโท หรือ สูงกวา่ 6 12.0 
รวม 50 100.0 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

4.  อาชีพ   
     นกัเรียน / นกัศึกษา 2 4.0 
     ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 10 20.0 
     พนกังานบริษทัเอกชน 7 14.0 
     ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 15 30.0 
     พ่อบา้น / แม่บา้น 16 32.0 
รวม 50 100.0 

5.  รายได้ประจ าเดือน   
     ต ่ากวา่ 5,000 บาท 2 4.0 
     รายได ้5,000 – 10,000 บาท 8 16.0 
     รายได ้10,001 – 15,000 บาท 25 50.0 
     รายไดม้ากกวา่ 15,000 บาทขึ้นไป 15 30.0 
รวม 50 100.0 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของร้านบิวต้ีเฟส 
ปรากฏผลขอ้มูล ดงัน้ี 

เพศ  พบว่า  ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20.0 และเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 
80.0 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

อายุ พบว่า  ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการมีอายุต ่ากว่า 20 ปี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 4 อายุ 21 – 30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 30.0 อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ อายุ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 46.0 โดย
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอาย ุปีหรือเทียบเท่า รองลงมาคือ อาย ุปี ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา  พบว่า  ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการมีระดบัการศึกษาท่ีต ่ากว่ามธัยมตอนปลาย (ม.6) / 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 30.0   ระดับมธัยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 24.0 ระดบัอนุปริญญา / ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อย
ละ 8.0 ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.0 และระดบัปริญญาโท หรือ สูงกวา่  คิดเป็นร้อยละ 12.0 โดย
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาท่ีระดับอนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) รองลงมาคือระดบัมธัยมตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบัปริญญาตรี 
ตามล าดบั 
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อาชีพ พบว่า ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการเป็นนักเรียน / นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.0 ขา้ราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 20.0 พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
คิดเป็นร้อยละ 30.0 และพ่อบา้น / แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 32.0 โดยผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นนกัเรียน / นกัศึกษา รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชน   ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย  และพ่อบา้น / 
แม่บา้น  ตามล าดบั 

รายได้ประจ าเดือน พบวา่ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการมีรายไดต้ ่ากวา่ 5,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.0 

รายได ้5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได ้10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.0 

รายไดม้ากกวา่ 15,000 บาทขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 30.0  
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ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจท่ีมีต่อการให้บริการร้านบิวตีเ้ฟส 
สามารถจดัล าดบัค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบเท่ากบัเกณฑ ์ดงัน้ี 

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

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ 5 4 3 2 1 �̅� SD 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1 คุณภาพของวตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช ้ 40.0% 26.0% 34.0% - - 4.06 0.87 มาก 
2 มาตรฐานของวตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช ้ 40.0% 28.0% 32.0% - - 4.08 0.84 มาก 
ด้านราคา (Price)  
3 ความเหมาะสมของอตัราค่าบริการ 30.0% 50.0% 20.0% - - 4.10 0.70 มาก 
ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)  

4 
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้บริการท าให้สะดวกต่อ
การใชบ้ริการ 

36.0% 64.0% - - - 4.36 0.48 มาก 

5 
ช่องทางการติดท่ีหลากหลาย (Facebook, 
Line, เบอร์โทรศพัท)์ 

34.0% 40.0% 26.0% - - 4.08 0.78 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

6 
โปรโมชัน่ใชบ้ริการ 10 คร้ัง ฟรี 
มาร์คหนา้ 1 คร้ัง 

40.0% 40.0% 20.0% - - 4.20 0.86 มาก 

7 
อพัเดตข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง 
Social media 

22.0% 34.0% 44.0% - - 3.78 0.79 มาก 

ด้านบุคลากร (People)  

8 
การให้บริการของพนกังาน เช่นความตรง
ต่อเวลาและความสุภาพ 

26.0% 54.0% 20.0% - - 4.06 0.70 มาก 

9 
ความรู้และความช านาญในการนวดหนา้
ของพนกังาน 

24.0% 62.0% 14.0% - - 4.10 0.61 มาก 

ด้านกระบวนการ (Process)  

10 ขั้นตอนการให้บริการอยา่งเป็นระบบ 48.0% 26.0% 26.0% - - 4.22 0.84 มาก 
11 ระยะเวลาในการให้บริการ 18.0% 58.0% 24.0% - - 3.94 0.65 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ (Physical  evidence)  

12 ภาพลกัษณ์ของร้านบิวต้ีเฟส โดยภาพรวม 14.0% 62.0% 24.0% - - 3.90 0.61 มาก 

13 
ความสะอาดของอุปกรณ์และพ้ืนท่ี
ให้บริการ 

12.0% 50.0% 34.0% 4.0% - 3.70 0.74 มาก 
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หมายเหตุ  เกณฑบ์อกระดบัความคิดเห็นเสนอแนะโดย John. W. Best ดงัน้ี 
ถา้  �̅�  คะแนน  4.50 – 5.00 คือ มากท่ีสุด 
ถา้  �̅�  คะแนน  3.50 – 4.40 คือ มาก 
ถา้  �̅�  คะแนน  2.50 – 3.49 คือ ปานกลาง 
ถา้  �̅�  คะแนน  1.50 – 2.49 คือ นอ้ย 
ถา้  �̅�  คะแนน  1.00 – 1.49 คือ นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนประสมทางการตลาด �̅� S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.07 0.86 มาก 
2. ดา้นราคา 4.10 0.70 มาก 
3. ดา้นการจดัจ าหน่าย 4.22 0.63 มาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.99 0.83 มาก 
5. ดา้นบุคลากร 4.08 0.66 มาก 
6. ดา้นกระบวนการ 4.08 0.75 มาก 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้มการใหบ้ริการ 3.80 0.68 มาก 

รวม   มาก 
 

จากความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการให้บริการของร้านบิวต้ีเฟส โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย  ( �̅� = 4.05 ) เม่ือพิจารณาตามส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ดา้น
สภาพแวดลอ้มการให้บริการ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ (�̅�  = 3.80) ดา้นการส่ง
เริมการตลาด อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ (�̅�  = 3.99) ดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบั
ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ (�̅�  = 4.07) ดา้นบุคคลกรและดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัความ
พึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ (�̅�  = 4.08) ด้านราคา อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ  
(�̅�  = 4.10) และดา้นการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย คือ (�̅�  = 4.22)
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ประมวลภาพผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 

- ตราสินค้า และรูปแบบผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 

- เอกสารส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ 

- รูปภาพวสัดุอุปกรณ์ของผลติภัณฑ์ หรือบริการในโครงการ 

- รูปภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

- ประมวลภาพอ่ืน ๆ

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ตราสินค้าบริษัท 

 
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 

              ป้ายหน้าร้าน บัตรสะสมแต้ม 
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วัตถุดิบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อุปกรณ์ 
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ขั้นตอนการบริการ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

2. เก็บผมคลีนหนา้ลูกคา้ 

 

   3. ลงเจล/นวดหนา้ ดว้ยเครื่องหรือ

มือ 

 

4. เช็ดหนา้ลกูคา้ใหส้ะอาด 

 

5.น าเส้ือผา้ท่ีป่ันแหง้แลว้มาตากแดด 

        6.เก็บอุปกรณ์กลบัท่ีพกั 

 

      1. จดัเตรียมอุปกรณ์ท าหนา้ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง   ประวตัิผู้ด าเนินโครงการ
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ประวัติผู้ด าเนินโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล   :  นางสาวนฤมล เหลก็จีน 
วนั เดือน ปี   :   9 เม.ย. 42 
สถานท่ีเกิด   :  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานท่ีศึกษา   :  วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   ประธานโครงการ 
 
ช่ือ นามสกุล   :  นางสาวศิรภทัรศร ค านอ้ย 
วนั เดือน ปี   :   18 เม.ย.34 
สถานท่ีเกิด   :  โรงพยาบาลแม่แตง 
การศึกษา   :  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานท่ีศึกษา   :  วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
ต าแหน่งในโครงการ  :   รองประธานโครงการ 
 


