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วารสารแผนธุรกิจ ปีที่ 2 ฉบบัที่ 4 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

แผนธุรกิจ  ร้านตัดผม The Cutter Barber 
อุไรวรรณ์  กองเกตุใหญ่1 

------------------------------------------------------- 
บทสรุปผู้บริหาร 

 ในยุคสมัยนี้วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป มีการด าเนินกิจกรรม ติดต่อ
กับโลกภายนอกมากขึ้น ทั้งการติดต่อเพื่อสังคม และการติดต่อพบปะเพื่อธุรกิจ ฉะนั้น 
รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ รวมทั้งบุคลิกภาพที่ดูดี จะช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น ใน
ปัจจุบัน ความสวยงามไม่ใช่สิ่งที่จ าเป็นส าหรับสุภาพสตรีเท่านั้น สุภาพบุรุษก็เร่ิมให้
ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ หน้าตา ผิวพรรณ ทรงผม มากพอสมควร การเข้าร้านเสริม
ความงาม ถือเป็นกิจกรรมส าคัญของคนในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นอย่าง
หลากหลาย ซึ่งแม้ว่ารูปลักษณะภายนอกไม่ได้เป็นหนึ่งในความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ แต่ก็อาจกล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้มนุษย์ได้รับความต้องการโดย
อ้อมทางหนึ่ง อีกทั้งธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใด ล้วนแล้วแต่มีความ
ต้องการความสวยงามดูดีในสายตาบุคคลอ่ืน ท าให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจ ซึ่ง
รูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นสิ่งแรกที่ผู้คนได้พบเห็น 
 The Cutter เป็นร้านตัดผมชาย ที่เปิดให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายคือเพศชายและทอมบอย ที่ต้องการรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดี เพื่อเสริมสร้าง
บุคลิกภาพภายนอก การให้บริการของร้านตัดผม The Cutter จะมีบริการออกแบบทรงผม 
ตัด-ซอย ท าสี สระ เซ็ท ดัด ยืด เน้นการตัดผมกระแสซึ่งมาจากเทรนด์แฟชั่นย้อนยุคที่ผู้ชาย
ต้องการจะตัดผมแบบผู้ชายจริงๆโดยเน้นการใช้ปัตเตอร์เลี่ยนเป็นส่วนมาก ผนวกกับ
แฟชั่นปัจจุบันการเซ็ทผมที่ท าให้ดูเป็นธรรมชาติเบาสบาย แต่ยังคงสะท้อนความเป็นตัวตน
ของตัวเองอยู่  The Cutter เป็นร้านตัดผมที่น าเอา Concept ของ Barber ร้านตัดผมท่านชาย
สมัยคุณพ่อ มาผสมผสานกับร้านตัดผมสมัยใหม่ในยุค Salon เอาไว้ด้วยกัน ที่สามารถ
ให้บริการได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงงานออกแบบทรงผม ไม่ใช่แค่การตัดผม แต่คืองานศิลปะที่
ละเอียดอ่อน ซึ่งสามารถสร้างความสุขให้แก่นักออกแบบและผู้ที่ได้รับงานศิลปะได้ แฟชั่น
และการเสริมสวยสามารถบ่งบอกความเป็นสไตล์ และตัวตนของคุณ 
 
 
__________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 กลุ่มเป้าหมายหลักของ The Cutter คือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและประชากรชายที่อาศัยในอ าเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี และมีรายได้ 10,000-30,000 บาท การศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้าน The cutter ตั้งอยู่เลขที่ 353/108 ม. 1 ถนนสุราษฎร์ – 
นาสาร ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยื้องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 The Cutter ใช้เงินลงทุนทั้งหมดจ านวน 4 แสนบาท เป็นการลงทุนส่วนของ
เจ้าของกิจการทั้งหมด การเงินยังคงมีค่าเป็นบวกซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ร้านตัดผม The 
Cutter มีโอกาสเป็นไปได้ในการลงทุน 
ค าส าคัญ : แผนธุรกิจ, ร้านตัดผม, The Cutter Barber 
 
บทน า 
 ในปัจจุบัน ความสวยงามไม่ใช่สิ่งที่จ าเป็นส าหรับสุภาพสตรีเท่านั้น สุภาพบุรุษก็
เร่ิมให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ หน้าตา ผิวพรรณ ทรงผม มากพอสมควรซึ่งแม้ว่า
รูปลักษณะภายนอกไม่ได้เป็นหนึ่งในความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามทฤษฏีของ
มาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of human needs) แต่ก็อาจกล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยที่ช่วย
สนับสนุนให้มนุษย์ได้รับความต้องการโดยอ้อมทางหนึ่ง อีกทั้งธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ล้วนแล้วแต่มีความต้องการความสวยงามดูดีในสายตาบุคคลอ่ืนท าให้ผู้
ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจ ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นสิ่งแรกที่ผู้คนได้พบเห็น  
 การที่จะต้องแต่งตัวออกไปข้างนอก ไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือ ท างาน หรือพบ
ลูกค้าในแต่ละวัน ล้วนแล้วแต่ท าให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นการแต่งตัว เราจะแม็ชเสื้อผ้า หน้าผม กางเกง กระโปรงหรือเคร่ืองประดับอย่างไรดี 
เพื่อให้ทุกอย่างออกมาลงตัวและดูดีที่สุด ผมและการแต่งตัวคือ สิ่งแรกๆที่ต้องให้
ความส าคัญก่อนออกจากบ้าน มันคือการเร่ิมต้นวันใหม่อย่างสดชื่น และมั่นใจ การมีทรง
ผมที่ดูดี เหมาะกับหน้าที่การงานและการแต่งตัวที่ดี  จะสร้างโอกาสมากมาย ทั้งหน้าที่การ
งาน การยอมรับทางสังคม ความดูดีท าให้ท างานได้ราบรื่นมากขึ้น ยิ่งบวกกับความสามารถ
ก็ยิ่งท าให้ประสบความส าเร็จได้เพิ่มขึ้น การเสริมสวย ตัด ซอย หรือเซ็ท ส าคัญมาก 
แน่นอนมันสร้างความดูดีและความมั่นใจได้อย่างมากมาย บางคนให้ความส าคัญ ขนาดช่าง
เสริมสวย (ช่างตัด) ย้ายไปไหนต้องตามไปด้วย การตัด หรือซอยผม จึงจ าเป็นต้องหาช่าง
เสริมสวย ที่ไว้ใจได้ส าหรับตัดประจ า เป็นการดีที่สุด ในด้านราคาไม่จ าเป็นต้องแพงเสมอ
ไป ทรงผมที่ทันสมัย บวกกับการแต่งตัวที่ดี เหมาะสมกับกาลเทศะ มันคือการปะลอง
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ความคิดที่มีศิลปะ และสนุกสนานของแต่ละวันไม่ให้ซ้ าซากจ าเจ mix & match ค าที่ใช้กัน
มานาน คือการผสมผสานที่ลงตัว งานออกแบบทรงผม ไม่ใช่แค่การตัดผม แต่คืองานศิลปะ
ที่ละเอียดอ่อน ซึ่งสามารถสร้างความสุขให้แก่นักออกแบบ และผู้ที่ได้รับงานศิลปะได้ 
แฟชั่น และการเสริมสวยสามารถบ่งบอกความเป็นสไตล์ และตัวตนของคุณ 
 จากข้อมูลข้างต้นผสมผสานเข้าด้วยกันจึงท าให้เกิดแนวคิดของ ธุรกิจตัดและ
ออกแบบทรงผมชายขึ้น ซึ่งจะมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการบริการที่จะท าให้ผู้มา
รับบริการเกิดความประทับใจมากที่สุด 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ ร้านตัดผม The Cutter 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลการศึกษาในคร้ังนี้ ท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ ร้านตัดผม 
The Cutter 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ ร้านตัดผม 
The Cutter 
 2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม 
2558 

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

 
 
 

ความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ 
ร้านตัดผม The Cutter 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 

การวิเคราะห์แผนการด าเนินงาน 
 

การวิเคราะห์แผนการจัดการและก าลังคน 
 

การวิเคราะห์แผนการเงิน 
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นิยามค าศัพท ์
 1. แผนธุรกิจ หมายถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ด้านการผลิต/การด าเนินงาน การวิ เคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงานหรือไม่ 
 2. ร้านตัดผม หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการเสริมสวยของสุภาพสตรี หรือการ
แต่งผมของสุภาพบุรุษ 
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT 
Analysis)  
 4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการวาง
ต าแหน่ง ทางการตลาด การก าหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด 
 5. การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององค์การ 
 6. การวิเคราะห์ด้านการจัดการและก าลังคน หมายถึง การก าหนดโครงสร้าง
องค์กร 
 7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย ก าไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
จุดแข็งของกิจการ (Strengths) 
 The Cutter มีจุดแข็งที่เป็นข้อได้เปรียบ ที่เหนือคู่แข่งขัน และสามารถน ามาใช้ใน
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี ้
1. ท าเลที่ตั้ง 
 1.1 ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนและใกล้สถานศึกษาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 
 1.2 มีสถานที่จอดรถไว้บริการที่สะดวกและเพียงพอ 
 1.3 จัดร้านแบบทันสมัย สะอาด มีระดับ บรรยากาศภายในร้านเป็นกันเอง 
2. การบริการ 
 2.1 การให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม 
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 2.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือสะอาด ผ่านการอบฆ่าเชื้อโรค 
3. บุคลากร 
 3.1 พนักงานที่ให้บริการมีประสบการณ์ ฝีมือดีและมีความช านาญด้านเส้นผม 
 3.2 พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบทรงผมทันสมัยไม่ตกเทรนด ์
 3.3 พนักงานให้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ มีจิตส านึกในงานบริการ ท าให้
ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเอง 
4. การบริหารจัดการ 
 4.1 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเน้นการเป็นกันเองกับลูกค้าและเรียนรู้ความ
ต้องการที่แตกต่างของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในการรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ 
 4.2 มีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า 
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)  
 The Cutter มีจุดอ่อนที่ด้อยกว่าคู่แข่งขันหรืออยู่ในสภาพที่ เสียเปรียบอันเป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่  
 1. เปน็กิจการเปิดใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักท าให้มีลูกค้าน้อย 
 2. เจ้าของกิจการยังไม่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ 
 3. ต้นทุนในการบริการสูงเนื่องจากใช้บุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญจึงต้องจ่ายค่าแรงค่อนข้างสูง 
โอกาสของกิจการ (Opportunities) 
 ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกที่มีส่วนช่วยให้ The Cutter มีโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
 1. ธุรกิจร้านตัดผมยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในยุคปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองมความสวยความงาม 
 2. คู่แข่งในตลาดมีน้อยราย ตลาดร้านตัดผมชายมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และ
เน่ืองจากร้านที่ให้บริการเฉพาะและครอบคลุมมีน้อยมาก การแข่งขันไม่สูงจึงเป็นช่องว่าง
ทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ 
 3. แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของผู้ชายที่รักในการตัดผมเปลี่ยนแปลงทรงผมให้ดูดีและ
ทันสมัย 
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อุปสรรคของกิจการ (Threats) 
ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ The Cutter ได้แก่ 
 1. ธุรกิจร้านตัดผมเป็นธุรกิจที่สามารถลอกเลียนแบบและด าเนินธุรกิจได้ง่าย ไม่มี
ความซับซ้อน จึงมีผู้ประกอบการรายใหม่อยากเข้ามา 
 2. ธุรกิจร้านตัดผมต้องใช้บุคลากรที่มีฝีมือ จึงจ าเป็นต้องคัดบุคลากรที่เป็นมือ
อาชีพและการรักษาบุคลากรที่มีฝีมือท าได้ค่อนข้างยาก 
 3. ทางเลือกในการท าผม ผู้บริโภคอาจเลือกใช้บริการหรือสินค้าอ่ืนที่ทดแทนกัน
ได้ 

 การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market) 
 กลุ่ม เป้ าหมายหลัก  นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฎสุ ราษฎร์ธานี และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและประชากรชายที่อาศัยในอ าเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีรายได้ 10,001-30,000 บาท การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ชอบความดูดีและทันสมัย 
 กลุ่มเป้าหมายรอง ประชากรที่อาศัยนอกเขตอ าเภอเมือง อายุต่ ากว่า 20 ปี หรือ 30 
ปีขึ้นไป มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท หรือสูงกว่า 30,000 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่จะเข้ามาใช้
บริการไม่บ่อยมาก 
การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (P: Positioning) 
 จากการวางต าแหน่งของ The cutter เน้นการบริการที่แตกต่างและบุคลากรที่มี
ความช านาญด้านการตัดผมชายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เน้นการตัดผม
แบบผู้ชายจริงๆ พร้อมทั้งราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง เนื่องจาก The Cutter มีต้นทุนการผลิตที่ต่ า 
เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักคือนักศึกษาซึ่งยังไม่มีรายได้ 
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กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 
 เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการมุ่งน าเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของธุรกิจแก่ลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าทราบบริการของทางร้าน ธุรกิจ The Cutter ให้บริการด้านทรงผม ซึ่งมีบริการ
ดังต่อไปนี้ 
 - สระ – ซอย บริการสระและตัดผมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและซอยโดยช่าง
มืออาชีพและมีความช านาญด้านการออกแบบเส้นผม 
 - สระ – เซ็ท บริการสระผมและจัดแต่งทรงผมโดยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
 - ท าสีผม โดยทางร้านจะเลือกผลิตภัณฑ์ท าสีผมที่ช่วยบ ารุงเส้นผมให้นุ่มลื่นและ
ลดปัญหาผมเสียให้น้อยที่สุด 
 - ดัดผม ยืดผม โดยทางร้านจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ท าให้ผมเป็นลอนและช่วยบ ารุง
เส้นผมให้นุ่มลื่นและลดปัญหาผมเสียให้น้อยที่สุด 
กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy)  
 ในการก าหนดราคาควรค านึงถึงราคาที่ผู้บริโภคพอใจ ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้น ผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้อง
ค านึงถึงคุณค่าที่รับรู้ในสายตาลูกค้า ต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการแข่งขัน
ธุรกิจ The Cutter มีการก าหนดราคาเป็นมาตรฐานของค่าบริการ ดังนี้ 

 

มีบุคลากรที่มีความช านาญด้านการตัดผมชาย 

ไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญด้านการตัดผม
ชาย 

ราคาสูง ราคาถูก 

Ray salon 

Hair cut 
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ล าดับ ประเภท ผลิตภัณฑ์ ราคา 
1 สระ-ซอย Schwarzkopf 250 
2 สระ-เซ็ท Schwarzkopf 100-250 
3 ท าสีผม Schwarzkopf 1,200-2,500 
4 ยืดผม Schwarzkopf 1,200-2,500 
5 ดัดผม Schwarzkopf 1,200-2,500 

 
กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
 ช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจ The Cutter คือ สถานที่ตั้งของกิจการซึ่งตั้งอยู่
ใกล้กับสถานศึกษา 2 แห่งคือ มหาวิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นับว่าเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ดี ตั้งอยู่ใกล้บริเวณ
สถานศึกษาและเป็นแหล่งชุมชน ซึ่งการจัดจ าหน่ายจะเป็นการจ าหน่ายโดยตรงแก่ลูกค้าที่
เข้ามารับบริการภายในร้าน 

 
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy) 

ธุรกิจ The Cutter เป็นกิจการขนาดเล็ก จึงมีการวางแผนการส่งเสริมการขายให้
เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ดังนี้ 
 1. การประชาสัมพันธ์ช่วงเปิดตัว กิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดจะท าเพื่อให้เกิดความรู้
จักในตราสินค้า แจกใบปลิวเพื่อแนะน าร้านในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเปิดด าเนินการ และ 2 
สัปดาห์หลังเปิดด าเนินการ 
 2. บัตรสะสมแต้ม จะได้สะสมแต้มเมื่อใช้บริการครบ 10 คร้ัง (คร้ังละ 200 บาท
ขึ้นไป)ได้รับบริการตัดผมฟรี 1 คร้ัง  
 3. ท าตรายางรูปโลโก้ร้านเพื่อใช้กับบัตรสะสมแต้ม เมื่อลูกค้าเข้ามารับบริการจะมี
การแจกบัตรสะสมแต้มและมีการประทับตราร้านลงในบัตรสะสมแต้มทุกครั้งที่เข้ามารับ
บริการ 
 4. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุชุมชน 
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 5. จัดท า Facebook Fan page โดยการถ่ายภาพบรรยากาศของร้าน และลูกค้าที่มา
ตัดผมหรือใช้บริการ โดยมีการตัดแต่งทรงผมอย่างมีเอกลักษณ์ให้เข้ากับเทรนด์แฟชั่นหรือ
บุคลิกภาพของแต่ละคน เป็นการสร้างกระแสในโลก Online ได้อย่างรวดเร็ว โดยลูกค้า
สามารถเข้าไปกด Like และติดตามข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆได้ 
 6. จัดท า Instagram ของร้านโดยการถ่ายภาพบรรยากาศของร้าน และลูกค้าที่มาตัด
ผมหรือใช้บริการโดยมีการตัดแต่งทรงผมอย่างมีเอกลักษณ์ให้เข้ากับเทรนด์แฟชั่นหรือ
บุคลิกภาพของแต่ละคน เป็นการสร้างกระแสในโลก Onlineได้อย่างรวดเร็ว โดยลูกค้า
สามารถเข้าไป Follow เพื่อติดตามข่าวสารและรูปภาพต่างๆ ได้ 
กลยุทธ์ด้านบุคลากร (People Strategy) 
 เร่ิมต้นจากกลยุทธ์การสรรหาคนเก่งและคนดี คัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน โดย
พิจารณาถึงคุณสมบัติ บุคลิกลักษณะ ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มา
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับต าแหน่งและความรับผิดชอบ นอกจากนั้นยังมีการอบรม
พนักงานโดยเร่ิมจากสร้างจิตส านึกการบริการพนักงานให้ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพอ่อนโยน
และเอาใจใส่ลูกค้าทุกคน สนับสนุนให้การอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
บริการ เพื่อส่งมอบบริการที่ประทับใจทุกคร้ังที่พบกับลูกค้า มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกเดือน 
กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์การบริการ (Physical Evident Strategy)  
 การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ เป็นส่วนผลักดันให้การท าการตลาด
ง่ายขึ้นและประสบความส าเร็จ สามารถกระท าได้จากการท างานที่มีระบบ และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันหรือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่มุ่งเน้นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการ
สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า 

The Cutter มุ่งสร้างภาพลักษณ์การให้บริการของกิจการดูดีและเหมาะสม จึงจัดให้
พนักงานใส่เสื้อประจ าของร้าน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าของลูกค้า และจัดร้านให้ดูดี สะอาด 
ทันสมัย สวยงาม ให้ลูกค้ามีความรู้สึกสบายๆ แบบเป็นกันเอง 
กลยุทธ์กระบวนการให้บริการ (Process Strategy) 

The Cutter ตระหนักถึงกระบวนการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
พนักงานผู้ให้บริการต้องทราบถึงกระบวนการให้บริการ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดการรอคอยในการใช้บริการให้น้อยที่สุดและเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด โดยผู้จัดการร้านมีหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลให้กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามที่ก าหนด และสามารถวัดผลความพึงพอใจจากลูกค้าได้ กรณีที่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า
จะมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบปัญหา และน ามาตั้งเป็นเป้าหมายใหม่ในการ



195 
 

วารสารแผนธุรกิจ ปีที่ 2 ฉบบัที่ 4 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตลอดเวลาด้วยความเต็มใจของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุก
คนท างานบริการลูกค้าอย่างมีความสุข 

 การวิเคราะห์แผนการด าเนินงาน 
กระบวนการให้บริการลูกค้าของร้าน The Cutter 
 1. ลูกค้าเข้ามารับบริการของทางร้าน 
 2. พนักงานต้อนรับจะกล่าวทักทายลูกค้า ด้วยน้ าเสียงที่สุภาพอ่อนโยนและใบหน้า
ที่ยิ้มแย้มพร้อมทั้งแนะน าบริการต่างๆของทางร้าน และสอบถามลูกค้าว่าต้องการรับบริการ
ประเภทไหน 
 3. ให้บริการลูกค้าตามที่ลูกค้าเลือก โดยมีพนักงานน าลูกค้าไปยังจุดให้บริการตาม
ประเภทบริการที่ลูกค้าเลือก 
 4. สอบถามลูกค้าและส ารวจผลหลังการรับบริการ โดยเมื่อลูกค้ารับบริการของ
ทางร้านครบตามกระบวนการแล้ว ทางร้านจะมีการส ารวจความเรียบร้อยของการ
ให้บริการอีกคร้ัง และสอบถามลูกค้าถึงความพึงพอใจในการรับบริการซึ่งทางร้านจะท า
การแก้ไขในจุดที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในทันที 
 5. ลูกค้าสามารถช าระบริการด้วยเงินสดและผ่านบัตร ซึ่งในกรณีที่ช าระผ่านบัตร
ต้องมีการใช้บริการครบ 500 บาทขึ้นไป 
 6. ทางร้านจะมีการมอบบัตรสระสมแต้มแก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าสระสมแต้มครบ 10 
คร้ัง โดยแต่ล่ะคร้ังต้องมีการรับบริการไม่ต่ ากว่า 250 บาท จะได้รับบริการตัดผม ฟรี 1 ครั้ง 
 7. หลังการให้บริการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะมีการบันทึกข้อมูลการใช้
บริการ รวมถึงค าติชมเพื่อน ามาปรับปรุงต่อไป 

 การวิเคราะห์แผนการจัดการและก าลังคน 
 โครงสร้างองค์การ 
 โครงสร้างขององค์กรได้ออกแบบการท างาน โดยการจัดให้งานมีลักษณะง่ายโดย
แบ่งส่วนงานเป็นส่วนย่อยขนาดเล็กออกเป็น 2 ระดับคือ 1. ระดับบนเป็นระดับบริหารซึ่งมี
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แก่ ช่างท าผมและพนักงานสระผม 2. ระดับล่างได้แก่ช่างท าผมและ
พนักงานสระผมมีหน้าที่ปฏิบัติตามแบบแผนของผู้บริหาร ซึ่งโครงสร้างองค์กรของ The 
Cutter มีดังนี ้
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 การวิเคราะห์แผนการเงิน 
 บริษัทใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 4 แสนบาท มียอดขายปีที่ 1 เท่ากับ 1,209,000บาท ปีที่ 
2 เท่ากับ 1,257,360 บาท ปีที่ 3 เท่ากับ 1,329,900 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ 1,378,260 บาท และปี
ที่ 5 เท่ากับ 1,474,980บาท มีก าไรสุทธิในปีที่ 1 เท่ากับ 156,194 บาท ปีที่ 2 เท่ากับ 183,473  
บาท ปีที่  3 เท่ากับ 227,350 บาท ปีที่  4 เท่ากับ 253,956 บาท และปีที่  5 เท่ากับ 314,051 
บาท  
สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ผลิต การวิเคราะห์ด้านก าลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจร้านตัด
ผม The Cutter มีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
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