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 Relax’s Zone ใหบริการทําผม ทําเล็บ และนวดแผนไทยเพื่อการผอนคลาย ตั้งอยูท่ีช้ัน 5 
อาคารวรรณสรณ เลขท่ี 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ดําเนนิ
ธุรกิจในรูปแบบกิจการเจาของคนเดียว ใชเงินลงทุน 1.1 ลานบาท เปนสวนของเจาของ 9 แสนบาท
และกูยืมสถาบันการเงิน 2 แสนบาท  
 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจและประเมิน
ความเปนไปไดของโครงการลงทุน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อประกอบการ
ขอสินเช่ือเงินลงทุนจากสถาบันการเงิน  
 วิธีการศึกษา ศึกษาในรูปแบบของการจัดทําแผนธุรกิจ ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสืบคนขอมูลและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหทราบถึง
สถานการณของกิจการและคูแขง ซ่ึงจะใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธของกิจการ เพื่อ
สรางความไดเปรียบท่ีเหนือคูแขง อันจะนําไปสูความสําเร็จในการประกอบธุรกิจและวิเคราะหถึง
ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อสรางความม่ันใจใหกับสถาบันการเงินในการพิจารณาใหสินเชื่อ  
 ผลจากการศึกษา เพื่อใหประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ในดานการบริหาร
จัดการ กิจการไดนํากลยุทธการสรางความแตกตางในการบริการ (Differentiation Strategy) โดยมุง
การตอบสนองอยางรวดเร็ว และมีคุณภาพ พรอมกับการนํากลยุทธการมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม 
(Focus Strategy) เพ่ือสรางความไดเปรียบท่ีเหนือคูแขงขัน ทางดานแผนการตลาด กิจการนําสวน
ประสมของตลาดบริการ (Marketing Mix 7P’S) มาใชในการดําเนินการ ดานแผนการบริการ มีการ
กําหนดผังข้ันตอนการใหบริการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใหบริการ และทางดานแผนการเงิน
ในการประมาณการทางการเงินระยะเวลาคืนทุนของกิจการเทากับ 2 ป 1 เดือน และมูลคาโครงการ
ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ณ ส้ินปท่ี 5 เทากับ 2,023,529.38 บาท   
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 Providing nail and hair salon services along with traditional Thai massage for 
relaxation purposes, Relax’s Zone Beauty and Massage Parlor, located at 35, Wanasorn 
Building, 5th Floor, Phaya Thai Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, is to be operated 
by a sole business owner with an initial investment of 1.1 million baht, 0.9 million baht of 
which is from an owner and 0.2 from a business loan. 
 The objectives of this study were 1) to identify business opportunities in the market 
and 2) to evaluate feasibility of the investment project. The results of the study formed a basis 
for developing guidelines for business operation and bank loan request.  
 The study was carried out and presented in the startup business plan template 
originally designed by the Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry. The study 
was conducted through analysis of data and factors that affect possibility of business to 
succeed or fail. Thorough analysis of situation and competition enabled decision-making 
process in strategy formulation for competitive advantages. Additionally, analysis of return on 
investment facilitated loan granting process. 
 The findings indicated that differentiation strategy with concentration on 
promptness and quality of service and focus strategy oriented towards competitive 
advantages were implemented to achieve managerial goals. In light of the marketing plan, the 
extended marketing mix 7Ps was adopted to satisfy customer and business objectives. 
Service process flowchart was introduced to support promptness of service. Regarding the 
financial plan, according to the profit projection, payback period was 2 years and 1 month, 
and net present value at the end of the 5th year was 2,023,529.38 baht. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจากบุคคลหลายๆ ทาน 
ท่ีไดใหความอนุเคราะหตอผูศึกษาเปนอยางดียิ่ง  ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต 
อาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระอีก 2 ทาน คือ อาจารย ดร.วิโรจน  
เจษฎาลักษณ  และ ผูชวยศาสตราจารยนภนนท  หอมสุด ท่ีกรุณาใหคําแนะนําและขอมูลท่ีเปน
ประโยชน  กรุณาตรวจตราและแกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษา  
 ขอขอบพระคุณทานอาจารยผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดถายทอดวิชาการความรู และ
ประสบการณ ซ่ึงผูศึกษาไดนํามาประกอบในการคนควา และขอขอบคุณแหลงขอมูลท่ีมีสวนชวย
สนับสนุนใหการศึกษาในคร้ังนี้สําเร็จลุลวงลงได   
 ทายนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวท่ีใหกําลังใจ และสนับสนุนในเร่ือง
ของการศึกษาเสมอมา และขอขอบคุณเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยและเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโททุก
ทานท่ีไดใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกดวยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 
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บทท่ี 1 
 

บทสรุปผูบริหาร 
ก 
กกกกกก Relax’s Zone เปนสถานบริการเพ่ือการเสริมสวยและนวดแผนไทยเพื่อผอนคลายท่ีเร่ิม
เปดดําเนินการใหม ใหบริการทําผม ทําเล็บ และนวดแผนไทยเพื่อการผอนคลาย ตั้งอยูท่ีช้ัน 5 
อาคารวรรณสรณ เลขท่ี 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ลงทุน
โดย นางทรรศนา  เช้ือจง ดําเนินธุรกิจในลักษณะกิจการเจาของคนเดียว  

Relax’s Zone พรอมเปดใหบริการในวันท่ี 1 เมษายน 2553 โดยเปดทําการทุกวันยกเวน
วันพุธ วันธรรมดาเปดใหบริการตั้งแตเวลา 10.00 น. - 20.00 น. และวันเสาร - อาทิตย ตั้งแตเวลา 
08.30 น. - 21.00 น. 
 
กลุมลูกคาเปาหมาย 

1. กลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือ ผูมาใชบริการภายในอาคารวรรณสรณ  ซ่ึงมีท้ัง
ผูปกครองระหวางอายุ  30 - 55 ป  ท่ีมีเวลาวางระหวางรอบุตรหลานเรียนพิเศษ กลุมเด็กนักเรียนท่ี
เรียนพิเศษ และผูท่ีทํางานในอาคารวรรณสรณ 

2. กลุมลูกคาเปาหมายรอง คือ ผูท่ีทํางานอยูบริเวณรอบๆ อาคารวรรณสรณ  ซ่ึงมีท้ัง
หนวยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร ศูนยการคา อาคารธุรกิจเอกชน และผูท่ีอาศัยใน
บริเวณใกลเคียง รวมถึงผูท่ีสัญจรผานไปมา 
 
โอกาสทางธุรกิจและแนวคิดในการกอตัง้กิจการ 

ในดานโอกาสทางธุรกิจ สถานท่ีตั้งของ Relax’s Zone ตั้งอยูในอาคารวรรณสรณ ซ่ึง
เปนศูนยรวมของสถาบันกวดวิชาท่ีมีช่ือเสียงมากกวา 20 สถาบัน มีผูมาใชบริการอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา ภายในอาคารประกอบดวยศูนยอาหาร รานอาหาร รานจําหนายหนังสือและเคร่ืองเขียน
คลินิกทันตกรรม และคลินิกเสริมความงามดานผิวพรรณ และยังไมมีธุรกิจในลักษณะเดียวกันนี้
ตั้งอยูภายในอาคารวรรณสรณ ประกอบกับการเดินทางสะดวก ท้ังทางรถยนตสวนตัว รถโดยสาร
ประจําทาง และรถไฟฟา BTS มีท่ีจอดรถยนตถึง 260 คัน และบริเวณรอบๆ อาคารวรรณสรณเปน
ท่ีตั้งของหนวยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร ศูนยการคา และอาคารธุรกิจเอกชนมี
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ผูคนสัญจรผานไปมาเปนจํานวนมาก ผูประกอบการจึงเห็นวาทําเลท่ีตั้งและจํานวนผูมาใชบริการ
ภายในอาคารวรรณสรณนาจะเปนโอกาสในการสนับสนุนใหสามารถดําเนินธุรกิจได โดยกิจการนี้
จะใชเงินลงทุน 1,100,000 บาท เปนเงินลงทุนจากสวนของเจาของ 900,000 บาท และเปนเงินกูยืม 
200,000 บาท ซ่ึงแหลงเงินกูยืมคาดวาจะไดมาจากสินเช่ือของธนาคารออมสิน คิดเปนอัตราสวนเงิน
ลงทุนเทากับ 9 : 2 
 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนธุรกิจ 

1.  เพื่อศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจ และประเมินความเปนไปไดของโครงการ
ลงทุน 

2.  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
3.  เพื่อใชประกอบการขอสินเช่ือเงินลงทุนจากสถาบันการเงิน ในวงเงิน 200,000 บาท 

ซ่ึงเงินท่ีไดจะเปนนํามาลงทุนคาเคร่ืองมือและอุปกรณในการใหบริการ  
 
กลยุทธในการบริหารกิจการ 

Relax’s Zone กําหนดวิสัยทัศนในการเปนผูนําดานธุรกิจบริการรานทําผมและนวดใน
อาคารวรรณสรณ ใหบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานโดยชางผูชํานาญงาน มีการกําหนดกลยุทธ
การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เนื่องจากเปนกิจการท่ีเปดดําเนินการใหม โดยเลือกใชกลยุทธ
การเจริญเติบโตท่ีมุงเนนความเช่ียวชาญ (Concentrated Growth Strategy) จากการท่ีมีพนักงาน
บริการที่มีฝมือและประสบการณ ประกอบกับเลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตางในการบริการ 
(Differentiation Strategy) โดยมุงเนนการบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน กิจการ
เลือกใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ อุปกรณและเครื่องมือสะอาดผานการอบฆาเช้ือโรค ใหบริการดวย
จิตสํานึกในการบริการ (Service Mind) เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความ
ประทับใจในบริการ ดวยราคาท่ีเหมาะสม พรอมกันนี้กิจการนํากลยุทธการมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม 
(Focus Strategy) เพ่ือสรางความไดเปรียบท่ีเหนือคูแขงขัน โดยมุงเนนในการใหบริการแกลูกคา
เฉพาะกลุมท่ีใหความสําคัญกับคุณภาพของการบริการ  และเนนการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 
(Customer Relationship Management : CRM)  มีการตรวจสอบการใหบริการจากลูกคาทุกคร้ังท่ี
ลูกคาใชบริการเพื่อใชในการปรับปรุงและสรางกลยุทธการรักษาฐานลูกคา 

ดานการใหบริการ  Relax’s Zone กําหนดผังข้ันตอนการใหบริการ เพื่อใหเกิดการรอคอย
ใหนอยท่ีสุด และหากจําเปนตองรอ กิจการไดจัดใหมีมุมเคร่ืองดื่ม นิตยสาร มุมพักผอนท่ีสบายๆ 
พรอมมุมสําหรับเลนคอมพิวเตอรโดยจัดทําปล๊ักไฟสํารองไวให เพ่ือคอยรองรับใหผูใชบริการรอ
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คอยอยางมีความสุข นอกจากนี้ยังมีการวัดความพึงพอใจในการใชบริการ โดยวัดจากจํานวน
ผูใชบริการและรายไดจากการบริการที่เพิ่มข้ึน รวมถึงขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูใชบริการ
ซ่ึงจะนํามาปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการใหบริการ  

ดานบุคลากร มีการกําหนดกระบวนในการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหไดบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีประสบการณ มีความต้ังใจและมีจิตสํานึกในการบริการ (Service Mind) เพื่อสรางความ
พึงพอใจในการใหบริการกับลูกคา สนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสในการเรียนรูและเขารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ มีการนําเคร่ืองมือท่ีใชวัดและประเมินผลการดําเนินงาน (Key 
Performance Indicators : KPI) ในการควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลพนักงานเพ่ือใหการ
ทํางานเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 

ดานการตลาด การตลาดของธุรกิจบริการ ซ่ึงเนนการใหบริการมากกวาขายสินคา 
จํานวนผูเขารับบริการจึงมีผลตอรายได  การทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอคุณภาพการ
บริการท่ีไดรับถือวาเปนความสําเร็จของธุรกิจ เพราะเมื่อผูเขารับบริการพอใจ จะเกิดการกลับเขามา
ใชบริการซํ้าและเกิดการประชาสัมพันธดวยการบอกตอ ซ่ึงการบอกตอนั้นถือเปนวิธีการ
ประชาสัมพันธท่ีมีตนทุนตํ่าท่ีสุด  Relax’s Zone จึงนําสวนประสมของการตลาดบริการ (Marketing 
Mix 7P’s)  มาเปนกลยุทธในการดําเนินการทางการดานตลาด  ซ่ึงประกอบดวย 

1.  กลยุทธดานผลิตภัณฑ / การบริการ (Product) 
2.  กลยุทธดานราคา (Price) 
3.  กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย  (Place) 
4.  กลยุทธดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 
5.  กลยุทธดานบุคลากร (People) 
6.  กลยุทธกระบวนการใหบริการ (Process)  
7.  กลยุทธดานภาพลักษณการบริการ (Physical Evident) 
ดานการเงิน  กิจการเลือกใชวิธีการบริหารกิจการดวยเงินสด เพื่อไมใหเกิดความยุงยาก

ในการบริหารจัดการ สําหรับพื้นท่ีประกอบการใชวิธีการเชาพื้นท่ีจากเจาของอาคารและทําการ
ตกแตงสถานท่ีใหมเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากไมตองการลงทุนใน
สินทรัพยถาวรเปนจํานวนมาก 
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โครงสรางการลงทุนของกิจการ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงโครงสรางการลงทุน                  

                                                               (บาท) 
รายการ สวนของเจาของ กูธนาคาร รวม 

คาตกแตง      550,000  -       550,000  
เคร่ืองมือและอุปกรณในการใหบริการ      50,000 200,000       250,000  
เคร่ืองใชสํานักงาน    120,000 -         120,000  
คาใชจายกอนการดําเนนิงาน     120,000  -         120,000  
เงินทุนหมุนเวยีน         60,000  -          60,000  

 รวมมูลคาการลงทุน    900,000  200,000      1,100,000  
 
ผลตอบแทนจากกการลงทุนของกิจการ 

ในดานผลตอบแทนของการลงทุน คาดวาจะมีผลประกอบการดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลตอบแทนของการลงทุน  

(บาท) 
 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี 293,800 677,740 765,852 863,384 971,541 

กําไรสุทธิ 267,000 649,964 740,048 839,431 949,301 

จุดคุมทุน (บาท) 1,454,715 1,852,020 1,946,823 2,049,827 2,161,713 
มูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุน (NPV) ณ ส้ินปท่ี 5 มีมูลคาเทากับ   2,023,529.38  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน : 2 ป 1 เดอืน 
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บทท่ี 2 
 

ความเปนมาของโครงการ 
 

กกกกกกกกปจจุบันการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางยิ่ง ทําให
ผูปกครองท่ีมีบุตรหลานอยูในวัยเรียน เล็งเห็นความสําคัญของการใหการศึกษาแกบุตรหลาน จึง
เปนโอกาสทําใหธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการศึกษาเกิดข้ึนอยางมากมาย  เชน สถาบันกวดวิชาตางๆ ท้ัง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยอาจอยูในรูปของการใหเชาพื้นท่ีเพื่อเปดเปนสถาบันกวดวิชาท่ีเปน
ศูนยรวมการศึกษา อันประกอบดวยโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีช่ือเสียงตางๆ มารวมตัวอยูในอาคาร
เดียวกัน และยังสงผลใหเกิดธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน เชน รานอาหาร รานหนังสือ รานขายอุปกรณ
เคร่ืองเขียน โรงเรียนสอนศิลปะดานตางๆ สําหรับเด็ก  จากประสบการณตรงของผูประกอบการที่
ตองไปน่ังรอบุตรเรียนพิเศษท้ังวัน ณ ศูนยรวมสถาบันกวดวิชาช้ันนํา อาคารวรรณสรณ ทําใหเกิด
ความเม่ือยลา ความเครียด และความเบ่ือหนายท่ีตองเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน 
กกกกกกกกดวยสาเหตุดังกลาวขางตน จึงเปนแรงบันดาลใจในการคิดท่ีจะลงทุนดําเนินธุรกิจการ
บริการเพื่อการเสริมสวยและผอนคลาย ซ่ึงใหบริการดานทําผม ทําเล็บ และนวดแผนไทยเพ่ือการ
ผอนคลาย  เนื่องจากในปจจุบันคนไทยหันมาใหความใสใจในเร่ืองของความสวยความงาม และ
สุขภาพมากข้ึน จะเห็นไดจากสถานบริการเกี่ยวกับความสวยความงามและสุขภาพเกิดข้ึนอยาง
มากมายในประเทศไทย และจากการที่บรรดาคุณพอ คุณแมตองทํางานนอกบานเพื่อหาเล้ียง
ครอบครัวตลอด 5 - 6 วันตอสัปดาห และในวันหยุดยังตองรับหนาท่ีพาบุตรหลานไปเรียนกวดวิชา 
ทําไหไมมีเวลาพักผอนเพียงพอ อาจเปนท่ีมาของความเครียด ออนลา และปวดเม่ือยได ทุกวันนี้คน
เกิดความเครียดไดงาย อีกทั้งความเครียดยังเปนบอเกิดโรคอีกหลายชนิด ฉะนั้นการนวดถือเปนการ
ผอนคลายทางหนึ่ง ประกอบกับในอาคารวรรณสรณยังไมมีธุรกิจบริการในลักษณะนี้ ไวคอย
รองรับผูปกครอง นักเรียน และผูมาใชบริการในอาคาร  เพื่อใหสามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
อยางคุมคา ดวยปจจัยเหลานี้จึงทําใหเล็งเห็นชองทางและโอกาสของการลงทุนทําธุรกิจเพื่อการ
เสริมสวยและผอนคลาย 
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ลักษณะธุรกิจ 
 ช่ือธุรกิจ  :  Relax’s Zone 
 ท่ีตั้ง   :  ช้ัน 5 อาคารวรรณสรณ เลขท่ี 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 รูปแบบบริการ  :  ทําผม ทําเล็บ และนวดแผนไทยเพ่ือการผอนคลาย 
 วันเปดดําเนนิการ : 1 เมษายน 2553 
 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงแผนผังท่ีตั้งของอาคารวรรณสรณ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2 แสดงสัญลักษณของกิจการ 
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ภาพท่ี 3 แสดงหนารานของกจิการ 
 
ประวัติเจาของกิจการ 
 ช่ือ  :    นางทรรศนา  เช้ือจง   อายุ 45 ป 
  ท่ีอยู  :   66/97 หมู 6 หมูบานบางใหญซิตี้ ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ  
    จังหวดันนทบุรี 
              การศึกษา :    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจดัการท่ัวไป) 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
     ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ  
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ตารางท่ี 3 แสดงประวัตกิารทํางานของเจาของกิจการ 
 

ป ตําแหนง สังกัด 

2533 พนักงานตรวจสอบ ฝายตรวจสอบกิจการภายใน ธนาคารแหงประเทศไทย 
2538 พนักงานประมวลผล  โรงพิมพธนบัตร  ธนาคารแหงประเทศไทย 
2542 เจาหนาท่ีเอกสารระบบคุณภาพ โรงพิมพธนบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย 
2552 ผูวิเคราะห สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบในปจจุบัน 
กกกกกกกกประเมินและวิเคราะหความเส่ียงรายวันและในภาพรวม ประสานงานปรับปรุงและ
บํารุง รักษาอาคาร สถานท่ี จัดซ้ือจัดจาง และงานโครงการตางๆ ประสานงาน ศึกษา วิเคราะห เพื่อ
สนับสนุน การดําเนินงานของฝายงานทางดานการปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทํางาน การ
กําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน การจัดทําระเบียบ คําส่ัง และพิธีปฏิบัติ ตลอดจนรวบรวมวิเคราะห 
และสรุปภาพรวมแผนงานงบประมาณและการพัฒนาบุคลากร 
 
แผนการดาํเนนิงานกอนเปดกิจการ 

แสดงดวยตารางระยะเวลาการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) เร่ิมต้ังแตข้ันตอนการกําหนด
ทิศทางและเตรียมจัดต้ังธุรกิจเปนข้ันตอนแรก โดยจะเร่ิมปฏิบัติงานต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 
จนถึงข้ันตอนการจัดหาอุปกรณในวันท่ี 31 มีนาคม 2553 รวมระยะเวลา 7 เดือน และพรอมเปดทํา
การในวันท่ี 1 เมษายน 2553 
 
ตารางท่ี 4 แสดงแผนการดําเนินงานกอนเปดกิจการ 
 

การดําเนินงานกอนเปดกิจการ 

2552 2553 ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. กําหนดทิศทางและ
เตรียมจัดต้ังธุรกิจ 

เจาของกิจการ        

2. จัดทําแผนธุรกิจ เจาของกิจการ        

3. ติดตอสถาบันการเงิน
เพ่ือขอสินเช่ือ 

เจาของกิจการ        

4. ตกแตงราน เจาของกิจการ        

5. จัดจางพนักงาน เจาของกิจการ        

6. จัดหาอุปกรณ เจาของกิจการ
และพนักงาน 

             

7. เปดดําเนินกิจการ เจาของกิจการ
และพนักงาน 
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บทท่ี 3 
 

การวิเคราะหอุตสาหกรรม 
 

กกกกกกกกการวิเคราะหอุตสาหกรรม ถือเปนส่ิงสําคัญประการหนึ่งท่ีชวยใหผูประกอบการไดมา
ซ่ึงขอมูลท่ีใชในการการกําหนดกลยุทธ ทิศทางกลยุทธ หรือแผนการดําเนินงานของกิจการ โดย
องคประกอบสําคัญในการระบุเกี่ยวกับการวิเคราะหอุตสาหกรรมคือ สภาพของตลาดหรือ
อุตสาหกรรมท่ีสงผลตอธุรกิจ ไมวาจะเปนดานบวกหรือดานลบ เชน สภาวะท่ีเติบโตหรือถดถอยก็
ตาม โดยขอมูลตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหควรมีแหลงท่ีมาหรือแหลงอางอิงท่ีนาเช่ือถือ หรือเปนท่ี
ยอมรับ ส่ิงสําคัญของการวิเคราะหคือ ขอมูลหรือผลลัพธท่ีไดจะตองมีความสัมพันธ หรือบงช้ีไดถึง
สาเหตุของการกําหนดกลยุทธตางๆ ของธุรกิจในแผนงานอ่ืนๆ เชน แผนการตลาด หรือแผนการ
ผลิต เปนตน นอกจากนี้เร่ืองของการวิเคราะหสภาพการแขงขัน หรือขอมูลของคูแขงขัน ถือเปน
ประเด็นสําคัญท่ีสะทอนไดวาธุรกิจสามารถแขงขันกับคูแขงขัน หรือธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีอยูในตลาด หรือ
อุตสาหกรรมไดมากนอยเพียงใด มีจุดเดน หรือจุดดอยกวาอยางไร หรือกลยุทธตางๆ ท่ีธุรกจิไดระบุ
ไวในการดําเนินการอยูนั้น สอดรับกับการวิเคราะหท่ีระบุไวอยางมีประสิทธิภาพหรือไม สามารถ
บงช้ีถึงขีดความสามารถของธุรกิจในการแขงขันกับธุรกิจอ่ืนอยางไร (กลุมพัฒนาธุรกิจ SMEs 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2547 : 84-85) 

ขอมูลสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม    จะถูกนําไปใชในการวิเคราะหในแบบจําลอง 
5 ปจจัยของ Porter ผลที่ไดนี้จะมีประโยชนหลายประการ เชน ทําใหทราบขอไดเปรียบเสียเปรียบ
ดานการแขงขันของเราเม่ือเทียบกับคูแขงขันในอุตสาหกรรม ขอไดเปรียบนี้เราสามารถใชระบุเปน
โอกาสของธุรกิจ สวนขอเสียเปรียบควรจะถูกบันทึกไวเปนอุปสรรคของธุรกิจในการแขงขัน ซ่ึงจะ
เปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธการแขงขันในอุตสาหกรรมตอไป 
 
แนวโนมการเติบโตของธุรกิจ 

ขอมูลแนวโนมการเติบโตของธุรกิจจะเปนเคร่ืองมือในการชวยใหผูประกอบการ
ตัดสินใจไดวาควรประกอบธุรกิจนั้นๆ หรือไม จากการศึกษาและสืบคนขอมูลพบวา แนวโนมการ
เติบโตของธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามและสุขภาพยังสามารถเติบโตไดในปจจุบัน 
(ฐานเศรษฐกิจ, 31 ธ.ค. 2552-2 ม.ค. 2553) 
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  Relax’s Zone ซ่ึงเปนธุรกิจการบริการเพื่อการเสริมสวยและผอนคลาย ใหบริการดาน
เสริมสวย และนวดแผนไทยแบบผอนคลายในรานเดียวกัน โดยไมตองเสียเวลาเดินเขา - ออก เพื่อ
หารานในการทํากิจกรรมเหลานี้ จากความเปนอยูของคนในปจจุบันตองใชชีวิตอยางรีบเรง  ทําให
ไมมีเวลาดูแลความสวยความงาม ดูแลสุขภาพของตนเองและพักผอนอยางเพียงพอ  พรอมกันนั้น
ผูคนในปจจุบันก็หันมาใสใจในเรื่องของความสวยความงามและสุขภาพมากขึ้น  ดังนั้นการเปด
ธุรกิจการบริการดานเสริมสวยและนวดแผนไทยเพ่ือการผอนคลาย นับเปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกคนกลุมหนึ่งท่ีใสใจในความสวยความงามและสุขภาพ พรอมกับตองการจะใชเวลาท่ีมีอยู
อยางจํากัดใหคุมคาและสามารถที่จะพักผอนและดูแลตนเอง โดยไมตองเสียเวลาในการเดินทางใน
ขณะท่ีมีเวลาเพียงแคชวงเวลาส้ันๆ ระหวางการรอรับบุตรหลานท่ีสงมาเรียนพิเศษภายในอาคาร
วรรณสรณ หรือคนทํางานท่ีอยูบริเวณใกลเคียงก็สามารถใชบริการการนี้ได เพื่อหลีกเล่ียงปญหา
การจราจรของเมืองหลวง อีกท้ังยังเปนการประหยัดคาใชจายเพื่อการเดินทางอีกดวย  

อาคารวรรณสรณ  เปนสถานท่ีใหเชาเพื่อเปนศูนยการศึกษาท่ีประกอบดวยโรงเรียน
กวดวิชาท่ีมีช่ือเสียงกวา 20 สถาบัน รานอาหาร ศูนยอาหาร รานหนังสือ คลินิกทันตกรรม และ
คลินิกเสริมความงามดานผิวพรรณ นับวาเปนศูนยการศึกษานอกระบบท่ีครบวงจรแหงแรก 
เปนอาคารสูง 18 ช้ัน รวมช้ันใตดิน 1 ช้ัน มีพื้นท่ีใชสอย 38,614 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต 
ไดถึง 260 คัน การเดินทางสะดวก ท้ังทางรถยนตสวนตัว รถโดยสารประจําทาง และรถไฟฟา BTS   
สามารถรองรับนักเรียนสูงสุดไดเกือบ 20,000 คนตอรอบ โดยสวนใหญแลวนักเรียนจะมีผูปกครอง
มาสงและรอรับหลังเลิกเรียนซ่ึงจะเปนคุณแมท่ีอยูในชวงอายุ 34 - 50 ปโดยประมาณ จะมีปริมาณ
ผูใชบริการมากในชวงวันเสาร - อาทิตย และทุกวันตลอดชวงปดเทอม   
 
มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ 

มาตรฐานในการประกอบธุรกิจถูกกําหนดข้ึนเพื่อเปนหลักเกณฑใหผูประกอบธุรกิจยึด
เปนแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินอาชีพ ควบคุมใหผูประกอบการดําเนินกิจการดวยความถูกตอง
เหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

Relax’s Zone เปนการดําเนินกิจการในลักษณะของกิจการเจาของคนเดียว ใหบริการ
เสริมสวย ทําผม ทําเล็บ และการนวดเปนการนวดเพื่อผอนคลาย ไมใชบําบัดโรค จึงไมมีกฎหมาย
เขามาควบคุม แตอยางไรก็ตาม Relax’s Zone จะดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย จริงใจ และไมเอารัด
เอาเปรียบตอลูกคา ใหบริการท่ีมุงเนนคุณภาพ ดวยราคาท่ีเหมาะสม 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทางสังคม 
สภาพแวดลอมภายนอกทางสังคม เปนปจจัยท่ีธุรกิจไมสามารถควบคุมได และปจจัย

เหลานั้นสงผลกระทบท้ังทางบวก และทางลบตอความอยูรอด (Survival) และการเจริญเติบโต 
(Growth) ของธุรกิจ ปจจัยบางอยางเปนการเปดโอกาสหรือชองทางที่จะนํามาใชประโยชนในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ แตปจจัยบางอยางก็เปนปญหา เปนอุปสรรค หรือขอจํากัด ท่ีธุรกิจจะตอง
เผชิญ ตั้งรับ หรือหาทางหลีกเล่ียง การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทางสังคม จะทําให
ธุรกิจไดรับขอมูลท่ีสําคัญ เพื่อนํามาใชในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ผูประกอบการที่จะประสบ
ผลสําเร็จจึงจําเปนตองคอยติดตามแนวโนมของสภาพแวดลอมและประเมินความเปล่ียนแปลงอยู
เสมอ (พิบูล ทีปะปาล 2551 : 29) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญในการกําหนด 
กลยุทธใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไป  

สภาพแวดลอมภายนอกทางสังคมท่ีผูประกอบการตองคํานึงถึง มีดังนี้ (พิบูล ทีปะปาล 2551 : 31-
32) 

1.  ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic) 
2.  ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political- Legal) 
3.  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio cultural ) 
4.  ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological) 

  ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic) 
การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจ หากชวงใดสภาวะ

เศรษฐกิจดี ไมมีเหตุการณผิดปกติ ก็จะทําใหผูประกอบการมีความม่ันใจในการดําเนินงาน รวมถึง
ผูบริโภคท่ีมีความมั่นใจในเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก็จะพากันจับจายใชสอย ทําใหอํานาจซ้ือ
มากข้ึนตามไปดวย แตหากชวงใดเกิดเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ ก็จะทําให
ความเช่ือม่ันของผูบริโภคลดลง ความตองการของผูบริโภคก็จะลดลงตามไปดวย ผูบริโภคไมกลา
จับจายใชสอย สงผลใหอํานาจซ้ือนอยลงเหตุการณเหลานั้นจะมีผลกระทบกับตอธุรกิจ  

ในป 2553 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง คาดวา เศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวเปนบวก 
และการใชจายภาคเอกชนท่ีมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน  การบริโภคภาคเอกชนคาดวาจะกลับมา
ขยายตัวท่ีรอยละ 4.2 ตอป เนื่องจากคาดวารายไดของภาคครัวเรือนจะเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจท่ี
ฟนตัว ประกอบกับจํานวนการจางงานและจํานวนช่ัวโมงการทํางานนาจะกลับเขาสูระดับ
ปกติ  ราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหผูบริโภคตองแบกภาระคาใชจายในการเดินทางเพ่ิมมาก
ข้ึน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2552) 
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จากขอมูลภาพรวมดานเศรษฐกิจขางตนสงผลดีตอการประกอบธุรกิจของ Relax’s Zone 
การที่ประชากรมีรายไดเพิ่มข้ึน จํานวนการจางงานสูงข้ึน สงผลใหผูบริโภคมีกําลังซ้ือเพิ่มมากข้ึน 
ในขณะเดียวกันราคานํ้ามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหตนทุนในการเดินทางสูงข้ึนตามไปดวย การท่ี
ผูบริโภคไมตองเดินทางเพื่อไปใชบริการยังสถานท่ีอ่ืนจะชวยประหยัดคาใชจายในการเดินทาง 
รวมถึงเวลาท่ีตองเสียไปสําหรับการเดินทางไปใชบริการยังสถานท่ีอ่ืน 
 ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political- Legal) 

ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอนโยบายประกอบ
ธุรกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลแบบผสมผสานพรรคบอยๆ 
นักลงทุนท้ังชาวไทยและชาวตางชาติจะออนไหวกับปจจัยทางการเมือง เพราะเกี่ยวของกับกฎหมาย
และมาตรการตางๆ เชน มาตรการสงเสริมการลงทุน กฎ ระเบียบท่ีใชสําหรับการคาระหวาง
ประเทศ จากการสํารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจ 400 ตัวอยาง ในประเด็นผลกระทบตอการทํา
ธุรกิจ พบวานักธุรกิจรอยละ 17.10 มองวาความขัดแยงทางการเมืองเปนปจจัยท่ีสงผลลบเปนอันดับ
แรกตอการดําเนินธุรกิจ ขอกังวลในสายตาของนักลงทุน คือ กฎ ระเบียบ นโยบายในการลงทุน 
มักจะเปล่ียนแปลงตามรัฐบาลในสมัยนั้นๆ ถาการดําเนินธุรกิจขัดตอกฎหมาย ธุรกิจยอมจะมีปญหา
ในการดําเนินงาน (สุนีย วรรธนโกมล และ ธานินทร ศิลปจารุ 2552 : 54-62) 

สถานการณทางการเมืองท่ีขาดเสถียรภาพ ปญหาการเมืองและการชุมนุมประทวง ทํา
ใหรัฐบาลไมสามารถขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจไดเต็มท่ี สงผลกระทบตอความเช่ือม่ันของ
ผูบริโภคในการจับจายใชสอย และสงผลกระทบตอนักลงทุนท่ีไมม่ันใจในนโยบายของรัฐบาล ทํา
ใหเกิดความไมแนใจท่ีจะลงทุนในการทําธุรกิจ 

 อยางไรก็ตามรัฐบาลไดเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ธุรกิจบริการไทย  ไดมอบหมายใหกระทรวงพาณิชย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนหนวยงาน
รับผิดชอบในการสงเสริมธุรกิจบริการ พรอมกับการขับเคลื่อนและผลักดันการลงทุนของ
ภาคเอกชนใหสามารถเปนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยรวม  สงเสริมการลงทุนสําหรับ
ผูประกอบการรายยอยในการเปดกิจการใหมหรือขยายกิจการเดิม  ซ่ึงจะเปนผลบวกตอ
ผูประกอบการธุรกิจรายยอยท่ีเพิ่งเปดกิจการใหมอยาง Relax’s Zone 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  (Socio Cultural) 

สภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือของผูบริโภคอยางมาก เนื่องจากโครงสรางทางสังคมประกอบไปดวย ครอบครัว ชุมชน ไป
จนถึงระดับประเทศ ซ่ึงในแตละสังคมก็จะมีทัศนคติทางสังคม คานิยม และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกนั
ออกไป โดยข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงทางดานประชากร บทบาทหรือสถานภาพของบุคคล และ
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ระดับชนช้ันทางสังคม ภูมิศาสตรหรือกายภาพรอบๆ ธุรกิจ (สุนีย วรรธนโกมล และ ธานินทร  
ศิลปจารุ 2552 : 54-62) 

สภาพแวดลอมท่ัวไปทางดานสังคมและวัฒนธรรม ในปจจุบันนี้ไดมีการลดขนาด
ครอบครัวลงกลายเปนครอบครัวเดียว หนาท่ีในการดูแลบุตรหลานจึงตกเปนของบิดามารดา ซ่ึง
ตองทํางานนอกบานเพ่ือหารายไดมาเล้ียงครอบครัว ประกอบกับคานิยมในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
คนในสังคมชอบความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ความเรงรีบในการทํากิจกรรมตางๆ เนื่องจากมี
ขอจํากัดทางดานเวลา ทุกคนหันมาใหความสําคัญกับการใชเวลาอยางคุมคา และในปจจุบัน
ผูปกครองสวนใหญใหความสําคัญกับการศึกษาและมีความเช่ือในเร่ืองการเรียนท่ีสถาบันกวดวิชา
เปนอยางมาก   

จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมดังกลาว สงผลดีตอกิจการ Relax’s Zone เพราะการให
ความสําคัญกับการศึกษา จะทําใหมีผูใชบริการท่ีสถาบันกวดวิชาท่ีอาคารวรรณสรณอยางตอเนื่อง  
อีกท้ังผูคนในยุคปจจุบันหันมาใสใจในเร่ืองของความสวยความงามและสุขภาพมากข้ึน ประกอบ
กับตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน จึงทําใหม่ันใจไดวาจะสงผลตออัตราผูใชบริการของ 
Relax’s Zone ดวย  
 ปจจัยดานเทคโนโลย ี (Technological) 

ในปจจุบันเทคโนโลยีกลายเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิตของมนุษย รวมถึงการ
ดําเนินการของธุรกิจ ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชในนั้นมีผลกระทบท้ังดี และเสียคูกันไป แตธุรกิจ
สวนใหญพยายามท่ีจะนําเอาขอดี มาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริโภคขอมูลขาวสารเปนไป
อยางรวดเร็ว มีลักษณะการกระจายแบบทุกทิศทาง มีระบบตอบสนองอยางรวดเร็ว ผูบริโภคเขาถึง
แหลงขอมูลท่ีตองการไดงาย  สามารถหาขอมูลมาสนองตอบความตองการที่หลากหลาย  

Relax’s Zone เปนสถานประกอบการท่ีใหบริการ สามารถนําเทคโนโลยีท่ี
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหสามารถดําเนินกิจการไดอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังการจัดการดานการเงินและระบบบัญชี ดานฐานขอมูลลูกคา ดานการตลาด 
ประชาสัมพันธ และหาขอมูลเพื่อใหไดมาซ่ึงการบริการท่ีไดเปรียบคูแขงขัน นับวาความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีสงผลบวกตอกิจการของ Relax’s Zone 
 
การวิเคราะหสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 

Five Forces Model ของ Michael Porter เปน Model ท่ีนิยมกันมากในการวิเคราะห
ตลาดเพ่ือใหรูถึงสภาพแวดลอมของธุรกิจกับส่ิงรอบขางท่ีมีผลตอการทําธุรกิจ โดยเปนการ
วิเคราะหในเชิงบวกท่ีไมใช เพียงการเอาชัยเหนือคูแขง  แตยังกลาวถึงการรวมมือกันเปน
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พันธมิตร อยางไรก็ตาม มักมีความเขาใจกันวา การวิเคราะหธุรกิจโดยนําหลัก Five Force มาใชนั้น
ควรใชสําหรับธุรกิจขนาดใหญท่ีมีการแขงขันสูงเทานั้น สวนธุรกิจขนาดเล็กนั้นไมมีความ
จําเปนตองนํามาใช หากแตในความเปนจริงแลว ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็สามารถใช 
Model ธุรกิจแบบ Five Force มาใชไดเพื่อเสริมใหธุรกิจของเราน้ันมีความแข็งแกรงมากยิ่งข้ึน  

การวิเคราะหสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม (Five Forces Model) โดยใชตัวแบบ
ในการวิเคราะหของ Michael E. Porter ประกอบดวยปจจัย 5 ประการท่ีจะกําหนดสภาวะการ
แขงขัน อันจะมีผลตอความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ (พิบูล ทีปะปาล 2551 : 35-42) 

 

ภาวะการ
แขงขันภายใน
อุตสาหกรรม
เดียวกัน

ภัยคุกคามจากคู
แขงขันรายใหม

ภัยคุกคามจาก
ผลิตภัณฑทดแทน

อํานาจตอรองของ
ผูขายปจจัย
การผลิต

อํานาจตอรอง
ของผูซื้อ

 
 
 

 1. ภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Firms within The 
Industry)  

 อุตสาหกรรมท่ีมีผูประกอบการอยูภายในอุตสาหกรรมนั้นจํานวนมากราย นับวา
ความรุนแรงของการแขงขันในอุตสาหกรรมนั้นจะมีสูง ความสามารถในการทํากําไรก็จะตํ่าลงไป
ดวย จึงเปนอุปสรรค ไมจูงใจใหเขาไปลงทุน  

 แตอยางไรก็ตามเนื่องจากธุรกิจเสริมสวยและนวดแผนไทยเปนธุรกิจท่ีสามารถ
ลอกเลียนแบบและดําเนินธุรกิจไดงาย อีกท้ังใชเงินลงทุนจํานวนไมสูงมากนัก จึงทําใหธุรกิจ
ลักษณะนี้ เกิดข้ึนอยางมากมายในปจจุบัน  การแขงขันในธุรกิจการบริการเสริมสวยและ 
นวดแผนไทยจึงคอนขางสูง ผูประกอบการจึงจําเปนตองนํากลยุทธสําหรับการบริการมาใช เพื่อให

ภาพท่ี 4 แสดงการวิเคราะหสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมของ Michael E. Porter 
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ลูกคาเกิดความประทับใจในคุณภาพและมาตรฐานการบริการ เปนการดึงดูดใหลูกคากลับมาใช
บริการซํ้าอีก  

 สําหรับ Relax’s Zone ซ่ึงตั้งอยูในอาคารวรรณสรณท่ีเปนศูนยรวมของสถาบัน 
กวดวิชาช้ันนําจํานวนมาก และมีผูเขามาใชบริการและสัญจรผานไปมาอยางตอเนื่องตลอดเวลา อีก
ท้ังยังไมมีผูประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันนี้ในอาคารวรรณสรณ และคูแขงท่ีอยูในบริเวณรอบๆ 
อาคารก็มีจํานวนนอยมากเพียง 2 รายเทานั้น คูแขงรายท่ี 1 ใหบริการทําผมเพียงอยางเดียว ตั้งอยูหาง
จากอาคารวรรณสรณประมาณ 500 เมตร และคูแขงรายท่ี 2 ใหบริการนวดแผนไทยเพียงอยางเดียว  
ตั้งอยูหางจากอาคารวรรณสรณประมาณ 800 เมตร ดังนั้นภาวะในการแขงขันสําหรับธุรกิจบริการ
เสริมสวยและนวดแผนไทยซ่ึงมีลักษณะเดียวกันกับ Relax’s Zone และอยูในละแวกเดียวกัน นับวา
ไมสูงเลย จึงไมสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ Relax’s Zone 
 2. ภัยคุกคามจากคูแขงขันรายใหม (Threat of New Entry) 

 ธุรกิจใดก็ตามท่ีคูแขงหนาใหมสามารถบุกรุกเขามาในธุรกิจนั้นไดโดยสะดวก 
ความสามารถในการทํากําไรนั้นก็จะลดลง เนื่องจากคูแขงหนาใหมเขามาชวงชิงสวนแบงตลาดไป 
ทําใหสวนแบงตลาดของธุรกิจที่มีอยูเดิมลดนอยลง และความรุนแรงในการแขงขันจะเพิ่มข้ึน  
เพราะจํานวนคูแขงในธุรกิจนั้นเพิ่มข้ึน โอกาสในการทํากําไรจึงลดลง เนื่องจากตองใชทรัพยากร
และความพยายามทางการตลาด เพื่อแยงชิงลูกคามากข้ึน ดังนั้นธุรกิจท่ีมีอยูเดิมในอุตสาหกรรมน้ัน 
ปกติจะพยายามหาทางปกปองไมใหคูแขงรายใหมบุกรุกเขามา  

 ธุรกิจเสริมสวยและนวดแผนไทยเปนธุรกิจท่ีไดรับความสนใจท้ังจากนักลงทุนใหม
ท่ีไมมีความรูและประสบการณมากอน  เพราะเปนธุรกิจท่ีสามารถลอกเลียนแบบและดําเนินธุรกิจ
ไดงาย และจากผูท่ีผานการเรียนวิชาชีพเสริมสวยแลวตองการจะเปนเจาของกิจการ เพราะเปนธุรกิจ
ท่ีไมมีความซับซอนและไมมีกฎหมายควบคุม จึงสามารถเปดดําเนินกิจการไดโดยงาย อีกท้ังยังเปน
ธุรกิจท่ีสามารถสรางรายไดเปนอยางดีหากไดทําเลที่ตั้งกิจการท่ีด ีและถากิจการ Relax’s Zone มีผล
ประกอบการท่ีดี อาจทําใหมีผูสนใจจะมาลงทุนทําธุรกิจประเภทเดียวกันในอาคารวรรณสรณได แต
อยางไรก็ตามเนื่องจากคาเชาพื้นท่ีประกอบการในอาคารวรรณสรณคอนขางสูง ประกอบกับไมมี
พื้นท่ีวางสําหรับใหเขามาประกอบธุรกิจไดอีก ซ่ึงสงผลดีตอ Relax’s Zone ในประเด็นท่ีจะไมมี
คูแขงรายใหมเขามาภายในอาคารวรรณสรณได 

 อีกประการหนึ่ง หากมีคูแขงรายใหมมาเปดกิจการในบริเวณใกลเคียงเพิ่ม อาจทําให
ลูกคาของ Relax’s Zone หันไปทดลองใชบริการของคูแขงรายใหม ดังนั้นเพื่อปองกันแรงผลักท่ี
เปนลบท่ีจะเกิดข้ึน เจาของกิจการ Relax’s Zone จึงตองมีการวางแผนในเร่ืองการใหบริการท่ีมี
คุณภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงการบริหารความสัมพันธกับลูกคาหรือ CRM เพ่ือรักษาฐานลูกคา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

16 

และพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่องเพ่ือใหไดลูกคาใหมเพิ่มข้ึนและยังสามารถดึงลูกคาจากคูแขง
ท่ีตั้งอยูในละแวกเดียวกันมาไดอีกดวย  

3. ภัยคุกคามจากผลิตภัณฑทดแทน  (Threat of Substitute Products) 
 ผลิตภัณฑทดแทน หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีอาจจะเหมือนหรือแตกตางกันหรือคนละ

ชนิดกัน แตสามารถสนองความตองการของลูกคาได สินคาอ่ืนท่ีสามารถนํามาใชทดแทนไดนั้น
เปนตัวท่ีทําใหลูกคามีทางเลือกมากข้ึน และเปนตัวจํากัดโอกาสในการกําหนดราคา ซ่ึงทําให
ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจลดลง 

 ผลิตภัณฑท่ีสามารถทดแทนการใชบริการทําผม ผูบริโภคอาจใชเลือกใชวิธีซ้ือ
ผลิตภัณฑไปทําเองท่ีบาน เชน น้ํายาทําสีผม หรือครีมหมักผม เนื่องจากในปจจุบันผูผลิตพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อใหงายตอการใช และทุกผลิตภัณฑจะมีคูมืออธิบายวิธีการใชงานอยางละเอียด  

 ผลิตภัณฑทดแทนสําหรับการทําเล็บ ผูบริโภคอาจซ้ือผลิตภัณฑไปทําเองท่ีบาน 
หรือหันไปตกแตงเล็บดวยวิธีการเพนทเล็บ หรือเลือกตอเล็บถาวร  

 ผลิตภัณฑทดแทนท่ีลูกคาสามารถใชบริการแทนการนวดผอนคลายได เชน บริการ
นวดสปา เคร่ืองนวดไฟฟา เกาอ้ีนวดไฟฟาหยอดเหรียญตามหางสรรพสินคา  

 แตอยางไรก็ตามดวยปจจัยดานทําเลท่ีตั้ง จุดเดนของการบริการที่เหนือคูแขง 
รวมถึงความสะดวกสบาย เวลาท่ีเรงรีบ และความตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ลูกคานาจะ
เลือกใชบริการของธุรกิจ Relax’s Zone มากกวาซ้ือกลับไปทําเองท่ีบานหรือใชบริการอ่ืนทดแทน 

4. อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 
 ผูขายปจจัยการผลิตสามารถทําใหธุรกิจไดรับผลกระทบดวยการขึ้นราคา ลดคุณภาพ 

หรือลดปริมาณปจจัยการผลิตท่ีเปนองคประกอบสําคัญในการผลิตและการใหบริการ ทําใหตนทุน
การผลิตและตนทุนการบริการไมแนนอน จึงสงผลใหไมสามารถทํากําไรไดตามเปาหมาย ดังนั้น
เม่ือผูขายปจจัยการผลิตมีอํานาจตอรองสูง ประสิทธิภาพการทํากําไรในอุตสาหกรรมก็จะลดลง  

 ผูขายปจจัยการผลิตท่ีใชสําหรับธุรกิจเสริมสวยและนวดแผนไทยมีจํานวนมากราย 
กิจการจึงสามารถส่ังซ้ือปจจัยท่ีใชในการบริการไดโดยงาย และในสวนของวัตถุดิบส้ินเปลือง
ประเภทใชแลวหมดไป เชน ยาสระผม น้ํามันนวด สามารถจัดหาไดโดยตรงจากตัวแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑดังกลาวไดหลายเกรดและหลายยี่หอ ดังนั้นเม่ือมีผูขายปจจัยการผลิตมากราย ทําให
อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิตมีไมสูง จึงสงผลบวกตอธุรกิจ Relax’s Zone เนื่องจาก
สามารถตอรองราคาจากผูจําหนายปจจัยการผลิตได ซ่ึงจะมีผลทําใหตนทุนการใหบริการตํ่าลงดวย 
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5.   อํานาจการตอรองของผูบริโภค (Bargaining Power of Buyers) 
 ผูบริโภคสามารถแสดงอํานาจตอรองท่ีจะมีผลกระทบตอธุรกิจดวยการใชพลัง 

กดราคาสินคาใหมีราคาตํ่าลง ลดปริมาณการซ้ือ หรือเรียกรองใหธุรกิจเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑหรือ
เรียกรองบริการเพิ่มข้ึน โดยใหคงราคาเทาเดิม เม่ือผูบริโภคมีอํานาจตอรองสูง ก็จะเปนเหตุให 
คูแขงขันตางหันมาเอาใจผูซ้ือ ทําใหผูซ้ือมีอํานาจตอรองมากข้ึน  

 เนื่องจากภายในอาคารวรรณสรณ มีสถานท่ีทํากิจกรรมระหวางรอบุตรหลานท่ีมาเรียน
เปนจํานวนนอย และยังไมมีผูใหบริการในลักษณะเดียวกันกับกิจการต้ังอยูภายในอาคาร อีกท้ัง
กิจการของคูแขงท่ีประกอบกิจการลักษณะเดียวกันต้ังอยูภายนอกอาคาร ตองเดินคอนขางไกล และ
เสียเวลา หากลูกคาตองการความสะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการเดินทาง ลูกคาก็จะเลือกท่ี
จะเขามาใชบริการของ Relax’s Zone โดยไมมีการตอรอง อันมีแรงผลักเปนผลบวกตอธุรกิจ 
Relax’s Zone 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหสถานการณของกิจการ (SWOT Analysis) 
 
กกกกกกกกการวิเคราะหสถานการณของกิจการ (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณสําหรับองคกร หรือโครงการ ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพ 
แวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพ
จากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกร เคร่ืองมือนี้จะชวยใหผูประกอบการรับรูจุดแข็งท่ีมีอยู 
รับรูจุดออนท่ีควรตองแกไขปรับปรุง รับรูโอกาสท่ีสงผลดีตอธุรกิจ และรับรูอุปสรรคท่ีขัดขวาง
ธุรกิจ (สุนีย วรรธนโกมล และ ธานินทร ศิลปจารุ 2552 : 54-62) 

การวิเคราะหสถานการณของกิจการ หรือมักเรียกกันวา “SWOT” จะประกอบไปดวย
การวิเคราะห 4 ดานดังนี้  

1.  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปน
ขอดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในธุรกิจ เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็ง
ดานการผลิตหรือบริการ จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล ผูประกอบการจะตองใชประโยชนจากจุดแข็ง
ในการกําหนดกลยุทธการตลาด 

2.  W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน 
เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ของธุรกิจ ซ่ึงผูประกอบการ
จะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น 

3.  O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการ
ท่ีสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาส
แตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมา
จากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดท่ีดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชน
จากโอกาสนั้น 

4.  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดท่ีเกิด
จากสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองและพยายาม
ขจัดอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
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การวิเคราะหสถานการณของกิจการ Relax’s Zone 

 จุดแข็ง (Strengths) 

กกกกกกกกRelax’s Zone มีจุดแข็งท่ีเปนขอไดเปรียบ ท่ีเหนือคูแขงขัน และสามารถนํามาใชในการ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือสรางความไดเปรียบไดการแขงขัน มีดังนี้ 

 1. ทําเลที่ตั้ง 
  1.1 ตั้งอยูภายในอาคารวรรณสรณ การเขาถึงลูกคาทําไดงายกวา ลูกคาสามารถใช
ชวงเวลาวางระหวางรอรับบุตรหลานท่ีมาเรียนพิเศษ  ถือเปนการพักผอนและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
  1.2 มีสถานท่ีจอดรถไวบริการ 
  1.3 จัดรานแบบทันสมัย บรรยากาศภายในรานอบอุนเปนกันเอง 

 2. การบริการ 
  2.1 มีบริการท่ีสามารถรองรับกลุมลูกคาท่ีอยากจะใชบริการเสริมสวย  และนวด
ผอนคลายในที่เดียวกัน ลูกคาไมตองเสียเวลา เดินทางไปท่ีอ่ืนและยังสามารถใชเวลาพักผอนอยาง
เต็มท่ี 
  2.2 ใหบริการดวยผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม 
  2.3 อุปกรณและเคร่ืองมือสะอาด ผานการอบฆาเช้ือโรค เนื่องจากผลการสํารวจ

ความสะอาดในรานเสริมสวย “โครงการสถานท่ีเสริมสวยหรือแตงผมสะอาด ปลอดมลพิษเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดี” โดยสํานักอนามัยกรุงเทพฯ เมื่อป 2550 พบเช้ือราในหวีและแปรง 27.34 
เปอรเซ็นต Relax’s Zone ใสใจกับสุขภาพของลูกคา (สํานักอนามัยกรุงเทพฯ 2550) 

3. บุคลากร 
3.1 พนักงานทีใ่หบริการมีประสบการณ ฝมือด ี 

  3.2 พนักงานใหบริการดวยอัธยาศัยท่ีดี สุภาพ มีจิตสํานึกในงานบริการ ทําใหลูกคา
รูสึกผอนคลาย เปนกันเอง 
 4. การบริหารจัดการ 

  4.1 การบริหารความสัมพันธกับลูกคา ซ่ึงจะเปนประโยชนในการสามารถรักษา

ฐานลูกคาไวได 
  4.2 มีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา 
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 จุดออน (Weakness)  

Relax’s Zone มีจุดออนท่ีดอยกวาคูแขงขันหรืออยูในสภาพท่ีเสียเปรียบ อันเปนปญหา
หรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ไดแก 

1.  เปนกิจการเปดใหมยังไมเปนท่ีรูจักทําใหมีลูกคานอยราย 
2.   เจาของกิจการยังไมมีประสบการณในการบริหารจัดการ 
3.  ตนทุนในการใหบริการสูง เนื่องจากตองใชบุคลากรมืออาชีพและมีประสบการณ

ความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดานซ่ึงคาแรงงานคอนขางสูง  
 โอกาส (Opportunity) 

ปจจัยหรือสถานการณภายนอกท่ีมีสวนชวยให Relax’s Zone มีโอกาสในการดําเนิน
ธุรกิจใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ไดแก 

1.   ธุรกิจเพื่อความงามยังมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภค
ในยุคปจจุบันไดใหความสําคัญกับเร่ืองความสวยความงามและการดูแลสุขภาพ 

2.   สภาพสังคมในปจจุบัน 
  2.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน  ทําใหการใชชีวิตประจําวันอยาง 
เรงรีบ กอใหเกิดความเครียดเพ่ิมข้ึน ผูบริโภคจึงหาวิธีการท่ีจะดูแลรักษาสุขภาพตนเองอยางจริงจัง  
บริการนวดแผนไทยเพื่อการผอนคลายของ Relax’s Zone เปนทางเลือกหนึ่งท่ีชวยผอนคลาย

ความเครียดได 
  2.2   ปญหาการจราจรที่ติดขัด ทําใหไมสะดวกตอการเดินทางไปในหลายๆ  สถานท่ี  
ดังนั้น ผูปกครองท่ีสงบุตรหลานมาเรียนพิเศษท่ีอาคารวรรณสรณ ยังสามารถใชบริการเสริมสวย
และนวดแผนไทยเพ่ือการผอนคลายของ Relax’s Zone ในชวงเวลาท่ีตองรอบุตรหลาน ท้ังนี้เพ่ือ
เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปใชบริการที่อ่ืน  

3. พฤติกรรมผูบริโภค 
  3.1   ผูบริโภคในปจจุบันใหความใสใจกับความสวยความงามและสุขภาพมากข้ึน 
ซ่ึงสอดคลองกับการใหบริการของ Relax’s Zone  
  3.2   ผูหญิงในปจจุบันตองทํางานนอกบาน ทําใหตองดูแลตัวเองใหดูดีอยูเสมอ 
ความถี่ในการใชบริการเสริมสวยจึงมีอัตราสูงข้ึนเม่ือเทียบกับสมัยกอน ท่ีจะทําผม ทําเล็บเฉพาะ
เวลาท่ีไปงานหรือในโอกาสพิเศษเทานั้น สงผลใหจํานวนผูใชบริการของ Relax’s Zone นาจะมีมาก
ข้ึนดวย 
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  3.3   ผูบริโภคทุกเพศทุกวัย มีความจําเปนตองใชบริการตัดผม ดังนั้นความจําเปนใน
เร่ืองนี้นาจะสงผลดีตอ Relax’s Zone 

4.   อาชีพเสริมสวยและนวดแผนไทยยังจํากัดใหเฉพาะคนไทยเทานั้นท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพนี้ได ความคุมครองน้ีถือเปนการกีดกันคนตางชาติท่ีจะเขามาประกอบอาชีพ นับวา
เปนการปกปองใหมีคูแขงขันหนาใหมนอยลง ซ่ึงสงผลดีตอ Relax’s Zone 

5.  อาคารวรรณสรณเปนศูนยรวมสถาบันกวดวิชาท่ีมีช่ือเสียง จํานวนผูใชบริการ
ภายในอาคารวรรณสรณมีอยางตอเนื่องและเปนจํานวนคอนขางมาก สงผลตออัตราของผูใชบริการ
ธุรกิจของ Relax’s Zone ท่ีสูงตามข้ึนดวย 

 
ตารางท่ี 5 แสดงถึงผูเขาใชบริการภายในอาคารวรรณสรณโดยรวม 
 

วัน ชวงเวลา จํานวนคน 
ธรรมดา 15.00 น. - 20.30 น. 10,000 - 12,000 

วันหยุดเสาร-อาทิตย 08.00 น. - 19.00 น. 35,000 - 40,000 

ท่ีมา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  http://th.wikipedia.org/wiki 
 

 อุปสรรค (Treats) 

ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจของ Relax’s Zone จนอาจสงผล

กระทบให Relax’s Zone ประสบความลมเหลว ไดแก 
1.  ธุรกิจเสริมสวยและนวดแผนไทยเปนธุรกิจท่ีท่ีสามารถลอกเลียนแบบและดําเนิน

ธุรกิจไดงาย ไมมีความซับซอนและไมมีกฎหมายควบคุม เปดดําเนินกิจการไดโดยงาย จึงมี

ผูประกอบการมากราย 
2.   ธุรกิจเสริมสวยและนวดแผนไทยตองใชบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน จึง

จําเปนตองคัดสรรบุคลากรท่ีเปนมืออาชีพการจัดหาและการรักษาบุคลากรท่ีมีฝมือทําไดคอนขางยาก 
3.   การหมุนเวียนเขา - ออกของพนักงานมีอัตราคอนขางสูง 
4.  ทางเลือกในการทําผม ทําเล็บ หรือนวดผอนคลายมีมากมาย ผูบริโภคอาจเลือกใช

บริการหรือสินคาอ่ืนท่ีทดแทนกันได 
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5.   คาเชาสถานท่ีคอนขางแพง เนื่องจากอยูในทําเลใจกลางเมือง และมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกครบครัน ทําใหตนทุนในการดําเนินงานสูงตามและสงผลให Relax’s Zone มีกําไรนอยลง 

จากการวิเคราะหสถานการณของกิจการ Relax’s Zone โดยใช SWOT Analysis เปน
เคร่ืองมือในการวิเคราะห จะเห็นวามีจุดแข็งและโอกาส มากกวาจุดออนและอุปสรรค เม่ือเทียบกับ
คูแขงขันและสภาพแวดลอมภายนอก ดังนั้นการดําเนินธุรกิจ Relax’s Zone จึงนาจะมีโอกาสที่จะ
เจริญเติบโตได 
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บทท่ี 5 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการทําธุรกิจ  
กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาท่ี 

 
กกกกกกกกปจจุบันสภาพเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาวะท่ีการแขงขัน
มีแนวโนมรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ ทําใหธุรกิจสวนใหญไดรับผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงอยาง
หลีกเล่ียงไมได หากธุรกิจใดไมสามารถปรับตัวจากผลกระทบดังกลาวได ธุรกิจนั้นก็จะสูญพันธไป
ไดในท่ีสุด ดังนั้นผูประกอบการจึงตองเตรียมตัวต้ังรับและเนนท่ีการวางกลยุทธองคกร (Strategic 
Approach) ซ่ึงตองคํานึงถึงระดับของสภาพแวดลอมภายนอกท่ีไมแนนอน และปรับกลยุทธให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

การวางแผนใดๆ ก็ตาม ส่ิงท่ีจําเปนในการเร่ิมตนท่ีดีก็คือ ความเขาใจในธรรมชาติของ
องคกร ซ่ึงหนาท่ีหนึ่งของการจัดองคกร หรือโครงสรางองคกรนั้นก็คือ การบริหารจัดการและ
วางแผนในเร่ืองบุคคลากร และเม่ือพูดถึงส่ิงท่ีจําเปนในการวางแผนในระดับกลยุทธนั้น ควรเริ่ม
จากการกําหนดวิสัยทัศน เนื่องจากเปนจุดเร่ิมตนของการเดินทางไปสูความสําเร็จ (อนุพงศ อวิรุทธา 
2553) 

การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และกลยุทธขององคกรถือเปนส่ิงท่ีจําเปน 
ของธุรกิจท่ีตองการความม่ันคง ผูบริหารควรจะใชเวลากับการวางแผนใหมาก เพราะเม่ือเร่ิมออก
เดินทางจริงแลวโอกาสจะกลับมาแกไขคอนขางยากมากทีเดียว ส่ิงเหลานี้ดูเผินๆ อาจจะไมคอย
สําคัญแตเม่ือวันเวลาผานไปแลว จะเห็นวาส่ิงตางๆ เหลานี้เปนส่ิงท่ีสําคัญมาก เหมือนกับการท่ีเรา
ขับรถไปโดยไรจุดหมาย ไรทิศทางไปสักระยะหน่ึง  เม่ือนึกข้ึนไดระหวางทางวาเราตองการ
เดินทางไปท่ีไหน  บางคร้ังเราอาจจะเสียเวลาในการกลับรถเพื่อยอนกลับมาทางเดิมก็ได  
(อนุพงศ   อวิรุทธา 2553) 

 
วิสัยทัศน (Vision) 

วิสัยทัศน หมายถึง ขอความท่ีบงบอกถึงทิศทางท่ีองคกรมุงไปสูในอนาคตท่ีพึง
ปรารถนา  เปนสภาพอนาคตท่ีดีกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน  และกําหนดจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจน
และ 
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และมีความเปนไปได มีความเชื่อมโยงกับภารกิจ คานิยม และความเช่ือเขาดวยกัน โดยความ
คาดหวังของผูบริหารระดับสูงเพื่อใหทุกคนในองคกรเห็นเปาหมายรวมกัน  

วิสัยทัศนท่ีดีสามารถบอกทิศทางอยางชัดเจน และสามารถกระตุนใหทุกคนในองคกร
ดําเนินการไปในทิศทางท่ีถูก (การกําหนดวิสัยทัศน  2553) 

Relax’s Zone ไดกําหนดวิสัยทัศน เพ่ือใหมองเห็นทิศทางในอนาคตท่ีตองการจะเปน 
ไวดังนี้  “เปนผูนําดานธุรกิจบริการรานทําผมและนวดในอาคารวรรณสรณ ใหบริการท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานโดยชางผูชํานาญงาน” 
 
พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจ หมายถึง กิจกรรมหรือส่ิงท่ีองคกรตองทําหลักๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว พันธกิจขององคกรจึงเปนเสมือนหลักการพื้นฐานท่ีแสดงเจตจํานงอันแนวแน
วาองคกรจะดําเนินธุรกิจอยางไร และจะสะทอนใหเห็นถึงขอบขายการดําเนินงาน ท้ังในดานตัว
ผลิตภัณฑและบริการ ลูกคา/ผูรับบริการ และตลาด (Customer-Market) ท่ีเปนกลุมเปาหมายหลัก
และเปาหมายรอง เทคโนโลยี มาตรฐานการดําเนินงานขององคกร รวมถึงภาพลักษณขององคกร 
ใหเปนท่ีรูจักและยอมรับโดยท่ัวไป (อนุพงศ   อวิรุทธา 2553) 

Relax’s Zone ไดกําหนดพันธกิจท่ีแสดงใหเห็นถึงหนาท่ีหลักๆ ท่ีตองดําเนินการเพื่อให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวดังนี้ 

1.  ตกแตงรูปแบบของรานและบรรยากาศภายในรานใหดูดี ทันสมัย นาพักผอน มี
ภาพลักษณ ท่ีดูสะอาดสะอาน  

2. ใหบริการท่ีมีมาตรฐาน ดวยจิตสํานึกในการบริการ เพ่ือสงมอบบริการท่ีประทับใจ
ทุกคร้ังท่ีพบกับลูกคา 

3.  ปรับทัศนคติของพนักงานผูใหบริการ สรางจิตสํานึกการบริการใหกับพนักงาน เพื่อ
สรางมาตรฐานบริการภายในท่ีพนักงานทุกคนตองเดินไปในทิศทางเดียวกัน 

4.  สนับสนุนใหพนักงานไดเขารับการอบรมเทคนิคท่ีทันสมัยอันเปนประโยชนตอการ
ใหบริการลูกคา 

5.  รักษามาตรฐานในการใหบริการและเพิ่มชองทางการขยายฐานลูกคา 
6.  สรางฐานลูกคาและช่ือเสียงใหเปนท่ียอมรับ เพื่อใหลูกคาเกิดความภักดี และแนะนํา

บริการตอไปยังผูอ่ืน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

25 

เปาหมายในการทําธุรกิจ (Goals) 
เปาหมาย คือ ส่ิงท่ีเปนตัวช้ีบอกวาองคกรตองการใหประสบผลสําเร็จอะไร (What) และ

เม่ือไร (When) ซ่ึงควรเขียนไวในรูปของปริมาณ (Quantity) หรือตัวเลขท่ีชัดเจนท่ีสามารถวัดได 
และผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรจะตองสอดคลองตามภารกิจขององคกร
ดวย (อนุพงศ    อวิรุทธา 2553) 

Relax’s Zone ไดกําหนดเปาหมายในการทําธุรกิจซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจท่ีกําหนดไว 
ดังนี้ 

1.  ใหบริการใหลูกคาเกิดความพึงพอใจไมนอยกวา 80%  โดยวดัจากรายไดท่ีเพิ่มข้ึน 
2.  สรางฐานลูกคาใหเปนสมาชิกอยางนอย 10 คนตอป  
3.  สรางฐานลูกคาท่ัวไปใหเพิ่มข้ึนตอเน่ืองปละ 10% 

 
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ (Strategies) 

กลยุทธ หมายถึง แผนรวมขององคกรท่ีนําเอาขอไดเปรียบและจุดเดนในดานตางๆ มา
ใชประโยชน  และปรับลดจุดดอยเพ่ือแสวงหาโอกาสและหลีกเล่ียงอุปสรรค  ซ่ึงจะทําใหองคกร
สามารถอยูรอดและเจริญเติบโตไดในระยะยาว   รวมท้ังสามารถเอาชนะคูแขงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

การวางแผนเชิงกลยุทธ คือ การวางแผนท่ีมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายท่ีแนชัด มี
การวิเคราะหอนาคตและคิดเชิงการแขงขัน มีระบบการทํางานท่ีมีความสามารถในการปรับตัวสูง 
สําหรับการทํางานในสภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  เพื่อใหทันกับการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน มีระบบการทํางานท่ีคลองตัว มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือนําสู
เปาหมายในอนาคต สามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพื่อความอยูรอด (Survive) และ
ความกาวหนา (Growth) ขององคกรในอนาคต  

โดยท่ัวไปกลยุทธในการดําเนินธุรกิจแบงเปน 3 ระดับ 
1.  กลยุทธระดับองคกร (Corporate - Level Strategy) 
2.  กลยุทธระดับธุรกิจ (Business - Level Strategy) 
3.  กลยุทธระดับหนาท่ี (Functional Strategy) 

 กลยุทธระดับองคกร (Corporate - Level Strategy)  
เปนกลยุทธท่ีแสดงใหเห็นทิศทางการดําเนินงานขององคกรโดยรวม บอกถึงกรอบและ

แนวทางการดําเนินธุรกิจของกิจการวาจะไปในทางใดเพื่อตอบสนองวิสัยทัศนขององคกร ทางเลือก
กลยุทธสําหรับทิศทางขององคกร จําแนกได ดังน้ี (พิบูล ทีปะปาล 2551 : 105-116) 
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1. กลยุทธการเจริญเติบโต  (Growth Strategy) โดยท่ัวไปแลวกลยุทธท่ีผูบริหารสวน
ใหญเลือกใชมากท่ีสุด คือ กลยุทธท่ีชวยใหยอดขาย กําไร และสินทรัพยเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กิจการท่ีดําเนินธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมท่ีกําลังขยายตัว องคกรจําเปนตองดิ้นรนเพื่อความ
เจริญเติบโต เพื่อความอยูรอดเปนสําคัญ การสรางความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีสวนสําคัญท่ีจะ
ทําใหยอดขายสูงข้ึน ตนทุนตอหนวยลดลง และกําไรสูงข้ึนดวย  การดําเนินธุรกิจในสภาวะท่ี
สภาพแวดลอมและเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ทําใหเกิดโอกาส ในขณะเดียวกันหาก
กิจการมีความพรอมในการแขงขันก็สามารถท่ีจะกาวใหทันหรือลํ้าหนาคูแขง และมีศักยภาพท่ีจะ
ขยายธุรกิจหรือเขามาเปนผูประกอบการรายใหมได 

2.  กลยุทธการคงที่ (Stability Strategy) เปนกลยุทธท่ีมักจะถูกนํามาใชในการดําเนิน
ธุรกิจในภาวะท่ีอุตสาหกรรมโดยรวมไมมีการเติบโตหรือสภาพแวดลอมท่ีไมมีการเปล่ียนแปลง
มาก หรือกิจการยังไมมีความพรอมท่ีจะขยายตัว กิจการอาจเลือกท่ีจะชะลอการลงทุน หรือหยุด
ช่ัวขณะ เพื่อจะไดมีโอกาสพักดูสถานการณแวดลอมท่ัวไป กอนท่ีจะพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
การลงทุนเพิ่มข้ึนเพื่อขยายการเติบโตหรือหดตัวลง  หรือเลือกดําเนินธุรกิจแบบไมตั้งใจจะขยาย
ธุรกิจใหเจริญเติบโตมากกวาท่ีเปนอยู โดยไมมีการเปล่ียนแปลง กลยุทธนี้จะถูกนํามาใชเม่ือธุรกิจ
เห็นวาสถานการณในอนาคตไมมีอะไรเปล่ียนแปลง โอกาสที่คูแขงหนาใหมจะบุกรุกเขามาใน
ตลาดก็นอยมาก และธุรกิจก็มีความพอใจที่จะทํากําไรอยูในระดับนี้ เพราะเปนกําไรในระดับ
พอสมควร กลยุทธการคงท่ีไดรับความนิยมในธุรกิจขนาดเล็ก  แตถากิจการใดใชกลยุทธนี้นานๆ 
จะมีอันตรายมาก เพราะจะเปนจุดออนใหคูแขงเขามาแขงขันไดงาย   

3.   กลยุทธการหดตัว (Retrenchment Strategy) ถือเปนกลยุทธในเชิงรับหรือปองกันตัว 
(Defensive Strategy) ธุรกิจจะเลือกใชกลยุทธนี้เม่ือพบวา ฐานะทางการแขงขันตกตํ่ากิจการประสบ
ความลมเหลว ไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได โดยยังขาดความพรอม หรือมีจุดออน
มากเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ผูบริหารจําเปนตองหาทางปรับปรุงการดําเนินงานใหมใหดีข้ึน 
เพื่อกําจัดจุดออนบางอยางใหหมดไป  ท้ังนี้เพื่อใหสามารถกลับมาเขมแข็งไดอีกคร้ังหนึ่ง หรือหาก
ไมสามารถฟนฟูตอไป อาจขายกิจการ หรือเลิกกิจการไปเลย 

4.   กลยุทธผสมผสาน (Combination Strategy) เปนแนวทางที่ผสมผสานระหวาง 
กลยุทธ 3 แนวทางขางตน โดยพิจารณาถึงสถานการณท่ีเผชิญอยู และเลือกใชกลยุทธท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณนั้นๆ 

กลยุทธระดับองคกรท่ี Relax’s Zone นํามาใช  จากการประเมินศักยภาพของ Relax’s 
Zone ใหพรอมในการแขงขันทางธุรกิจ กลยุทธระดับองคกรท่ี Relax’s Zone จะนํามาใชคือ กลยุทธ
การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เนื่องจากเปนกิจการท่ีเปดดําเนินกิจการใหม และมีขนาดเล็ก 
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กิจการจะมีโครงสรางองคกรท่ีไมซับซอน แบงหนาท่ีความรับผิดชอบตามลักษณะของการบริการ 
รวมทั้งท่ีตั้งของสถานประกอบการอยูในทําเลดีและมีความพรอมในการแขงขันกับคูแขง โดย
มุงเนนความเช่ียวชาญจากการท่ีมีพนักงานบริการท่ีมีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้
เปนอยางดี โดยนําจุดแข็งท่ีกิจการมีรวมกับโอกาสมาใช 
 กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (Business - Level Strategy)  

เปนกลยุทธท่ีใชเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขง โดยดึงจุดเดนของ
องคกร หรือขอไดเปรียบในการแขงขันมากําหนดเปนกลยุทธ เพื่อใชขอไดเปรียบใหเปนประโยชน 
เพื่อตอบสนองภารกิจและสงเสริมใหกลยุทธระดับองคกรเปนจริง (พิบูล ทีปะปาล 2551 : 137-168) 

การไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหองคการมี
ความแตกต างจาก ผู อ่ืน  นั่น คือขอได เป รียบ ท่ี เดน ชัด  ขอได เป รียบอาจอยู ใน รูปของ 
ขีดความสามารถขององคกร ซ่ึงสามารถทําไดในขณะท่ีผูอ่ืนทําไมได หรือองคกรทําไดดีกวา หรือ
ขอไดเปรียบท่ีอาจเกิดข้ึนจากสินทรัพยหรือทรัพยากรบางอยางท่ีองคกรมี แตองคกรอ่ืนไมมี  
ขอไดเปรียบทางการแขงขันจึงเปนแนวความคิดหลักสําคัญ (Key Concept) ในการจัดการเชิง 
กลยุทธ และเปนสาเหตุท่ีทําใหลูกคามาซ้ือจากเราแทนที่จะซ้ือจากคูแขง 

ส่ิงสําคัญท่ีตองคํานึงถึงคือ การสรางความไดเปรียบนั้นจําเปนตองใหเกิดความ
ไดเปรียบทางการแขงขันท่ียั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) ทามกลางการตอสูของ
คูแขงขัน และการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมนั้นอีกดวย 

กลยุทธระดับหนวยธุรกิจท่ีสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน จําแนกไดดังน้ี 
1.   กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) ดวยคุณภาพของสินคาหรือ

บริการ เปนการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการที่มีความแตกตางจากคูแขงขัน ดวยการนําเสนอ
บางอยางท่ีแตกตางและดีกวาแกผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการท่ีแตกตางของผูบริโภค 
ธุรกิจอาจกําหนดราคาสินคาหรือบริการสูงกวาคูแขงได เนื่องจากลูกคาอาจยอมท่ีจะจายมากกวา
เพื่อใหไดรับผลิตภัณฑหรือบริการ (Barden, Ingram and LaForge 2548 : 47) 

การสรางความแตกตางทําไดหลายวิธี โดยยึดถือประโยชนหรือคุณคาท่ีลูกคา
ตองการเปนหลัก เชน ความแตกตางท่ีแสดงถึงความเปนผูนําทางดานคุณภาพ (Quality Leader) 
ความเปนผูนําทางดานแบบสไตล (Style Leader) ความเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี (Technology 
Leader) ความเปนผูนําทางดานการบริการ (Service Leader) เปนตน   

2.   กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) เปนการนําเสนอ
ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีคลายคลึงกับของคูแขงในราคาที่ต่ํากวา ซ่ึงจะสามารถทําไดโดยอาศัย
ความสามารถของกิจการท่ีจะตองทําใหผลิตภัณฑหรือบริการ มีตนทุนตํ่ากวาของคูแขง ซ่ึงจะทําให
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ราคาตอหนวยลดลง แมขายในราคาเดิมก็ไดกําไร และหากขายต่ํากวาราคาเดิมและขายในปริมาณ
มากก็จะไดกําไรอยูดี และยังขยายสวนครองตลาดเพ่ิมข้ึนอีกดวย  

ขอควรระวังสําหรับการใชกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน ตองรักษาระดับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑหรือการบริการ และความเช่ือถือไดใหอยูในระดับเทาเทียมกันหรือใกลเคียงกันกับ
คูแขง เพื่อท่ีลูกคาจะไดไมปฏิเสธผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจ  

3.  กลยุทธมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม (Focus Strategy) เปนกลยุทธท่ีชวยใหธุรกิจจํากัด
ขอบเขตการดําเนินงาน โดยใชความสามารถในการตอบสนองความตองการเฉพาะกลุม เหมาะกับ
กิจการขนาดเล็ก และมีความใกลชิดกับกลุมลูกคา   

กลยุทธระดับหนวยธุรกิจท่ี  Relax’s Zone  นํามาใช  เพื่อใหสอดคลองกับการเลือกใช
กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategy) เปนกลยุทธระดับองคกร อีกท้ังยังสามารถสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน กลยุทธระดับหนวยธุรกิจท่ี Relax’s Zone เลือกใช คือ กลยุทธการสราง
ความแตกตางในการบริการ (Differentiation Strategy) โดยมุงการตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick 
Response) เนนบริการท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ และใหบริการดวยจิตสํานึกในการบริการ (Service 
Mind) พรอมกับการนํากลยุทธการมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม (Focus Strategy) มุงเนนในการ
ใหบริการแกลูกคาท่ีใหความสําคัญกับคุณภาพของการบริการ และตองการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ โดยเนนการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer 
Relationship Management : CRM) ควบคูไปดวย เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอการใชบริการ ใหเกิดกับ
ลูกคา และเพื่อใหลูกคาแนะนําบริการตอไปยังผูอ่ืน เพื่อเพิ่มยอดผูใชบริการอยางตอเนื่องและยัง
สามารถรักษากลุมลูกคาเดิมไดอีกดวย  
 กลยุทธระดับหนาท่ี (Functional Strategy)  

เปนกลยุทธท่ีนํามาใชเพ่ือสนับสนุนในเชิงการแขงขัน มุงเนนการใชทรัพยากรของ
กิจการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตกรอบทิศทางของกลยุทธระดับองคกรและระดับหนวยธุรกิจ 
และเปนแนวคิดท่ีจะนําไปจัดทําแผนการปฏิบัติการเพื่อตอบสนองเปาหมายในการทําธุรกิจตาม
หนาท่ีของฝายงานตางๆ (พิบูล ทีปะปาล 2551 : 197-220) 

กลยุทธระดับหนาท่ีประกอบดวยแผนปฏิบัติการในดานตางๆ 4 ดาน 
1.   แผนการบริหารจัดการ  เกี่ยวของกับเร่ืองของการกําหนดโครงสรางองคกรและแผน

ดานบุคลกร ท่ีตองสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจดานอ่ืนๆ  ดวยกิจการ Relax’s Zone เปน
ธุรกิจบริการ  สินคาของธุรกิจบริการเปนส่ิงท่ีลูกคาไมสามารถสัมผัสได  แต เปนการขาย
ประสบการณใหกับผูบริโภค ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือซํ้าหรือไม ข้ึนอยูกับประสบการณท่ีผูบริโภค
ไดรับ ซ่ึงพนักงานผูใหบริการเปนผูทําหนาท่ีผลิตบริการนั้นข้ึนมาดวยตนเอง ความสําเร็จของธุรกิจ
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บริการข้ึนอยูกับพนักงานผูใหบริการ ดังนั้นผูประกอบการจึงตองใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการบุคลากร เพื่อใหทําหนาท่ีในการรักษาภาพลักษณและความนาเช่ือถือของธุรกิจไวไดอยาง
สมํ่าเสมอ 
  Relax’s Zone ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการบุคลากรซ่ึงถือเปนหัวใจหลัก
ของงานบริการ จึงมีการกําหนดผังโครงสรางองคกรแบงแยกตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไวชัดเจน มี
การระบุคาตอบแทนท่ีจะไดรับ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการกําหนดกระบวนการ
สรรหาบุคลากรและคุณสมบัติของบุคลากรเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ ท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาผูใชบริการ นอกจากน้ี Relax’s 
Zone ยังใหการสงเสริมในเร่ืองของการพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนใหพนักงานไดเขารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใหบริการ 

2.   แผนการตลาด  กลาวถึงการนําสวนประสมทางการตลาดมาใชเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายทางการตลาด โดยเปรียบเทียบกับคูแขงในธุรกิจเดียวกัน เพื่อใหเกิดความแข็งแกรง
ทางดานการแขงขัน ซ่ึงเปาหมายของการตลาดคือ ดึงดูดความสนใจของลูกคาใหมๆ โดยสัญญาวา
จะใหคุณคาท่ีเหนือกวา และรักษาลูกคาท่ีมีอยูในปจจุบันรวมถึงทําใหมีจํานวนมากข้ึน โดยทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
  เพื่อใหกิจการ Relax’s Zone บรรลุเปาหมายทางการตลาด ผูประกอบการจึงเลือกใช
สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  Marketing Mix 7P’S มาเปนกลยุทธในการ
ดําเนินการซ่ึงประกอบดวย คือ ผลิตภัณฑ (Products) การกําหนดราคา (Pricing) การกําหนด
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการขาย (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการ 
(Process) และดานภาพลักษณ (Physical Evident)  

3.   แผนการผลิต/แผนการใหบริการ  กลาวถึงแหลงทําเลที่ตั้งของกิจการ การจัดพ้ืนท่ี
ใหบริการ และกระบวนการใหบริการ  
  Relax’s Zone มีพื้นท่ีใชสอยในรานประมาณ 50 ตารางเมตร เนนการจัดวางสวน
ตางๆ อยางมีระเบียบ แบงพ้ืนท่ีออกเปนสวนใหบริการเสริมสวย สวนใหบริการนวดแผนไทยเพื่อ
การผอนคลาย สวนสําหรับผูมารอรับบริการหรือผูท่ีมารอผูท่ีมาใชบริการ มีมุมกาแฟและนิตยสาร
ไวบริการ มีการกําหนดผังข้ันตอนการใหบริการเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการบริการ 

4.   แผนการเงิน ฐานะดานการเงินของกิจการ นับวาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการ
ดําเนินธุรกิจ และมักถูกใชเปนตัววัดฐานะทางการแขงขันท่ีดีท่ีสุด แผนการเงินเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจ 3 อยางคือ การตัดสินเกี่ยวกับการลงทุน การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน และการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจายเงินปนผล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

30 

  Relax’s Zone ตัดสินใจใชเงินลงทุนจํานวนท้ังส้ิน 1,100,000 บาท โดยมาจากสวน
ของผูเปนเจาของกิจการจํานวน 900,000 บาทและจากการกูยืมจํานวน 200,000 บาท โดยในชวง 5 
ปแรกยังไมมีเปาหมายในการจายผลกําไรคืนแกเจาของกิจการ เนื่องจากตองการใหเกิดสภาพคลอง
ทางดานการเงินและเพ่ือใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ เลือกใชวิธีการบริหารกิจการ
ดวยเงินสด เพื่อไมใหเกิดความยุงยากในการบริหารจัดการ 
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บทท่ี 6 
 

แผนการบริหารจัดการ 
กกกกก 
กกก แผนการบริหารจัดการเปนเร่ืองของการกําหนดโครงสรางองคกร และผูบริหารท่ี
สอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจดานอ่ืนๆ ของกิจการ ซ่ึงประกอบไปดวยสถานท่ีตั้ง โครงสราง
องคกร และแผนดานบุคลากร 

ธุรกิจบริการจะมีการบริหารจัดการท่ีแตกตางออกไปจากธุรกิจการผลิต หรือธุรกิจ
การคาขายสินคา ความไมมีตัวตนของงานบริการ คือ การที่ลูกคาหรือผูบริโภคไมสามารถสัมผัสจับ
ตองกับส่ิงท่ีตองเสียเงินไปเพื่อแลกเอาส่ิงนั้นมาได อาจรวมไปถึงการไมสามารถมองเห็นส่ิงนั้นๆ 
ได นอกจากความรูสึกสุขท่ีไดรับ ดังนั้น สินคาของธุรกิจบริการก็คือการขายประสบการณใหกับ
ผูบริโภคนั่นเอง พนักงานผูใหบริการจะเปนผูทําหนาท่ีผลิตบริการนั้นข้ึนมาดวยตนเอง ไมเหมือนกับ
การผลิตสินคาในโรงงานท่ีผูผลิตและผูขายไมจําเปนตองเปนคนๆ เดียวกัน ประสบการณท่ี
ผูบริโภคไดรับจากพนักงานผูใหบริการในขณะนั้น จึงหมายถึงความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจตอ
กิจการโดยตรง ซ่ึงก็หมายถึงการท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือซํ้าหรือไมในครั้งตอๆ ไป  

ธุรกิจบริการท่ีจะประสบความสํา เ ร็จจะตองสรางความสัมพันธ ท่ีแนบแนน 
และยาวนานกับลูกคา ดังนั้นความสัมพันธระหวางลูกคากับผูใหบริการเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด 
สําหรับธุรกิจบริการ เนื่องจากธรรมชาติของการบริการที่ตองอาศัยความม่ันใจหรือความเช่ือถือ 
ของลูกคาท่ีมีตอคุณภาพของผูใหบริการเปนอยางยิ่ง  นอกจากความนาเช่ือถือแลว ความประทับใจ  
ความอบอุน ความเปนมิตร หรือความคุนเคย ก็สามารถนํามาใชเปนกลยุทธของการใหบริการที่จะ  
ทําใหนําเร่ืองของความสัมพันธมาใชสรางธุรกิจใหมีฐานลูกคาท่ีแข็งแกรง  

ดังนั้น จะเห็นไดวาความสําเร็จของธุรกิจบริการจะข้ึนอยูกับพนักงานผูใหบริการ ท่ีจะตอง
ทําหนาท่ีรักษาภาพลักษณและความนาเช่ือถือของธุรกิจไวในขณะท่ีใหบริการ  เจาของธุรกิจจึงตอง
ใหความสนใจการบริหารจัดการบุคลากร เพื่อใหทําหนาท่ีในการรักษาภาพลักษณและความนาเช่ือ 
ถือของธุรกิจไวไดอยางสมํ่าเสมอ  

สําหรับธุรกิจ Relax’s Zone ท่ีเปนธุรกิจใหบริการ ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให  ประสบ
ผลสําเร็จไดคือ บุคลากรผูใหบริการ ซ่ึงจะไดกลาวถึงโครงสรางองคกรและผังบริหาร รวมถึงแผน
จัดการดานบุคลากร เพื่อนําไปสูการดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 
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ช่ือธุรกิจ    :  Relax’s Zone เปนกิจการท่ีเปดดําเนนิการใหม 
เจาของธุรกิจ  : นางทรรศนา  เช้ือจง 
รูปแบบธุรกิจ  :    กิจการเจาของคนเดียว 
ท่ีตั้ง   :   ช้ัน 5 อาคารวรรณสรณ เลขท่ี 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  
     กรุงเทพฯ 10400 
บริการ   : ทําผม ทําเล็บ และนวดแผนไทยเพ่ือการผอนคลาย 
เปดดําเนินการ  :   1 เมษายน 2553 
การบริหารงาน : เจาของกิจการเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกบัการดําเนินงานท้ังหมด 
เวลาทําการ  :  เปดทําการทุกวันยกเวนวันพธุ วันธรรมดาเปดใหบริการต้ังแตเวลา 10.00 น. 

 - 20.00 น. และวนัเสาร - อาทิตย ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 21.00 น. 
 

 
แผนดานบุคลากร 
กกกกกก การดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จข้ึนอยูกับผูบริหารและบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
ผูประกอบการจะตองพิจารณาถึงลักษณะของบุคลากรและจํานวนอัตราเพื่อใหเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบตามที่กําหนดไว ดวยการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
และประสบการณ 

Relax’s Zone ไดกําหนดตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบตามผังโครงสรางองคกรไว 
ดังนี้ 

1.   ผูจัดการราน เจาของกิจการเปนผูรับผิดชอบในตําแหนงผูจัดการราน มีหนาท่ีดูแล
งานดานการบริหารทั้งหมดของราน เชน  การเงิน การบัญชี จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ตอนรับลูกคา จัดหา

ภาพท่ี 5 แสดงผังโครงสรางองคกร 

โครงสรางองคกรและผังบริหาร Relax’s  Zone
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สมาชิกและจัดทําฐานขอมูลสมาชิก ควบคุมและดูแลมาตรฐานคุณภาพการบริการ ตรวจสอบความ
พึงพอใจของผูใชบริการ ควบคุมดูแลความสะอาดของราน รวมไปถึงการวางแผนการตลาด 
เงินเดือน 12,000  บาท คาผลตอบแทน 5% จากรายไดการใหบริการ โดยประมาณการพิจารณาข้ึน
เงินเดือนปละ 10% 

2.   พนักงานทําผม จํานวน 2 อัตรา ทําหนาท่ีใหบริการทําผมแกลูกคาเงินเดือน 6,500 
บาท คาผลตอบแทน 10% จากการใหบริการ โดยประมาณการพิจารณาข้ึนเงินเดือนปละ 10% 

3.   พนักงานสระผมและทําเล็บ  จํานวน 1 อัตรา ทําหนาท่ีใหบริการสระผม ไดรผม
และทําเล็บแกลูกคา เงินเดือน 6,500 บาท คาผลตอบแทน 10% จากการใหบริการ โดยประมาณการ
พิจารณาข้ึนเงินเดือนปละ 5% 

4.   พนักงานนวดแผนไทย จํานวน 2 อัตรา ทําหนาท่ีใหบริการนวดแผนไทยและนวด
ฝาเทาแกลูกคา เงินเดือน 6,500 บาท คาผลตอบแทน 10% จากการใหบริการ โดยประมาณการ
พิจารณาข้ึนเงินเดือนปละ 8% 

5.   พนักงานทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา ทําหนาท่ีดูแลและทําความสะอาดอุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และพื้นท่ีภายในราน  และอ่ืนๆ ตามท่ีผูจัดการรานมอบหมาย เงินเดือน 6,000 
บาท โดยประมาณการพิจารณาข้ึนเงินเดือนปละ 5% 
 
กระบวนการสรรหาบุคลากร  

เพ่ือใหไดทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีความเหมาะสมในการใหบริการท่ีตองการ
ท้ังความเอาใจใสและการดูแลอยางมืออาชีพ มีการคัดเลือกบุคลากรดังนี้ 

1.  ประกาศรับสมัครจากผู ท่ีมีความใกลชิดกับเจาของกิจการ เนื่องจากสามารถ
ตรวจสอบประวัติไดงาย 

2.  ประกาศรับสมัครจากชางผมท่ีเจาของกิจการและผูท่ีเกี่ยวของเคยใชบริการ 
3.  ผูสมัครในตําแหนงตางๆ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตองการ 
4.  ผูสมัครจะตองถูกสัมภาษณจากเจาของกิจการ  
5.  ผูผานการคัดเลือกทุกคนจะตองทําการตรวจรางกายท่ีโรงพยาบาล และจะตอง 

ไมเปนโรคติดตอท่ีสามารถแพรเช่ือได หรือตองไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
6.  ผูผานการคัดเลือกจะตองมีการทําสัญญาหากผานการทดลองงานตองอยูทํางานอยาง

นอย 1 ป  
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คุณสมบัตขิองบุคลากร 

 ตําแหนง ผูจัดการราน     
 หนาท่ีความรับผิดชอบ ดูแลงานดานการบริหารจัดการท้ังหมดของราน 
 การศึกษา/คุณสมบัติ   จบปริญญาตรี  มีประสบการณดานการบริหารและดูแลกิจการ

หางราน  หรือเคยมีประสบการณการทํางานดานงานบริหาร
บุคคล 

 ตําแหนง ชางทําผม 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ ทําผม 
 การศึกษา/คุณสมบัติ มีประกาศนียบัตรจากสถาบันเสริมสวย มีประสบการณทําผม 

มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี หนาตาดี อัธยาศัยดี 
 ตําแหนง ชางสระ - ไดร  - ทําเล็บ 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ สระผม  ไดรผม   และทําเล็บ 
 การศึกษา/คุณสมบัติ ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี หนาตาดี 

อัธยาศัยดี 
 ตําแหนง พนักงานนวด 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ รับลูกคานวดแผนไทย 
 การศึกษา/คุณสมบัติ ผานการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยโดยไดรับประกาศนียบัตร

จากสมาคมแพทยแผนไทย มีประสบการณและความชํานาญ
ดานการนวดแผนไทย บุคลิกดี หนาตาดี และอัธยาศัยดี 

 ตําแหนง  พนักงานทําความสะอาด 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ ทําความสะอาดรานและอุปกรณเคร่ืองใช และปฏิบัติงาน 

ตามท่ีผูจัดการรานมอบหมาย 
 การศึกษา/คุณสมบัติ ไม จํ าก ัดว ุฒ ิก ารศ ึกษา  บุคล ิกด ี หน าตาด ี อ ัธยาศ ัยดี         

รักความสะอาด 
 
แผนการพฒันาบุคลากร 

Relax’s Zone ไดกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหพนักงานมีการพัฒนา
ความสามารถในการใหบริการ กิจการจะสนับสนุนพนักงานใหเขารวมรับการอบรมเทคนิคใหมๆ 
จากสถาบันเสริมสวยและสถาบันอบรมการนวดที่มีช่ือเสียงผานการรับรองมาตรฐาน หรือจาก
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเพื่อนํามาใชในการเพิ่มคุณภาพการบริการ โดยอาจสนับสนุน
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เปนคาใชจายหรืออนุญาตใหพนักงานเขารับการอบรมในเวลาปฏิบัติงานได ท้ังนี้พิจารณาตามความ
เหมาะสม  
 
การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน กระทําข้ึนเพื่อใหม่ันใจวาผลของการ
ปฏิบัติงานจริง สอดคลองเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว หากผลการดําเนินงานไมเปนไป
ตามเปาหมาย จะตองคนหากวาเกิดจากสาเหตุใด เพื่อหาทางแกไขขอบกพรองใหเหลือนอยท่ีสุด 
เพื่อใหการดําเนินงานในครั้งตอไปมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

Relax’s Zone  เปนกิจการขนาดเล็กและมีการดําเนินธุรกิจท่ีไมยุงยากซับซอน การ
ควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละตําแหนง กําหนดไวดังน้ี 

1.  ผูจัดการราน วัดผลจากความพึงพอใจและการรองเรียนของลูกคา จํานวนสมาชิก 
และจํานวนของลูกคาและรายไดจากการบริการ 

2.  ชางทําผม ชางทําเล็บ พนักงานสระผมและพนักงานนวด วัดผลจากความพึงพอใจ
ของลูกคา จํานวนลูกคาท่ีพนักงานสามารถใหบริการได และรายไดจากการบริการ 

3.  พนักงานทําความสะอาด วดัผลจากความพึงพอใจของลูกคา 
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บทท่ี 7 
 

แผนการตลาด  
 

กกกกกกกกแผนการตลาดเปนการแสวงหาแนวทางในการประกอบธุรกิจท่ีมุงเนนตามความ
ตองการของลูกคา ความคาดหวังของลูกคา การพัฒนาราคาสินคาและการบริการ การสงเสริมการ
ขาย การหาชองทางในการจัดจําหนายใหเปนรูปธรรมและสามารถประเมินได  แผนการตลาด 
ประกอบดวยการกําหนดตลาดเปาหมายและการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาด  การตลาดเก่ียวของอยางมากกับการระบุถึงโอกาสทางการตลาด และการ
ตอบสนองโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน โดยการพัฒนาและนํากลยุทธทางการตลาดไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
(Barden, Ingram and LaForge 2548 : 15) 

หัวใจของการตลาดอยูท่ีการสรางความสัมพันธกับลูกคาบนพื้นฐานของคุณคาและ
ความพึงพอใจ การตลาดมีเปาหมาย 2 ประการคือ ประการแรก ดึงดูดความสนใจของลูกคาใหมๆ 
โดยสัญญาวาจะใหคุณคาท่ีเหนือกวา และประการท่ีสอง รักษาลูกคาท่ีมีอยูในปจจุบันและทําใหมี
จํานวนมากข้ึน โดยทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (สิทธ์ิ   ธีรสรณ 2551 : 1) 

ตลาดเปาหมาย (Target Market) หมายถึง กลุมของผูบริโภคหรือองคกรท่ีกิจการ
ตองการสรางใหเกิดความตองการในการแลกเปล่ียนทางการตลาด โดยอาศัยสวนประสม 
ทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงหมายถึง ปจจัยสําคัญท่ีชวยใหการดําเนินธุรกิจดานการตลาด
บรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร ในสัดสวนท่ีพอเหมาะซ่ึงกันและกันอยาง
กลมกลืน องคประกอบของสวนประสมทางการตลาดโดยท่ัวไปประกอบดวย ผลิตภัณฑ 
(Products) การกําหนดราคา (Pricing) การกําหนดชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม
การขาย (Promotion) หรือท่ีเรียกวา 4P’S แตสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
จะประกอบดวย 7P’S คือ ผลิตภัณฑ (Products) การกําหนดราคา (Pricing) การกําหนดชองทางการ
จัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการขาย (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) 
และดานภาพลักษณ (Physical Evident) (Barden, Ingram and LaForge 2548 : 10) 

ธุรกิจ Relax’s Zone เปนธุรกิจบริการ ท่ีลูกคาหรือผูบริโภคไมสามารถสัมผัสจับตองกับ
ส่ิงท่ีตองเสียเงินไปเพื่อแลกเอาส่ิงนั้นมาได นอกจากความรูสึกสุขท่ีไดรับ สินคาของธุรกิจบริการก็
คือ การขายประสบการณใหกับผูบริโภคน่ันเอง ประสบการณหรือความประทับใจท่ีทําใหผูบริโภค
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จะตัดสินใจซ้ือซํ้าหรือไมในครั้งตอๆ ไปเปนเปาหมายสําคัญในการทําการตลาดท่ีผูกพันไปถึง
วิธีการสรรหากลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสม รวมถึงความแตกตางในเร่ืองของชองทางการ
จําหนาย เพราะธุรกิจบริการสวนใหญแทบจะไมสามารถใชกลยุทธแสวงหาชองทางการจําหนายได 
เนื่องจากไมสามารถยกบริการไปใหลูกคาลองใชดูท่ีบานได การทําการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
บางประเภท จึงเปนเร่ืองท่ีตองอาศัยนักการตลาดท่ีเช่ียวชาญสําหรับธุรกิจบริการโดยเฉพาะ  

แผนการตลาดสําหรับ Relax’s Zone  ซ่ึงเนนการใหบริการ จํานวนผูเขารับบริการจึงมี
ผลตอรายได  การทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอคุณภาพการบริการท่ีไดรับถือวาเปน
ความสําเร็จของธุรกิจ เพราะเม่ือผูเขารับบริการพอใจ จะเกิดการกลับเขามาใชบริการซํ้าและเกิดการ
ประชาสัมพันธดวยการบอกตอซ่ึงการบอกตอนั้นถือเปนวิธีการประชาสัมพันธ ท่ีมีตนทุนตํ่าท่ีสุด  
 
พฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  กระบวนการทางสติปญญา อารมณ และกิจกรรมทาง
รางกายของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการเลือก การซ้ือ การใช และการกําจัดผลิตภัณฑหรือบริการ 
เพื่อใหตอบสนองความตองการสวนบุคคล ความเขาใจถึงความตองการและความชอบของผูบริโภค
ชวยใหธุรกิจมีโอกาสทางการตลาดมากข้ึน (Barden, Ingram and LaForge 2548 : 56) 

ปจจัยในการกําหนดตลาดเปาหมายสําหรับธุรกิจ Relax’s Zone ซ่ึงพิจารณาจาก
พฤติกรรมผูบริโภคทําใหมองเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้ 
 1.   ตัวแปรดานภมิูศาสตร (Geographic)  

 Relax’s Zone ตั้งอยูในอาคารวรรณสรณ  ซ่ึงเปนศูนยรวมของสถาบันกวดวิชาท่ีมี
ช่ือเสียงมากกวา 20 สถาบัน ภายในอาคารประกอบดวยศูนยอาหาร รานอาหาร รานจําหนายหนังสือ
และเครื่องเขียน คลินิกทันตกรรม และคลินิกเสริมความงามดานผิวพรรณ จึงมีผูมาใชบริการอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา ประกอบกับการเดินทางสะดวก  ท้ังทางรถยนตสวนตัว  รถโดยสารประจําทาง  
และรถไฟฟา  BTS   มีท่ีจอดรถยนตไดมากถึง 260 คัน  และบริเวณรอบๆ อาคารวรรณสรณเปน
ท่ีตั้งของหนวยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร ศูนยการคา และอาคารธุรกิจเอกชน มี
ผูคนสัญจรผานไปมาเปนจํานวนมาก ผูประกอบการจึงเห็นวาทําเลท่ีตั้งและจํานวนผูมาใชบริการ
ภายในอาคารวรรณสรณนาจะเปนโอกาสในการสนับสนุนใหสามารถดําเนินธุรกิจได 
 2.   ตัวแปรดานประชากรศาสตร (Demographic) 

 ผูใชบริการภายในอาคารวรรณสรณ ผูท่ีทํางานอยูรอบๆ อาคารวรรณสรณและ 
ผูสัญจรผานไปมาประกอบดวยเพศชายและหญิง ไมจํากัดอายุ ไมจํากัดระดับการศึกษา เช้ือชาติ 
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ศาสนา เปนผูมีบุตรหลานอยูในชวงวัยเรียน และเปนผูท่ีอยูในวัยทํางาน มีรายไดอยูในระดับปาน
กลางถึงระดับสูง ซ่ึงจะสงผลดีตอการตัดสินใจในการใชบริการของ Relax’s Zone 
 3.   ตัวแปรดานพฤติกรรมศาสตร (Behaviorist)  

 สภาพสังคมปจจุบัน ผูปกครองสวนใหญใหความสําคัญของการศึกษาของบุตร
หลานมาก การใชชีวิตในสังคมเมืองสงผลใหผูคนเวลามีจํากัด การดําเนินชีวิตเปนไปดวยความเรง
รีบ คาครองชีพก็สูง ลวนเปนสาเหตุของบอเกิดแหงความเครียด  

 Relax’s Zone สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบันไดท้ังเร่ือง
ของการผอนคลายความเครียดและพักผอนดวยบริการนวดแผนไทยเพื่อการผอนคลาย รวมถึงผูคน
ในปจจุบันตองการใชเวลาวางท่ีมีใหเกิดประโยชนไดสูงสุด รักความสะดวกสบาย รักสวยรักงาม 
และหวงใยในสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวมากยิ่งข้ึน Relax’s Zone มีบริการเสริมสวยและ
นวดแผนไทยเพื่อการผอนคลายไวคอยบริการ อีกประการหนึ่งหากผูบริโภคตัดสินใจใชบริการของ 
Relax’s Zone จะชวยประหยัดคาใชจายในการเดินทางอีกดวย 
 4.   ตัวแปรดานจิตวิทยา (Psychographic) 

 ปจจุบันคนสวนใหญเช่ือวาการเรียนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชาชวยใหบุตรหลาน
ประสบความสําเร็จในดานการศึกษา จึงสงเสริมใหบุตรหลานเรียนกวดวิชาเพิ่มเติมกันมากยิ่งข้ึน 
ความเช่ือนี้ทําใหม่ันใจไดวาจะมีผูใชบริการภายในอาคารวรรณสรณอยางตอเนื่อง ซ่ึงสงผลดีตอ
ธุรกิจของ Relax’s Zone ดวย  
 5.   ตัวแปรดานอรรถประโยชน (Utility) 

 ผูบริโภคในปจจุบันตองการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และตองการประหยัด
คาใชจายและเวลาในการเดินทาง Relax’s Zone สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
ท้ังในเร่ืองของเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปใชบริการสถานท่ีอ่ืน 

 
การกําหนดตลาดเปาหมาย (Market Targeting) 

ธุรกิจ Relax’s Zone ไดทําการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคจากตวัแปรดานภูมิศาสตร 
ตัวแปรดานประชากรศาสตร ตัวแปรดานพฤติกรรมศาสตร ตัวแปรดานจิตวิทยา และตัวแปรดาน
อรรถประโยชน สามารถกําหนดกลุมตลาดเปาหมายไดโดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี ้
 1.   กลุมเปาหมายหลัก (Primary Target Market)  

 คือ ผูมาใชบริการภายในอาคารวรรณสรณ  ท่ีมีท้ังผูปกครองระหวางอายุ 30 - 55 ป 
กลุมเด็กนักเรียนท่ีเรียนพิเศษภายในอาคาร ท้ังในวันธรรมดาและวันหยุด และผูทํางานในอาคาร 
วรรณสรณ 
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 2.   กลุมเปาหมายรอง (Secondary Target Market)   
 คือ ผูท่ีทํางานในบริเวณรอบๆ อาคารวรรณสรณ ท่ีมีท้ังหนวยงานราชการ 

โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร ศูนยการคา และอาคารธุรกิจเอกชน รวมท้ังผูท่ีอาศัยในบริเวณ
ใกลเคียงและสัญจรผานไปมา 
 
คูแขงขันในปจจุบัน 

คูแขง หมายถึง สินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการเดียวกันใหกับกลุม
ลูกคาเปาหมาย เหมือนกับท่ีสินคาและบริการของเราสามารถตอบสนองได รวมไปถึงสินคาและ
บริการท่ีมีความใกลเคียงกัน หรือสินคาทดแทน ซ่ึงกลาวไดวา ธุรกิจทุกธุรกิจลวนแลวแตมีคูแขง 
จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับลักษณะของสินคาและบริการ  คูแขงแบงออกไดเปน 2 ประเภท 
 1.  คูแขงทางตรง    

 คือ คูแขงท่ีเขามาแขงขันในตลาดหรือในกลุมเปาหมายเดียวกัน มีสินคาและบริการ
ท่ีเหมือน หรือคลายคลึงกันมาก จนทําใหกลุมลูกคาเปาหมายน้ันเกิดทางเลือก 

 เนื่องจากท่ีตั้งของธุรกิจ Relax’s Zone อยูภายในอาคารวรรณสรณ ซ่ึงยังไมมีธุรกิจ
บริการเสริมสวยและนวดแผนไทยเปดใหบริการ Relax’s Zone จึงยังไมมีคูแขงขันทางตรง 
 2.   คูแขงทางออม   

 คือ คูแขงท่ีเจาะกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน ตัวสินคาและบริการมีความแตกตางกัน 
หรืออาจเจาะตลาดอ่ืน แตตัวสินคาและบริการมีความเหมือนหรือคลายคลึงกันมาก ผูประกอบการที่
ใหบริการลักษณะใกลเคียงกับ Relax’s Zone โดยใหบริการทําผมหรือนวดแผนไทยเพียงอยางใด
อยางหนึ่ง และต้ังอยูในละแวกเดียวกัน ไดแก 
  2.1   รานเสริมสวยกรแกว  ตั้งอยูในอาคารพาณิชย  ระยะหางจากอาคารวรรณสรณ
ประมาณ 500 เมตร ใหบริการทําผมอยางเดียว 
  2.2   ราน Thai Massage เปนรานท่ีตั้งอยูในซอยบริเวณใกลเคียง ระยะหางจาก
อาคารวรรณสรณประมาณ 800 เมตร ใหบริการนวดตวัและนวดเทา 
 
การวิเคราะหความสามารถทางการแขงขนัเปรียบเทียบกบัคูแขงขัน 

การวิเคราะหความสามารถทางการแขงขันเปรียบเทียบกับคูแขง จะชวยใหเราสามารถ
เขาถึงจุดแข็ง จุดออนของคูแขง และสามารถเปล่ียนวิกฤตใหเปนโอกาสได 
 1.   ขอไดเปรียบของ Relax’s Zone  

 1.1   มีการจัดการบริหารงานภายในรานเปนอยางดี 
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 1.2   บริการดวยพนักงานท่ีผานการคัดเลือก ท่ีมีประสบการณ มีประกาศนียบัตรจาก
สถาบันท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับ มีใจรักและพรอมใหบริการลูกคาดวยไมตรีจิตและอัธยาศัยดี
เปนกันเองกับลูกคา 

 1.3   มีบริการทําผม ทําเล็บ และนวดในรานเดยีวกัน 
 1.4   ใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ อุปกรณและเคร่ืองมือผานการฆาเชื้อโรค 
 1.5   มีสถานท่ีจอดรถ 
 1.6   มีการบริหารความสัมพันธกบัลูกคา 
 1.7   มีโปรแกรมการสงเสริมการขาย 

 2.   ขอเสียเปรียบของ Relax’s Zone 
 2.1   เปนกิจการท่ีเปดใหมยังไมเปนท่ีรูจักแกกลุมลูกคาท่ัวไป 
 2.2   ตั้งราคาสูงกวาคูแขงเล็กนอย เนื่องจากกิจการเนนท่ีคุณภาพการใหบริการ  
จากการเปรียบเทียบกับคูแขงจะพบวา Relax’s Zone มีขอไดเปรียบมากกวา นัน่ยอม

แสดงใหเห็นวานาจะมีโอกาสในการแขงขันได 
 
กลยุทธทางการตลาด 

กลยุทธทางการตลาด หมายถึง การสรางและการกําหนดรูปแบบของเทคนิคตางๆ ท่ีจะ
นํามาใชในการพัฒนาดานราคา (Price) ดานท่ีตั้ง (Place) ทางดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 
และทางดานการผลิตภัณฑ (Product) ท้ังนี้เพื่อทําใหผลการดําเนินการขององคกรธุรกิจ มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางชัดเจน  ตามเปาหมายท่ีองคกรธุรกิจไดกําหนดไว  

การตลาดในปจจุบันทําไดหลายวิธี แตหลักๆ  ยังคงเนนเร่ือง สินคา ราคา ท่ีตั้ง 
โปรโมช่ัน และการโฆษณา  ท้ังนี้เพื่อส่ือสารใหลูกคาไดทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคา บริการ  และ 
แบรนดไดอยางถูกตอง การส่ือสารทางดานสินคาอาจมีหลายรูปแบบทั้งรูปทรงของสินคา รูปแบบ
ของภาชนะท่ีบรรจุ บรรยากาศภายในราน รวมถึงการใหบริการที่มีความเฉพาะตัว ทางดานราคามี
ท้ังการนํากลยุทธเลขค่ีมาใชเพื่อสราง ความรูสึกใหแกลูกคาวาสินคามีราคาไมแพง และคุณภาพ
เหมาะสมกับราคา ทางดานทําเลที่ตั้งตองสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมาย ทางดานโปรโมช่ันมีการ
จับคูสินคา หรือเลือกวิธีการที่เปนการจูงใจและ ทําใหยอดขายเพิ่มไดท้ังๆ ท่ีตัวผลิตภัณฑยังคงเดิม
ไมมีการเพิ่มคาใชจายใด แตโปรโมช่ันก็สามารถเปนวิธีท่ีสรางผลสําเร็จไดจริง และการโฆษณาตอง
ม่ันใจวาส่ือท่ีเลือกสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดจริง หรือการสรางกิจกรรมสามารถสราง
กระแสใหเกิดการกลาวถึงได (รัชดาพรรณ   อุดม 2548 : 5) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

41 

Relax’s Zone เปนธุรกิจใหบริการจึงกําหนดกลยุทธทางการตลาดโดยนําสวนประสม
ของการตลาดบริการ (Marketing Mix 7P’s) ซ่ึงก็คือ ขอเสนอทางการตลาดท้ังหมดท่ีมีใหกับกลุม
ลูกคาเปาหมายมาใช อันประกอบดวย 

1.   กลยุทธดานผลิตภัณฑ/การบริการ (Product) 
2.   กลยุทธดานราคา (Price) 
3.   กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย  (Place)  
4.  กลยุทธดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 
5.  กลยุทธดานบุคลากร (People) 
6.  กลยุทธกระบวนการใหบริการ (Process)  
7.  กลยุทธดานภาพลักษณการบริการ (Physical Evident) 

 กลยุทธดานผลิตภัณฑ/การบริการ (Product)  
เปนกลยุทธท่ีผูประกอบการมุงนําเสนอผลิตภัณฑ และบริการของธุรกิจแกลูกคาเพื่อให

ลูกคาเห็นถึงขอแตกตางท่ีเหนือคูแขง และตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑและบริการของกิจการ 
ธุรกิจ Relax’s Zone ใหบริการเสริมและนวดแผนไทยเพ่ือการผอนคลาย  มีบริการ

ดังตอไปนี้ 
1. บริการเกี่ยวกบัเสริมสวย 

  1.1  สระ - ซอย  
  1.2   สระ -ไดร 
  1.3   ทําสีผม  
  1.4   อบไอน้ํา  

 2.   บริการทําเล็บมือ - เล็บเทา  
 3.   บริการดานการนวดแผนไทยเพ่ือการผอนคลาย 
  3.1   นวดตัว  
  3.2   นวดฝาเทา  

กลยุทธดานการบริการท่ี Relax’s Zone นํามาใช ไดแก 
1.   ผูใหบริการในแตละดาน ตองมีความรูความสามารถเฉพาะดานเปนอยางดี  มี

สุขภาพจิตปกติและความซ่ือสัตยตอหนาท่ีและตอลูกคา 
2.   สรางมาตรฐานบริการภายในท่ีพนักงานทุกคนตองเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสง

มอบบริการท่ีประทับใจทุกคร้ังท่ีพบกับลูกคา 
3.   เนนใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุดในการใชบริการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

42 

4.   มีการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการ โดยวัดจากรายไดจากการบริการ 
5.   ยินดีรับคําติชม จากผูรับบริการและนํามาปรับปรุงวิธีการใหบริการเพ่ือรักษา

มาตรฐานและคุณภาพการบริการอยางจริงจัง 
 กลยุทธดานราคา (Price)  

ในการกําหนดราคาควรคํานึงถึงวา “ราคาท่ีดี คือ ราคาท่ีผูบริโภคพอใจ” ผูบริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้นๆ ถาคุณคาสูงกวา
ราคาก็จะตัดสินใจซ้ือสินคา ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคาท่ีรับรูในสายตา
ลูกคา ตนทุนสินคา คาใชจายท่ีเกี่ยวของ และการแขงขัน 

ธุรกิจ Relax’s Zone มีการกําหนดราคาแบบตามคูแขงขัน (Competition - Oriented 
Pricing) เปนมาตรฐานของคาบริการ ซ่ึงเปนการต้ังราคาท่ีใกลเคียงกันในแบบบริการหรือลักษณะ
การบริการที่คลายกัน สําหรับสระ - ซอย 180 - 250 บาท สระ - ไดร 100 - 250 บาท อบไอน้ํา 200 - 
500 บาท ทําสีผม 1,200 - 2,000 บาท ทําเล็บ 150 - 250 บาท และบริการนวดแผนไทย 300 บาท 
และนวดฝาเทา 350 บาทตอ 1 ช่ัวโมงคร่ึง 
 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย  (Place)  

ชองทางการจัดจําหนายเปนเสนทางในการนําสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปสูมือของ
ผูบริโภค  

ชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจ Relax’s Zone  ก็คือ สถานท่ีตั้งของกิจการซ่ึงต้ังอยูใน
อาคารวรรณสรณ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เปนศูนยการศึกษา
ท่ีประกอบดวยโรงเรียนกวดวิชากวา 20 สถาบัน รานอาหาร  ศูนยอาหาร รานหนังสือ คลินิกทันตกรรม
และคลินิกเสริมความงามดานผิวพรรณ นับวาเปนศูนยการศึกษานอกระบบที่ครบวงจรแหงแรก มีผูคน
เขามาใชบริการอยางตอเนื่อง นับวาเปนชองทางการจัดจําหนายที่ดี ตั้งอยูใจกลางเมือง การคมนาคม
สะดวก และสามารถเขาถึงแหลงลูกคาไดงาย 
 กลยุทธดานการสงเสริมการขาย (Promotion)  

กลยุทธการสงเสริมการขายชวยขยายกลุมเปาหมายทางการตลาด เปนกิจกรรมที่ดําเนิน
เพ่ือตองการใหผูซ้ือ หรือผูใชสินคาท่ีเปนกลุมเปาหมายของสินคาหรือบริการหันมาสนใจ และ
พิจารณาสินคาหรือบริการมากข้ึน นอกจากนี้ยังชวยเรงกระตุนและดึงดูดความสนใจจากลูกคา
กลุมเปาหมายไดเปนอยางดี 

เนื่องจาก ธุรกิจ Relax’s Zone เปนกิจการขนาดเล็ก จึงมีการวางแผนการสงเสริมการ
ขายใหเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ดังนี้ 
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1.   การประชาสัมพันธ ไดแก การแจกแผนปลิวเพื่อแนะนํารานในชวง 1 สัปดาหกอน
เปดดําเนินงาน และ 2 สัปดาหหลังเปดดําเนินงาน  
 2. สมัครสมาชิก โดยจะมอบบัตรสมาชิกสําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการเปนประจําทุก
สัปดาหติดตอกัน 10คร้ัง ลูกคาท่ีเปนสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ เม่ือใชบริการครบ 10 คร้ัง (คร้ังละ 
150 บาทข้ึนไป) ไดรับบริการฟรี 1 คร้ัง (มูลคาไมเกิน 300 บาท) และจะไดรับสวนลด 10% สําหรับ
คาบริการในคร้ังตอๆ ไป 

3. บัตรสะสมแตม สําหรับลูกคาท่ัวไปที่ไมไดเปนสมาชิก จะไดรับบัตรสะสมแตมเม่ือ
ใชบริการครบ 10 คร้ัง (คร้ังละ 150 บาทข้ึนไป) ไดรับบริการฟรี 1 คร้ัง (มูลคาไมเกิน 200 บาท) 

4. มีการเก็บขอมูลของลูกคาเพื่อนํามาพัฒนากลยุทธดานการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคา (CRM) ตอไป 
 กลยุทธดานบคุลากร (People)        

“คน” เปนปจจัยหลักที่สนับสนุนใหเกิดผลประกอบการขององคกร ทําใหเกิดความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ซ่ึงกลยุทธดานบุคลากรจึงเปนอีกกลยุทธหนึ่งท่ีผูบริหารระดับสูง
ใสใจและผลักดันใหเกิดข้ึน ดังนั้นกลยุทธดานบุคลากรในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตจึงมุงเนน
ไปท่ีกระบวนการสรรหา การฝกอบรมพัฒนา การจูงใจรักษาคนเกงคนดี และการบริหารคาตอบแทน
ใหกับบุคคลเหลานั้น 

เร่ิมตนจากกลยุทธการสรรหาคนเกงและคนดี นักบริหารบุคลากรจึงตองปรับทิศทาง    
การทํางาน มุงเนนการทํางานเชิงรุกในการมองหาเคร่ืองมือท่ีนํามาใชคัดสรรคนเกง จะเห็นไดวา
เคร่ืองมือท่ีองคกรจะตองนํามาใชหลักๆ ก็คือ ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนปจจัยวัดผลงานในอดีตของ
พนักงาน (Past Performance) รวมถึงเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อตรวจสอบ
ขีดความสามารถท่ีพนักงานสามารถทําไดในอนาคต (Future Potential) 

Relax’s Zone กําหนดข้ันตอนการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ 
บุคลิกลักษณะ ความรู และประสบการณ เพื่อใหไดบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
ตําแหนงและความรับผิดชอบ นอกจากนั้นยังมีการอบรมพนักงานโดยเร่ิมจากสรางจิตสํานึกการ
บริการพนักงานใหยิ้มแยมแจมใส สุภาพออนโยนและเอาใจใสลูกคาทุกคนสนับสนุนใหการอบรม
เพิ่มเติมเพื่อเพ่ิมความสามารถในการใหบริการ เพื่อสงมอบบริการท่ีประทับใจทุกคร้ังท่ีพบกับลูกคา 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ซ่ึงมีผลตอการปรับเงินเดือนประจําป 
 กลยุทธกระบวนการใหบริการ (Process)  

ในปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันเพิ่มสูงข้ึน มีการคิดคนสรางสรรคสินคาใหมๆ แตส่ิงหนึ่ง
ท่ีทุกธุรกิจจะขาดเสียไมไดคือ กลยุทธของการบริการ ซ่ึงหมายถึงวิธีชนะใจลูกคาดวยการบริการ  
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ถาบริการดี ลูกคาเกิดความประทับใจ ยอดขายก็จะเพ่ิมข้ึน อีกท้ังการบริการยังถือเปนหนาเปนตา
ขององคกร ทวาการบริการจะดีหรือไมสวนหนึ่งข้ึนอยูกับตัวของพนักงาน และอีกสวนข้ึนกับความ
ใสใจขององคกรท่ีจะพัฒนางานดานบริการนี้ข้ึนมา 

Relax’s Zone ตระหนักถึงกระบวนการใหบริการ เพ่ือใหลูกคาเกิดความสะดวกสบาย 
และไดรับความผอนคลาย ดังนั้นจึงไดกําหนดผังข้ันตอนการใหบริการ ซ่ึงพนักงานผูใหบริการ
จะตองทราบถึงกระบวนการใหบริการ และปฏิบัติตามอยางเครงครัดเพ่ือใหเกิดการรอคอยใน 
การใชบริการใหนอยท่ีสุดและเพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด โดยผูจัดการรานมีหนาท่ีหลัก
ในการควบคุมดูแลใหกระบวนการการปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีกําหนด และสามารถวัดผลความ 
พึงพอใจจากลูกคาได กรณีท่ีมีขอรองเรียนจากลูกคาจะมีการแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบปญหา
หรือจุดวิกฤติใหมๆ และนํามาตั้งเปนเปาหมายใหมในการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนตลอดเวลาดวย
ความเต็มใจของพนักงาน เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานบริการลูกคาอยางมีความสุข 
 กลยุทธดานภาพลักษณการบริการ (Physical Evident)   

การสรางภาพลักษณของสินคาและบริการ เปนสวนผลักดันใหการทําการตลาดงายข้ึน
และประสบความสําเร็จ สามารถกระทําไดจากการทํางานท่ีมีระบบ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
หรือเปนการสรางภาพลักษณท่ีมุงเนนไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงเปนการสรางความม่ันใจใหแก
ลูกคา   

Relax’s Zone มุงสรางภาพลักษณการใหบริการของกิจการดูดีและเหมาะสม จึงจัดให
พนักงานใสเส้ือประจําของราน โดยพิมพสัญลักษณของรานไวบนเส้ือและอุปกรณเคร่ืองใช เพื่อให
งายตอการจดจําของลูกคา และจัดบรรยากาศในรานใหดูดี สะอาด ทันสมัย สวยงาม ใหลูกคารูสึก
สบายๆ แบบเปนกันเอง  
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ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะหการแขงขัน (Competitive Matrix) 
 

7P’S Relax’s Zone 
คูแขง 1  

รานเสริมสวยกรแกว 
คูแขง 2  

Thai Massage 

ดานบริการ - บริการทําผม และทําเล็บ 
- บริการนวดแผนไทย  
- บริการดวยชางฝมือดี 
- มีมาตรฐานการใหบริการท่ีดี 
- มุงเนนสรางความพึงพอใจ 
  ใหกับผูมาใชบริการ 
- ใชผลิตภณัฑท่ีมีคุณภาพ 
- อุปกรณและเคร่ืองมือสะอาด   
  ผานการฆาเชื้อโรค 

บริการทําผม  บริการนวดแผนไทย 

ดานราคา ราคาเทียบเคียงในหางท่ัวไป ราคาคอนขางถูก ราคาคอนขางถูก 
ดานสถานท่ี - อยูภายในอาคารวรรณสรณ    

  ใกลกลุมลูกคาเปาหมาย 
- มีท่ีจอดรถ 
- ตกแตงรานใหสวย ทันสมัย 
  บรรยากาศแบบกันเอง 

- อยูริมถนนใกลอาคาร 
วรรณสรณ 

- ไมมีท่ีจอดรถ 
- ตกแตงรานแบบ
ธรรมดา 

- อยูคอนขางไกลจาก
อาคารรรณสรณ 

- ไมมีท่ีจอดรถ 
- บรรยากาศในราน 

 มืดสลัว 
ดานการสงเสริม

การขาย 

มีการทําประชาสัมพันธ และ
ทําการสงเสริมการขาย 

ไมมี ไมมี 

ดานบุคลากร ชางมีประสบการณ ฝมือด ี
มีจิตสํานึกในการใหบริการ 
มีการอบรมพัฒนาเพิ่มเติม  

ชางมีประสบการณ ชางมีประสบการณ 

กระบวนการ
ใหบริการ 

มีผังขั้นตอนการใหบริการ 
มีการวัดความพึงพอใจลูกคา 

ไมมี ไมมี 

ภาพลักษณ
การใหบริการ 

มีเคร่ืองแบบพนักงาน ไมมี ไมมี 
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การกําหนดตาํแหนงทางธุรกิจของ Relax’s Zone (Market Positioning) 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                                                                   รานเสริมสวยกรแกว 
                                                                                                รานนวดแผนไทย Thai Massage  

 
ภาพท่ี 6 แสดงถึงตําแหนงทางธุรกิจของ Relax’s Zone 

 
การกําหนดตําแหนง (Positioning) คือ ความพยายามในการจัดการความรับรูท่ีลูกคา

เปาหมายมีตอผลิตภัณฑ หรือบริการ เปาหมายของการกําหนดตําแหนงก็คือ การกลาวเนนถึง
คุณสมบัติท่ีทําใหผลิตภัณฑ หรือบริการมีความโดดเดนข้ึนในใจของลูกคา (Patrick Barwise 2006 : 
123) 

จากภาพแสดงใหเห็นวา การบริการของกิจการ Relax’s Zone สามารถตอบโจทยความ
ตองการของผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมาย ในการสรางความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการเดินทาง เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใชบริการเม่ือเปรียบเทียบกับ
คูแขงท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง  

Convenient 

 คูแขง 1 
Relax’s Zone 

คูแขง 2 

Service 
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บทท่ี 8 
 

แผนการใหบริการ 
 

กกกกกกกกการใหบริการมีความสัมพันธกับเร่ืองของบุคลากร สถานท่ี ระยะเวลา และ
ความสามารถในการใหบริการของธุรกิจ รวมถึงความหลากหลายของการใหบริการ การจัดทํา
แผนการใหบริการ จะชวยใหการดําเนินการตางๆ บรรลุผลตามเปาหมาย  แผนการใหบริการจะ
แสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ เชน โครงสราง ลักษณะ ขนาดพื้นท่ี การตกแตง 
การระบุลักษณะและรายละเอียดบริการของธุรกิจและความสามารถในการใหบริการ 
 
ทําเลท่ีตั้งของ Relax’s Zone 
 

 

 
 

ภาพท่ี 7 แผนผังท่ีตั้งของ Relax’s Zone 
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ภาพท่ี 8  แสดงปายช่ืออาคารวรรณสรณ           ภาพท่ี 9 แสดงตัวอาคารวรรณสรณ 
 
 ลักษณะอาคารท่ีตั้งธุรกิจ Relax’s Zone 

1.  ลอมรอบดวยหนวยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร ศูนยการคา และ
อาคารธุรกิจเอกชน ในรัศมี 500 เมตร อยูจํานวนมาก ในระหวางวันมีผูสัญจรบริเวณโครงการ 
นับหม่ืนคน 

2.  ชวงวันธรรมดาจะมีนักเรียนและผูปกครองมาใชบริการในโครงการอยางตํ่า 
วันละ 10,000 - 12,000 คน  ในชวงวันหยุดเสาร - อาทิตย นักขัตฤกษ และชวงปดเทอมจะมีนักเรียน
และผูปกครองมาใชบริการในโครงการอยางตํ่าวันละ 35,000 - 40,000 คน  

3.  โครงการอยูติดกับสถานีรถไฟฟา BTS พญาไท และมีรถโดยสารผานจํานวนมาก 
ทําใหสะดวกในการเดินทาง โดยใชขนสงมวลชน แตขณะเดียวกันโครงการก็จัดใหมีท่ีจอดรถยนต
ถึง 260 คัน 

4.  พื้นท่ีภายในโครงการกวา 80% จะเปดใหบริการเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษา อาทิ 
โรงเรียนกวดวิชา สถาบันดนตรี โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ สวนท่ีเหลือเปนศูนยอาหาร ราน
ฟาสตฟูด ศูนยหนังสือ 

5.  เปนศูนยรวมโรงเรียนกวดวิชา และการศึกษานอกระบบท่ีครบวงจรมากท่ีสุดแหง
หนึ่ง สูง 18 ช้ัน พื้นท่ีกวา 37,000 ตารางเมตร ราคาคาเชาพื้นท่ีเฉล่ีย 450 บาทตอตารางเมตร 
 เหตุผลท่ีเลือกทําธุรกิจท่ีอาคารวรรณสรณ 

1.  ตั้งอยูใจกลางเมือง ลอมรอบดวยหนวยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร 
ศูนยการคา และอาคารธุรกิจเอกชน ใกลแหลงลูกคา 

2.  มีผูมาใชบริการภายในอาคารจํานวนมากและอยางตอเนือ่ง 
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3.  การเดินทางสะดวก อยูตดิสถานีรถไฟฟา BTS พญาไท และมีรถโดยสารสาธารณะ
ผานจํานวนมาก 

4.  ยังไมมีสถานประกอบการลักษณะเดียวกนันี้ตั้งอยูภายในอาคาร 
 

    
 
ภาพท่ี 10 - 11 แสดงบรรยากาศของผูมาใชบริการภายในอาคารวรรณสรณ 

 
 

 
 
ภาพท่ี 12 แสดงบรรยากาศของผูมาใชบริการภายนอกอาคารวรรณสรณ 
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แผนผังภายใน  Relax’s Zone 
 

 
 

 
Relax’s Zone ตั้งอยูบริเวณช้ัน 5  ใกลกับสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร Sup’K Center   

พื้นท่ีใชสอยในรานประมาณ 50 ตารางเมตร เนนการจัดวางสวนตางๆ อยางมีระเบียบ ทําใหรานดู
กวางขวาง  ภายในรานแบงพื้นท่ีออกเปนสวนๆ ดังนี้  

1.  สวนใหบริการเสริมสวย ใหบริการทําผมและทําเล็บ มีเกาอ้ีใหบริการ 3 ตัว เตียง
สระ 2 ตัว และเคร่ืองอบผม 1 ตัว 

2.  สวนใหบริการนวดแผนไทยเพื่อการผอนคลาย ใหบริการนวดตัวและนวดเทา มี
เกาอ้ีแบบปรับเอนนอนได 180๐ จํานวน 4 ตัว แตละตัวจะทําเปนฉากกั้นแบบโปรงๆ สบาย 

3.  สวนรอรับบริการ ไดจัดเกาอ้ีสําหรับนั่งเลนแบบโซฟา  สําหรับผูมารอรับบริการ
หรือผูท่ีมารอผูท่ีมาใชบริการ นอกจากนี้ยังจัดเคานเตอรและเกาอ้ีสูง สําหรับนั่งทํางานระหวางรอ
รับบริการ หรือระหวางรอผูท่ีมาใชบริการ โดยทางรานอนุญาตนําคอมพิวเตอรแบบพกพามาใชใน
รานได โดยจะจัดทําปล๊ักไฟสํารองไวให 

4.  มุมกาแฟ จัดเคร่ืองดื่มไวใหและเปนแบบบริการตัวเอง   
การเปดรานเสริมสวยและการแขงขันกันนั้นสวนมากจะเปนเร่ืองของทําเล และการ

ตกแตงราน เพื่อชักจูงความสนใจของลูกคาใหเขามาใชบริการท่ีราน การตกแตงรานส่ิงท่ีตองให
ความสําคัญมากท่ีสุด คือ รูปแบบของสีสัน ซ่ึงในการออกแบบ ธีมของสีถูกนํามาใชมากท่ีสุด ท้ัง

ภาพท่ี 13 แสดงผังการจัดพื้นท่ีภายในของ Relax’s Zone 
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การออกแบบใหสีสันเปนโทนรอน ดูโฉบเฉ่ียว ทันสมัย และโทนเย็น ท่ีดูสงบ สบายกาย จิตใจ
ปลอดโปรงเปนกันเอง 

เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหกับลูกคาท่ีเขามาใชบริการ ทําใหผูประกอบการตองแขงขัน
กันในการตกแตงราน การใหบริการ และพื้นท่ีรองรับการบริการแกลูกคา นอกจากจะตองคัดเลือก
วัสดุอุปกรณแลว การจัดวางก็ตองสอดคลองกับพื้นท่ีของรานดวย การใหสีสันของรานดวยโทน
สวาง ดูสะอาด สีท่ีใชเปนโทนขาว - ดํา หรือสีครีม  และลาสุดที่นิยมมากท่ีสุด คือ สีโลหะท่ีมีความ
มันวาว เกาอ้ีตัดผมมักเนนสีขาว หรือครีม ดูสะอาดสรางความนาเช่ือถือสูง ท่ีสําคัญตองดูทันสมัย 
ไมโบราณ 

Relax’s Zone เลือกใชเฟอรนิเจอรในการตกแตงรานโทนสีขาว เนนความสวยงาม 
อบอุน ทันสมัย มีรูปทรงโปรง น้ําหนักเบา เพื่อใหความรูสึกสบายๆ ไมอึดอัด และวัสดุท่ีใชกั้น
พื้นที่เพื่อแบงสวนในรานจะเนนเปนกระจก เพื่อทําใหรานดูไมคับแคบ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 14 แสดงบริเวณใหบริการเสริมสวย 
 

 

ภาพท่ี 15 บริเวณใหบริการนวดผอนคลาย 
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การใหบริการ 
ธุรกิจบริการเปนธุรกิจท่ีคอนขางจะรักษาระดับคุณภาพใหคงท่ีไดยาก เนื่องจากลักษณะ

ของบริการที่ตองเกิดข้ึนในทันที เก็บรักษาหรือนํามาแกไขขอบกพรองภายหลังไมไดเหมือนสินคา
ท่ีมีตัวตนอ่ืนๆ เจาของธุรกิจใหบริการจึงตองใหความสนใจกับระดับการใหบริการของพนักงาน
ดวยคุณภาพท่ีเสมอตนเสมอปลายตลอดเวลา 

ลักษณะอีกประการหนึ่งของธุรกิจบริการก็คือ สินคาบริการจะมีอายุใชงานเฉพาะคร้ัง 
ไมสามารถเก็บรอ หรือเก็บสต็อกไวได หากไมมีลูกคาหรือผูบริโภคมาใชบริการ ก็ไมสามารถทํา
บริการเขาสต็อกรอไวกอนได ตัวอยางเชน บริการรานตัดผม ชางตัดผม ไมสามารถจะสรางงาน
บริการไดถาไมมีลูกคาเขามานั่งใหตัดผม ลักษณะท่ีแตกตางจากสินคาท่ัวไปขอนี้ทําใหการตลาด
หรือการบริหารจัดการธุรกิจบริการ จะตองใชกลยุทธพิเศษแตกตางออกไปจากสินคาธรรมดา  

Relax’s Zone คํานึงถึงคุณภาพของการใหบริการ โดยคํานึงถึง ความเชื่อถือได การ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ การเขาถึงได ความสุภาพ การติดตอส่ือสาร ความปลอดภัย 
ความเขาใจลูกคา และสามารถรูสึกไดในบริการ เพื่อสรางความประทับใจแกผูใชบริการ จึงได
กําหนดผังข้ันตอนการใหบริการใชเปนแนวทางในการใหบริการเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและเกิด
การรอคอยใหนอยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 ผังข้ันตอนการใหบริการ 
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 ความสามารถในการใหบริการ 
กิจการเปดทุกวัน ยกเวนวันพุธ วันธรรมดาต้ังแตเวลา 10.00 น. - 20.00 น. และวันเสาร - 

อาทิตย ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 21.00 น. มี เตียงสระผมท้ังส้ิน 2 เตียง และมีโตะสําหรับใหบริการตัด
ผม 3 ตัว และมีชางทําผม 2 คน และ พนักงานสระผมและทําเล็บ 1 คน สามารถใหบริการสูงสุดได 3 
คนตอช่ัวโมง บริการนวดแผนไทยเพื่อการผอนคลาย มีเตียงสําหรับนวด 2 เตียง เกาอ้ีนวดฝาเทา 2 
ตัว มีพนักงานนวดใหบริการไดท้ัง 2 ประเภทรวม 2 คน สามารถใหบริการไดสูงสุด 2 คนตอ 1 
ช่ัวโมงคร่ึง   

 
ทรัพยสินท่ีใชในการลงทุนและประมาณการคาเส่ือมราคา 
 
ตารางท่ี 7 แสดงทรัพยสินท่ีใชในการลงทุนและประมาณการคาเส่ือมราคา                         

 (บาท) 

รายการ 
อายุงาน  

(ป) 
คาเส่ือมราคา 

(บาท/ป) 
คาตกแตง    550,000  5 110,000 
เคร่ืองมือและอุปกรณในการใหบริการ     250,000   5  50,000 

อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 75,000    
เกาอ้ีเสริมสวย 35,000    
เตียงสระผมพรอมอาง 24,000    
เตียงนวด 48,000    
อ่ืนๆ 68,000    

เคร่ืองใชสํานักงาน  120,000 10 12,000 
อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 38,000    
ชุดรับรองแขก 37,000    
เคานเตอรเก็บเงิน+ ตูใสอุปกรณ 20,000    
คอมพิวเตอร+ระบบบัญชี 25,000    

คาใชจายกอนการดําเนนิงาน  120,000   
เงินทุนหมุนเวยีน  60,000   

 รวมมูลคาการลงทุน   1,100,000            172,000  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

54 

(บาท) 

(บาท) 

การคํานวณคาเส่ือมราคาใชวธีิการคิดคาเส่ือมราคาแบบทางตรง 
 
ตารางท่ี 8 แสดงการคํานวณคาเส่ือมราคา                                                                   
 

รายการ  ปท่ี 1   ปท่ี 2   ปท่ี 3   ปท่ี 4   ปท่ี 5  

คาเส่ือมราคาทางตรง       
คาเส่ือมราคาคาตกแตง (บาท/ ป)  82,500  110,000  110,000  110,000  110,000  
คาเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ (บาท/ป) 37,500   50,000  50,000  50,000  50,000  
  120,000  160,000  160,000  160,000  160,000  
คาเส่ือมราคาทางออม       
คาเส่ือมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน (บาท/ป)   9,000  12,000  12,000  12,000  12,000  
คาเส่ือมราคารวมท้ังส้ิน (บาท/ป)  129,000  172,000 172,000  172,000  172,000  
 
ประมาณการรายได ตนทุน และคาใชจาย 
 ประมาณการรายได 

ตารางท่ี 9 แสดงประมาณการรายได                                                                                          
 

  
ปท่ี 1 

 
ปท่ี 2 

(+ 10%) 
ปท่ี 3 

(+ 10%) 
ปท่ี 4 

(+ 10%) 
ปท่ี 5 

(+ 10%) 

รายไดจากบริการเสริมสวย 
การใหบริการเสริมสวยทั่วไป 
    จํานวนผูใชบริการ (คน) 5,130 7,524 8,276 9,104 10,014 
    ราคาเฉล่ียตอคน (บาท) 200 200 200 200 200 

รายไดจากเสริมสวยท่ัวไป 1,026,000 1,504,800 1,655,200 1,820,800 2,002,800 
การใหบริการทําสีผม 
   จํานวนผูใชบริการ (คน)  1/ 270 300 300 300 300 
    ราคาเฉล่ียตอคน (บาท) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

รายไดจากการทําสีผม 486,000 540,000 540,000 540,000 540,000 
รวมรายไดจากบริการเสริมสวย 1,512,000 2,044,800 2,195,200 2,360,800 2,542,800 
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(บาท) 

(บาท) 

ตารางท่ี 9    (ตอ)                                                                                      
 

  
ปท่ี 1 

 
ปท่ี 2 

(+ 10%) 
ปท่ี 3 

(+ 10%) 
ปท่ี 4 

(+ 10%) 
ปท่ี 5 

(+ 10%) 

รายไดจากบริการนวดแผนไทย           
   จํานวนผูใชบริการ (คน) 2,160 3,168 3,485 3,833 4,217 
   ราคาเฉล่ียตอคน (บาท) 300 300 300 300 300 

รายไดจากบริการนวดแผนไทย 648,000 950,400 1,045,500 1,149,900 1,265,100 
รวมรายไดจากการใหบริการ 2,160,000 2,995,200 3,240,700 3,510,700 3,807,900 

หมายเหตุ  1/ ผูใชบริการทําสีผมในปตอๆ ไปมีจํานวนคงท่ีไมเพิ่มตามจํานวนผูใชบริการอื่น  
เนื่องจากผูประกอบการเห็นวา การทําสีผมไมใชส่ิงจําเปน ลูกคาอาจไมใชบริการนี้ จึง
ประมาณการจํานวนผูใชบริการไวต่ําท่ีสุดคือ 1 คน/วัน หรือ 300 คน/ป 

 
 ประมาณการตนทุนแรงงาน 

ตารางท่ี 10 แสดงประมาณการตนทุนแรงงาน                                                                          
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

คาแรงฝายปฏิบัติการ           
 พนักงานทําผม (คน) 2 2 2 2 2 
 เงินเดือน (6,500บาท/คน)  117,000     171,600     188,760     207,636    228,400  
 คาตอบแทน (10%)  302,400     408,960     439,040     472,160   508,560 
 พนักงานสระผมทําเล็บ (คน) 1 1 1 1 1 
 เงินเดือน (6,500บาท/คน)    58,500       81,900       85,995       90,295      94,809  
 คาตอบแทน (10%)  151,200    204,480     219,520     236,080    254,280  
 พนักงานนวด (คน) 2 2 2 2 2 
 เงินเดือน (6,500 บาท/คน)  117,000     168,480     181,958     196,515    212,236  
 คาตอบแทน (10%)  129,600     190,080     209,100     229,980    253,020 
 แมบาน (คน)  1 1 1 1 1 
 เงินเดือน (6,000 บาท/คน)    54,000       75,600       79,380       83,349     87,516 
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(บาท) 

(บาท) 

(บาท) 

ตารางท่ี 10    (ตอ)                                                                          
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
 รวมคาแรงฝายปฏิบัติการ 929,700 1,301,100  1,403,753  1,516,015  1,638,822  
คาแรงฝายบริหาร           
 ผูจัดการ (คน)             1               1                1               1               1  
 เงินเดือน (12,000 บาท/คน)  108,000     158,400     174,240    191,664    210,830  
 คาตอบแทน (5%)  108,000     149,760    162,035     175,535    190,395 
 รวมคาแรงฝายบริหาร  216,000     308,160    336,275     367,199   401,225 
 รวมคาแรงงาน 1,145,700  1,609,260  1,740,028  1,883,214 2,040,047 

 
 ประมาณการคาแรงงานทางตรงและผนัแปร 
 

ตารางท่ี 11 แสดงประมาณการคาแรงงานทางตรงและผันแปร         
 

 รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

 คาแรงทางตรง  (เงินเดือน) 454,500    655,980     710,333     769,459       833,792  
 คาแรงผันแปร (คาตอบแทน) 691,200    953,280   1,029,695   1,113,755    1,206,255  
 รวมคาแรงงานท้ังหมด 1,145,700  1,609,260   1,740,028  1,883,214   2,040,047  
 
 ประมาณการคาใชจายอื่นๆ 
 

ตารางท่ี 12 แสดงประมาณการคาใชจายอ่ืนๆ       
 

รายการ  ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

คาใชจายทางตรง (บาท)            
คาน้ํา      13,500       19,800       21,780       23,958  26,354  
คาไฟฟา      63,000       92,400  101,640  111,804  122,984  
คาซอมบํารุง      10,000       11,000       12,100       13,310       14,641  
คาเชาพื้นท่ี   270,000    270,000    270,000    270,000    270,000  
คาวัสดุส้ินเปลือง       36,000       52,800       58,080       63,888       70,277  
คาใชจายทางตรงรวม   392,500     446,000     463,600     482,960     504,256  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

57 

(บาท) 

(บาท) 

(บาท) 

ตารางท่ี 12    (ตอ)     
 

รายการ  ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

คาใชจายในการขายและสํานกังาน           
คาโทรศัพท         9,000       13,200       14,520       15,972       17,569  
คาใชจายทางการตลาด       55,000       60,500       66,550       73,205       80,526  
เบ็ดเตล็ด       15,000       16,500       18,150       19,965       21,962  

คาใชจายในการขายและบริหารรวม      79,000       90,200       99,220    109,142     120,056  
คาใชจายอ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน      471,500     536,200     562,820     592,102     624,312  

 
ประมาณการตนทุนการใหบริการ 
 
ตารางท่ี 13 แสดงประมาณการตนทุนการใหบริการ              
 

รายการ  ปท่ี 1   ปท่ี 2   ปท่ี 3   ปท่ี 4   ปท่ี 5  
คาแรงงานปฏิบัติการ  929,700  1,301,100  1,403,753  1,516,015  1,638,822  
คาเส่ือมราคาทางตรง  120,000  160,000  160,000  160,000     160,000  
คาใชจายทางตรง  392,500  446,000  463,600  482,960     504,256  
ตนทุนการในใหบริการ 1,442,200  1,907,100  2,027,353  2,158,975  2,303,078  

 
 การคํานวณตนทุนคงท่ี 
 
ตารางท่ี 14 แสดงการคํานวณตนทุนคงท่ี                 
 

 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
คาแรงงานทางตรง (เงินเดือน)     454,500       655,980       710,333       769,459      833,792  
คาใชจายคงท่ี (คาเชา)     270,000       270,000       270,000       270,000      270,000  
คาเส่ือมราคารวมท้ังส้ิน     129,000       172,000       172,000       172,000      172,000  

รวมตนทุนคงที่     853,500  1,097,980    1,152,333    1,211,459   1,275,792  
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(บาท) 

การคํานวณตนทุนผันแปร 
 
ตารางท่ี 15 แสดงการคํานวณตนทุนผันแปร                    
 

 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
คาแรงงานผันแปร  
(คาตอบแทน)   691,200    953,280  

 
1,029,695  1,113,755  

 
1,206,255  

คาใชจายผันแปร 
(คาใชจายอ่ืนๆ - คาเชา)   201,500     266,200   292,820     322,102  

  
354,312  

รวมตนทุนผันแปร   892,700  1,219,480  
 

1,322,515  1,435,857  
 

1,560,567  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

59 

 

บทท่ี 9 
 

แผนการเงนิ 
 

กกกกกกกกแผนการเงินเสมือนเปนเสนเลือดใหญท่ีมาหลอเล้ียงธุรกิจใหอยูรอดและอยูได  การ
วางแผนการเงินสําหรับธุรกิจท่ีจัดต้ังข้ึนใหม จึงเปนการแสดงความเปนไปไดของธุรกิจท่ีจะตอง
แสดงออกมาเปนลายลักษณอักษรผานแผนการเงิน  

การดําเนินกิจการธุรกิจจําเปนตองมีการใชเงินต้ังแตวันแรกท่ีเร่ิมทําธุรกิจ ดังนั้น 
ผูประกอบการท่ีเร่ิมใหม จะตองทบทวนรายละเอียดตางๆ ของการลงทุนในระหวางท่ีกิจการยังไมมี
รายไดจากการขาย เพราะระหวางท่ียังไมมีกําไรนั่นคือ เงินทุนท่ีจะตองหดหายไป เพื่อใหทราบวา
เงินท่ีนําไปใชลงทุนในการจัดซ้ือ จัดหาสินทรัพยของกิจการ เชน รถยนต ยานพาหนะ ท่ีดิน อาคาร 
โรงงาน สํานักงาน เงินเดือนพนักงาน คาสาธารณูปโภค คาวัตถุดิบถากิจการเปนกิจการท่ีเกี่ยวของ
กับการผลิตสินคา  และเงินทุนหมุนเวียนท่ีจะตองใชในกิจการ แผนธุรกิจเร่ิมใหม จะตองแสดง
รายการตางๆ เหลานี้ใหชัดเจน แผนการเงินท่ีดีจะตองแสดงแหลงท่ีมาของเงินทุนและการ
ดําเนินการใชไปของเงินทุนส่ิงท่ีจะตองแสดงในแผนการเงินคือ  ประมาณการงบดุล  ท่ีจะแสดง
สถานะของกิจการ ประมาณการงบกําไรขาดทุน ท่ีจะแสดงผลการดําเนินงานของกิจการประมาณ
การงบกระแสเงินสด  และระยะเวลาคืนทุน  

Relax’s Zone เปนธุรกิจกิจการเจาของคนเดียว (Sole or Single Proprietorships) ซ่ึงเปน
รูปแบบธุรกิจขนาดเล็ก ท่ีใชเงินทุนไมมาก มีผูลงทุนคนเดียวทําหนาท่ีบริหารงานของธุรกิจท้ังหมด
ดวยตัวเอง เจาของจึงมีสิทธิในทรัพยสิน กําไรขาดทุนท้ังหมดแตเพียงผูเดียวและรับผิดชอบใน
หนี้สินโดยไมจํากัดจํานวน และเม่ือธุรกิจมีปญหาทางการเงินเจาของจะถูกฟองรองเปนการสวนตัว 
เจาหนี้สามารถเรียกรองเอา สินทรัพยสวนตัวของเจาของได เนื่องจากในทางกฎหมายถือวาธุรกิจกับ
เจาของมีสถานะเปนบุคคลเดียวกัน 
 
การลงทุนในโครงการ 

การลงทุนในโครงการ แหลงเงินทุนจะมาจากเงินทุนของหุนสวน หรือผูรวมทุนหรือ
ของผูเปนเจาของและเงินกูยืม แหลงท่ีไดมาของเงินทุนควรมีจํานวนเทากับเงินท่ีตองใชในการ
ลงทุน   เพื่อไมใหเกิดในกรณีท่ีเงินไมพอสําหรับการเตรียมการเพื่อเร่ิมตนธุรกิจ  หรือเพื่อไมเอาเงิน
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(บาท) 

กองทุนมากองไวเฉยๆ โดยไมไดใช  
จากแผนการดําเนินงานตามโครงการ กิจการ Relax’s Zone มีความจําเปนตองใชเงิน

ลงทุน จํานวนท้ังส้ิน 1,100,000 บาท โดยมาจากสวนของผูเปนเจาของกิจการจํานวน 900,000 บาท
และจากการกูยืมจํานวน 200,000 บาท คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนท่ีมาจากผูเปนเจาของและเงินกูยืม
เทากับ 9 : 2 

การกูยืมเงินเพื่อมาใชในการดําเนินงาน กิจการเลือกใชบริการสินเช่ือจากธนาคาร 
ออมสิน ซ่ึงเปนสินเช่ือสําหรับผูประกอบการรายใหม วงเงินกู 200,000 บาท วัตถุประสงคเพื่อใช
เปนเงินลงทุนสําหรับเคร่ืองมือและอุปกรณในการใหบริการ อัตราดอกเบ้ียเทากับ  MLR + 2% 
(MLR : Minimum Lending Rate ดอกเบ้ียเงินกูข้ันตํ่าประเภทเงินกูท่ีมีระยะเวลา = 5.85 + 2% =  
7.85) ซ่ึงในการคํานวณดอกเบ้ียจายกิจการจะคํานวณดอกเบ้ียจายจากอัตราดอกเบ้ียท่ีประมาณ 8% 
ระยะเวลาในการชําระคืนเงินกูไมเกิน 5 ป โดยกิจการจะผอนชําระคืนเงินกูปละ 40,000 บาท โดยมี
หลักประกันเงินกูดังนี ้ (ขอมูลการใชบริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน 2553) 

1.   บุคคลคํ้าประกัน โดยมีเง่ือนไข 
 1.1   อายุครบ 20 ปบริบูรณ และเม่ือรวมอายุผูคํ้าประกันกับระยะเวลาชําระเงินกูตอง

ไมเกิน 60 ป 
 1.2   เปนขาราชการดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 5 ข้ึนไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

หรือพนักงานองคการของรัฐท่ีมีรายไดตั้งแต 15,000 บาทข้ึนไป จํานวน 2 คน 
2.   หลักทรัพยอ่ืน 

 2.1   สมุดฝากเงินออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ หรือ 
 2.2   ท่ีดิน ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง หรือ 
 2.3   หลักประกนัตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน 

 
โครงสรางการใชเงินลงทุน 

ตารางท่ี 16 แสดงโครงสรางการใชเงินลงทุน 
 

รายการ สวนของเจาของกิจการ กูธนาคาร รวม 

1. สินทรัพย    
คาตกแตง 550,000 - 550,000 
เคร่ืองมือและอุปกรณในการใหบริการ  50,000 200,000 250,000 
เคร่ืองใชสํานักงาน 120,000 - 120,000 
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(บาท) 

(บาท) 

ตารางท่ี 16    (ตอ) 
 

รายการ สวนของเจาของกิจการ กูธนาคาร รวม 

2. คาใชจายกอนการดําเนินงาน 120,000 - 120,000 
3. เงินทุนหมุนเวียน 60,000 - 60,000 

 รวมมูลคาการลงทุน 900,000 200,000 1,100,000 
อัตราสวนเจาของ / เงินกู 9 2  

 
เปาหมายทางการเงิน  

เปาหมายทางการเงินของการทําธุรกิจ คือ การทํากําไร (Profit) สูงสุดในขณะท่ีมีความ
เส่ียง (Risk) นอยท่ีสุดโดยยังสามารถรักษาสภาพคลอง (Liquidity) ของธุรกิจไวไดในระดับท่ี
เหมาะสม เนื่องจากในการทําธุรกิจเม่ือสามารถทํากําไรไดสูงก็ยอมมีความเส่ียงสูงดวย ดังนั้น ธุรกิจ
จึงจําเปนตองรักษาดุลยภาพระหวางกําไรและ ความเส่ียงเพื่อใหเกิดมูลคาธุรกิจสูงสุด  

Relax’s Zone ไดกําหนดเปาหมายทางการเงินของกิจการไว ดังนี้ 
1.   เพื่อกิจการสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลาไมเกนิ 3 ป 
2.   เพื่อรักษาสภาพคลองของธุรกิจใหสามารถดําเนินกิจการไดอยางคลองตัว 

 
ประมาณการทางการเงินเพิม่/ลดจากปกอน 

กิจการ Relax’s Zone ไดประมาณการทางการเงินเกี่ยวกับรายได ตนทุนการใหบริการ 
และคาใชจายในการขายและบริหารของแตละปในอัตราเพ่ิม 10% เม่ือเทียบกับปกอนหนา 
 
ตารางท่ี 17 แสดงประมาณการทางการเงินเพิ่ม/ลดจากปกอน 
 

  
ปท่ี 1 

(+,-) % 
ปท่ี 2 

(+,-) % 
ปท่ี 3 

(+,-) % 
ปท่ี 4 

(+,-) % 
ปท่ี 5 

(+,-) % 
รายได +10% +10% +10% +10% +10% 
ตนทุนในการใหบริการ +10% +10% +10% +10% +10% 
คาใชจายในการขายและบริหาร +10% +10% +10% +10% +10% 
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ประมาณการงบการเงิน 

ประมาณการงบการเงินเปนรายงานทางการเงินท่ีนําเสนอขอมูลเพื่อแสดงฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตองตามท่ีควรในแตละงวดบัญชี 
ใดบัญชีหนึ่ง หรือระหวางงวดบัญชีก็ได งบการเงินจะแสดงขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรก็ตอเม่ือ
กิจการไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอยางเหมาะสม รวมท้ังการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเม่ือจําเปน 
งบการเงินดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ และสามารถ
แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงไดรับความไววางใจใหดูแลทรัพยากรของกิจการ  
งบการเงินตองจัดทําอยางนอยปละ 1 คร้ัง และจะตองนําเสนอขอมูลดังตอไปนี้ คือ สินทรัพย 
หนี้สิน สวนของเจาของ รายได คาใชจาย และกระแสเงินสด สวนประกอบของงบการเงินท่ี
สมบูรณ ประกอบดวย 

1.   งบดุล (Balance Sheet) เปนรายงานท่ีจัดทําข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ 
วันใดวันหนึ่งวามีสินทรัพยและหนี้สินประเภทอะไรเปนมูลคาเทาใด และมีเงินทุนเปนเทาใด  

2.   งบกําไรขาดทุน (Income Statement) เปนรายงานที่จัดทําข้ึนเพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานของกิจการในระหวางงวดบัญชี หรือส้ินงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง  

3.   งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ (Statement of Changes in Owners' 
Equity) หมายถึง รายงานท่ีจัดทําข้ึนเพื่อแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ  

4.   งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) เปนรายงานท่ีแสดงถึงการไดมาและใชไป
ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

5.   หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note of Financial Statement) ประกอบดวยการ
อธิบาย และการวิเคราะหรายละเอียดของจํานวนเงินท่ีแสดงในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงิน
สดและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ โดยแสดงในรูปของงบยอย หรืองบประกอบ
ตางๆ รวมท้ังขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดใหตองเปดเผย และการเปดเผย
ขอมูลอ่ืนท่ีทําใหงบการเงินแสดงโดยถูกตองตามท่ีควร ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินใน
การตัดสินใจไดถูกตอง 
 สําหรับธุรกิจ Relax’s Zone จะขอเสนอประมาณการงบการเงิน ดังนี้ 

1.   ประมาณการงบกําไรขาดทุน 
2.   ประมาณการงบกระแสเงินสด 
3.   ประมาณการงบดุล 
และรอบระยะเวลาบัญชีกําหนดใหเปนรอบ 1 ป โดยเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคมและ

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป 
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(บาท) 

 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 
 
ตารางท่ี 18 แสดงประมาณการงบกําไรขาดทุน     
 

  ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
รายได 2,160,000 2,995,200 3,240,700 3,510,700 3,807,900 
หัก ตนทุนในการใหบริการ 1,442,200 1,907,100 2,027,353 2,158,975 2,303,078 
กําไรข้ันตน 717,800 1,088,100 1,213,347 1,351,725 1,504,822 
หัก คาใชจายในการขายและดําเนินงาน           
คาแรงฝายบริหาร 216,000 308,160 336,275 367,199 401,225 
คาใชจายในการขายและบริหาร 79,000 90,200 99,220 109,142 120,056 
คาเส่ือมราคาทางออม 9,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
คาใชจายกอนการดําเนนิงานตัดจาย 120,000 - - - - 
รวมคาใชจายในการขายและดําเนินงาน 424,000 410,360 447,495 488,341 533,282 
กําไรจากการดาํเนินงาน 293,800 677,740 765,852 863,384 971,541 
หัก ดอกเบ้ียจาย 8% 16,000 12,800 9,600 6,400 3,200 
      ภาษ ี (0.5% ของรายได) 10,800 14,976 16,204 17,554 19,040 

กําไรสุทธิ 267,000 649,964 740,048 839,431 949,301 
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 ประมาณการงบกระแสเงินสด 
 
ตารางท่ี 19 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสด 
 

  ปท่ี 0 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

กระแสเงินสดรับ             
ทุน 840,000           
เงินกูธนาคาร 200,000      
เงินทุนหมุนเวยีน   60,000         
รายได   2,160,000 2,995,200 3,240,700 3,510,700 3,807,900 
รวมเงินสดรับ 1,040,000 2,220,000 2,995,200 3,240,700 3,510,700 3,807,900 
กระแสเงินสดจาย             
คาตกแตง 550,000           
เคร่ืองมือและอุปกรณ 250,000           
เคร่ืองใชสํานักงาน 120,000           
คาใชจายกอนการดําเนนิงาน 120,000           
จายคาแรง    1,145,700 1,609,260 1,740,028 1,883,214 2,040,047 
จายคาใชจายอ่ืนๆ    471,500 536,200 562,820 592,102 624,312 
จายดอกเบ้ียเงินกู  16,000 12,800 9,600 6,400 3,200 
จายคืนเงินกู  40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
จายภาษ ี   10,800 14,976 16,204 17,554 19,040 
รวมเงินสดจาย 1,040,000 1,684,000 2,213,236 2,368,652 2,539,270 2,726,599 
เงินสดสุทธิ   536,000 781,964 872,048 971,430 1,081,301 
เงินสดคงเหลือตนงวด (1 ม.ค.)     536,000 1,317,964 2,190,012 3,161,443 
เงินสดคงเหลือปลายงวด  
(31 ธ.ค.)   536,000 1,317,964 2,190,012 3,161,443 4,242,744 

(บาท) 
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 ประมาณการงบดุล 
 
ตารางท่ี 20 แสดงประมาณการงบดุล   
 

  ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

สินทรัพยหมุนเวียน           
เงินสด 536,000 1,317,964 2,190,012 3,161,443 4,242,744 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 536,000 1,317,964 2,190,012 3,161,443 4,242,744 
สินทรัพยถาวร      
คาตกแตงรอตัดบัญชี 467,500 357,500 247,500 137,500 27,500 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 212,500 162,500 112,500 62,500 12,500 
เคร่ืองใชสํานักงาน 111,000 99,000 87,000 75,000 63,000 
รวมสินทรัพยถาวร 791,000 619,000 447,000 275,000 103,000 
รวมสินทรัพยท้ังส้ิน 1,327,000 1,936,964 2,637,012 3,436,443 4,345,744 
หนี้สิน           
เงินกูธนาคาร 160,000 120,000 80,000 40,000 - 
รวมหนี้สิน 160,000 120,000 80,000 40,000 - 
ทุน           
สวนของเจาของ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 
กําไรสะสม 267,000 916,964 1,657,012 2,496,443 3,445,744 
รวมสวนของทุน 1,167,000 1,816,964 2,557,012 3,396,443 4,345,744 
รวมหนี้สินและทุน 1,327,000 1,936,964 2,637,012 3,436,443 4,345,744 

 
 

(บาท) 
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การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน   
การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปนการนํารายการตางๆ ในงบการเงินมาเทียบ

อัตราสวนเพื่อหาความสัมพันธวา มีความเหมาะสมเพียงใด การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
แบงตามวัตถุประสงคในการใชงาน 4 ประการ (Karen Berman, Joe Knight and John Case 2552 : 
225) 

1.   การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio) 
2.   การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) 
3.   การวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 
4.   การวิเคราะหโครงสรางของเงินทุนหรือภาระหนี้สิน (Leverage Ratio or Financial   

Policy Ratio) 
Relax’s Zone เปนกิจการขนาดเล็ก มีการดําเนินงานไมสลับซับซอนยุงยาก รวมถึงมี

เงินกูจํานวนไมสูงนัก  กิจการจึงนํารายการตางๆ  ในงบการเงินมาเทียบอัตราสวนเพื่อหา
ความสัมพันธของอัตราสวนแสดงความสามารถในการทําไรและอัตราสวนแสดงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน (Efficiency Ratio)  
 อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) 

อัตราสวนท่ีใชในการวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) เปน
อัตราสวนท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินธุรกิจในการบริหารดานตางๆ ท้ังแหลงเงินทุน 
สินทรัพยเจาหนี้ เพื่อกอใหเกิดกําไรแกธุรกิจ ประกอบดวย (Karen Berman, Joe Knight and John 
Case 2552 : 229-237) 

1.   อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin) แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํา
กําไรข้ันพื้นฐานของสินคาหรือบริการนั้น ๆ 

  อัตรากําไรข้ันตน (%) = (ขายสุทธิ – ตนทุนขาย) / ขายสุทธิ   
2.   อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) เปนตัววัดความสามารถ

ในการสรางกําไรของธุรกิจ 
  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%) = กําไรจากการดําเนินงาน / ขายสุทธิ  

3.   อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)  แสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของธุรกิจในการทํากําไร หลังจากหักตนทุนคาใชจายรวมทั้งภาษีเงินไดหมดแลว 

  อัตรากําไรสุทธิ (%) = กําไรสุทธิ / ขายสุทธิ  
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4.   อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return On Equity or ROE)  แสดงใหเห็นวาเงินลงทุน
ในสวนของเจาของ จะไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดําเนินการของกิจการนั้นในอัตราสวน
เทาไร หากมีคาสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากําไรสูงดวย  

  ผลตอบแทนผูถือหุน (%) = กําไรสุทธิ / สวนของผูถือหุน  
 และเนื่องจากกิจการ Relax’s Zone เปนกิจการเจาของคนเดียวจึงขอแสดงคา ROE

ดวยอัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของเจาของ 
  อัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของเจาของ (%) = กําไรสุทธิ / สวนของเจาของ 

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio) 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ใชประเมินความสามารถในการจัดการ

สินทรัพยและหนี้สินของกิจการวามีประสิทธิภาพเพียงใด (Karen Berman, Joe Knight and John 
Case 2552 : 249) 

กิจการ Relax’s Zone เปนกิจการใหบริการขนาดเล็ก จึงไมมีสินคาคงคลัง และไมมี
ลูกหนี้ จึงกําหนดใหวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานดวยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 
(ROA) เทานั้น 

1.  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (Return On Assets or ROA)  เปนการวัด
ความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพยท้ังหมดท่ีธุรกิจใชในการดําเนินงาน วาใหผลตอบแทน
จากการดําเนินงานไดมากนอยเพียงใด หากมีคาสูง แสดงถึงการใชสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) = กําไรสุทธิ / สินทรัพยรวม  
 
ตารางท่ี 21 แสดงการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
 
 

 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

 ยอดขายของปนั้น  ๆ1 ดัชนียอดขาย = 
ยอดขายของปฐาน  

100.0% 138.7% 150.0% 162.5% 176.3% 

กําไรขั้นตน  2 อัตรากําไรข้ันตน = 
ยอดขายรวม  

33.2% 36.3% 37.4% 38.5% 39.5% 

กําไรจากการดําเนินงาน  3 อัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานตอยอดขาย 

= 
ยอดขาย  

13.6% 22.6% 23.6% 24.6% 25.5% 

(บาท) 
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ตารางท่ี 21    (ตอ) 
 

 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

กําไรสุทธิ  4 อัตรากําไรสุทธิ = 
ยอดขาย  

12.4% 21.8% 23.0% 24.0% 25.0% 
 

กําไรจากการดําเนินงาน  5 
อัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานตอ
สินทรัพยรวม (ROA) 

= 
สินทรัพยรวม 

22.1% 38.9% 34.5% 31.2% 31.3% 

 

กําไรสุทธิ 6 
อัตราสวนกําไรสุทธิ
ตอสวนของเจาของ 
(ROE)  

= 
 สวนของเจาของ 

22.9% 35.8% 28.9% 24.7% 21.8% 

 
การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน 
กก การวิเคราะหถึงผลตอบแทนจากการลงทุนจะทําใหผูประกอบการทราบถึงความคุมคา
ของการลงทุน เพื่อชวยในการตัดสินใจไดวาควรจะลงทุนในโครงการนั้นๆ หรือไม ผลตอบแทนที่ 
Relax’s Zone นํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนดําเนินธุรกิจ มีดังนี้ 
 จุดคุมทุน (Break Even Point) 

จุดคุมทุน หมายถึง จุดท่ีรายไดท้ังหมดที่ไดจากการขายสินคาเทากับคาใชจายท้ังหมด
จากการขายสินคา ธุรกิจจะไมมีกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน ณ จุดนั้น ผูประกอบการ
สามารถนําเร่ืองจุดคุมทุนมาใชในการวางแผนธุรกิจ ไมวาจะใชวางแผนเม่ือตนทุนคงท่ี ตนทุนแปร
ผันเปล่ียนแปลงไป หรือสามารถหาปริมาณการขายสินคาตามกําไรเปาหมายท่ีตองการ และการหา
สวนเกินเพื่อความปลอดภัยใหกับธุรกิจได (จุดคุมทุนกับการวางแผนกําไร  2553) 
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ตารางท่ี 22 แสดงการวิเคราะหจดุคุมทุน     
 

  ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

รายได 2,160,000 2,995,200 3,240,700 3,510,700 3,807,900 

ตนทุนผันแปร  892,700 1,219,480 1,322,515 1,435,857 1,560,567 

ตนทุนคงท่ี  853,500 1,097,980 1,152,333 1,211,459 1,275,792 
กําไรสวนเกิน  :  
(รายได - ตนทุนผันแปร) 1,267,300 1,775,720 1,918,185 2,074,843 2,247,333 
อัตราสวนกําไรสวนเกิน :  
(กําไรสวนเกนิ/ยอดขาย) 58.70% 59.30% 59.20% 59.10% 59.00% 
จุดคุมทุน  : 
(ตนทุนคงท่ี/อัตรากําไรสวนเกิน) 1,454,715 1,852,020 1,946,823 2,049,827 2,161,713 

 
 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
 ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาท้ังหมดท่ีโครงการจะใหกระแสเงินสดสุทธิรวม
เทากับเงินลงทุนท่ีจายเร่ิมแรกพอด ีRelax’s Zone คํานวณระยะเวลาคืนทุนโดยคํานงึถึงคาของเงิน
ตามเวลาท่ีอัตราคิดลด 10% 
  วิธีการคํานวณ 
 ระยะเวลาคืนทุน =  จํานวนปกอนคืนทุน + (เงินสดสวนท่ีเหลือ / เงินสดรับในปท่ีคืนทุน)
    =   2 + (33,493 / 655,170) 

  =   2 + 0.05 
  =  2 ป 1 เดือน 

 มูลคาโครงการปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
 การวิเคราะหมูลคาโครงการปจจุบันสุทธิเปนการประเมินโดยการนําความสําคัญของคา
ของเงินตามเวลาเขามาคิดดวย วิธีการนี้จะหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับท่ีเกิดจากโครงการ
ในแตละงวดมารวมกัน แลวเปรียบเทียบกับมูลคาปจจุบันของเงิน โดยกําหนดอัตราสวนลดหรือ
ผลตอบแทนท่ีตองการ หากมีคาเทากันหรือมูลคาปจจุบันสุทธิเปนศูนย แสดงวาโครงการน้ันคุมทุน

(บาท) 
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พอดี หากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเขารวมกัน มีมากกวามูลคาปจจุบันของเงินลงทุน ถือวา
โครงการนั้นใหผลตอบแทนสูงกวาท่ีเราตองการหรือคาดหวังไว ควรจะลงทุนในโครงการนั้นหาก
ไมแลว ก็ควรปฏิเสธไมลงทุนในโครงการนั้น Relax’s Zone คํานวณมูลคาโครงการปจจุบันสุทธิ
โดยคํานึงถึงคาของเงินตามเวลาท่ีอัตราคิดลด 10% 
 วิธีการคํานวณ 
 มูลคาปจจุบันสุทธิ =  มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับ – มูลคาปจจุบันของเงินสดจาย  

   =  (487,278 + 646,215 + 655,170 + 663,487 + 671,380) -1,100,000 
  =  2,023,529.38  บาท 

 
ตารางท่ี 23 แสดงกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ 
 

  ปท่ี 0 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
เงินลงทุน -1,100,000           
กระแสเงินสดสุทธิ
ระหวางป   536,000 781,964 872,048 971,431 1,081,301 
อัตราคิดลด 10%   0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 
กระแสเงินสดสุทธิของ
โครงการ -1,100,000 487,278 646,215 655,170 663,487 671,380 

 
การจําลองสถานการณดวยสมมติฐานทางการเงิน 

สมมุติฐานทางการเงิน เปนการกําหนดปจจัยหลักๆ ของการดําเนินงานเพื่อประมาณการ
ทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิเคราะหผลการดําเนินงานอยูบนสมมติฐานทางการเงินเม่ือ
เทียบกับสภาวะปกติ (Normal Case) ท่ีประมาณการ ในกรณีท่ีกิจการประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินการเปนไปในทางที่ดีท่ีสุด (Best Case) สมมุติใหผลประกอบกิจการเติบโตข้ึน 20% (Growth 
20%)  และในทางตรงกันขามหากกิจการไมประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ (Worst Case) 
สมมุติใหผลประกอบกิจการตํ่ากวาท่ีประมาณการไว 20%  (Drop 20%) อยางไรก็ตาม Relax’s Zone 
ก็ยังคงมีกําไรจากการประกอบการอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

 

(บาท) 
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ตารางท่ี 24 แสดงสมมติฐานทางการเงินในสภาวะปกติ                          
 

สภาวะปกต ิ
 (Normal Case) 

ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

รายได 2,160,000 2,995,200 3,240,700 3,510,700 3,807,900 
กําไรข้ันตน 717,800 1,088,100 1,213,347 1,351,725 1,504,822 
กําไรสุทธิ 267,000 649,964 740,048 839,431 949,301 
เงินสด 536,000 1,317,964 2,190,012 3,161,443 4,242,744 
สินทรัพยรวม 1,327,000 1,936,964 2,637,012 3,436,443 4,345,744 
กําไรสะสม 267,000 916,964 1,657,012 2,496,443 3,445,744 

 

ตารางท่ี 25 แสดงสมมติฐานทางการเงินในสภาวะประสบความสําเร็จ                                    
 

สภาวะประสบความ สําเร็จ 
(Best Case : Growth 20%) 

ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

รายได 2,592,000 3,594,240 3,888,840 4,212,840 4,569,480 
กําไรข้ันตน 861,360 1,305,720 1,456,016 1,622,070 1,805,787 
กําไรสุทธิ 320,400 779,957 888,058 1,007,317 1,139,161 
เงินสด 643,200 1,581,557 2,628,015 3,793,731 5,091,293 
สินทรัพยรวม 1,592,400 2,324,357 3,164,415 4,123,731 5,214,893 
กําไรสะสม 320,400 1,100,357 1,988,418 2,995,731 4,134,893 

 

ตารางท่ี 26 แสดงสมมติฐานทางการเงินในสภาวะไมประสบความสําเร็จ                               
 

สภาวะไมประสบความสําเร็จ 
(Worst Case : Drop 20%) 

ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

รายได 1,728,000 2,396,160 2,592,560 2,808,560 3,046,320 
กําไรข้ันตน 574,240 870,480 970,677 1,081,380 1,203,858 
กําไรสุทธิ 213,600 519,971 592,038 671,545 759,441 
เงินสด 428,800 1,054,371 1,752,010 2,529,154 3,394,195 
สินทรัพยรวม 1,061,600 1,549,571 2,109,610 2,749,154 3,476,595 
กําไรสะสม 213,600 733,571 1,325,610 1,997,154 2,756,595 
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บทท่ี 10 
 

การวิเคราะหประเมินความเส่ียงโครงการ 
 

กกกกกกกกการประเมินความเส่ียงโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
อยางเปนระบบ เพื่อสรุปผลวาโครงการนั้นๆ ไดบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และมีประสิทธิภาพ
เพียงใด ในการประเมินโครงการมี เปาประสงคหลักคือ ตองการขอมูลท่ีบงช้ีว าโครงการ 
ท่ีดําเนินการนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม หรือเปนโครงการท่ีคุมคาตอการตัดสินใจใน
การดําเนินการหรือไม รวมถึงการศึกษาวาในการดําเนินการโครงการมีปญหาท่ีตองปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขในเรื่องอะไรบาง และเปนโครงการที่มีคุณคามากนอยเพียงใด (อนุรักษ  
ปญญานุวัฒน 2553) 
 
การประเมินความเปนไปไดของโครงการ 

จากแผนดําเนินการท้ังหมดท่ีไดวางไวในการดําเนินธุรกิจ Relax’s Zone ไดประเมิน
ความเปนไปไดของโครงการและม่ันใจวาจะสามารถดําเนินธุรกิจไดประสบผลสําเร็จ  ดังนี้ 

1.  เปนกิจการเปดใหมยังไมเปนท่ีรูจักทําใหมีกลุมลูกคานอยราย ซ่ึงกิจการจะตองทํา
การประชาสัมพันธและสงเสริมการขายกอนและหลังการดําเนินงานในชวงแรกคอนขางมาก 

2.  เจาของกิจการยังไมมีประสบการณในการบริหารจัดการ ไดอาศัยชางทําผมซ่ึงเปน
บุคคลใกลชิดและมีประสบการณทํางานในดานนี้มาชวยดูแล และเจาของกิจการจะเขามาบริหาร
จัดการท่ีรานดวยตัวเองทุกวันเพื่อตรวจสอบและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

3.  ตนทุนดานแรงงานคอนขางสูง  เนื่องจากตองใช บุคลากรมืออาชีพและมี
ประสบการณความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน แตสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและเกิดพฤติกรรมการ
ใชบริการซํ้า ทําใหกิจการสามารถขยายฐานลูกคาไดในท่ีสุด 

4.  คาเชาสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการการซ่ึงเปนสวนหน่ึงของตนทุนการใหบริการ
มีราคาสูง สงผลใหตนทุนในการใหบริการสูงตาม แตเนื่องจากต้ังอยูในทําเลดี เปนแหลงท่ีมีผูคนมา
ใชบริการและสัญจรผานไปมาคอนขางมาก จึงสงผลดีตอกิจการในโอกาสท่ีจะมีผูเขามาใชบริการ
ในจํานวนท่ีคอนขางมากตามไปดวย ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 
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5.  การควบคุมคุณภาพการบริการทําไดยาก เนื่องจากเกี่ยวของกับคน ซ่ึงรวมท้ังคน
ใหบริการและคนรับบริการท่ีเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงอาจจะมีความผิดพลาดได ลูกคาประเมินคุณภาพ
บริการไดยาก เพราะบริการจับตองไมไดทดลองกอนตัดสินใจไมได จึงการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกคาหลังจากใชบริการ เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลนํามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการ
อยางตอเนื่อง 

 6.  พนักงานมีอัตราการเขาออกสูงมาก เจาของกิจการจึงตองใหผลตอบแทนที่สามารถ
ชักจูงหรือดึงดูดใหพนักงานเกิดความจงรักภักดีตอกิจการ  ดวยการพยายามใหเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการกิจการ เพ่ือใหกิจการมีรายไดในระดับท่ีนาพอใจ โดยจะตอบกลับคืนในรูปของ
ผลตอบแทนท่ีไดจากการบริการ 
 
แผนสํารองฉุกเฉิน 

หลังจากท่ีกิจการไดดําเนินการตามแผนกลยุทธ ท่ีวางไวทุกระดับแลว  หากผล
ประกอบการของกิจการไมเปนไปตามท่ีคาดการณไว จนอาจสงผลใหกิจการขาดสภาพคลองทาง
การเงิน หรือคุณภาพการบริการไมไดมาตรฐาน ไมสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได 
กิจการไดจัดเตรียมแผนสํารองเพ่ือใหการประกอบกิจการสามารถดําเนินตอไปได  ดังน้ี 

1.  จัดโปรแกรมสงเสริมการขายเพ่ือดึงดูดลูกคา โดยใชโปรแกรมการสงเสริมการขาย
ท่ีสามารถเรียกลูกคาเขารานไดอยางเฉียบพลัน และพิจารณากรณีท่ีไมเพิ่มตนทุนทางการบริการให
สูงข้ึนมากนัก เชน ลูกคาทานใดมาใชบริการตัดผม 1 ทานแถมฟรีอีก 1 ทาน เปนตน  

2.  ตองหาชางท่ีเปนท่ีรูจักและมีช่ือเสียงในวงการเสริมสวยมาประจําท่ีราน แมจะตอง
จายดวยราคาแพงก็ตองยอม เพ่ือเปนการดึงดูดลูกคา 

3.  นําขอมูลทางดานการตลาดและการพัฒนาบริการของคูแขงขันท่ีเก็บรวบรวมไว มา
ทําการวิเคราะห เพื่อที่จะใชในการวางแผนเพ่ิมเติมเพื่อสรางคุณภาพการบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน  

4.  ติดตามขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสรรหาบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา
ในขณะนั้น 

5.  นําขอมูลของลูกคาท่ีไดรวบรวมและจัดทําเปนฐานขอมูล มาใชใหเกิดประโยชนใน
การบริหารความสัมพันธกับลูกคา เพื่อสรางจุดขายและดึงลูกคาเกาใหกลับมาใชบริการ 
 6.  ใหความสําคัญกับขอรองเรียนจากผูใชบริการ โดยเขาไปทําการแกไขทันทีเม่ือเกิด
ขอรองเรียนจากผูใชบริการ เพื่อรักษาภาพพจน และช่ือเสียงของกิจการ  
 7.  ในกรณีท่ีขาดสภาพคลองทางดานเงินสดไดเตรียมแผนสํารองโดยเจาของกิจการมี
ความสัมพันธอันดีกับผูบริหารระดับสูงของธนาคารออมสิน อันเนื่องมาจากการติดตอประสานงาน
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ในกิจการงานของธนาคารแหงประเทศไทย จึงเปนชองทางท่ีทําใหสามารถขอสินเช่ือจากธนาคาร
ออมสินไดโดยงาย  
 8.  ทายท่ีสุดถาไมสามารถดําเนินกิจการตอได อาจตองปดกิจการลง แตอยางไรก็ตาม
เนื่องจากการแหลงเงินลงทุนในการดําเนินการประกอบไปดวยเงินลงทุนจากสวนของเจาของเทียบ
กับเงินลงทุนจากการกูยืมเปนอัตราสวนถึง 9 : 2 จึงไมสงผลกระทบตอการแบกรับภาระหน้ีสินของ
กิจการ 
 
แผนในอนาคต 
 กิจการไดมีการวางแผนเพ่ือรองรับการดําเนินการ เม่ือธุรกิจสามารถดําเนินไปไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนดดังนี้ 
 1.  สรางบุคลากรใหมีฝมือและมีคุณภาพยิ่งข้ึน เพื่อสรางช่ือเสียงใหเปนท่ีรูจักของ
ลูกคา ใหลูกคาเกิดความประทับใจ และความจงรักภักดีตอกิจการโดยไมหันไปใชบริการของคูแขง 
 2.  ศึกษาความเปนไปไดท่ีจะขยายขอบเขตของการใหบริการ เพื่อรองรับความตองการ
ของลูกคา 
 3.  ศึกษาความเปนไปไดท่ีจะทําการเพ่ิมพื้นท่ีหรือขยายสาขา  
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กาวแรกของการดําเนินธุรกิจ  

(นันทินาถ อมรประสิทธ์ิ, 2543) 
 

กกกกกกกกธุรกิจ SMEs ดูเหมือนเปนเร่ืองยากสําหรับผูเร่ิมตน คนเหลานี้มักมีคําถามเกิดข้ึน
มากมายวา ควรเร่ิมตนจากจุดไหนกอน แลวทําอยางไรตอไปจึงจะประสบความสําเร็จ แนวทางการ
เร่ิมตนธุรกิจ เราควรเร่ิมจากการหาขอมูลใน 3 ดานใหญๆ คือ กําลังของตนเอง ตลาดลูกคาและ
คูแขง จากนั้นจึงไปสูการจัดต้ังองคกร ซ่ึงในแตละดานมีรายละเอียดปลีกยอย   ดังนี้ 
 
วัดกําลังตนเอง  
 1. การรูจักตน โดยประเมินวาตนเองมีคุณสมบัติท่ีจะทําธุรกิจนั้นๆ หรือไม เชน มี
ความรู ความสามารถ มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย ยอมรับความเส่ียงในดานตางๆ เชน กลานําเงิน
ออมท่ีเก็บท้ังชีวิตมาลงทุน เปนตน และท่ีสําคัญคือ ตองหนักแนน จริงจัง และกลาตัดสินใจ 
 2.   เลือกประเภทธุรกิจท่ีเหมาะสมกับตนเอง โดยดูจากความชอบ ความถนัด ความ
สนใจของตนเองเปนหลัก เพราะงานท่ีตนรัก จะทําใหผูประกอบการอยากแสวงหาความรูใหมๆ 
ทางธุรกิจ 
 3. สํารวจฐานะทางการเงิน วาตนเองมีเพียงพอหรือไม การเงินควรจัดแบงออกเปน
สวนๆ เชน แบงไวสําหรับใชจายในครอบครัว แบงเปนเงินฝากไวกับธนาคารเพื่อใชในยามจําเปน 
และแบงไวสําหรับการออมเพื่อการลงทุน อาจเปนการลงทุนระยะส้ัน และระยะยาว เชน การซ้ือ
พันธบัตรรัฐบาล เม่ือจัดแบงเปนสวนตางๆ แลว เราจะเห็นวาตนเองมีเงินเพียงพอเพื่อทําธุรกิจ
หรือไม หรือตองหาจากแหลงเงินกูอ่ืนๆ 
 4. มีทําเลท่ีตั้ง ถาผูเร่ิมตนธุรกิจมีสถานท่ีเปนของตนเอง และอยูในทําเลที่ดีก็ไมมี
ปญหา แตหากยังไมมี ควรมองหาทําเลที่เหมาะสมกับธุรกิจ เชน ยานศูนยการคา ชุมชน อยูใกล
แหลงวัตถุดิบ อยูใกลแหลงลูกคา เปนตน และเรายังตองคํานึงตอดวยวา  ทําเลควรใชวิธีซ้ือ หรือเชา 
โดยดูท่ีเงินทุนวามีเพียงพอหรือไม หากเรามีเงินนอย ก็ควรใชวิธีเชา  ท้ังนี้ ผูเร่ิมตนธุรกิจควรดูถึง
รายละเอียดของสัญญา วาคุมคากับการลงทุนหรือไมเพียงไร 
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การสอดสองตลาดลูกคาและคูแขง  
 1. รูขอมูลของลูกคา ผูเร่ิมตนธุรกิจควรสํารวจความตองการสินคาหรือบริการ วามีมาก
นอยเพียงใด เหมาะกับลูกคากลุมใด วัยใด ชายหรือหญิง เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการผลิตตอไป  
 2. รูขอมูลของคูแขง ธุรกิจในปจจุบันมีมากมาย เราจําเปนตองทราบวา คูแขงของเรา
เปนอยางไร จุดเดน จุดดอยของเขาอยูตรงไหน แตการรูขอมูลของคูแขงไมใชเร่ืองงาย เนื่องจากตาง
ฝายตางปดบังขอมูลเหลานี้  
 
การจัดตั้งธุรกิจ  
 เม่ือเราประเมินตนเองและประเมินตลาดแลว ข้ันตอนตอไปคือการจัดต้ังธุรกิจ วิธีจัดต้ัง
ธุรกิจแบงเปนสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของได ดังนี้  
 1. การตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายของธุรกิจ ตองมีความชัดเจน วาธุรกิจทําอะไร ท่ี
ไหน อยางไร ผลท่ีคาดวาจะไดรับ โดยผูเร่ิมตนธุรกิจตองคํานึงวา เม่ือตั้งข้ึนมาแลวจะสามารถทํา
ตามไดหรือไม  
 2.   รูปแบบขององคกร รูปแบบขององคกรมีหลายลักษณะคือ เปนเจาของคนเดียว หาง
หุนสวน หรือ บริษัท ความรับผิดชอบของทั้ง 3 ลักษณะจะตางกันไป คือ เจาของคนเดียว จะ
รับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในทุกเร่ือง หางหุนสวนคือมีหุนสวนตั้งแต 2 คนข้ึนไป ความรับผิดชอบ
ของแตละคนมากนอยตางกันไปตามอัตราสวนท่ีตกลงกันไว สวนผูท่ีลงทุนดวยรูปแบบบริษัท ก็
ตองมีสมาชิกกอต้ังจํานวน 7 คนข้ึนไป และผลตอบแทนท่ีไดจะอยูในรูปของเงินปนผล  
 3. การหาแหลงเงินทุน ปกติเงินทุนมาจาก 2 แหลงใหญๆ คือ เงินทุนท่ีอยูในมือ และ
เงินทุนท่ีมาจากการกูยืม สําหรับการขอกูเงิน หากเปนนักลงทุนรายใหมอาจเปนเร่ืองยาก เนื่องจาก
ไมไดรับความเช่ือถือ ดังนั้น การสรางเครดิตหรือความนาเช่ือถือใหกับตัวเองจึงเปนเร่ืองสําคัญ และ
ส่ิงท่ียืนยันความนาเช่ือถือของเราไดคือ ผลการดําเนินงานของกิจการท่ีผานมา รวมถึงสถานะทาง
การเงิน เชน งบการเงินตางๆ ประมาณการกําไรท่ีคาดวาจะไดรับ  
 4. สินคาหรือบริการท่ีจะผลิต ตองสอดคลองกับขอมูลความตองการของลูกคา และท่ี
สําคัญสินคาควรมีเอกลักษณเปนของตัวเองไมเหมือนใคร  
 5. การจัดจําหนายสินคา ผูเร่ิมตนธุรกิจควรดูความเหมาะสมของตลาดวา จะจัด
จําหนายในลักษณะใด เชน ขายใหกับผูบริโภคโดยตรง ผานพอคาคนกลาง มีผูแทนจําหนาย หรือ
หลายวิธีรวมกัน เปนตน 
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 6. การจัดการทางการเงิน คือ การวางแผนการใชจายเงิน ใหเงินหมุนเวียนไหลคลอง
ตลอด ส่ิงท่ีชวยใหรูฐานะการเงินของเรา คือ การทําบัญชี งบการเงิน ไมวาจะเปน งบดุล งบกําไร
ขาดทุน ประมาณการรายรับรายจาย เปนตน นอกจากน้ี ผูเร่ิมตนธุรกิจยังตองแบงสวนเงินทุน
หมุนเวียนไว เพื่อนํามาเปนคาใชจายภายในกิจการ เชน เงินเดือนพนักงาน เงินจัดซ้ือวัตถุดิบ 
คาใชจายอ่ืนๆ เงินเหลานี้ตองควบคุมใหพอใชไมขาดมือ เพราะถาผูประกอบการสะดุดกับภาวะ
การเงิน กิจการอาจหยุดชะงักลงได  
 7. พนักงาน เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหกิจการประสบความสําเร็จหรือไม ถานายจาง
สามารถดูแลไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม พนักงานก็จะมีขวัญ และกําลังใจท่ีดีในการทํางาน ผลท่ี
ตามมา กิจการจะเจริญรุดหนา  
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ภาพรวมของธุรกิจและแนวโนมการเติบโตของธุรกิจ  

(ฐานเศรษฐกิจ 31 ธ.ค. 2552  - 2 ม.ค. 2553) 
 
 จากแนวโนมการเติบโตของตลาดความงามท่ีมีมูลคาตลาดรวมราว 1 หม่ืนลานบาท 
ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคปจจุบันไดใหความสําคัญกับ
เร่ืองความงามในลักษณะของการปรึกษาผูเช่ียวชาญหรือแพทยมากขึ้น ไมไดเปนเพียงแคซ้ือสินคา
กลับไปใชเองเหมือนในอดีต เพราะคนสวนใหญตองการความม่ันใจในเร่ืองของความปลอดภัยและ
ความนาเช่ือถือในบริการและผลิตภัณฑ สงผลใหตลาดคลินิกความงามตางเรงกลยุทธพรอมนํา
นวัตกรรมใหมออกตอบโจทยความตองการของผูบริโภคมากข้ึน โดยปญหาของผูท่ีมาใชบริการ
ความงามหลักๆ คงหนีไมพนในเร่ืองของผิวพรรณที่มีปญหา ท้ังสิว ฝา หนาหมองคลํ้า โดยเฉพาะ 
เทรนดหนาขาว ท่ีสาวไทยตางตองการและไดอิทธิพลมาจากเทรนดเกาหลีและญ่ีปุน  ขอมูล
สนับสนุนใหเห็นวาภาพรวมของธุรกิจยังคงมีความเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากผูบริโภคใน
ปจจุบันใหความสนใจกับเร่ืองความสวยความงามมากข้ึน มีดังนี้ 
 
 แพนฯ ชี้ตลาดโตกวา 30%   
 แพนคลินิก ซ่ึงเปนผูใหบริการดานคลินิกผิวพรรณและความงามในตลาดมาเปนระยะ
เวลานาน โดยนายอรรควุฒิ สุวรรณประกร กรรมการผูจัดการกลุมธุรกิจการผลิต  บริษัท แพน ราชเทวี 
กรุป จํากัด (มหาชน) ใหความเห็นวา แนวโนมการเติบโตของธุรกิจดานความงามยังมีการเติบโต
อยางตอเนื่อง  
 โดยปจจุบันสามารถแบงกลุมผูบริโภคออกเปน 2 กลุมคือ กลุมท่ีเลือกซ้ือสินคาดวย
ตัวเอง หรือผูบริโภคท่ีหาซ้ือสินคาตามชองทางท่ัวไป ซ่ึงกลุมนี้ยังถือเปนตลาดที่ใหญ หรือคิดเปน
สัดสวนประมาณ 70%  และปนี้คาดวาตลาดกลุมดังกลาวจะมีการเติบโตไมเกิน 10%  ขณะท่ีอีก 
30% จะเปนกลุมลูกคาท่ีตองการความปลอดภัยและความม่ันใจในการใชสินคา รวมถึงตองการดูแล
ตัวเอง โดยลูกคากลุมนี้จะตองการผูเช่ียวชาญหรือแพทยเปนคนแนะนําสินคา ซ่ึงมีการเติบโตท่ีสูง
อยางตอเนื่องประมาณ 20 - 25% และนอกเหนือจากการเติบโตของตลาดท่ีเพิ่มข้ึนแลว จะเห็นไดวา
ลูกคากลุมนี้จากเดิมจะเปนกลุมลูกคาระดับบีข้ึนไป ไดลดระดับมาอยูท่ีกลุมซีบวกมากข้ึน ซ่ึงจาก
แนวโนมดังกลาวสงผลใหตลาดคลินิกความงามในทองตลาดเร่ิมเปดใหบริการกันมากข้ึน และใช
กลยุทธเชิงการตลาดครบทุกรูปแบบเพื่อสรางแบรนดและขยายฐานลูกคา  
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 ในสวนของภาพรวมแพนคอสเมติก ท้ังในสวนของผลิตภัณฑและแพนคลินิกนั้น ยังมี
การเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในปนี้คาดวาจะมีการเติบโตจากปกอนประมาณ 7 - 8% ซ่ึงถือเปน
ระดับท่ีนาพอใจ และการเติบโตดังกลาวเปนผลมาจากการท่ีทางแพนไดมีการจัดการสงเสริมการ
ขายอยางตอเนื่อง มีระบบการใหบริการและดูแลลูกคาอยางสม่ําเสมอ แพนทยอยปรับภาพลักษณ
ทันสมัย ขยายฐานลูกคาวัยรุน ตั้งเปาส้ินปนี้มีรายไดรวม 3,000 ลานบาท หรือมีสวนแบงตลาด 30% 
และในป 2553 ตั้งเปาสวนแบงตลาดข้ึนเปน 40%  
 
วุฒิศักดิ์ย้ําจุดแข็งหนาขาว  
 วุฒิศักดิ์คลินิก ซ่ึงถือเปนคลินิกความงามท่ีจับกลุมวัยรุนและคนรุนใหม เรงสรางความ
แข็งแกรงของการเปนผูนําตลาดเร่ืองหนาขาวใส โดยลาสุดไดใชมิสไทยแลนดเวิลด เปดตัว
แคมเปญใหม Cocktail Renewize ผานโฆษณาผานวิทยุในคอนเซ็ปตผิวขาวใสเหมือนมีออรา ใน
ราคา 2,025 บาท ซ่ึงถือเปนนวัตกรรมท่ีทางวุฒิศักดิ์คลินิก ไดเดินหนาอยางตอเนื่อง หลังจากในชวง
ท่ีผานมาไดทําการปรับโฉมโลโกใหม  และถือเปนผูนําตลาดกลุม Aesthetic Beauty Clinic ใน
ประเทศไทย เพื่อตอบรับกระแสความตองการของผูบริโภค  
 ท้ังนี้แผนการรุกตลาดของวุฒิศักดิ์ คลินิก มุงการพัฒนาแบรนดไปในทิศทางท่ีตอบรับ
กระแสความงามของเอเชีย ดวยการเขาถึงงาย ดูแลงาย สรางความเชื่อม่ันใหกลุมคนรุนใหม หันมา
ใหความสนใจกับการดูแลผิวพรรณท่ีถูกตอง การดูแลรักษาและปกปองผิวพรรณเพื่อความงาม  โดย
เปาหมายการตลาดในป 2552 ท่ีผานมา ตองการขยายตลาดคลินิกดูแลผิวพรรณเพิ่มข้ึน 20% โดยใช
กลยุทธการทําตลาดแบบ Mass Market ดวยรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ท้ังโฆษณา 
ประชาสัมพันธ   รวมท้ังตองการเนนการเจาะตลาดกลุมเปาหมายใหม 2 กลุม คือ กลุมลูกคาใหม  ท่ี
ตัดสินใจใชบริการคลินิกเพื่อดูแลผิวพรรณเปนคร้ังแรก และกลุมผูชายแนวเมโทรเซ็กชวล โดยแบง
สัดสวนการตลาดใหกลุม Mass Market  70% และกลุมเปาหมายใหม 30% รวมท้ังใชกลยุทธดาน
ราคา เนนการเสนอความคุมคาใหกับลูกคา นํา 2 ส่ิงท่ีลูกคาตองการมาผสานกันใหได ภายใต
แนวคิด นวัตกรรมความงามท่ีทันสมัยกับราคาท่ีจายไดอยางสบายใจ ดวยการนําเสนอราคาท่ีต่ํากวา
คูแขงถึง 30 - 40% จากคลินิกความงามคูแขง  
 
รัสม์ิภูมิคลินิกผูประกอบการรายใหม 
 อยางไรก็ตาม จากการเติบโตของตลาดคลินิกความงามดังกลาว สงผลใหมีคลินิกใหมได
รวมแยงชิงสวนแบงตลาด ดวยการเนนการสรางการรับรูและสรางแบรนดในตลาด โดยลาสุด รัสม์ิ
ภูมิคลินิกไดใชแผนเชิงรุก โดย น.พ.รัสม์ิภูมิ สเมธีวิทย กรรมการผูจัดการ  กลาววา  แมภาพรวม
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เศรษฐกิจในปนี้จะอยูในภาวะชะลอตัว สงผลใหผูบริโภคประหยัดคาใชจาย แตภาพรวมดังกลาวไม
สงผลกระทบกับธุรกิจดานความงาม เนื่องจากแนวโนมผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจกับเร่ือง
ความงามและสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะในตลาดคลินิกเสริมความงามท่ียังมีเติบโตอยางตอเนื่อง ซ่ึง
ในปนี้คาดวาภาพรวมตลาดยังมีการเติบโตไดมากถึง 50%  
 ดังนั้น ในสวนของรัสม์ิภูมิคลินิก จะเนนการสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจักในกลุมลูกคาใน
วงกวาง โดยเนนกลยุทธปากตอปาก รวมท้ังจัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อตอบแทนลูกคา ท้ังนี้ 
เพื่อกระตุนกําลังซ้ือของกลุมผูบริโภคในไตรมาสสุดทาย ทางคลินิกไดทุมงบกวา 1 ลานบาท 
สําหรับการจัดกิจกรรม Happy Weekend มุงเนนการใหความรูกับผูบริโภคและจัดโปรโมชัน
คาบริการราคาพิเศษ รวมถึงการมอบบัตรกํานัลเพื่อใหลูกคาไดมีโอกาสทดลองใชบริการ ลาสุด
ภายในกิจกรรมไดมีการเชิญพิ้งกี้ - สาวิกา ไชยเดช มาเปนพรีเซนเตอรเพื่อเชิญชวนลูกคาใหรูจัก 
แบรนดมากยิ่งข้ึน  สําหรับการสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจัก นอกเหนือจากการใชกลยุทธปากตอปาก 
และคุณภาพการใหบริการแลว ทางคลินิกยังเนนความเปนผู เช่ียวชาญทางดานโรคผิวหนัง
โดยเฉพาะ เนื่องจากผูใหบริการทั่วไปในทองตลาด แพทยสวนใหญจะไมไดจบมาจากสาขาน้ี
โดยตรง โดยปจจุบันลูกคาหลักของคลินิกจะมีระดับอายุ 30 - 50 ป และอยูในกลุมระดับบีข้ึนไป ซ่ึง
จากแนวโนมของกลุมคนท่ัวไปท่ีใหความสนใจในเร่ืองการดูแลมากข้ึน ท้ังกลุมวัยรุนและ
คนทํางาน ทําใหทางคลินิกมีแผนการขยายฐานลูกคากลุมนี้ดวย โดยในป 2553 จะมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายมากข้ึน รวมท้ังมีการนําเคร่ืองมือท่ีเปนเทคโนโลยีใหมเขามาเสริมบริการอยาง
ตอเนื่อง ใชงบประมาณ 5 ลานบาท และจากแผนการรุกตลาดดังกลาว คาดวาในป 2552 ทางคลินิก
ตั้งเปามีรายไดประมาณ 20 ลานบาท และต้ังเปาหมายการเติบโตไวท่ี 30% ในป 2553  
 
โรงพยาบาลรวมชิงสวนแบงตลาดหม่ืนลาน 
 ขณะเดียวกันไมเพียงแตคลินิกความงามท้ังหนาเกาและใหมท่ีรุกตลาดอยางหนักเทานั้น 
ลาสุดทางโรงพยาบาลเอกชนตางๆ ไดเร่ิมเปดคลินิกความงามโดยเฉพาะ เพื่อเสริมบริการครบวงจร
และเปนการวางฐานสําหรับการรองรับลูกคาท้ังในและตางประเทศ  
 โรงพยาบาลยันฮี  
 โดยเจาของคอนเซ็ปตสวยดวยแพทยอยางยันฮี ไดลงทุน 400 ลานบาทสําหรับการต้ัง
อาคารแหงใหมรองรับ น.พ.สุพจน สัมฤทธิวณิชชา  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร โรงพยาบาลยันฮี 
กลาววา จากนโยบายการผลักดันใหโรงพยาบาลขึ้นเปนศูนยกลางการใหบริการดานความงามใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะแนวโนมความตองการใชบริการจากตางประเทศในปจจุบันมีเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง ดังนั้น ลาสุดโรงพยาบาลไดกอสรางอาคารใหม ภายใตช่ืออาคาร Inter 2 โดยอาคาร
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แหงใหมนี้จะชวยรองรับการขยายธุรกิจและรองรับคนไขไดอยางครบวงจร โดยเฉพาะการรองรับ
การขยายฐานสูตลาดตางประเทศอยางครบวงจร โดยอาคารใหมนี้จะใหบริการทั้งอายุรกรรม  ศูนย
ผิวหนัง  และศูนยศัลยกรรมตกแตง โดยเช่ือม่ันวา การขยายงานคร้ังนี้ จะสงผลใหฐานลูกคามี
จํานวนมากข้ึน โดยต้ังเปาอัตราเติบโตประมาณปละ 10 %   
 โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 
 ดานโรงพยาบาลศรีวิชัย 3 ก็เรงรุกตลาดอยางหนักเชนกัน โดยมีเปาหมายเพ่ือเปนการ
รองรับการยกระดับบริการของโรงพยาบาลศรีวิชัย 3 ใหกาวสูระดับอินเตอรในอีก 3 ปขางหนา 
รวมท้ังมีเปาหมายตองการดึงลูกคาชาวตางประเทศเขามาใชบริการมากข้ึน  
 ซ่ึงนางสาวรัชฎา ฟองธนกิจ รองผูอํานวยการบริหาร โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 ออมนอย 
กลาววา ลาสุดเพื่อเปนการเสริมบริการใหมีความหลากหลาย ทางโรงพยาบาลไดเปดศูนยความงาม
ฟลอส ซ่ึงเปนศูนยการใหบริการดานความงามครบวงจร โดยใชจุดเดนในเร่ืองการผสมผสาน
เทคโนโลยีใหมกับภูมิปญญากรีกและศาสตรกวาซา ของจีนโบราณ  และเบ้ืองตนจะเปดใหบริการ
ในเร่ืองของการบํารุงผิวหนา ตั้งแตการนวดกวาซา ของจีนโบราณ และการนวดโกลดสพูน โดย
สามารถรองรับบริการลูกคาไดประมาณ 50 คนตอวัน ซ่ึงขณะน้ีไดเปดใหบริการกับคนไขและญาติ
ผูปวยท่ีเดินทางเขามาในโรงพยาบาล และในป 2553 ทางโรงพยาบาลจะมีการเพิ่มบริการในสวน
อ่ืนๆ เพิ่มเติมดวย อาทิ การนวดตัว การทําสปา เพื่อใหบริการดานความงามอยางครบวงจรตามแผน
ท่ีวางไว   
 สําหรับกลุมลูกคาหลักของศูนยความงามฟลอส จะเปนกลุมลูกคาระดับกลาง อายุตั้งแต 
25 ปข้ึนไป โดยคิดคาบริการเร่ิมตนประมาณ 650 บาท ซ่ึงเปนราคาท่ีลูกคาสามารถใชบริการได 
โดยศูนยดังกลาวไดใชเงินลงทุนประมาณ 1 ลานบาท สําหรับการปรับปรุงพื้นท่ี ขณะท่ีเคร่ืองมือ
ทางการแพทย อาทิ เคร่ืองเลเซอรและอุปกรณตางๆ ทางโรงพยาบาลไดมีการลงทุนไวกอนหนานี้
แลวในคลินิกผิวสวยหนาใส รวมท้ังต้ังเปารายไดในป 2552 ไวประมาณ 8 - 10 ลานบาท  
 
ผลวิจัยของบริษัท OMD  
 OMD เปนบริษัทวางแผนการใชส่ือ แสดงใหเห็นวาผูหญิงไทยท่ีอาศัยอยูในตัวเมืองให
ความสนใจในเร่ืองความงามบนใบหนามากถึง 60% ซ่ึงคานี้เทากับการใหความสําคัญกับรูปรางดวย 
ธุรกิจคลินิกความงามของไทย ปจจุบันมีมูลคามากกวา 12,000 ลานบาท เติบโตเฉล่ียถึงปละ 10 - 
15% 
 ธุรกิจคลินิกความงามในประเทศไทย ไดรับความสนใจจากตางชาติดานความชํานาญ
และฝมือของแพทยมืออาชีพ ซ่ึงไทยไดรับการยอมรับในฝมือดานเลสิก โบทอกซ เปนพิเศษ และถือ
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เปนผูนําอันดับ 1 ในตลาดเอเชีย โดยภาพรวมดานธุรกิจความงามไทยเปนผูนําตลาดอันดับ 3 รอง
จากเกาหลีใต และญ่ีปุน  
 สําหรับธุรกิจสุขภาพและความงามในปจจุบันมีมูลคาสูงกวาหม่ืนลานบาทและอัตราการ
เติบโตปละกวา 10 - 20% โดยแบงออกเปนสถานเสริมความงามและคลีนิกกวา 2 - 3 พันลานบาท
และธุรกิจบริการตางๆ 1 - 2 พันลานบาท และท่ีเหลือเปนตัวผลิตภัณฑและอ่ืนๆ  
 ธุรกิจเสริมสวยเปนธุรกิจท่ีมีการขยายตัวอยางชัดเจน ปจจุบันมีจํานวนรานเสริมสวย
ประมาณ 200,000 แหง มีมูลคาตอปสูงถึงประมาณ 50,000 ลานบาท สภาวะการตลาดในประเทศ
ปจจุบัน ธุรกิจเสริมสวยมีการแขงขันมากข้ึน มีจุดขายสําคัญ คือ ความทันสมัย การจัดระเบียบเร่ือง
รูปแบบของราน และเสริมบริการเกี่ยวกับใบหนาและผิวตัว เชน บริการการแตงหนา นวดหนา  
และผูประกอบการพยายามหาเทคนิคใหมๆ เขามาใชในธุรกิจ ดวยการใหบริการที่ครบวงจร เชน 
ตัดผม แตงหนา นวดหนา รักษาสิว ลดความอวน หรือดูแลเล็บ เปนตน 
 ธุรกิจเสริมสวยปจจุบันมีท้ังท่ีเปดเปนโรงเรียนสอนออกแบบทรงผม รานเสริมสวยเปด
ควบคูโรงเรียนเสริมสวย รานเสริมสวยเปดควบคูกับศูนยสงเสริมสุขภาพและความงาม รานเสริม
สวยท่ัวไป นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจมงคลสมรสท่ีประกอบดวยการเสริมสวยและทําผม ซ่ึงมีมูลคาตอป
ถึงประมาณ 30,000 ลานบาท 
 
ขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข  
 พบวา อุตสาหกรรมดานสถานเสริมสวยความงามและสปาเปนท่ีนิยมและไดรับการ
ยอมรับเปนอยางมาก ทําใหสถานบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสปาในประเทศไทยมีจํานวนกวา 1,000 
แหงท่ัวประเทศ และมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจสปามากกวา 8,000 ลานบาท หากรวมธุรกิจตอเนื่อง
กับสปาจะทําใหธุรกิจดานนี้มีมูลคาตอปสูงถึง 20,000 - 30,000 ลานบาท กอใหเกิดการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ซ่ึงภาคธุรกิจดานสถานเสริมความงามและสปาไทยนั้น 
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนสวนใหญ เกิดปญหาขาดแคลนเทคโนโลยีและ
ความสามารถในการจัดการท่ีสมัยใหม และท่ีสําคัญยิ่งคือ การขาดทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
ตรงความตองการ  

สรุป แมภาวะเศรษฐกิจโดยรวมถดถอย และอยูในชวงขาลงตอเนื่อง แตแนวโนมธุรกิจ
ความงามในป 2553 คงเปนอีกหนึ่งท่ียังคงมีการเติบโตสูงและก็มีการแขงขันกันสูงอีกธุรกิจหนึ่ง
อยางไมตองสงสัย ธุรกิจเพื่อความงามยังมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง โดยมีมูลคาตลาดรวมสูงถึง 
10,000 ลานบาท ดูจากการทุมเม็ดเงินโฆษณาประชาสัมพันธทุกรูปแบบ รวมถึงการขยายสาขาใหม
ของกลุมผูประกอบการธุรกิจเพื่อความงามอยางตอเนื่อง สวนกระแสเศรษฐกิจ รองรับความ
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ตองการของตลาด ท่ีขณะน้ีผูบริโภคคนไทยสวนใหญใหความสําคัญและใสใจในเร่ืองของสุขภาพ
และความงามมากข้ึน (ไทยรัฐออนไลน, 2552)  

การบริการดานความงามและการบํารุงสุขภาพเปนบริการที่ผูประกอบการไทยและ
บุคลากรไทยมีศักยภาพในการแขงขัน เนื่องจากสามารถทําเปนกิจการเล็กๆ ท่ีไมตองการการลงทุน
ท่ีสูงมาก บวกกับเปนการบริการท่ีเนนในเร่ืองการใหบริการโดยมีที่พักไวคอยรองรับ ซ่ึงเปนจุดเดน
ของไทย  

ธุรกิจเสริมสวยเปนธุรกิจท่ีไดรับความสนใจท้ังจากนักลงทุนใหมท่ีไมมีความรูและ 
ประสบการณในดานการทําผมมากอนเลย  และผูท่ีผานการเรียนวิชาชีพเสริมสวยแลวอยากจะเปน
เจาของกิจการ เพราะเปนธุรกิจท่ีไมมีความซับซอนและไมมีกฎหมายควบคุม จึงสามารถเปดดําเนิน
กิจการไดโดยงาย อีกท้ังยังเปนธุรกิจท่ีสามารถสรางรายไดอยางเปนกอบเปนกําหากไดทําเลที่ตั้ง
กิจการท่ีดี 

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2545 ธุรกิจเสริมสวยสามารถสรางรายได
ภายในประเทศกวา 5 พันลานบาท และมีอัตราการเติบโตรอยละ 3 ตอป  นับเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพ
สูงสามารถสรางเม็ดเงินใหกับประเทศไดอีกมหาศาล แตเนื่องจากขาดการดูแลควบคุมจากภาครัฐ
มานาน ทําใหเกิดปญหาส่ังสมมากมายในธุรกิจนี้ อาทิ หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพเสริมสวย
ท่ีไมไดมาตรฐาน ไมมีการจัดสอบบัตรประจําตัววิชาชีพชาง ซ่ึงทําใหประชาชนไดรับบริการที่ไม
เปนธรรมจากชางเสริมสวยท่ีฝมือไมไดมาตรฐาน การขาดความรูดานระบบบริหารจัดการที่ดี และ
การวางแผนธุรกิจ ทําใหผูประกอบธุรกิจเสริมสวยรอยละ 90 ซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจรายยอย มี
อัตราการเปดและปดกิจการเปนไปอยางรวดเร็วไมสามารถดําเนินกิจการอยูไดอยางยั่งยืน และธุรกิจ
ไมสามารถเติบโตไดอยางท่ีควรจะเปน  

การนวดแผนไทยไดรับการสืบทอดกันมานาน ซ่ึงถือเปนศาสตรและศิลป ชวยในเรื่อง 
สุขภาพของคนไทย แมวาความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทยแผนปจจุบัน
จะมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนท่ัวโลก แตหลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอ่ืนใน
การดูแลสุขภาพของตนเองดวยเหตุผลแตกตางกัน การแพทยแผนไทยเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับ
การดุแลสุขภาพ และไดรับความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ (ศยา นวดเพื่อสุขภาพ, 2553) 

ปจจุบันมีการใชยาแกปวดและยากลอมประสาทหลายชนิด และมีผลแทรกซอนจาก ยา
แกปวดบางชนิดคอนขางรุนแรง เชน ทําใหปวดทอง เกิดแผลในกระเพาะอาหาร อาเจียนเปนเลือด 

จากงานวิจัยท่ีสนับสนุนวาการนวดแผนไทย สามารถชวยบรรเทาอาการปวด อันมี
ประโยชน คือ 
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1.  ดานสุขภาพ ผูไดรับการนวดจะไดผลท้ังรางกายและจิตใจ ผลทางกายคือ การนวด
ทําใหเกิด อาการไหลเวียนของเลือดลมดีข้ึนชวยผอนคลายกลามเนื้อ เสนเอ็น พังผืด ชวยการทํางาน
ของขอตอดีข้ึนและอายุการใชงานยาวนานข้ึน กระตุนระบบประสาท การต่ืนตัวตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมดีข้ึนและยังทําใหทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และยังเปนการปองกันและบรรเทา
อาการเคล็ดขัดยอกกลามเน้ือและขอตอตางๆ เชน ปวดหลัง ปวดไหล ปวดศีรษะ หลังตึง ขอแพลง 
โรค อัมพฤกและอ่ืนๆ ทําใหรูสึกสดชื่น แจมใส ผอนคลายจิตใจ 

2.  ดานสังคม หากเปนการนวดของคนในครอบครัว หรือสังคม มีสวนสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหเกิดความเขาใจ ความเอ้ืออาทรรักใคร ในระหวางการนวดมีการ
พูดคุย ชวยผอนคลายลง นับเปนการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และสังคมอีกดานหน่ึง 

การนวดเปนศิลปะของการสัมผัสท่ีสรางความรูสึกอบอุน ผอนคลาย ทําใหเรารูสึก 
สดช่ืน คลายความเม่ือยลา ท้ังรางกายและจิตใจ    จากปญหาดานสุขภาพและความเครียดของผูคน
ยุคเศรษฐกิจตึงตัว ทําใหธุรกิจนวดแผนไทยกลายเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูตองการมีธุรกิจของ
ตนเอง ดวยเปนธุรกิจลงทุนต่ําระยะเวลาการคืนทุนส้ัน แตความตองการใชบริการมีอยูอยางลน
หลาม โดยกลุมลูกคาเปาหมายแบงเปน 2 กลุมหลักๆ คือ บุคคลทั่วไปท่ีตองการผอนคลายความตึง
เครียด ซ่ึงรวมถึงกลุมนักทองเท่ียวตางประเทศ สวนลูกคาอีกกลุมจะเปนผูท่ีมีปญหาเร่ืองสุขภาพท่ี
ตองการการบําบัดดวยการนวด 
 ดวยปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน และกระแสท่ีคนหันมาใหความสําคัญกับการดูแล
สุขภาพมากข้ึนทําใหรานนวดแผนไทยเกิดข้ึนจํานวนไมนอย และเจาของรานนวดแผนไทยจํานวน
ไมนอยยืนยันตรงกันวา ภาวะเศรษฐกิจไมสงผลตอกลุมลูกคา โดยเฉพาะจํานวนพนักงานนวดแตละ
รานยังไมเพียงพอตอกลุมลูกคาท่ีเขามาใชบริการ โดยเฉพาะชวงวันหยุด  
 สาเหตุหนึ่งที่ทําใหธุรกิจนวดแผนไทยไดรับการตอบรับอยางดีนั้น ก็เนื่องจากอัตรา
คาบริการที่ไมสูงมาก โดยเร่ิมตนท่ีหลักรอยบาทไปจนถึงสูงสุดไมเกิน 1,000 บาท ข้ึนอยูกับทําเล 
และกลุมลูกคาเปาหมายของแตละราน ดวยคาบริการที่ไมสูงเชนนี้จึงทําใหลูกคาตัดสินใจใชบริการ
แบบไมยาก ยิ่งเศรษฐกิจยุคนี้ท่ีคนสวนใหญตองแบกรับความเครียดจากการทํางาน ยิ่งทําใหความ
ตองการใชบริการนวดแผนไทยมีอยูอยางตอเนื่องและดวยจุดเดน ลงทุนตํ่า คืนทุนเร็ว จึงทําให
สามารถพบเห็นธุรกิจนวดแผนไทยเปดรานใหบริการอยูในทุกทําเลที่มีผูคนพลุกพลาน ไมวาจะเปน
ศูนยการคาหรือชอปปงมอลลตางๆ ไลลงมาจนถึงตามแหลงชุมชนตางๆ ตลอดจนงานอีเวนทใหญก็
มีธุรกิจนี้ไปเปดใหบริการ ซ่ึงตองบอกวาแมเศรษฐกิจชะลอตัวลง การเมืองจะวุนวายก็ไมมี
ผลกระทบตอกิจการนวดแผนไทย เพราะตราบใดท่ีผูคนยังใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ และ
ตองการผอนคลายความตึงเครียดแลว กิจการนวดแผนไทยยังเปนธุรกิจดาวเดนท่ีนาสนใจ 
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วิธีการจัดตั้งและเร่ิมตนธุรกิจ  

(http://www.sme.go.th/, 2552) 
การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 
 1.  ประเภทบุคคลธรรมดา มีลักษณะเปนกิจการท่ีมีเจาของเปนบุคคลธรรมดา คนเดียว
หรือหลายคน หรือหางหุนสวนสามัญ ประเภทไมจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจรานตัดผมประเภท
บุคคลธรรมดา ไมตองจดทะเบียนพาณิชย 
 2. ประเภทนิติบุคคล  บริษัทจํากัด  หางหุนสวนจํากัด  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
ผูประกอบการธุรกิจตองจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
สถานท่ียื่นขอจดทะเบียน 
 1. กรุงเทพฯ ยื่นขอจดทะเบียน ณ สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ และสงจด
ทะเบียนธุรกิจกลาง สํานักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 2. ตางจังหวัด  ยื่นขอจดทะเบียน ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด  ท่ีหาง
หุนสวนบริษัทมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู 
 
คาธรรมเนียม 
 1. จดทะเบียนจัดต้ังหางหุนสวน 
  1.1  ผูเปนหุนสวนไมเกินสามคน                                     1,000  บาท 
  1.2   ผูเปนหุนสวนเกนิสามคน ชําระเพิ่มสําหรับ 
    จํานวนในท่ีเกินอีกคนละ                                                  200  บาท 
 2. จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจํากัด 
  2.1  จดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ                        500 - 25,000  บาท 
  2.2  จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจํากดั                           5,000 - 250,000  บาท 
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ภาษีเงินได 
 1. บุคคลธรรมดา  
  1.1 ตองยื่นขอเปนผูมีบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรตอสรรพากรพื้นท่ี ท่ีตั้งของ
สถานประกอบการ 
  1.2 ตองยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปและคร่ึงป 
(ภ.ง.ด. 90 และ 94) 
  1.3 หากมีรายไดเกิน 1,800,000 ตอป ตองยื่นชําระภาษีมูลคาเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30 
 2. นิติบุคคล 
  2.1 ตองยื่นขอเปนผูมีบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรตอสรรพากรพื้นท่ี ท่ีตั้งของ
สถานประกอบการ 
  2.2 ตองยื่นภาษีเงินไดนิติบุคคล ประจําป และ คร่ึงป (ภ.ง.ด. 50 และ 51) 
  2.3 หากมีรายไดเกิน 1,200,000 ตอป ตองยื่นชําระภาษีมูลคาเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30 
 
ภาษีปายและสถานท่ีขออนุญาต 
 ผูประกอบธุรกิจที่ติดต้ังปายใหม หรือแสดงปายใหม จะตองชําระภาษีปายตอ 
เจาพนักงาน ภายใน 15 วัน และจะตองยื่นชําระภาษีปายทุกปท่ียังติดต้ังปาย 
 1. กรุงเทพฯ   ยื่นขอ ณ สํานักงานเขตท่ีปายนั้นตั้งอยู  
 2. ตางจังหวัด  ยื่นขอ ณ สํานักงานเทศบาล หรือสุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวน
ตําบลซ่ึงดูแลพื้นท่ีท่ีปายนั้นติดต้ังอยู 
 
 ใบอนุญาตใหตั้งหรือใชสถานท่ีเปนท่ีรับจางแตงผม และใหเปนผูรับจางแตงผมและสถานท่ีขอ
อนุญาต               
 1. กรุงเทพฯ  ยื่นขอ ณ สํานักงานหรือเขตท่ีตั้งสถานประกอบการ      
 2. ตางจังหวัด  ยื่นขอ ณ สํานักงานเทศบาล หรือสํานักงานสุขาภิบาล หรือองคการ
บริหารสวนตําบล ซ่ึงดูแลเขตพ้ืนท่ีท่ีตั้งสถานประกอบการ 
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 ใบอนุญาตใหตั้งหรือใชสถานท่ีเปนท่ีรับจางนวดและสถานท่ีขออนุญาต 
 ผูประกอบการตองขออนุญาตกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจดทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะ ท้ังนี้ หากเปนการนวดเพ่ือบําบัด วินิจฉัยโรค หรือฟนฟูสมรรถภาพ ตาม 
พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ผูทําการนวดตองข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต “สาขา
การแพทยแผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ” จากคณะกรรมการวิชาชีพกอน และตองดําเนินการใน
สถานพยาบาลที่ไดรับใบอนุญาตแลวเทานั้น  แตหากเปนการนวดเพ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือย 
ไมใชเพ่ือการรักษาโรค ผูท่ีทําการนวดไมจําเปนตองข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตผูประกอบการ
โรคศิลปะ 
 ผูประกอบการสามารถยื่นคําขอไดที่กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือในตางจังหวัดยื่นท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
 แมธุรกิจการนวดจะเปนอาชีพใหบริการ แตก็เปนอาชีพท่ีตองใชความรับผิดชอบสูง
เชนกัน โดยมีบทลงโทษทางกฎหมายหากผูนวดกระทําการนวดแบบการรักษาโรค แตไมมี
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ซ่ึงจะมีความผิดจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ และแมจะไมไดนวดแตข้ึนปายโฆษณาวาเปนการนวดรักษาโรคโดยไมมีใบอนุญาตก็มี
ความผิด คือมีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับตามกฎหมายผูนวด
ตองรับผิดชอบ หากเกิดอันตรายแกผูถูกนวด ดังน้ี 
 1.   หากทําใหผูอ่ืนเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 295 จําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 4,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 2.   หากผูถูกนวดเปนอันตรายสาหัส ดังนี้คือ ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด เสีย
ความสามารถท่ีมานประสาท อวัยวะสืบพันธุ ใบหนา แทงลูก จิตพิการติดตัว ทุพพลภาพหรือ
เจ็บปวยเร้ือรังตลอดชีวิต หรือไมสามารถประกอบกิจตามปกติเกินกวา 20 วัน ตองโทษจําคุก 6 
เดือนถึง 10 ป 
 3.   หากกระทําโดยประมาท เชน นวดแลวเกิดอันตรายสาหัส ตองโทษจําคุกไมเกิน 3 ป 
หรือปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 4.   หากนวดผูปวยแลวทําใหเสียชีวิตถือวากระทําการโดยประมาท ตองโทษจําคุกไม
เกิน 10 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท 
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คุณสมบัตขิองผูประกอบธุรกิจเสริมสวย  

(http://www.dbd.go.th, 2552) 
 
ผูท่ีประกอบอาชีพนี ้ไมจํากดัวุฒิการศกึษา และมีใจรักอาชีพบริการเสริมความงาม

ใหกับลูกคา และควรมีคุณสมบัติข้ันตนและการเตรียมตัว ดังตอไปนี ้
1. เปนคนออนนอม มีมารยาท รูจักกาลเทศะ และรูจักเอาใจผูใชบริการ 
2.   เปนคนขยนั มีความอดทน และมีความภูมิใจในอาชีพ 

 3. สําหรับชางเสริมสวย จําเปนตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้
  3.1   เขาอบรมหลักสูตรเสริมสวยระยะส้ันจากโรงเรียนเสริมสวยท่ีมีช่ือเสียง 6 เดือน 
โดยมีคาใชจายประมาณ 12,000 บาท ซ่ึงจะสอนท้ัง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เม่ือสําเร็จแลวจะ
ไดรับประกาศนียบัตร และสามารถนํามาประกอบ 
  3.2   ควรเขารับการฝกหาประสบการณ โดยการเปนพนักงาน หรือลูกจางในราน
เสริมสวยประมาณ 6 เดือนถึง 1 ป 
 
 

คุณสมบัตขิองผูประกอบธุรกิจนวดแผนไทย  

(http://www.dbd.go.th, 2552) 
 
การประกอบธุรกิจนี้จึงเปนทางเลือกหน่ึงของผูท่ีตองการประกอบธุรกิจของตนเอง แต

กอนท่ีจะเร่ิมตนลงมือทํา ผูประกอบการควรศึกษาและทําความเขาใจในธุรกิจนี้ใหลึกซ้ึงเสียกอน  
ผูท่ีสนใจทําธุรกิจนวดแผนไทย ควรมีศักยภาพและคุณสมบัติพื้นฐานดังน้ี 
 1. มีใจรักในการใหบริการ เพราะธุรกิจนี้เปนธุรกิจการใหบริการ ผูประกอบการท่ีดี
ควรมีใจรักในงานดานนี้ มีความซ่ือสัตย จริงใจ พูดจาไพเราะ และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 2. มีศีลธรรมและสัมมาอาชีวะ การนวดเปนการบริการแบบตัวตอตัว โอกาสใกลชิด
สัมผัสรางกายลูกคามีอยูตลอดเวลา ผูประกอบการอาชีพนี้จึงควรระมัดระวังเปนพิเศษ โดยเนน
ความบริสุทธ์ิใจและศีลธรรมเปนหลัก 
 3. มีพื้นฐานความรูดานการนวดแผนไทย เพ่ือใหเขาใจธุรกิจนี้ ผูประกอบการควรผาน
การอบรมมาบางจากสถานท่ีอบรมท่ีมีมาตรฐานและไดรับการยอมรับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



93 
 

 
 

 4. มีทําเลที่เหมาะสม ทําเลที่ดีของธุรกิจนี้ควรอยูในท่ีมองเห็นไดงาย ชัดเจน และการ
เดินทางสะดวก 
 5. ผูใหบริการนวดแผนไทยควรมีพื้นฐานความรูดานการนวดแผนไทยหรือผานการฝก 
อบรมจากสถานฝกอบรมอยางนอย 30 - 75 ชม. หรือ 15 - 45 วัน เพราะพ้ืนฐานดังกลาวจะทําให 
ผูประกอบการมีความเขาใจในธุรกิจนี้อยางชัดเจน   
 
 

จะสรางรายไดและกําไรจากการเปนผูนําการใหบริการใหมกอนคูแขงไดอยางไร 

(http://www.mga.co.th/, 2553) 
 
กอนอ่ืนตองปรับทัศนคติของผูใหบริการ เพราะทุกจุดสัมผัสท่ีลูกคาพบเม่ือใชสินคา

หรือใชบริการของเรา คือ จุดช้ีเปนช้ีตายท่ีสรางความแตกตางใหมนอกเหนือจากผลิตภัณฑท่ีเปน
ของดีมีคุณภาพและราคาเหมาะสมแลว บริการที่ลูกคายอมรับหรือสรางความผูกพันพอใจใหลูกคา
ประทับใจ ไววางใจไดเสมอจะเรียกรองราคาไดมากกวาผลิตภัณฑพื้นฐานท่ีไมมีบริการ อาทิ กาแฟ
สด “บานไรกาแฟ” ในปม JET ไดเพิ่มความสะดวกสบายใหลูกคาในการทานกาแฟ (รสเขม ปาน
กลาง ออน) พรอมการสรางบรรยากาศในรานท่ีเปนเรือนรับรองทรงไทยโบราณ การฝกฝนให
พนักงานท่ียิ้มแยมแจมใส รวมท้ังเพิ่มมุมทานกาแฟในและนอกราน ทําใหราคากาแฟดูไมแพง 
ในขณะท่ีรานกาแฟสดท่ัวไปในปมน้ํามันอ่ืนๆ ราคาตํ่ากวากาแฟสดบานไรคร่ึงตอคร่ึง (บานไร
กาแฟ 80 บาท ท่ัวไป 25 - 45 บาท) ยิ่งเปนรานกาแฟสตารบัคหรือคอฟฟเวิลดท่ีมีมาตรฐานการ
ใหบริการของพนักงานทุกคนท่ีลูกคาสัมผัสไดวา เอาใจใสดูแลท่ัวถึงสมํ่าเสมอ ไมตองรอคอยนาน 
บรรยากาศภายในรานทันสมัย นาพักผอน ความสบายใจเหลานี้ลูกคายอมจายโดยไมเสียดายเลย 
ในขณะท่ีถาตองการทานกาแฟพื้นฐานชงเองลูกคาท่ัวไปจะ ยอมจายแกวละจะไมเกิน 15 บาท
เทานั้น  

สําหรับ SME's ท่ีชอบเปดรานอาหารใหมก็เชนกัน มักคิดวาการซ้ือสูตรลับการปรุง
อาหารที่มีช่ือเสียงมานาน ก็นาจะพอเพียงตอการสรางความพอใจลูกคา ในขณะท่ีมาตรฐานการกิน
อาหารนอกบานของคนไทยเปล่ียนแปลงอยางมากในชวง 5 ปท่ีผานมา นอกจากรานตองดูดี มี
ภาพลักษณ สะอาด ท่ีจอดรถสะดวก มีหองคาราโอเกะสําหรับเด็กๆ อาหารรวดเร็วแลว พนักงาน
ตอนรับและพนักงานเสิรฟตองเอาใจใสดูแลแนะนําอาหาร ในมาตรฐานระดับเดียวกับโรงแรมหรือ
ในภัตตาคารจีน ถารานอาหารไหนฝกพนักงานใหบริการไดรวดเร็ว ใกลชิด ท่ัวถึงและใหความ
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สมํ่าเสมอกับลูกคา ก็จะไดลูกคาประจํารานเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ รานอาหารเปดใหมบางรายจึงใชเวลาคืน
ทุนเร็วไมเกิน 1 ป แตสวนใหญ 80% มักสรางลูกคาประจําไมได มีแตลูกคาจร ไมวาจะขายอาหาร
ราคาถูกมากๆ เนื่องจากขาดจุดยืนในการสรางบริการใหลูกคาประทับใจหรือไมสามารถตอบสนอง
ความพอใจข้ันตํ่าท่ีลูกคาตองการได เหมือนมาตรฐานบริการท่ีลูกคาพบเห็นอยูทุกวัน  

แนวทางปรับทัศนคติผูใหบริการใหมีจิตสํานึกในการใหบริการท่ีรวดเร็วท่ัวถึงเสมอภาค 
และยุติธรรมกับลูกคาทุกคน  
 1. ตองพึ่งขอมูลจากลูกคาท่ีใชบริการของเรากอนวา บริการปจจุบันในสายตาของ
ลูกคาเปนอยางไร แลวนําระดับความพอใจของลูกคามาพิจารณา จุดไหนบางท่ีเปนจุดวิกฤติหรือจุด
ท่ีทําลายลูกคาไมใหเกิดความผูกพันท่ีดี เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขดวน ระดับความพอใจของลูกคา
และระดับความผูกพันที่ลูกคามีตอธุรกิจในปจจุบัน 

ระดับ 1 : ไมพอใจอยางยิ่ง 0% ความภักด ี<---- จุดวิกฤติท่ีตองแกไขดวน 
ระดับ 2 : ไมพอใจ 20% ความภักด ี<---- จุดวิกฤติท่ีตองแกไขดวน 
ระดับ 3 : ไมพอใจเล็กนอย 40% ความภกัด ี<---- จุดวิกฤติท่ีตองแกไขดวน  
ระดับ 4 : พอใจ 80% ความภกัด ี
ระดับ 5 : พอใจมาก 100% ความภกัด ี

2.   นําความไมพอใจของลูกคา (ระดับ 1 - 3) และหลักฐานท่ีลูกคาใหขอมูลมานําเสนอ
ใหพนักงานทุกคนรับรูปญหาท่ีเกิดจริงในจุดท่ีสัมผัสกับลูกคา เพื่อหลอหลอมทัศนคติพนักงาน 
ผูใหบริการ ฝายสนับสนุน หัวหนางาน ผูบริหาร ใหเห็นภาพของจุดวิกฤติหรือคอขวด (Bottom 
Neck) ท่ีลูกคามีตอการบริการของเรา  

3. มาตรฐานบริการท่ียกระดับไดแลว จะตองมีการปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา 
เพ่ือสรางความประทับใจทุกคร้ังท่ีลูกคามาใชบริการของเรา กรณีท่ีลูกคายังไมมากนัก การรักษา
มาตรฐานบริการทําไดงาย สวนใหญ 80% จะตกมาตายตอนท่ีลูกคาเร่ิมติดใจและชวนเพื่อนฝูงมา
ลองใชบริการดู หรือลูกคาท่ีมาใชบริการแลวประทับใจ มักจะออกปากชมจนลูกคาอ่ืนๆ อยากมา
ลองใหบริการบาง เม่ือมีลูกคามากข้ึนหรือขยายตัวเพิ่มเปนเทาตัว แตยังใชพนักงานเทาเดิม  

ปญหาขอรองเรียนของลูกคาท่ีแกไขไมทันจะเพิ่มข้ึนจนกลายเปนระเบิดเวลา บ่ันทอน
จิตใจท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ เพื่อปองกันไมใหเกิดจุดวิกฤติ การใหบริการจําเปนตองปรับ
รูปแบบการใหบริการใหมท่ีคงความรวดเร็ว ท่ัวถึงใกลชิดและยุติธรรมกับลูกคาดวยการสรางพิมพ
เขียวการใหบริการ (Service Blue Print) เพ่ือลดความซํ้าซอนการทํางาน  ลดการรอคอยท่ีไมมี
จุดหมายของลูกคา โดยการปรับปรุงข้ันตอนใหบริการที่ลูกคายอมรับได (รวดเร็ว  ท่ัวถึง) ปรับปรุง
มาตรฐานเวลาท่ีพนักงานตองใชกับลูกคา เพื่อสรางความประทับใจ โดยใหคําปรึกษาลูกคา  ให
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คําแนะนํา  ใหทางเลือกกับลูกคาได ปรากฏการณลูกคาลนหลามมีใหเห็นสมํ่าเสมอในชวงขายดี 
(เสาร - อาทิตย  วันหยุด  ชวงเท่ียง  ชวงเย็น  ชวงอาหารคํ่า  ชวงเทศกาลพิเศษ ฯลฯ) รวมแลวหลาย
เดือนใน 1 ป ถาผูบริหารไมลงมาสัมผัสจุดวิกฤติใหมๆ ดวยตัวเอง ปลอยใหพนักงานแกปญหาตาม
ยถากรรม สุดทายกวาจะรูตัวลูกคาหายไปหมดแลว หรือสรางลูกคาใหมเทาไรก็เล้ียงธุรกิจไมได 
สักที เพิ่มพนักงานก็มากแตก็ยังบริการลูกคาไดเทาเดิม แถมยังบริการแบบเชาชามเย็นชามอยู หรือ
อบรมตลอดปเร่ืองบริการแลว บริการก็ยังไมดีข้ึน พนักงานยังตางคนตางทํางาน ไมสนใจลูกคา
เหมือนเดิม คงตองถึงเวลาปฏิวัติกลยุทธธุรกิจบริการของทานใหม  กอนท่ีจะไมมีลูกคาใหบริการ 
หรือกอนท่ีพนักงานจะหมดไฟหมดความทาทายในการสรางมาตรฐานบริการใหมใหโดนใจลูกคา 

การปรับปรุงบริการควรเร่ิมจากสรางจิตสํานึกการบริการพนักงานภายในกอน เพื่อสราง
มาตรฐานบริการภายในท่ีพนักงานทุกคนตองเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสงมอบบริการท่ี
ประทับใจทุกคร้ังท่ีพบกับลูกคาท้ังตอหนา ทางโทรศัพท สุดทายการปรับปรุงบริการใหลูกคา
ประทับใจจะตองทํากันอยางจริงจังและมุงม่ัน มีการกําหนดมาตรฐานการใหบริการที่ชัดเจน มีการ
แจงใหพนักงานทุกคนรับทราบปญหาหรือจุดวิกฤติใหมๆ เพื่อนํามาต้ังเปนเปาหมายใหมในการ
ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนตลอดเวลา ดวยความเต็มใจของพนักงาน ยิ่งจะทําใหพนักงานทุกคนทํางาน
บริการลูกคาอยางมีความสุขและความมีชีวิตชีวาทุกวัน ถึงเวลาแลวท่ีผูบริการตองสรางจุดยืนการ
ใหบริการท่ีแตกตางจากคูแขงเพื่อสรางรายไดและกําไรจากการเปนผูนําการใหบริการใหมกอนใคร  
 
 

การมีหัวใจบริการ (Service Mind) 

(เท้ือน  ทองแกว, 2552) 
 
ยุคโลกาภิวัฒนนี้ไมวาจะเปนหางราน หนวยงาน หรือองคกรตางมุงแขงขัน เพ่ือแยงชิง

ลูกคา ใครมีลูกคามาก และลูกคาพึงพอใจ ก็จะมีลูกคาติดตามใชบริการ แตในทางตรงกันขาม ถา
หากลูกคามาใชบริการแลวไมพึงพอใจ ก็จะไปหาแหลงการใหบริการใหม และยังบอกตอไปยังคน
อ่ืนดวย ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอการใหบริการ จึงมีผลกระทบตอหนวยงาน หนวยงานจึง
พัฒนาวิธีการใหบริการอยางเต็มท่ีตอลูกคาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจ การใหบริการจึง
เปนหัวใจของการดําเนินงานในปจจุบันในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ลูกคาจะเลือก
แหลงการใหบริการที่ดีกวาเสมอ  แหลงใหบริการจึงตองพัฒนาการใหบริการอยางดีท่ีสุด  บางคร้ัง
ถึงกับตองมีการลดแลกแจกแถม  
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ดังนั้น จึงเห็นไดชัดวาบุคลากรในหนวยงานไมวาของรัฐและเอกชน  มีการตื่นตัวในการ
ใหบริการกันอยางกวางขวาง หากลยุทธตางๆ มาใหบริการ และถือหลักการการใหบริการที่ดีตอทุก
คนท่ีมาใชบริการ คือ ปจจัยความสําเร็จ โดยปลูกฝงใหทุกคนในองคการมีหัวใจบริการ (Service 
Mind) เปนหลักยึดสําหรับสรางความตระหนักใหเกิดข้ึนในจิตใจของผูใหบริการทุกคน  

คําวา หัวใจบริการ  หมายถึง การอํานวยความสะดวก การชวยเหลือ การใหความ
กระจาง การสนับสนุน การเรงรัดการทํางานตามสายงาน และความกระตือรือรนตอการใหบริการ
คนอ่ืน รวมท้ังการยิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับดวยไมตรีจิตท่ีดีตอผูอ่ืน ตองการใหผูอ่ืนประสบ
ความสําเร็จในส่ิงท่ีเขาตองการ การที่บุคคลมีหัวใจบริการดังกลาวขางตน ชวยใหเกิดผลดีตอคนอ่ืน 
ตอตนเอง และตองานท่ีทํา ท่ีวาเกิดผลดีตอคนอ่ืนในการใหบริการ คือ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ  
 1. ผูรับบริการทุกคนมีความตองการตรงกันในการติดตอรับบริการ คือ 
  1.1   ตองการความรวดเร็ว ยิ่งภาวะการแขงขันยุคปจจุบัน ความรวดเร็วของการ
ปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการใหบริการจากการติดตอจะเปนท่ีพึงประสงคของทุกฝาย ดังนั้น 
การใหบริการท่ีรวดเร็วจึงเปนท่ีประทับใจ เพราะจะไมตองเสียเวลารอคอย สามารถใชเวลาไดคุมคา 
ในชวงเวลาส้ันๆ สามารถทํางานไดหลายอยาง ทําใหสามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของงานได 
   1.2   ประหยัดเงินและเวลา การใหบริการที่รวดเร็ว ชวยใหประหยัดเงินในการจาง
หรือคาใชจายในการใหบริการ เชน แทนท่ีจะใชเงินจางบุคคลทํางาน 3 วัน แตผูใหบริการทํางาน
ดวยน้ําใจ การใหบริการดวยความซ่ือสัตยรวดเร็ว ทําใหการใชจายเงินนอยลง เพราะงานเสร็จเร็วทํา
ใหทุกฝาย ประหยัดเงินและเวลา และทําใหผูมารับบริการสามารถปฏิบัติงานอ่ืนไดอีก จึงจะ
สามารถเพ่ิมคุณคาและรายไดใหกับทุกฝาย 
  1.3   เกิดความรูสึกท่ีดีตอผูใหบริการ ผูมาติดตอขอรับบริการ เม่ือผลลัพธเกิดข้ึนเร็ว 
และดวยน้ําใจบริการท่ีดี จะสรางสัมพันธท่ีดีซ่ึงกันและกัน ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
ผูรับบริการจะเกิดความประทับใจ และยินดีท่ีจะกลับมาติดตอและมารับบริการอีก และยังจะนําผลที่
เกิดข้ึน หรือความประทับใจที่มีไปบอกตอเปนการชวยประชาสัมพันธอีกทางหน่ึง สวนท่ีวาเกิดผล
ดีตอตนเอง ซ่ึงหมายถึงผูใหบริการจะไดรับผลจากการใหบริการดวยการมีหัวใจบริการ คือ 
ความสําเร็จของงาน 
  1.4   ความสําเร็จของงาน เม่ือผูใหผูบริการทํางานดวยความรวดเร็ว และดวยความ
เต็มใจงานท่ีรับผิดชอบจะสําเร็จไดรวดเร็ว ทําใหงานไมค่ังคาง และยังสงผลใหผูมาติดตอพึงพอใจท่ี
เห็นความกระตือรือรน ผูใหบริการจะไมละท้ิงหรือหลงลืมงานได เม่ืองานไมค่ังคาง สุขภาพจิตใน
การทํางานก็ดีข้ึน 
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  1.5   เกิดภาพสะทอนท่ีดีตอบุคคลและองคการ ท่ีเรียกวา ภาพลักษณ  การใหบริการ
ท่ีดีจะสะทอนเปนภาพความสําเร็จ ความพึงพอใจ ผูมาใชบริการจะบอกตอขยายออกไปอยางนอย 5 
เทา หรือบอกตอถึงความประทับใจตอคนอ่ืนอีก 5 คน แตถาไมประทับใจ ก็จะบอกความไมดี
ออกไปอีก 10 เทา หรือ 10 คน เพราะธรรมชาติของคนจะชอบพูดเร่ืองไมดีของคนอ่ืนเปนสวนใหญ 
  1.6   มีกําลังใจ เนื่องจากใหบริการท่ีดี จะไดภาพสะทอนท่ีดี ทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดี  
น้ําเสียงหรือการพูดจาจะเปนไปดวยบรรยากาศที่ดี ไมมีการตอวา หรือใชถอยคําท่ีรุนแรง อัน
กอใหเกิดผลกระทบตามมาในส่ิงท่ีไมดี 
  1.7   คิดสรางงานตอ เปนไปตามหลักผลการทําดี ทําใหผูปฏิบัติมีกําลังใจทํางานมาก
ข้ึน เกิดขวัญกําลังใจดี ทํางานไดมากและมีคุณภาพ ผลตอบแทนจะมากตามไปดวย ทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคคิดสรางงานตอไปซ่ึงจะเกิดผลดีตอตนเอง 
 2.   ผลท่ีเกิดตองานในการใหบริการท่ีดี 
  2.1  งานเปนท่ีพึงพอใจ เพราะมาจากความตั้งใจของผูใหบริการ งานจึงมีคุณภาพ จะ
เปนการเพิ่มคุณคาของงาน 
  2.2   งานเกิดการพัฒนาตอ เพราะมีผูสนใจนําไปใช เนื่องจากผลงานท่ีบุคคลพึง
พอใจเปนเพียงสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งคือการใหบริการที่ดี  จะไดรับความพึงพอใจมากมาย 
กลาวงาย ๆ ก็คือ ลูกคาซ้ือการบริการคร่ึงหนึ่งและคุณภาพอีกคร่ึงหนึ่ง 
  2.3   งานชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ  เพราะความสําเร็จ  ความกาวหนาของ
องคกรข้ึนอยูกับผลผลิตหรือผลงาน เม่ือผลผลิตไดรับการยอมรับ จะมีลูกคาบอกตอ และขยายการ
ใชบริการตอ ทําใหงานสําเร็จและมีความประทับใจจากการใหบริการ จะทวีความนิยมอยางตอเนื่อง 
องคกรจะประสบความสําเร็จ ความสําเร็จขององคกรจะเกี่ยวเนื่องเร่ิมตั้งแตผลิตผล การใหบริการ 
การนําไปใชเกิดผลดีและประทับใจและการใหบริการอยางตอเนื่องตลอดเวลา จะเปนสายใย
เช่ือมโยงใหเกิดความสําเร็จยิ่งข้ึนตอไป  
 
ยุทธศาสตรสําคัญในการมีหัวใจบริการ 

ยุทธศาสตรสําคัญในการมีหัวใจบริการ คือ 
1.   การจัดบรรยากาศ สถานท่ีทํางาน หมายถึง การจัดสถานท่ีทํางานใหสะอาดเรียบรอย 

บรรยากาศรมเย็น มีสถานท่ีพักผอนหรือพักรอ บรรยากาศดังกลาวนี้รวมถึงการจัดสถานท่ี ปายบอก
สถานท่ี ข้ันตอนการติดตองานท่ีชัดเจน ลูกคาสามารถอาน หรือติดตอไดดวยตนเองไมตองถามใคร 
ตั้งแตเสนทางเขาจนถึงตัวบุคคลผูใหบริการและกลับไป  จุดการใหบริการควรเปน One Stop 
Service คือ ไปแหงเดียวงานสําเร็จ 
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2. การยิ้มแยมแจมใส หนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการคือ ความรูสึก ความ
เต็มใจและความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเราเปนผูใหบริการ 
จะทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด ใหประทับใจกลับไป ความรูสึกดังกลาวนี้ จะสะทอนมาสูภาพที่ปรากฏใน
ใบหนา และกิริยาทาทางของผูใหบริการคือ การยิ้มแยมแจมใส ทักทายดวยไมตรีจิต การยิ้มแยม
แจมใสจึงถือวาเปนบันไดข้ันสําคัญท่ีจะนําไปสูผลความสําเร็จขององคการ อยาลืมวาการยิ้ม คือ การ
เปดหัวใจการใหบริการท่ีดี 

3.   ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการดวยความรวดเร็ว และเต็มใจ ดวยการเร่ิมตนทักทาย 
ผูมาติดตอดวยการซักถามดวยภาษาท่ีสุภาพ แสดงความกระตือรือรนและเปนมิตร อยาปลอยใหผูมา
ติดตอถามกอน เม่ือรับงานไดแลวตองทําใหสําเร็จโดยเร็วและเกิดความสะดวก เม่ือผูมาติดตอมาท่ี
เดียว หรือแหงเดียวสามารถประสานไดทุกจุด การประสาน การชวยเหลือจึงตองควรรวดเร็ว บาง
เร่ืองควรวันเดียวสําเร็จ (One Day Success) หรือ 5 นาทีสําเร็จ เปนตน ความรวดเร็วและความเตม็ใจ
ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการ ถาหากวาไมสามารถทําไดรวดเร็วดวยขอระเบียบ หรือ
ข้ันตอนก็ตาม ก็ตองช้ีแจงดวยถอยคํา หรือภาษาท่ีแสดงถึงความกังวล ความต้ังใจจะชวยเหลือจริงๆ 
แตไมสามารถทําได เพราะมีขอขัดของ หรือความจําเปนตามระเบียบ 

4.   การส่ือสารท่ีดี การส่ือสารท่ีดีจะสรางภาพลักษณขององคกร ตั้งแตการตอนรับ หรือ
การรับโทรศัพท ดวยน้ําเสียงและภาษาท่ีใหความหวัง ใหกําลังใจ ภาษาท่ีแสดงออกไปไมวาจะเปน
การปฏิสัมพันธโดยตรง หรือการโทรศัพทจะบงบอกถึงน้ําใจการบริการขางในจิตใจ จึงกลาวไว
เบ้ืองตนแลววา ความรูสึกหรือจิตใจท่ีมุงบริการจะตองมากอน แลวแสดงออกทางวาจา ดังกลาว
มาแลว 

5. การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของคนมาติดตอขอรับบริการ เขามุงหวัง
ไดรับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง ดวยไมตรีจากผูใหบริการ การอธิบายในส่ิงท่ีผู
มารับบริการไมรูดวยความชัดเจน ภาษาท่ีเปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร ติดตามงานและให
ความสนใจตองานท่ีรับบริการอยางเต็มท่ี 

6.   การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง เคร่ืองมือ และเทคนิควิธีการใหบริการ 
เชน การติดประกาศท่ีชัดเจน การประชาสัมพันธใหทุกคนในองคกรทราบเพ่ือชวยใหบริการ คือ 
การสรางน้ําใจใหบริการใหเกิดข้ึนกับทุกคนในองคกร ไมใชเฉพาะผูท่ีมีหนาท่ีโดยตรง แตเปนเร่ือง
ของทุกคนตองชวยกันทําหนาท่ีใหบริการ นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยี เชน Web site ตางๆ ท่ีจะ
ชวยอํานวยความสะดวกในดานขอมูลขาวสาร จะชวยเสริมใหบริการเปนไปดวยดี 

7. การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการใหบริการ การบริการควร
มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการเปนชวงๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและผล
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สะทอนกลับวามีขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข สวนมาตรการประกันคุณภาพคือ การกําหนด
มาตรฐานการใหบริการวาจะปรับปรุงการใหบริการอยางไร เชน งานจะเสร็จภายใน 3 ช่ัวโมง หรือ
ภายใน 1 วัน เปนตน 

ท่ีกลาวมาขางตนเปนการย้ําใหเห็นความสําคัญของการใหบริการ และยุทธศาสตรการ
ใหบริการ เพ่ือชวยใหทุกฝายในองคกรไดมองเห็นภาพรวมกันวา เปาหมายของการบริการ คือ ทํา
อยางไรใหผูมาติดตอหรือลูกคาพึงพอใจกลับไป โดยถือวาลูกคามีความสําคัญ จนมีคําพูดวา 
“Customer is King” มาชวยกันปฏิบัติตนใหเกิดผลโดยถือหลักงายๆ “เอาใจเขามาใสใจเรา” ทําให
ส่ิงท่ีเขาตองการใหสําเร็จใหไดดวยยุทธศาสตรเร่ิมตนงายๆ คือ  “ยิ้มแยมแจมใส ทักทาย ชวยเหลือ 
ดวยความเต็มใจ โดยเร็ว และมีคุณภาพ” ถาสรางคุณลักษณะดังกลาวใหเกิดได จะเกิดพลังสําคัญ คือ 
“การบอกตอ” ท่ีเรียกวา “ปากตอปาก” จะทําใหเกิดผลรับกลับคืนมากกวา จากจุดเร่ิมตนท่ีทุกคนใน
องคกรมีหัวใจใหบริการ คือปจจัยแหงความสําเร็จขององคกร 
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ระวัง!!เชื้อโรคในรานเสริมสวย สวย   

(วรัญญา บุญชัย, 2552) 
 
จากการสํารวจความสะอาดในรานเสริมสวย “โครงการสถานท่ีเสริมสวยหรือแตงผม

สะอาด ปลอดมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี” พบเช้ือราในหวีและแปรง 27.34 เปอรเซ็นต (สํานัก
อนามัยกรุงเทพฯ, 2550) 
 
โรคติดตอท่ีพบในรานเสริม  
 มีดังนี้ 
 1. โรคเช้ือราผิวหนัง เจอไดในผาเช็ดผม เพราะหากซักแลวไมไดผ่ึงแดดใหแหงสนิท
เพื่อฆาเช้ือโรค  เช้ือราจะเจริญเติบโต อีกอยางคือ อุปกรณทําเล็บ เชน กรรไกรตัดเล็บ ตะไบเล็บ 
อาจติดมาจากคนท่ีมีเช้ือและฆาเช้ือโรคไมหมด รวมท้ังพบไดบอยในผูท่ีชอบทําเล็บหรือตอเล็บ 
เพราะทําใหเล็บจริงไมไดรับอากาศ เวลาโดนน้ําจะช้ืน หากเปนหนักเล็บจะเสียและยุย  
 2. โรคจากเช้ือไวรัส เชน โรคหูด เกิดจากอุปกรณท่ีสัมผัสกับผิวหนังตางๆ เชน 
กรรไกรตัดเล็บ หวี และหินขัดเทา  
 3. โรคจากเช้ือแบคทีเรีย เกิดจากอุปกรณท่ัวไปในรานเสริมสวยท่ีทําความสะอาดไมดี
พอและใชรวมกัน จําพวกหวีและแปรงตางๆ  
 4. โรคติดเชื้อจากปรสิต เชน ติดเหาจากอุปกรณประเภทหวี และลาสุด คือ อาจติดโลน
ขนตาจากกาวท่ีใชติดขนตาปลอม เพราะชางใชกาวหลอดเดียวกันกับลูกคาหลายคน  
 5. โรคติดตอทางเลือดอีกหลายชนิดในรานเสริมสวย ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุและการไม
เปล่ียนใบมีด โดยเฉพาะอยางยิ่งเช้ือโรคไวรัสอักเสบชนิดบีและซี ซ่ึงเปนตนเหตุของโรคตับอักเสบ
และมะเร็งตับ อุปกรณท่ีเปนพาหะคือ มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ และของมีคมตางๆ ท่ีใชในการเสริม
ความงาม  
 จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยทางการแพทย Emory University School of Medicine 
สหรัฐอเมริกา วิจัยพบวาน้ํายาฆาเช้ือท่ีนิยมใชกันในรานเสริมสวยไมสามารถฆาเช้ือไวรัสตับอักเสบ
ซีได ทางท่ีดีควรเลือกรานท่ีเปล่ียนใบมีดจะดีท่ีสุด  
 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสารเคมีท่ีใชในรานเสริมสวย ไมวา
จะเปนยายอมผม ดัดผม ทําสี หรือสเปรย  
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การปองกัน    
 ควรสังเกตวา รานนั้นๆ มีระบบระบายอากาศที่ดีหรือไม เพื่อไมใหโดนละอองจาก
สารเคมีมากเกินไป และสังเกตความสะอาดของรานและอุปกรณท่ีใชจะชวยปองกันเช้ือโรค
เบ้ืองตนไดทางหนึ่ง  
 
 

การวางแนวทางลูกคาในอนาคต  

(สมศักดิ ์ชลาชล, 2552) 
 
การทําธุรกิจเสริมสวย เปนเร่ืองท่ียากมากๆ บทจะหมดตัวหมดแบบไมรูเนื้อรูตัว เพราะ

รานผมบานเราเวลานี้มีปญหาอยางหนึ่งคือ ใครดังก็อยากดังดวย แตจริงๆ แลวธุรกิจนี้เปนธุรกิจขาย
ฝมือ ขายจินตนาการ ดังนั้นตองมองตัวเองเปนหลักจะเอาแบบรานอ่ืนไมได 

ลูกคามีเยอะไปหมดหลายสไตล อยากลัววาจะไมมีลูกคา เพราะสไตลของคนจะเขยาไป
หากันหมด ฉะนั้นตองมีวัฒนธรรมประจําราน อยาอิจฉาริษยากัน เพราะไมเขาใจจุดยืน 
 
คํานิยาม “ลูกคา” 
 ดูแลลูกคาใหเหมือนคนรัก ไมใชเหมือนคูครอง คือ อยาทําตัวเปนคูครอง หรือเจา
อนาคตของลูกคา อยาละลาบละลวงเกินไป “สินคาของเรา” คือ “ชาง” สินคาของเรามีอารมณ เรา
ขายอารมณชาง เร่ืองของฝมือนั้นชางผมก็ตองทําผมเปน แตอารมณของชางควบคุมยาก ฉะนั้น
สินคาท่ีเราจะขายคือสินคาท่ีมีคุณภาพ คือ อารมณท่ีไมทํารายลูกคา 
 “ลูกคา” เขามาในรานเพื่อเปล่ียนแปลง+ปรับปรุง+สบายใจ ไมใชเขามาเพื่อทําความ
สะอาด ไมใชมาแคสระผม ประเทศไทยเปนประเทศที่สระผมดีท่ีสุดในโลก จุดเดนนี้ใชเปนจุดขาย
ลูกคาตางชาติท่ัวโลก ท้ังนี้ในตางประเทศ หรือในยุโรปไมใหความสําคัญกับการสระผม แตจะให
ความสําคัญเร่ืองการออกแบบ การสระคือ การชําระลางส่ิงเหม็นเทานั้น รวมถึงเร่ืองการตัดเล็บ 
ฝมือชางเล็บของคนไทยก็ดีท่ีสุดในโลกเชนเดียวกัน 
 1. คุณภาพ ลูกคาคาดหวังเร่ืองคุณภาพ 
 2. ลูกคาคือ ผูชวยใหคุณประสบความสําเร็จ เปนชางตองหม่ันศึกษาอบรมตองรูทุก
อยาง 
 3. ลูกคา คือผูท่ีตองรักษาไว 
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 4. ลูกคา คือ ปายโฆษณาท่ีดีท่ีสุด  
 5. ลูกคา คือ ผูใหโอกาส 
 6. ลูกคา ตองเปนศูนยกลางในการวางแผนพัฒนาธุรกิจของเรา  
 
ความตองการของ “ลูกคา” 
 ลูกคาตองการภาพลักษณของความสําเร็จ ดังนั้นพนักงานในรานตองตอนรับดวยความ
สุภาพ มีความรูพอสมควร ตองสะอาด หนาเช่ือถือ ไดรับการฝกอบรมมาอยางดี หามเค้ียวหมากฝรั่ง 
หามเอามือไขวหลัง หามใชหวีในรานหวีหัวตัวเอง 
 
ประชาสัมพันธของรานเสริมสวย 
 ตําแหนงนี้ถือวามีความสําคัญท่ีสุด หนาท่ีของประชาสัมพันธ จะมีหนาท่ีเสนอส่ิงดีๆ 
ของรานออกไป และปองกันส่ิงเลวรายของรานไมใหออกไป หนาท่ีของประชาสัมพันธเวลาลูกคา
เขามาใชบริการ ตองทําใหลูกคาไดรับความสะดวก  
 
ฐานลูกคาประจํา   
  ตองรักษาใหได 60% วิธีการก็คือ 
 1. การสรางความไววางใจ แสดงไดดวยความสามารถของชาง 
 2. ทําตัวเปนทางผานความรู เราจะไดความรูตลอดเวลา 
 3. เราตองรับนัด เพื่อเตรียมตัวในการออกแบบทรงผมใหกับลูกคา 
 4. ติดตามผลลูกคาท่ีเคยมาใชบริการ  
 
ส่ิงท่ีลูกคาไมพึงปรารถนาท่ีจะเจอในรานของเรา 
 1. พนักงานตอนรับใหคอยสายนานเกิน 30 วินาที 
 2. ประชาสัมพันธใหขอมูลไมถูกตอง 
 3. ไมสนใจใยดีกับคํารองทุกขของลูกคา 
 4. ตองรับฟงปญหาของลูกคา  
 
เราสามารถหาลูกคาในอนาคต 
 1. จากการที่โทรศัพทมาสอบถาม 
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 2. ลูกคาประจําแนะนํามา  ขอนี้ตองระวัง เพราะเขามีความคาดหวังสูงเกินไป วาทําไม
ทําไดไมเหมือนกับคนท่ีแนะนํามา 
 3. จากโฆษณา การประชาสัมพันธ เราขายภาพพจน เราตองสรางภาพพจนใหดูดีและ
ติดหูติดตาตลอดเวลา สรางภาพไดโดยการแฟช่ันโชว หรือกิจกรรมท่ีทําประโยชนตอสังคม
สวนรวม ฯลฯ 
 4. จากการแนะนําของผูผลิตสินคา ผลิตภัณฑอาศัยชางทําผม และชางทําผมก็อาศัย
ผลิตภัณฑไดเชนเดียวกัน รานผมท่ีดีตองอยูกับผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียง เพราะจะมีการแนะนําเทคนิค
ดีๆ ตลอดเวลา 
 5. การทักทายของพนักงานตอนรับ ขอทราบความตองการของผูท่ีเขามาในราน ให
ความสะดวกจนเกิดความประทับใจและมาเปนลูกคาในอนาคตของราน 
 
การรักษาลูกคา 
 1. กลาวคําขอโทษเสมอท่ีตองทําใหลูกคารอ 
 2. พยายามย้ํากับลูกคาเสมอเร่ืองทรงผมท่ีเขาตองการ 
 3. มีการวางแผน ดูแลเอาใจใสใหลูกคามาใชบริการติดตอกัน 5 คร้ัง (รักษากันไมจบ     
ไมส้ิน) 
 4. ติดตามผลทางโทรศัพทหลังจากทําไปแลว 
 5. นัดหมายลูกคาเม่ือถึงกําหนด 

 
การกําหนดกลยุทธทางการตลาด 
 ทําอยางไรท่ีเราจะเอาสินคาออกไปสูตลาดแลวใหเขารู 
 1. เรามีชางผมเกง 
 2. เรามีบริการท่ีดี 
 3. เรามีรานสวย 
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การบริหารลูกคาสัมพันธ  

(สมศักดิ ์ชลาชล, 2552) 
 
การบริหารลูกคาสัมพันธ คือ การบริหารกิจกรรมการตลาดเพ่ือสรางสัมพันธภาพอัน

ม่ันคงกับลูกคา โดยเนนใหลูกคามีทัศนคติในทางบวกกับบริษัทและตราสินคาหรือบริการตางๆ 
การสรางสัมพันธท้ังหมดแบงเปน 6 กลุม 
1.  กลุมพนักงานภายในบริษัท  (ชางทําผม) วางหลักสูตรข้ึนมาใชภายในราน  
2.  กลุมผูขายสินคาและพันธมิตรทางธุรกิจ   ไปรวมกิจกรรมกับเขา  
3.  กลุมบริษัทรับจัดหาพนักงาน 
4.  กลุมอางอิง เอาใจลูกเพื่อเรียกพอแม 
5.  กลุมผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 
6.  กลุมลูกคา 

 
วัตถุประสงคของการทํา CRM (Customer Relationship Management) 
 1.   เพื่อเพ่ิมยอดขายอยางตอเนื่อง 
 2. สรางทัศนคติท่ีดีตอสินคาหรือบริการ 
 3. เพื่อใหลูกคามีความภักดีตอบริษัทและสินคาหรือบริการ ไมใชภักดีตอชาง แตตอง
ภักดีตอราน วิธีการปฏิบัติ คือ ตองสรางรานเราใหมีดีทุกอยาง ตองพัฒนารานอยางตอเนื่อง 
 4. เพื่อใหลูกคาแนะนําสินคาหรือบริการตอไปยังผูอ่ืน 
 
ขั้นตอนในการวางกลยุทธทํา CRM 
 1. วิเคราะหลูกคา  เริ่มจากดูวากลุมไหน เชน แมบาน ชอบอะไร เชน ชอบสวนลด 
วัยรุนชอบลอง 
 2. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด ตอนนี้เปนอยางไร  
 3. กําหนดสวนแบงตลาด กําหนดตลาดเปาหมาย และกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑตองดู
ในส่ิงท่ีควรคํานึงถึง ส่ิงรอบขาง ดูจุดยืนของตัวเองวาอยูตรงไหน กําหนดเปาหมายวา ลูกคาของเรา
จะประเภทไหน กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (ชางทําผม) ใหเขากับลูกคาเรา 
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 4. พิจารณากลุมเปาหมายของลูกคา และระดับความสัมพันธของลูกคาแตละกลุม ใน
แตละวันเราจะมีลูกคาตางๆ กัน  
 5. จัดทําแผนการตลาด การกําหนดเทรนด 
 6. นําแผนทางการตลาดท่ีจัดทําไปปฏิบัติ 
 

การจัดทําแผนการตลาดสําหรับ CRM 
 1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร ตองช้ีวาจะเอาอะไร 
 2. สถานการณการตลาดในปจจุบัน  
 3. วิเคราะหโอกาส จุดออน จุดแข็ง และอุปสรรคตางๆ 
 4. วัตถุประสงคทางการเงิน และทางการตลาด 
 5. กําหนดกิจกรรมในการทํากลยุทธทางการตลาด 
 6. กําหนดแผนปฏิบัติการโดยละเอียด 
 7. ประมาณการงบกําไรขาดทุน 
 8. ควบคุม และประเมินผลที่เกดิข้ึนตามแผน 
 
กลยุทธ 
 1. คนหาคุณคาท่ีลูกคาตองการ เชน เวลานี้ลูกคาตองการแกปญหาเสนผม หรือตองการ
ผูรูจริงดานการทําเคมีแลวไมเกิดผลเสียแกเสนผม  
 2. สราง “คุณคา” แกลูกคาใหเหนือกวาคูแขงขัน วันหนึ่งลูกคาจะตัดสินใจเองวาเรา
เหนือกวาหรือตํ่ากวา 
 
หัวใจของกลยุทธ CRM 
 1. ความไววางใจ (Trust) 
 2.   การผูกมัด (Commitment) 
 
โปรแกรม CRM ชวยอะไรไดบาง 
 1. วิธีการรักษาลูกคาปจจุบัน 
 2. หาลูกคาใหม 
 3. ดึงลูกคาเกา 
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พฤติกรรมของลูกคาท่ีเปน “สัญญาณ” แหงความพอใจ 
 1. ลูกคาท่ีพอใจจะมีความภักดใีนบริษัทฯ เชิญชวนคนอ่ืนเขามาทํา 
 2. ลูกคาท่ีพอใจจะซ้ือสินคาหรือบริการจากบริษัทเพิ่มข้ึน 
 3. ลูกคาท่ีพอใจจะพูดช่ืนชมสินคา ช่ือเสียงของบริษัทจากการโจมตี 
 4. ลูกคาท่ีพอใจจะใหความสนใจกับตราสินคา และแคมเปญการตลาดของคูแขงนอย 
 5. ลูกคาท่ีพอใจมักจะเปนผูใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
 6. การขายสินคาหรือบริการใหลูกคาท่ีพอใจ จะมีตนทุนตํ่าการเสนอขายสินคาให
ลูกคากลุมใหม 
 
การนําแนวคดิ CRM ไปใชเพื่อสรางความประทับใจและความภักดีในตราสินคา 

 1. กลุม Purchasers กลุมท่ีซ้ือสินคาอยางนอย 1 คร้ัง ตองผลักดันใหเปนกลุมลูกคาท่ี
ซ้ือประจํา ดังน้ันตองจัดกิจกรรมใหลูกคารูสึกวาได Value added จากการซ้ือสินคานี้เพิ่มข้ึน 
 2. กลุม Clients กลุมลูกคาท่ีซ้ือสินคาประจําแตยังไมรูสึกชอบ ตองอาศัยการโฆษณา
และประชาสัมพันธชวย 
 3. กลุม Supporters กลุมลูกคาประจําท่ีรูสึกชอบบริษัทแตยังไมออกมาสนับสนุน สราง
กิจกรรมใหลูกคากลุมนี้ใหมีโอกาสพบปะสนทนา และเปล่ียนความคิดเห็น กลุมนี้ถือวาสําคัญ
ท่ีสุด ดังนั้นควรสรางโปรโมช่ันตางๆ เชน แนะคนมา 5 คนทําสีฟรี 1 คร้ัง หรือสรางแคมเปญ
ข้ึนมา เชน แนะนําลูกคาสงรูปเขามาประกวดกันเอง หรือชางก็ได ทําใหเกิดความสนุกและการมี
สวนรวม 
 4. กลุม Advocates กลุมลูกคาท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทมาโดยตลอดและ
แนะนําลูกคา 

 
แนวทางในการรักษาลูกคาปจจุบัน 

 1. สรางคุณคาเพิ่มเสมอ สรางความรูสึก “เกินกวาความพอใจ” การเพิ่มคุณคาใหกับ
เด็กรูจักพูดคุยกับลูกคา  

 2. ใหบริการกอนและหลังการขายอยางเปนกนัเอง เชน ทําสี ทําเคมี รับรอง 2 อาทิตย 
 3. ใช Call Canter มีฝายใหขอมูลที่แข็งแกรง  

 4. ใชโปรแกรมการสงเสริมการขายท่ีหวังผลระยะยาว สรางมาตรฐานของเราเอง อยา
ใหใครเปล่ียนแปลงอยาแคตีหัวเขาบานแลวจบ 

 5. ตั้งฝายลูกคาสัมพันธข้ึนมาดูแลโดยเฉพาะ 
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 6. ใหความเสมอภาคกับลูกคาแตละราย 
 7. สํารวจคูแขง และสํารวจสถานการณทางการตลาดอยูเสมอ 
 8. ยึดหลักแนวคิดการตลาดตามส่ังแบบมวลรวม (หลักใหญๆ) 
 9. สรางทีมงานท่ีแข็งแกรง 
 10. ไดรับการสนบัสนุนอยางจริงจังจากฝายบริหาร 
 
วิธีการดึงลูกคาเกาดวยโปรแกรม CRM 
 1. คํานวณหาอัตราการสูญเสียลูกคา  
  1.1 ตาย 
  1.2 ยายท่ีอยู 
 2. จัดแบงกลุมลูกคาท่ีหายไปตามมูลคาการซ้ือ 
 3. หาสาเหตุท่ีทําใหลูกคาไมพอใจ 
  3.1 ลูกคาพบวาสินคาอ่ืนดีกวา ถูกกวา 
  3.2 ลูกคาพนชวงเวลาท่ีซ้ือสินคาแลว 
  3.3 ลูกคาไมพอใจในการบริการ 
 4. คนหาวิธีแกไข เชน 
  4.1 รับฟงคําตําหนิจากลูกคาดวยความยินด ี

  4.2 ถาแกปญหาดวย Win - Win Strategy ตางฝายตางชนะกนัไมได ใหทําใหลูกคา
ทันทีตองรีบทํา 

  4.3 หาทางส่ือสารกับลูกคาท่ีเลิกซ้ือไปเฉยๆ 
  4.4 มีแบบฟอรมใหพนักงานทํารายงาน  
  4.5 ปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย 
  4.6 เลือกเคร่ืองมือจัดกิจกรรมการตลาดท่ีใหสิทธิแกลูกคาในอดีตกอน 
 5. สรางทีมงานใหแขงแกรง 
  5.1  ดูแลเขาใหอยูดีกินอรอย 
  5.2 อยูแลวรูสึกอบอุนมีประกันสังคม 
  5.3 ใหเปนหนี ้ซ้ือบาน ซ้ือรถทําใหรูวาส่ิงท่ีไดมาไดมาจากอาชีพ 
 6. วัดและประเมินผลของโครงการ 
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สวนประสมทางการตลาดบริการ  

(http://www.siaminfobiz.com, 2553) 
 
กกกกกกกกในสวนของผลิตภัณฑนั้น ประกอบดวยท้ังสินคา และบริการซ่ึงบริการแตกตางจาก
สินคา บริการสวนมากจะผสมผสานไปกับสินคา บางสินคาจับตองยาก บางสินคาลูกคาไมไดเปน
เจาของ แตมาใชบริการเทานั้น ไมสามารถสตอกหรือผลิตลวงหนาได มีพนักงานบริการเขามา
เก่ียวของดวย 
 
ความแตกตางของบริการและสินคา 
 1. บริการเปนส่ิงท่ีจับตองไดยาก ไมสามารถเนนตัวผลิตภัณฑได ตองอาศัยปจจัยเสริม
ดวย เพื่อเนนใหเห็นภาพ ทําใหลูกคาเกิดความรูสึกประทับใจกับบริการท่ีไดรับ 
 2. บริการตางๆ ท่ีลูกคาไดรับ ลูกคาไมไดเปนเจาของบริการนั้นๆ เพียงแคเปนการเชา
หรือมาใชบริการ 
 3. พนักงานบริการมีสวนเปนอยางมากในการใหบริการกับลูกคา ซ่ึงเรียกวา การสง
มอบบริการ มีบริการหลายประเภทท่ีตองมีการโตตอบระหวางพนักงานบริการกับลูกคาในขณะ
ใหบริการดวย เชน รานตัดผม 
 4. การบริการมีความแตกตางกันมากในแตละคร้ัง ทําใหควบคุมคุณภาพไดยาก 
เนื่องจากเกี่ยวของกับคน ซ่ึงในท่ีนี้รวมท้ังคนใหบริการและคนรับบริการท่ีเขามาเกี่ยวของ ซ่ึง
อาจจะมีความผิดพลาดได ลูกคาประเมินคุณภาพบริการไดยาก เพราะบริการจับตองไมไดทดลอง
กอนตัดสินใจไมได 
 5. บริการไมสามารถผลิตเก็บไวลวงหนาได เนื่องจากเกี่ยวของกับ คน เวลา สถานท่ี 
และเปนส่ิงท่ีจับตองไดยาก 
 6. เวลาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสงมอบบริการ ทําใหในชวงท่ีมีลูกคาเขามาใชบริการ
มากๆ ทําใหลูกคาตองรอนาน และการใหบริการมีคุณภาพลดลง 
 7. มีชองทางการจัดจําหนายท่ีแตกตางออกไปจากสินคาแบบดั้งเดิม บริการบาง
ประเภทสามารถสงมอบไดทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมตองติดตอกับคนโดยตรงบริการจึงมี
องคประกอบท่ีเปนสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางออกไป  
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การตลาดของการบริการ (7P’S)   
 มีดังนี้ 
 1. ทางดานสินคา (Product) ผูบริหารจะตองตัดสินใจเลือกบริการหลัก และบริการ
เสริม ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง และแขงขันไดดีเม่ือเทียบกับ
บริการของคูแขง 
 2. ราคาและคาใชจายสวนท่ีลูกคาตองจาย (Price) ในเร่ืองของราคาตามปกติท่ีผูบริหาร
จะตองตัดสินใจเหมือนกับราคาของสินคาแบบเดิม ผูบริหารยังจะตองคํานึงถึงคาใชจายท่ีไมใชตัว
เงิน เวลาท่ีลูกคาตองเสียไปกับการมาใชบริการ ตลอดจนความรูสึกทางดานรางกายและจิตใจ ท่ีอาจ
ออกมาในแงลบ ความไมพึงพอใจตอการบริการท่ีไดรับ เนื่องจากบริการไมไดเปนไปตามท่ี
คาดหมายไว 
 3. สถานท่ี (Place) ในการสงมอบบริการตองคํานึงถึงปจจัยทางดานสถานท่ีท่ี
ใหบริการ และเวลาท่ีสะดวกรวดเร็วจากการไดรับบริการโดยผานทาง อีเมล หรือทางเว็บไซตก็ได 
เพราะลูกคาจะคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการเปนปจจัยสําคัญ 
 4. การสงเสริมการขายและการส่ือสารทางการตลาด (Promotion & IMC) ไมมีสินคา
ชนิดใดท่ีจะประสบความสําเร็จได ถาไมมีโปรแกรมการส่ือสารการตลาดท่ีดี ซ่ึงมีบทบาทในการให
ขอมูลท่ีจําเปนกับลูกคา ชักชวนใหเห็นประโยชนท่ีจะไดรับ ตลอดจนกระตุนใหลูกคาตัดสินใจซ้ือ
บริการเร็วข้ึน แตหลักการส่ือสารการตลาดของการบริการมักจะเนนท่ีการสอนลูกคาเกี่ยวกับบริการ
นั้นๆ วามีประโยชนอยางไรบาง เม่ือใดจึงควรจะใชจะหาไดท่ีไหน และจะตองทําอยางไรบางใน
การมารับบริการนั้นๆ 
 5. พนักงานผูใหบริการและลูกคาท่ีมีสวนรวมในงานบริการนั้นดวย สงมอบบริการ 
(People) มีบริการหลายชนิดท่ีเจาะจงใหลูกคาและพนักงานตองมามีสวนรวมในงานบริการรวมกัน 
ขาดฝายใดฝายหนึ่งไมได เชน การใหบริการตัดผม 
 6. เกิดความประทับใจจากส่ิงท่ีเห็น (Physical Evident)มีสวนในการชวยทําใหลูกคา
รูสึกวา บริการนั้นมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไดแก อาคารสํานักงานสถานท่ีท่ี
ใหบริการ เคร่ืองมือท่ีใช การแตงกายของพนักงานท่ีเหมาะสม 
 7. กระบวนการออกแบบบริการ (Process Design) เปนการสงมอบบริการใหลูกคา ถา
การออกแบบทําไดดี การสงมอบบริการก็จะมีประสิทธิภาพ ถูกตองตรงเวลา มีคุณภาพสมํ่าเสมอ 
แตถาข้ันตอนการออกแบบบริการไมดีพอก็จะทําใหลูกคารูสึกรําคาญ หรือทําใหลูกคาไมพอใจ จน
ทําใหเลิกใชบริการไป  
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 ผูบริหารจะตองมีการทบทวนการใหบริการกับลูกคาไมควรไปลดตนทุนการบริการลง 
ทําใหคุณภาพการบริการแยลงไปดวย คุณภาพท่ีไมดีจะทําใหลูกคาไมพอใจ และไมใชบริการซํ้าอีก  
 
 

ขอมูลการใชบริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน  

(ธนาคารออมสิน, 2553) 
 
1. วัตถุประสงคการกู เพื่อเปนเงินทุน หรือเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
2. คุณสมบัติผูกู 

  2.1 เปนผูท่ีผานการฝกอาชีพจากหนวยงานราชการ หรือหนวยงานเอกชนที่สวน
ราชการรับรองแลวหรือมีประสบการณพื้นฐานในอาชีพท่ีจะประกอบการ 
  2.2   ไมเปนลูกคาสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน หรือโครงการสินเช่ือธุรกิจ
หองแถวในขณะยื่นกู 
  2.3   มีอายุครบ 20 ปบริบูรณ และเม่ือรวมอายุผูกู กับระยะเวลาท่ีชําระเงินกู ตองไม
เกิน 60 ป 
  2.4   เปนผูมีถ่ินที่อยูแนนอนสามารถติดตอได 
  2.5   มีสถานท่ีประกอบอาชีพท่ีแนนอน 
  2.6   ประกอบธุรกิจท่ีกอใหเกิดรายได 
 3.  จํานวนเงินใหกู  ใหกูไดตามความจําเปน ความเปนไปไดของธุรกิจ และ
ความสามารถในการชําระคืนรายละไมเกิน 200,000 บาท 
 4.   อัตราดอกเบ้ียเงินกู  MLR บวกเพิ่มรอยละ 2 
 5. ระยะเวลาชําระเงินกู ไมเกนิ 5 ป (60 เดือน) 
 6. หลักประกนัเงินกู  
  6.1   บุคคลคํ้าประกัน 
   6.1.1  อายุครบ 20 ปบริบูรณ และเม่ือรวมอายุผูคํ้าประกันกับระยะเวลาชําระ
เงินกูตองไมเกิน 60 ป 
   6.1.2  เปนขาราชการดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 5 ข้ึนไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานองคการของรัฐท่ีมีรายไดตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป จํานวน 2 คน 
  6.2   หลักทรัพยอ่ืน 
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   6.2.1  สมุดฝากเงินออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ 
   6.2.2  ท่ีดิน ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
   6.2.3  หลักประกนัตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
  6.3   ผูกูตองทําประกันชีวิตเพื่อประกันสินเช่ือ ตามท่ีธนาคารกําหนด 
 7.   เอกสารประกอบการกู 
  7.1   เอกสารของผูกู 
   7.1.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   7.1.2  สําเนาทะเบียนบาน 
   7.1.3  สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 
   7.1.4  ประกาศนยีบัตร ใบรับรองผานการฝกอบรมวิชาชีพ 
   7.1.5  รายละเอียดความเปนไปไดของธุรกิจ / แผนงานการดําเนินธุรกิจ 
  7.2  เอกสารผูคํ้าประกัน 
   7.2.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูคํ้า และคูสมรส 
   7.2.2  สําเนาทะเบียนบาน 
   7.2.3  สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 
   7.1.4  หนังสือรับรองการเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองคการ
ของรัฐ 
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