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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและสาระส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนมากไม่วา่หญิงหรือชาย ต่างใหค้วามส าคญั เก่ียวกบัความสวย ความงามท่ีอยู่

บนศีรษะ นั้นก็คือผมของผูบ้ริโภค ท่ี ผูบ้ริโภคพยายามคิดทรงผมและดดั แปลงทรงผมท าใหดู้อ่อนเยาว ์
เพราะในการประกอบอาชีพในปัจจุบนั ตอ้งมีบุคลิกภาพท่ี ดูดีอยูเ่สมอ โดยเฉพาะความงามและบุคลิกภาพท่ี
มีเป็นจ านวนมากทัว่ทั้งโลก  โดยเฉพาะงานบริการท่ีตอ้งพดูคุย กบัผูบ้ริโภค ตลอดเวลา  เพื่อภาพพจน์ขอ
บริษทัและของตนเอง ฉะนั้นการจดัทรงผมหรือ การท าทรงผมใหม่ ๆ จะท าใหต้นเองมีบุคลิกภาพท่ีดี อยู่
ตลอดเวลา และจะท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกดีกบัการใหบ้ริการและมารยาทต่อการบริการนั้น ๆ  

 โรงเรียนพายพัเทคโนโลยแีละบริหารธุรกิจเล็งเห็นคุณค่า ความสามารถและสมรรถนะ     ของ

นกัศึกษา  ทางโรงเรียนจึงเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิด       ประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยผา่นการ เรียนรู้ในวชิาโครงการ   (Project)   เพื่อตรงตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนไดต้ั้งไว ้ “คิดเป็น เน้น

ปฏิบัติ จัดการได้ ” และน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาบูรณาการ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์แก่ชุมชน ซ่ึงจะเป็นการจุด

ประกายใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นและสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆไดอ้ยูต่ลอดเวล า อนัจะส่งผลใหน้กัศึกษา

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนและ                                 การประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเป็นจริง และมี

ประสิทธิภาพอีกดว้ย ปรัชญาของโรงเรียนคือ                                               “บูรณาการทางการศึกษา    

วฒันธรรมทางปัญญา    การศึกษาเพือ่ชีวติ” 

           ดงันั้นนกัศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนพายพัเทคโนโลยแีละบริหารธุรกิจระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.) ปีท่ี 3 จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาศกัยภาพดา้ นการตลาดโดยท าการพฒันา  ร้าน
รุ่งบาร์เบอร์ ซ่ึงเป็นร้านตดัผมเหตุผลท่ีตอ้งการไปพฒันาเน่ืองมาจากทางร้านยงัขาดการพฒันาในส่วนต่างๆ
ท่ียงัไม่สมบูรณ์ทั้งกระบวนการใหบ้ริการและรูปลกัษณ์ภายนอกของร้านคณะผูจ้ดัท าจึงเห็นความส าคญั ของ
บุคลิกภาพของพนกังานและผูบ้ริโภคท่ีชอบดา้นความสวยความงามและไอเดี ยแปลกใหม่ท่ีรักในทรงผม
ของตนเองคณะผูจ้ดัท าของเราจึงจดัท าร้านตดัผม ท่ีจะตกแต่งบุค ลิกภาพของบุคคลใหดู้ดียิง่ข้ึนและจะท าให้
ผูบ้ริโภคดูอ่อนเยาวพ์ึงพอ ในทรงผมของตนเอง ซ่ึงผูค้นส่วนใหญ่ก็มีการจดัทรงผมและตดัทรงผมมานาน
แลว้ ตั้งแต่คนเราผมยาวก็รู้จกัท่ีจะตดัผมสมยัแลว้สมยัเล่า และท่ีผา่นมาก็ไดมี้การจดัท าทรงผมแปลก ๆ ใหม่  
ๆ ข้ึนมาเป็นจ านวนมาก ฉะนั้นผูจ้ดัท าของเราจึงจะพฒันาร้า ตดัผมใหดู้ดีและน่าสนใจใหผู้บ้ริโภคมีความ
ตอ้งการท่ีอยากจะเขา้มาตดัผมท่ีร้าน รุ้งบาร์เบอร์ ผูจ้ดัท าของเราไดจ้ดัท าโดย จะเนน้การตดัผมตามราคา ตดั
เท่าไหร่เสียเท่านั้น และมีการจดัท าทรงผมใหม่ ๆ ข้ึนมาตามยคุตามสมัย และตามกระแสอยูต่ลอดเวลาท าให้
เป็นท่ีช่ืนชอบของวยัรุ่นไทยในปัจจุบนั และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกดว้ย 



3 
 

   

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
        1.  เพื่อท าการพฒันาภาพลกัษณ์ของร้านรุ่งบาร์เบอร์ใหเ้ป็นท่ีสะดุดตาของผูบ้ริโภค 

2.  เพือ่เพิ่มยอดขายใหก้บัร้านรุ่งบาร์เบอร์ใหมี้ยอดขายเพิ่มข้ึน 
3.  ท าส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกัร้านรุ่งบาร์เบอร์อยา่งแพร่หลาย 

 
 
 ขอบเขตของโครงการ 

      1.  พฒันาภาพลกัษณ์บริเวณร้านใหดู้ดีมากข้ึนเช่นท าความสะอาดร้าน จดัมุมร้านใหม่ เป็นตน้ 
        2.  พฒันาในส่วนท่ีเร่ิมช ารุดหรือเสียหายไปของร้าน เพื่อผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการจะไดป้ระทบัใจ      และ

กลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อๆไป 

        3.  พฒันาในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา คือ จดัท าป้ายไวนิล ท าป้ายราคาค่าบริการตดัผม 

เพื่อใหร้้านมีความโดดเด่นมากยิง่ข้ึน 

        4.  พฒันาในเร่ืองยอดขายของร้านรุ่งบาร์เบอร์ใหมี้ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เรียนรู้ผา่นกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบติังานจริงท่ีมีความจ าเป็นในการน าไปใชใ้นการ

ประกอบอาชีพ 
2. ร้านรุ่งบาร์เบอร์เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

 3.  รู้จกักบัการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาวธีิแกไ้ขปัญหานั้น 
         4.  ร้านรุ่งบาร์เบอร์มีภาพลกัษณ์ท่ีดูดีและเป็นท่ีสะดุดตาของผูบ้ริโภค 

 5.  ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีม การจดัสรรหนา้ท่ีในการท างาน เพื่อใหร้้านนั้นออกมาบรรลุ  
วตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้

 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
       1. ขอบเขตเนือ้หา 
                ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจะท าการศึกษาถึงขอ้มูลทัว่ไปของร้านรุ่งบาร์เบอร์โดยศึกษาการด าเนินงาน
และสภาพทางกิจการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  ในแต่ละขั้นตอนของ  ร้านรุ่งบาร์เบอร์   
       2. ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
        ศึกษาเฉพาะกิจการ  ร้านรุ่งบาร์เบอร์  บา้นเลขท่ี 52 หมู่ 4 ตน้เปา อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม ่ 50220  
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       3. ขอบเขตด้านประชากร 
        ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี  คือประชากรในพื้นท่ีใกลเ้คียงบริเวณ     ร้านรุ่งบาร์เบอร์ 
        4. ขอบเขตเวลาการวจัิย 
         เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน   ส้ินสุด ณ เดือนมกราคม 
 
แผนการปฎบิัติงานมีดังนี้ 

 
วธีิด าเนินงาน 

1  โครงการน้ีเร่ิมปฏิบติังานเม่ือ มิถุนายน 2554 ส้ินสุดการปฏิบติังานเม่ือ มกราคม 2555 

       2  ขั้นตอนการด าเนินงาน  

               2.1  ศึกษาขอ้มูลของร้าน รุ่ง บาร์เบอร์ 
2.2  น าเสนอการจดัท า Proposal  ของโครงการ 

2.3  แกไ้ขการจดัท า Proposal  ของโครงการ 

2.4  ส่งรายละเอียดการจดัท า Proposal  ของโครงการ 

การด าเนินการ 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

มิ.ย 

54 

ก.ค 

54 

ส.ค 

54 

ก.ย

54 

ต.ค 

54 

พ.ย 

54 

ธ.ค 

54 

ม.ค 

55 

1.     ศึกษาขอ้มูลของร้าน รุ่ง บาร์เบอร์         

2.     น าเสนอการจดัท า  Proposal  ของโครงการ           

3.     แกไ้ข Proposal  ของโครงการ         

4.     ส่งรายละเอียดการจดัท า  Proposal ของ      

โครงการฉบบัสมบูรณ์ 

        

5.    ท าการพฒันาโครงการร้าน รุ่ง บาร์เบอร์         

6.    ท าการเก็บยอดขายของร้าน รุ่ง บาร์เบอร์         

7.    จดัท าเอกสารประกอบโครงการฉบบัสมบูรณ์         

8. น าเสนอการจดัท าโครงการฉบบัสมบูรณ์         

9. ส่งเอกสารการจดัท าโครงการฉบบัสมบูรณ์         
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               2.5  ท าการพฒันาโครงการร้าน รุ่ง บาร์เบอร์ 
               2.6  ท าการตรวจสอบและพฒันาขายของร้าน รุ่ง บาร์เบอร์ 

2.7  จดัท าเอกสารประกอบโครงการฉบบัสมบูรณ์ 

2.8  น าเสนอการจดัท าโครงการฉบบัสมบูรณ์ 

2.9  ส่งเอกสารการจดัท าโครงการฉบบัสมบูรณ์ 

งบประมาณ 

รายละเอยีดและค่าใช้จ่ายวสัดุ   จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน (บาท) 

1.   โปสเตอร์ทรงผม 7 175 

2.    ป้ายราคา 1 150 

3.    ป้ายไวนิล 1 120 

4.    สี TOA(กระป๋องเล็ก) 2 600 

5.    ค่าจดัท ารูปเล่มและอุปกรณ์  

       ในการน าเสนอ 

 300 

รวม  1,345 
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บทที ่2 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ความหมายของการตลาด 
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ไดใ้หค้  าจ  ากดัของค าวา่"Marketing"ไวด้งัน้ี 
              การตลาด คือ การกระท ากิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจท่ีมีผลใหเ้กิดการน าสินคา้หรือบริการจาก
ผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการนั้นๆ ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ ขณะเดียวกนั ก็บรรลุวตัถุประสงคข์อง
กิจการ 
องค์ประกอบของการตลาด 
         1.  มีส่ิงท่ีจะโอนเปล่ียนกรรมสิทธ์ิ คือ สินคา้หรือบริการ 
         2.  มีตลาด คือ ผูช้ื้อท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
         3.  มีผูข้ายสินคา้หรือบริการ 
         4.  มีการแลกเปล่ียน 
ตลาดตามความหมายของบุคคลทัว่ไป 
                ตลาด หมายถึง สถานท่ี ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียน สถานท่ีผูซ้ื้อผูข้ายจะไปตกลงซ้ือขาย
สินคา้กนั 
ตลาดตามความหมายของนักธุรกจิหรือนักการตลาด 
                ตลาด คือ บุคคล หน่วยงาน องคก์รท่ีมีความคิดท่ีจะซ้ือสินคา้ มีอ านาจซ้ือ และมีความเตม็ใจท่ีจะ
ซ้ือสินคา้หรือบริการ 
 ความส าคัญของการตลาด 
                 การตลาดมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ และยกระดบัความเป็นอยูข่องมนุษย ์ ใน
สังคม ท าใหเ้กิดการพึ่งพาอาศยักนัอยา่งเป็นระบบในสังคมมนุษยแ์ต่ละคน สามารถประกอบ อาชีพท่ี ตนเอง
ถนดัและไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลได ้อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ และการตลาดมีบทบาท
อยา่งใหญ่หลวงต่อความเจริญเติบโต  และพฒันาการทางเศรษฐกิจของ ประเทศ เน่ืองจากการตลาดเป็น
ตวักระตุน้ใหเ้กิดการวจิยั และพฒันาหาส่ิงแปลกใหม่ มาสนองความ ตอ้งการของตลาดและสังคม ท าให้
ผูบ้ริโภคมีโอกาส เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการไดห้ลายทางและ ผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการ  สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค จึงมีผลท าใหเ้กิด การจา้งงาน เกิดรายไดก้บัแรงงาน และธุรกิจ 

ท าใหป้ระชาชน  มีก าลงัการซ้ือ และสามารถสนอง ความตอ้งการในการบริโภค ซ่ึงท าให ้ มาตรฐาน การ
ครองชีพของบุคคล ในสังคมมีระดบัสูงข้ึน และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  ความส าคญั  ของการตลาดอาจกล่าว
ไดด้งัน้ี 
                   1.  การตลาดเป็นเคร่ืองมือทีท่ าให้เกดิการแลกเปลีย่น  การด าเนินการตลาดของธุรกิจจะท าให้
ผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคเขา้มาใกลก้นั และสร้างความพึงพอใจ ใหก้บัผูบ้ริโภคด้ วยการเสนอผลิตภณัฑ ์ท่ีตรงต่อ
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ความตอ้งการของผูบ้ริโภค จนท าใหเ้กิดการ แลกเปล่ียนในระดบัผูซ้ื้อและผูข้ายเกิดความพึงพอใจ การตลาด
ยงัไม่ไดเ้ป็นเพียง เคร่ืองมือท าให ้เกิดการแลกเปล่ียนเท่านั้นแต่ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างความพึงพอใจใหก้บั
ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความซ่ือสัตยภ์กัดีต่อผลิตภณัฑ์   ท าใหผู้บ้ริโภคกลบัมาใช ้หรือซ่ือ
ซ ้ าเม่ือมี ความตอ้งการ 
                   2. การตลาดเป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าของผลติภัณฑ์กบัผู้บริโภค การด าเนินการ
ทางการตลาดท าใหผู้เ้ป็นเจา้ของผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองและสร้างความ พึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคได ้
ดว้ยการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์ สถานภาพ ของผูบ้ริโภคดว้ยการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑใ์นปริมาณ ในเวลา ในสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ในราคา ท่ีผูบ้ริโภคมีก าลงัการซ้ือ และโอน
ความเป็นเจา้ของได ้การเช่ือมโยงค วามสัมพนัธ์ระหวา่ง ผูเ้ป็นเจา้ของผลิตภณัฑก์บัผูบ้ริโภค     นอกจากจะ
ด าเนินการในหนา้ทางการตลาด ใหเ้กิดการเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัในเร่ืองดงักล่าว ส่ิงท่ีส าคญัจะตอ้งกระท า
อีกประการหน่ึงก็คือ การสร้างการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภคในกิจกรรมดงักล่าว     
                   3.  การตลาดเป็นตัวผลกัดันให้มีการพฒันาปรับปรุงผลติภัณฑ์     ดว้ยแนวคิด ของการตลาด  ใน
การมุ่งสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค และรับผดิชอบต่อสังคม ผลกัดนัใหผ้ลิต
ตอ้งพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ใหต้รงต่อความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภ ค  ตลอดจนจูง
ใจผูบ้ริโภคดว้ยการเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อยูเ่สมอ และการตลาดระบบการตลาดเสรี ซ่ึงมีการแข่งขนักนั
มากในการสร้าง ความพึงพอใจ และจูงใจผูบ้ริโภค จึงยิง่เป็นแรงผลกัดนัใหมี้การพฒันาปรับปรุง ผลิตภณัฑ์
เพื่อการแข่งขนั ในตลาดเสรี 
                   4.  การตลาดเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกจิ    ดว้ยการก่อใหเ้กิดการบริโภคและการ
พึ่งพากนัอยา่งเป็นระบบมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ การสร้างความตอ้งการและ
การสนองความตอ้งการในการบริโภค ผลิตภณัฑท์ าใหเ้กิดการไหลเวยีนในระบบเศรษฐกิจ คือเกิดการจา้ง
งาน เกิ ดรายได ้เกิดการบริโภค และเกิดการใชแ้รงงาน ซ่ึงจะมีการพึ่งพากนัและเช่ือมโยงไหลเวยีน
ตามล าดบัอยา่งเป็นระบบ ผลจะท าใหก้ารด ารงชีวติ ของมนุษยชาติในสังคมอยูใ่นระดบัท่ีมีการกินดีอยูดี่ มี
ความเป็นอยู ่อยา่งเป็นสุขโดยทัว่กนั   ความส าคัญของการตลาดอาจจ าแนกให้เห็นชัดเจนยิง่ขึน้โดยพจิารณา
จากการตลาดมีความส าคัญ  ต่อสังคมและบุคคลดังนี ้
                  1.  ยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยูข่องบุคคลในสังคมใหสู้งข้ึน 
                   2. ท าใหพ้ฤติกรรม อุปนิสัย ความเช่ือ ค่านิยมและลกัษณะการด ารงชีพของบุคคล ในสังคม
เปล่ียนไป 
                  3.  เกิดอาชีพต่าง ๆ แก่บุคคลในสังคมเพิ่มมากข้ึน       นอกจากความส าคัญต่อบุคคลและสังคม
แล้ว การตลาดยงัมีความส าคัญต่อระบบ เศรษฐกจิโดยตรงดังนี้ 
                 1.  ช่วยใหร้ายไดป้ระชากรสูงข้ึน 
                 2.  ท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนของปัจจยัการผลิต 
                 3.  ช่วยสร้างความตอ้งการในสินคา้และบริการ 
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                 4.  ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและการพฒันาของเศรษฐกิจ 
          5.  ใหเ้กิดการคา้ระหวา่งประเทศ 
 ประโยชน์ของกจิกรรมทางการตลาด  
          1.  อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบ (Form Utility) จะเกิดข้ึนจากการผลิตโดยตรง และการ เขา้มาช่วย
เสริมโดยการคน้หาถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ดยใหข้อ้มูลแก่ผลฝ่ายผลิต  
          2. อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) การตลาดช่วยอ านวย ความสะดวก ดา้นสถานท่ี เพราะ
เป็นกิจกรรมท่ีน าผลิตภณัฑไ์ปสู่สถานท่ีท่ีลูกคา้เป้าหมายอยู ่
          3. อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) การตลาดช่วยสร้างอรรถประโยชน์ ดา้นเวลาใหก้บัลูกคา้ 
โดยมีสินคา้พร้อมในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
         4.  อรรถประโยชน์ด้านความเป็นเจ้าของ (Possession Utility) การตลาดช่วยสร้างความ พึงพอใจจาก
การ ไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้ต่าง ๆ   โดยท าใหผู้บ้ริโภคมีโอกาส ไดซ้ื้อสินคา้และมี กรรมสิทธ์ในสินคา้นั้น 
         5.  อรรถประโยชน์ในด้านภาพลกัษณ์ (Image Utility) ตลาดช่วยสร้างคุณค่าหรือ ภาพลกัษณ์   ของ
ผลิตภณัฑใ์นความรู้สึกนึกคิดของบุคคล โดยอาศยัการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การใชก้ารโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ 
 ส่วนประสมการตลาด  
                      ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ี้
ธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้ เป้าหมาย หรือเ พื่อ
กระตุน้ให ้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน ประกอบดว้ยส่วนประกอบ  4 
ประการ หรือ 4P’s คือ  
        1. ผลิตภณัฑ์(Product)  
        2. ราคา (Price)  
        3. สถานท่ีจ าหน่าย (Place)  
        4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
กลยุทธ์ส่วนประกอบการตลาด     (Marketing   mix   strategy) 

          ส่วนประสมการตลาด หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือการตลาดซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนัเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาดในตลาดเป้าหมายเคร่ืองมือการตลาด 4 ประการ ได่แก่ 
        1.  กลยุทธ์ผลติภัณฑ์  (Product) ผลิตภัณฑห์มายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอกบัการตลาดเพื่อความสนใจ  
(attention) ความอยากได้  (Acquisition) การใช้  (Using) หรือการบริโภค  (Consumption) ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการ นกัการตลาดจึงก าหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑด์า้นต่างๆคือ 

-         ขนาดรูปร่างลกัษณะ และคุณสมบติัอะไรบา้งท่ีผลิตภณัฑค์วรมี 
-         ลกัษณะการบริการท่ีส าคญัของผูบ้ริโภคคืออะไร 
-         การรับประกนัและโปรแกรมการใหบ้ริการอะไรบา้งท่ีควรจดัให้ 
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-         ลกัษณะของผลิตภณัฑป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งคืออะไร 
                2.  กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategy) ราคาหมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่ายส าหลบัส่ิงท่ีไดม้า ซ่ึงแสดงถึง
ในรูปของเงิน นกัการตลาดตอ้งตดัสินใจในราคา ลกัษณะความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์การตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภค มูลค่าท่ีส่งมอบใหลู้กคา้ตอ้งมากกวา่ตน้ทุน  (Cost) หรือราคา (Price) ผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือก็ต่อเม่ือ มูลค่ามากกวา่ราคาสินคา้  
                3.  กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย (Place or distribution strategy) การจดัจ าหน่าย หมายถึงการเลือก
และการใชผู้เ้ช่ียวชาญทางการตลาด ประกอบดว้ย คนกลาง บริษทัขนส่ง และบริษทัเก็บรักษาสินคา้ ดงัน้ี
โดยสร้างอรรถประโยชน์ทางดา้นเวลา สถานท่ี ควา มเป็นเจา้ของ ท่ีเพื่อใหเ้คล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์หรือจาก
องคก์รไปยงัตลาด กาจดัจ าหน่ายไดรั้บ อิทธิพลจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงัน้ี  

-       ความจ าเป็นของบริษทัท่ีจะท าการควบคุมกิจกรรมต่าง 
-       ลกัษณะโครงสร้างการจดัจ าหน่าย เพื่อการคา้ปลีก อะไรบา้งท่ีควรใชใ้นการเสนอขาย   ผลิตภณัฑ ์
           4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) การส่งเสริมการตลาดหมายถึง การติดต่อ 

ระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่   
-     การโฆษณา 
-     การประชาสัมพนัธ์ 
-     การขายโดยพนกังานขาย 
-     การส่งเสริมการขาย 
-     การตลาดทางตรง 

                   การโฆษณา (Advertising)   คือ การเสนอขายสินคา้ บริการ หรือความคิดโดยการใชส่ื้อ เพื่อให ้
เขา้ถึงลูกคา้จ านวนมากไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ส่ือโฆษณาท่ีส าคญัประกอบดว้ย โทรทศัน์ วทิยหุนงัสือพิมพ ์
นิตยสารป้ายโฆษณา  
ประเภทของการโฆษณา 
1. จัดตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย (By Target Audience) แบ่งออกได้ดังนี้ 
     1.1 การโฆษณาท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer Advertising) 
     1.2 การโฆษณาท่ีมุ่งสู่หน่วยธุรกิจ (Business Advertising) 
2. จัดตามประเภทอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ (By Geographic) 
     2.1 การโฆษณาท่ีมุ่งต่างประเทศ (International Advertising) 
     2.2 การโฆษณาระดบัชาติ (National Advertising) 
     2.3 การโฆษณาในเขตใดเขตหน่ึง (Regional Advertising) 
     2.4 การโฆษณาระดบัทอ้งถ่ิน (Local Advertising) 
 
3. จัดตามประเภทส่ือ (By Medium) 
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     3.1 ทางโทรทศัน์ 
     3.2 ทางวทิย ุ
     3.3 ทางนิตยสาร 
     3.4 โดยใชจ้ดหมายตรง 
     3.5 นอกสถานท่ี 
4. จัดตามประเภทเนือ้หา หรือ จุดมุ่งหมาย (By Content or Purpose) 
     4.1 การโฆษณาผลิตภณัฑก์บัการโฆษณาสถาบนั  
     4.2 การโฆษณาเพื่อหวงัผลทางการคา้กบัการโฆษณาท่ีไม่หวงัผลทางการคา้ 
     4.3 การโฆษณาใหเ้กิดกระท ากบัการโฆษณาใหเ้กิดการรับรู้  
 การประชาสัมพนัธ์ 

หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผน โดยกิจการหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ใหเ้กิดกบั
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง วธีิการประชาสัมพนัธ์ท่ีนิยมใชมี้ดงัน้ี 
       1.       การใชส่ิ้งพิมพ ์(Publication)  
       2.       การใชเ้หตุการณ์พิเศษ (Events)  

3.       การใหข้่าว (News)  
4.       การกล่าวสุนทรพจน์ (Speeches)  

 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
         หมายถึง การจูงใจโดยเสนอคุณค่าพิเศษแก่ผูบ้ริโภค คนกลาง หรือ หน่วยการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย

ผลิตภณัฑใ์นทนัที นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีท าอยูเ่ป็นประจ า 
 1. การส่งเสริมการขายทีมุ่่งสู่ผู้บริโภค (Consumer Promotion)  
     1.1 การแจกคูปอง (Coupons) 
     1.2 การลดราคา (Price Off) 
     1.3 การรับประกนัใหเ้งินคืน (Refund) 
     1.4 การคืนเงิน (Rebates) 
     1.5 การใหข้องแถม (Premiums) 
     1.6 การแจกตวัอยา่งสินคา้ (Sampling) 
     1.7 การจดัแสดงสินคา้ ณ จุดซ้ือ (Point of Purchase Display) 
2. การส่งเสริมการขายทีมุ่่งสู่คนกลาง (Trade or Dealer Promotion) 
     2.1 ขอ้ตกลงการคา้ (Trade deals) 
     2.2 ส่วนลด (Discount) 
     2.3 ส่วนยอมให ้(Allowances) 
     2.4 การโฆษณาร่วมกนั (Cooperative Advertising) 
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     2.5 การแถมตวัอยา่งแก่คนกลาง (Dealer Free Goods) 
     2.6 การแข่งขนัทางการขาย (Sales Contest 
3. การส่งเสริมการขายทีมุ่่งสู่พนักงานขาย (Sales Forces Promotion) 
     3.1 การแข่งขนัทางการขาย (Sales Contest) 
     3.2 การฝึกอบรมการขาย (Sales Training) 
     3.3 การมอบอุปกรณ์ช่วยขาย (Selling Aids) 
     3.4 การก าหนดโควตา้การขาย (Sales Quota) 
     3.5 การใหส่ิ้งจูงใจจากการหาลูกคา้ใหม่ (New Customer Incentives) 
 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
                  เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ท่ีคาดหวงั" การขายโดยใช้
พนกังานขาย ถือเป็นการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (Two Way Communication) โดยเนน้ในการใช้
ความสามารถเฉพาะตวัของพนกังานขายท าใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของกิจการได้ 
    เป็นการตลาดท่ีเนน้การส่ือสารทางตรงระหวา่งผูข้ายกบัลูกคา้ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อ
ลูกคา้และกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการและตดัสินใจซ้ือ โดยปัจจุบนัพนกังานขายจะตอ้งมีความสามารถรอบ
ดา้น ทั้งในการจูงใจใหลู้กคา้สั่งซ้ือสินคา้หรือบริการ และสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนใหก้บัลูกคา้ได้ 
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
                 เป็นการติดต่อส่ือสารส่วนตวั ระหวา่ง นกัการตลาด และกลุ่มเป้าหมาย โดยใชก้ารส่งจดหมายตรง  
โทรศพัท ์หรือวธีิการอ่ืนๆ ผา่นส่ืออยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั  โดยนกัการตลาดสามารถวดัผล
การตอบสนองจากผูบ้ริโภคได ้
รูปแบบของส่ือทีใ่ช้ในการตลาดทางตรง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
                 การใช้ส่ือโดยตรง  เพื่อติดต่อกบักลุ่มเป้าหมายท่ีคดัเลือกแลว้ และคาดว่ ามีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งการ
สินคา้และบริการ โดยมากจะไดรั้บการตอบกลบัสูงเช่น ไปรษณีย ์โทรศพัท ์และคอมพิวเตอร์ 
                 การใช้ส่ือมวลชน เพื่อส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก สร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ใหม้ากข้ึน เช่น 
วทิยกุระจายเสียง ส่ือส่ิงพิมพ ์วทิยโุทรทศัน์ 

SWOT Analysis 
 1. ความหมายของ SWOT Analysis  SWOT Analysis  เป็นการวเิคราะห์สภาพองคก์าร หรือ

หน่วยงานในปัจจุบนั เพื่อคน้หาจุดแขง็ จุดเด่น จุดดอ้ย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่
สภาพท่ีตอ้งการในอนาคต  
 SWOT  เป็นตัวย่อทีม่ีความหมายดังนี้  

1. Strengths  - จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ  
2. Weaknesses  - จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ  
3. Opportunities  - โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้ 
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4. Threats  - อุปสรรค ขอ้จ ากดั หรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานขององคก์าร  
                 หลกัการส าคญัของ SWOT  ก็คือการวเิคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก    ดงันั้นการวเิคราะห์ SWOT  จึงเรียกไดว้า่เป็นการวเิคราะห์
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน เพื่อใหรู้้ตนเอง  (รู้เรา) รู้จกั
สภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจน และวเิคราะห์โอกาส -อุปสรรค    การวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารขององคก์รทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์ร ทั้ง
ส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ี
มีต่อองคก์รธุรกิจ และจุดแขง็ จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีองคก์รมีอยู ่ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็น
ประโยชน์อยา่งมากต่อการก าหนดวสิัยทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์และการด าเนินตามกลยทุธ์ขององคก์รระดบั
องคก์รท่ีเหมาะสมต่อไป  

2. ประโยชน์ของการวเิคราะห์ SWOTวเิคราะห์ SWOT  เป็นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองคก์ร ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอยา่งจะช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน
ขององคก์รอยา่งไร จุดแขง็ขององคก์รจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใชป้ระโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในขณะท่ีจุดอ่อนขององคก์รจะเป็นคุณลกัษณะภายใน ท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงานโอกาสทางแวดลอ้ม
จะเป็นสถานการณ์ท่ีใหโ้อกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองคก์รในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะ
เป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร  ผลจากการวเิคราะห์  SWOT  น้ีจะใชเ้ป็นแนวทาง
ในการก าหนดวสิัยทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์ เพื่อใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม  

3. ขั้นตอน / วธีิการด าเนินการท า  SWOT Analysisการวเิคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของ
ปัจจยัท่ีกวา้ง ดว้ยการระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์ร ท าใหมี้ขอ้มูล   ในการก าหนด
ทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างข้ึนมาบนจุดแขง็ขององคก์ร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดลอ้ม และสามารถก าหนดกลยทุธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนของ
องคก์รใหมี้นอ้ยท่ีสุดได ้ภายใตก้ารวเิคราะห์  SWOT นั้น จะตอ้งวเิคราะห์ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอก องคก์ร โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
                    3.1.  การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรการประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร จะ
เก่ียวกบัการวเิคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองคก์ร ทุกๆ ดา้น เพื่อท่ีจะระบุจุดแขง็
และจุดอ่อนขององคก์รแหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน คือระบบขอ้มูล
เพื่อ การบริหารท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วธีิปฏิบติังาน บรรยากาศในการ
ท างานและทรัพยากรในการบริหาร(คน เงิน วสัดุ การจดัการ รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา
ขององคก์รเพื่อท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์และผลกลยทุธ์ก่อนหนา้น้ีดว้ย - จุดแขง็ขององคก์ร (S-Strengths) เป็น
กาวเิคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายในองคก์รนั้นเองวา่ปัจจยัใดภายในองคก์รท่ีเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นขององคก์รท่ีองคก์รควรน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์รได ้และควรด ารงไวเ้พื่อการ 
เสริมสร้างความเขม็แขง็ขององคก์ร  - จุดอ่อนขององคก์ร (W-Weaknesses) เป็นการวเิคราะห์ ปัจจยัภายใน
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จากมุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายในจากมุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายในองคก์รนั้น ๆ เองวา่ปัจจยัภายในองคก์รท่ีเป็นจุด
ดอ้ย ขอ้เสียเปรียบขององคก์รท่ีควรปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  

       3.2   การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกภายใตก้ารประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รนั้น 
สามารถคน้หาโอกาส และอุปสรรคทางการด าเนินงานขององคก์รท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจทั้งในและระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานขององค์กร เช่น อตัราการขยายตวัทาเศรษฐกิจ
นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น ระดบัการศึกษาและอตัรารู้หนงัสือของ
ประชาชนการตั้งถ่ินฐานและการอพยพของ ประชาชน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม 
ความเช่ือและวฒันธรรม สภาพแวดลอ้มทางการเมือง เช่น พระร าชบญัญติั พระราชกฤษฎีกาคณะรัฐมนตรี 
และสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ีหมายถึง กรรมวธีิใหม่ๆและพฒันาการทางดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีจะ   
ประสิทธิภาพในการผลิตและใหบ้ริการ - โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม (O-Opportunities) เป็นการวเิคราะห์วา่
ปัจจยัภายนอกองคก์ร ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผล กระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินการ
ขององคก์รในระดบัมหาภาค และองคก์รสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างให ้หน่วยงานเขม็แขง็ข้ึน
ได ้  - อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม (T-Threats) เป็นการวเิคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกองคก์รปัจจยัใดท่ีสามารถ
ส่งผล กระทบในระดั บมหภาคในทางท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงองคก์รจ าตอ้ง
หลีกเล่ียง หรือปรับสภาพองคก์รใหมี้ ความแขง็แกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญแรงกระทบดงักล่าวได้ 

  3.3  ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมเม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบั จุดแขง็-จุดอ่อน โอกาส-
อุปสรรค จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกดว้ยการประเมินสภาพ แวดลอ้มภายในและ
สภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ ใหน้ าจุดแขง็- จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกบั  โอกาส-อุปสรรค จากภายนอก
เพื่อดูวา่องคก์ร ก าลงัเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใตส้ถานการณ์ เช่นนั้น องคก์รควรจะท าอยา่งไร 
โดยทัว่ไป ในการวเิคราะห์ SWOT ดงักล่าวน้ี องคก์ร จะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รูปแบบดงัน้ี   
      3.3.1 สถานการณ์ที ่1 (จุดแข็ง-โอกาส)    สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึ่งปรารถนาท่ีสุด  
เน่ืองจาก องคก์รค่อนขา้งจะมีหลายอยา่ง   ดงันั้น  ผูบ้ริหารขององคก์รควรก าหนดกลยทุธ์ ในเชิงรุก
(Aggressive - Stratagy) เพื่อดึงเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าเสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่างๆ ท่ีเปิดมา
หาประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี    
     3.3.2 สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค)         สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้าย 
ท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รก าลงัเผชิญกบัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย ประการ   ดงันั้น  
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยทุธ์ การตั้งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีก
ภยัอุปสรรค ต่างๆท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าใหอ้งคก์รเกิดความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด       

3.3.3 สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส)    สถานการณ์องคก์รมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้น
การแข่งขนัอยูห่ลายประการ แต่ติดขดัอยูต่รงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู ่หลายอยา่งเช่นกนั ดงันั้น 
ทางออกคือกลยทุธ์การพลิกตวั(Turnaround-Oriented Strategy) เพือ่จดัหรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให ้
พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดให้    
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    3.3.4 สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค)     สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้ม
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตวัองคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแขง็หลายประการ ดงันั้นแทนท่ี จะรอ
จนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยทุธ์การแตกตวั หรือขยายขอบข่ายกิจการ
(diversification Strategy) เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืนๆแทน  
 
ข้อพจิารณาในการวเิคราะห์ SWOT มีดังนี ้
        1. ควรวเิคราะห์แยกแยะควรท าอยา่งลึกซ้ึง เพื่อใหไ้ดปั้จจยัท่ีมีความส าคญัจริง ๆ เป็นสาเหตุหลกั ๆ 
ของปัญหาท่ีแทจ้ริง กล่าวคือ เป็นปัจจยัท่ีมีประโยชน์ในการน าไปก าหนดเป็นนโยบาย ตลอดจนสามารถ
น าไปก าหนดกลยทุธ์ ท่ีจะท าใหอ้งคก์าร /ชุมชนบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย (Result) ได้
จริง           
            2. การก าหนดปัจจยัต่าง ๆ ไม่ควรก าหนดของเขตของความหมายของปัจจยัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น 
จุดอ่อน (W) หรือ จุดแขง็ (S) หรือ โอกาส  (O) หรือ อุปสรรค (T) ใหมี้ความหมายคาบเก่ียวกนั จ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งตดัสินใจ และช้ีชดัวา่ปัจจยัท่ีก าหนดข้ึนมานั้ นเป็นปัจจยัในกลุ่มใด ทั้งน้ีเพราะปัจจยัท่ีอยูต่่างกลุ่ม
กนั ก็ตอ้งสมควรท่ีจะน าไปก าหนดกลยทุธ์ท่ีต่างกนัออกไป   
 
 

ปัจจยัภายใน /ปัจจยัภายนอก S จุดแขง็ภายในองคก์ร W จุดอ่อนภายในองคก์ร 

O โอกาสภายนอก SO การน าขอ้ไดเ้ปรียบของจุด
แขง็ ภายในและโอกาสภายนอก
มาใช ้

WO การแกไ้ขจุดอ่อนภายในโดย 
พิจารณาจากโอกาสภายนอก ท่ี
เป็นผลดีต่อองคก์ร 

T อุปสรรคภายนอก ST การแกไ้ขหรือลดอุปสรรค
ภายนอกโดยน าจุดแขง็ภายในมา
ใช ้

WT การแกไ้ขหรือลดความ
เสียหาย ของธุรกิจอนัเกิดจาก
จุดอ่อนภายในองคก์รและ
อุปสรรคภายนอก 

        4. ข้อดี – ข้อเสีย ของการท า  SWOT Analysis  ข้อดี   เทคนิคการวเิคราะห์ SWOT  ถูกน ามาใชอ้ยา่ง
แพร่หลายในการวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยทุธ์เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีเขา้ใจ
ง่ายไม่ซบัซอ้น ใหค้วามสะดวกเป็นอยา่งมากส าหรับผูท่ี้น า SWOT มาใช ้และสามารถน าไประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์ดา้นต่างๆ มากมาย เช่น - การตดัสินใจเลือกเม่ือมีทางเลือกหลายๆ ทาง - การก าหนดความส าคญั
ก่อนหลงัของเหตุการณ์ - การบริหารความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน  - การวเิคราะห์และแกปั้ญหาใน
การด าเนินการ-การวเิคราะห์โครงการเร่ิมใหม่-การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหสู้งข้ึน–การสร้างกระบวน 
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การเรียนรู้ใหม่ ฯลฯ ข้อเสีย ของการใช ้SWOTก็มีอยูไ่ม่นอ้ยเช่นกนัเม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชน์และความ 
หลากหลายในการประยกุตใ์ชง้านเช่น โอกาสผดิพลาดเกิดจาก คุณภาพของขอ้มูลท่ีน ามาใชว้เิคราะห์ทกัษะ
ประสบการณ์และความเขา้ใจในความรู้พื้นฐานของเทคนิ ค SWOT ของผูว้เิคราะห์ -ตอ้งทบทวนSWOT เป็น
ระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพวา่ เหตุการณ์และปัจจยัต่างๆ ท่ีน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน ยงัเหมือนเดิมหรือมี
การเปล่ียนแปลงไปแลว้หรือไม่  SMEs     คือ   Small  and  Medium Enterprises  ซ่ึงพระราชบญัญติัส่งเสริม  
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  พ.ศ. 2543 มาตรา 4 ไดใ้หค้วามหมายวา่   วสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม โดยดูจากจ านวนการจา้งงาน  มูลค่าทรัพยสิ์นถาวร หรือทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ตามจ านวนท่ีก าหนด  
ขนาดของกิจการ SMEs      พิจารณาไดจ้ากตวัช้ีวดั  ดงัต่อไปน้ี            
             1.  จ านวนการจ้างงาน    เป็นดชันีท่ีประเทศต่าง  ๆ  นิยมใช้    แต่ส าหรับประเทศไทย      มีนโยบาย
ส่งเสริมธุรกิจชุมชน    ซ่ึงอาจจะมีการจา้งงานถึง   500 – 1,000  คน        แต่ยงัมีความอ่อนแอดา้นการบริหาร
จดัการและการเงิน  ซ่ึงสมควรไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน        จึงไม่ไดใ้ชจ้  านวนการจา้งงานเป็นตวัจ ากดั
สิทธิท่ีวสิาหกิจจะไดรั้บการสนบัสนุน 
            2.   ทุนจดทะเบียน     มิไดส้ะทอ้นถึงขนาดการลงทุนท่ีแทจ้ริง          เน่ืองจากบางกิจการมีสินทรัพย์
ถาวรนบัพนัลา้นบาท  แต่มีทุนจดทะเบียนไม่ถึง  100  ลา้นบาท 
            3.  เงินลงทุน    หมายถึง  มูลค่าสินทรัพยถ์าวร  รวมกบัทุนหมุนเวยีน 
            4.  ยอดขาย   เป็นดชันีท่ีมิไดส้ะทอ้นขนาดของกิจการ  เพราะธุรกิจบางประเภท  เช่น    การเจียระไน
เพชร  ท่ีแมกิ้จการเล็กแต่มียอดขายสูงมาก  โดยมีตน้ทุนท่ีสูงและส่วนต่างต ่า 
             5.  สินทรัพย์ถาวร   พิจารณาจากมูลค่าสินทรัพยถ์าวรรวมค่าท่ีดิน   เพียงอยา่งเดียวโดยก าหนดมูลค่า
ขั้นสูงของสินทรัพยถ์าวรส าหรับกลุ่มวสิาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง 
ความหมายของธุรกจิ SMEs หรือ ธุรกจิขนาดย่อม  
                   ธุรกิจ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางดา้นการผลิต การจ าหน่าย และการบริการ  
                   ธุรกิจ SMEs หรือ ธุรกิจขนาดยอ่ม   หมายถึง    ธุรกิจท่ีเป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจา้ของ  ด าเนินการ
โดยเจา้ของเอง ไม่เป็นเคร่ืองมือของธุรกิจใดไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอ่ืน มีตน้ทุนในการ
ด าเนินงานต ่าและมีพนกังานจ านวนไม่มาก  
 ความส าคัญของธุรกจิขนาดย่อม 
               1.  ธุรกิจขนาดยอ่มช่วยในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากธุรกิจขนาดยอ่มช่วยใหเ้กิด
การกระจายรายไดจ้ากกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ท าใหเ้กิดการจา้งงานและประชาชน มีรายได ้
ซ่ึงเป็นตวัช่วยใหโ้ครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน 
              2.  ธุรกิจขนาดยอ่มเป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจขนาดใหญ่  เพราะ  ความเจริญกา้วหนา้ของธุรกิจขนาด
ยอ่มท าใหธุ้รกิจมัน่คงมียอดการผลิตท่ีสูงข้ึน และมีการน าเทคโนโลยท่ีีสูงข้ึนมาใชใ้นการผลิตซ่ึง ส่ิงเหล่าน้ี 
เป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่  



16 
 

   

              3.  ธุรกิจขนาดยอ่มเป็นแหล่งผลิตสินคา้ใหม่   ๆ           เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลร่วมกนัคิดและ
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ออกมาสู่ตลาด โดยท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กลา้เส่ียงต่อการลงทุน 
 
ข้อเปรียบเทยีบระหว่างธุรกจิขนาดย่อมกบัธุรกจิขนาดใหญ่   

ธุรกจิขนาดย่อม  ธุรกจิขนาดใหญ่ 
1.  โดยทัว่ไปเจา้ของมกัจะเป็นผูจ้ดัการดว้ย  1.  โดยทัว่ไปเจา้ของจะไม่บริหารงานเอง มกัจะ 

     จา้งผูท่ี้มีความสามารถมาเป็นผูจ้ดัการ  
2.  ด าเนินงานอยูภ่ายในทอ้งถ่ิน หรือมีสาขาแต่  
    เพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้น 

2.  ด าเนินงานอยา่งกวา้งขวาง อาจจะ  
     ครอบคลุมไปทัว่ประเทศ 

3.  การจดัองคง์านเป็นแบบง่ายๆ 3.  มีการจดัองคง์านท่ีสลบัซบัซอ้น 
4.  ส่วนใหญ่เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว  4.  ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของบริษทั 
5.  เจา้ของกบัลูกจา้งพนกังาน มีความสัมพนัธ์  
    กนัอยา่งใกลชิ้ด 

5.  เจา้ของมกัจะรู้จกัลูกจา้งพนกังานไม่ทัว่  
     ทุกคน 

6.  มีความเส่ียงท่ีจะประสบความลม้เหลวไดม้ากกวา่ 6.  การเส่ียงต่อความลม้เหลวมีนอ้ย 
7.  เจา้ของมกัจะเป็นผูบ้ริหารในดา้นต่างๆ ใน  
    ธุรกิจเกือบทั้งหมด  

7.  มีการแบ่งงานกนัท า ผูท่ี้มีความสามารถใน  
    ดา้นไหนก็บริหารงานหรือท างานตามท่ีตนถนดั  

ลกัษณะของธุรกจิ SMEs (ธุรกจิขนาดย่อม) 
               1.   โครงสร้างของธุรกิจไม่มีความสลบัซบัซอ้นมากนกั การบริหารธุรกิจขนาดยอ่มสามารถใช้
แรงงานครอบครัวมาช่วยในการผลิตสินคา้และบริการ ท าใหต้น้ทุนค่าแรงงานต ่า  
               2.   มีความคล่องตวัในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ
ขนาดยอ่มมีอิสระในการท างาน ท าใหส้ามารถตดัสินใจในเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ของธุรกิจได้
ทนัที  
               3.   การเขา้ถึงลูกคา้ของธุรกิจขนาดยอ่มมกัท าไดดี้กวา่ธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะธุรกิจขนาดยอ่มจะมี
อยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น ๆ ท าใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
               4.   ธุรกิจขนาดยอ่มใชเ้งินลงทุนต ่า แรงงานมีจ านวนนอ้ย การด าเนินงานส่วนใหญ่ผูบ้ริหารจะเป็น
ผูด้  าเนินการแต่เพียงผูเ้ดียว  หรือ   โดยกลุ่มผูบ้ริหารเพียงไม่ก่ีคน ท าใหผู้บ้ริหารมีแรงจูงใจในการด าเนินงาน 
เน่ืองจากผลก าไรท่ีไดจ้ะเป็นของผูด้  าเนินการทั้งหมด  
              5.   ยอดขายมีนอ้ย เน่ืองจากทอ้งถ่ินบางแห่งมีประชากรและอ านาจซ้ือนอ้ย   จนธุรกิจขนาดใหญ่ไม่
สามารถเขา้ไปด าเนินการได ้หรือไม่ตอ้งการเขา้ไปแข่งขนักบัธุรกิจขนาดเล็ก เน่ืองจากมียอดขายนอ้ย ตลาด
เหล่าน้ีจึงเป็นตลาดของธุรกิจขนาดยอ่ม 
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              6.   ผูป้ระกอบการมีแรงจูงใจสูง ท าใหท้  างานหนกัและเสียสละ เพราะผลของการท างานหนกัก็จะ
กลบัเป็นผลก าไรท่ีตกมาถึงผูป้ระกอบการโดยตรง  
               7. มีความคล่องตวัในการจดัการ  เน่ืองจากสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลย ีเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือการผลิต การแข่งขนั ฯ       ซ่ึง  ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม
สามารถตดัสินใจปรับปรุง เปล่ียนแปลงไดร้วดเร็วกวา่ 
ธุรกิจ  SMEs  แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
               1. ธุรกิจการผลิตหรืออุตสาหกรรม ซ่ึงผลผลิตของธุรกิจประเภทน้ีมกัจะเป็นสินคา้อุปโภค หรือ
สินคา้ของผูผ้ลิต แลว้แต่กรณีผลผลิต จะน าออกขายโดยตรงแก่ผูค้า้ส่งผูค้า้ปลีก และผูอุ้ปโภคโดยตรง มี
จ านวนการจา้งงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าทรัพย์ สินถาวร ไม่เกิน 50 ลา้นบาท หรือมีทุนจดทะเบียนท่ี
ช าระแลว้ไม่เกิน 25 ลา้นบาท เช่น โรงงานอุตสาหกรรมทอผา้ ท่ีมีเคร่ืองจกัร และคนงานไม่เกิน 50   คนโรง 
งานผลิตขนมโมจิ โรงงานท าทุเรียนกวน โรงงานทอผา้พื้นเมือง ฯลฯ ซ่ึงแมจ้ะไม่มีฐานะมัน่คง ไม่มีการใช้
เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ หรือไม่มีการผลิตในปริมาณท่ีสูงเช่นเดียวกบัธุรกิจขนาดใหญ่     แต่ก็สามารถด ารงกิจ 
การอยูไ่ดด้ว้ยการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ประจ า หรือเจาะตลาดในกลุ่มลูกคา้เฉพาะ และ
สามารถประหยดัตน้ทุนบางอยา่งได ้เช่น การใชแ้รงงานตนเองและครอบครัวในการด าเนินงาน 
               2. ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจท่ีเสนอบริการต่างๆ แก่ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และผูอุ้ปโภคบริโภค ไม่
วา่จะเป็น ณ ท่ีท่ีขายบริการหรือสถานท่ีของลูกคา้เอง ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ดว้ยส่ิงท่ีไม่มีตวัตน
ทางกายภาพ ธุรกิจประเภทน้ีมีอยูม่ากมายหลายชนิ ด เพราะเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินทุนไม่มาก แต่ตอ้งอาศยั
แรงงานและฝีมือของบุคลากร มีจ านวนการจา้งงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าทรัพยสิ์นถาวรไม่เกิน 50 ลา้น
บาท หรือมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ไม่เกิน  25 ลา้นบาท เช่น กิจการร้านเสริมสวย กิจการสปา กิจการ
บริการขนส่ง ร้านซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส านกังานกฎหมายและบญัชี คลินิกรักษาโรค เป็นตน้ ธุรกิจใหบ้ริการ
เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของช่างฝีมือเฉพาะอาชีพท่ีจะเปล่ียนตนเองมาสู่ความเป็นเจา้ของกิจการตามงานดา้นท่ี
ตนมีความถนดัและช านาญงานอยู ่เม่ือระบบเศรษฐกิจเจริญข้ึนความตอ้งการการบริการท่ี เพิ่มข้ึนจะผลกัดนั
ใหเ้กิดการก่อตั้งธุรกิจบริการแห่งใหม่ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผูป้ระกอบการรายใหม่ดว้ย และปรากฏวา่ในปัจจุบนั
ธุรกิจบริการมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัรวดเร็วกวา่ธุรกิจประเภทอ่ืน 
               3.  ธุรกิจคา้ส่ง ผูค้า้ส่งนบัเป็นคนกลางระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูค้า้ปลีก ซ่ึงตามปกติก็มกัจะรับซ้ือสินคา้
จากผูผ้ลิตหลายราย มีจ านวนการจา้งงานไม่เกิน 25 คน หรือมีมูลค่าทรัพยสิ์นถาวรไม่เกิน 50 ลา้นบาท หรือ
มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ไม่เกิน 25 ลา้นบาท เช่น ร้านคา้ส่งในบริเวณตลาดไท ร้านคา้ส่งในยา่นธุรกิจ 
เช่น ส าเพง็ เยาวราช 
               4.  ธุรกิจคา้ปลีก ผูค้า้ปลีกจะซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตหรือผูค้า้ส่งและน าออกมาขายใหแ้ก่ผูอุ้ปโภค
บริโภคโดยตรง มีจ านวนการจา้งงานไม่เกิน 15 คน หรือมีมูลค่าทรัพยสิ์นถาวรไม่เกิน 50 ลา้นบาท หรือมี
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ไม่เกิน 25 ลา้นบาท เช่น ร้านคา้ปลีกตามชุม ชน รวมไปถึงร้านคา้ปลีกในลกัษณะ
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ของการซ้ือสัมปทาน   เช่น  ร้านเซเวน่-อีเลฟเวน่   ร้านแฟมิล่ีมาร์ท จากประเภทของธุรกิจขนาดยอ่มท่ีกล่าว
มาแลว้ทั้ง 4 ประเภทแสดงใหเ้ห็นวา่ธุรกิจขนาดยอ่มมีลกัษณะส าคญั 4 ประการ คือ              
               1.  ความตอ้งการดา้นเทคนิคและวชิาการมีนอ้ยมาก  
               2.  เจา้ของหรือผูบ้ริหารมีประสบการณ์ในการบริหารไม่มากนกั  
               3.  ตลาดของธุรกิจขนาดยอ่มมีขอบเขตจ ากดัอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น  
               4.  ความตอ้งการเงินทุนเร่ิมแรกมีนอ้ย 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกจิ SMEs (ธุรกจิขนาดย่อม)  
               1.  ตอ้งกลา้เส่ียงอยา่งมีเหตุผล  
               2.  ตอ้งมีความมัน่ใจในตนเอง  
               3.  ตอ้งเป็นผูท่ี้ชอบท างานหนกัและทนทานต่อการท างาน  
               4.  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย 
               5.  มีการวางแผนเป็นขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
               6.  ตอ้งเป็นผูท่ี้พร้อมท่ีจะรับผดิชอบต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของธุรกิจ  และจะตอ้งมี
มาตรการท่ีจะควบคุมใหธุ้รกิจด าเนินอยูต่ลอดไป  
               7.  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิดในทางสร้างสรรคท่ี์จะน าผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด 
สาเหตุทีท่ าให้บุคคลสนใจในการท าธุรกจิขนาดย่อม  
               1.  มีความภูมิใจในการเป็นเจา้ของธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างการยอมรับ จากสังคมมากกวา่การเป็น
ลูกจา้ง  
               2.  การด าเนินธุรกิจขนาดยอ่มเป็นงานท่ีสามารถสร้างความส าเร็จไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ผูด้  าเนิน
ธุรกิจสามารถแสดงความสามารถในการบริหารงานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
               3.  ผูด้  าเนินธุรกิจมีความเป็นอิสระในการบริหารงานไดต้ามความตอ้งการโดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตก้าร
บงัคบับญัชาของบุคคลอ่ืนท าใหส้ามารถตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 
แหล่งเงินทุน 
                 เงินทุนท่ีผูป้ระกอบการน ามาใชเ้ร่ิมตน้ธุรกิจอาจจะมาจากส่วนของเจา้ของ หรือเงินทุนจากการก่อ
หน้ี ธุรกิจขนาดยอ่มตอ้งการเงินทุนระยะสั้นและเงินทุนระยะยาวหลายประเภท ควรตอ้งการเงินทุนระยะสั้ น 
ไดแ้ก่ เงินทุนหมุนเวยีน บญัชีลูกหน้ี และสินคา้คงเหลือส่วนความตอ้งการเงินทุนระยะยาวไดแ้ก่ท่ีดินอาคาร
เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช ้เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ แหล่งเงินทุนเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีใหธุ้รกิจกูย้มืเงินเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการทุกอยา่ง สถาบนัการเงินส่วนใหญ่มีความ เช่ียวชาญในการใหกู้ย้มืเงินเฉพาะความตอ้งการเพียง
สองอยา่งเท่านั้น แหล่งเงินทุนจากการก่อหนี้ : แหล่งเงินทุนจากการก่อหน้ีของผูป้ระกอบการธุรกิจ ขนาด
ยอ่มคือธนาคารพาณิชยผ์ูจ้  าหน่ายสินคา้ ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ บริษทัการเงิน บริษทัประกนัภยั และ
นกัลงทุนเอกชน 
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               1.  ธนาคารพาณชิย์  เป็นแหล่งเงินกูร้ะยะสั้นแหล่งหน่ึงท่ีใหกู้ย้มืเงินทุนระยะสั้นมากกวา่สถาบนั
การเงินประเภทอ่ืนๆ ทุกประเภทธนาคารพาณิชยม์กัจะไม่ใหธุ้รกิจกูย้มืเงินเพื่อน าไปใชใ้นการซ้ือทรัพยสิ์น
ถาวรท่ีมีอายกุารใชง้านเป็นเวลานาน เช่น อาคารและท่ีดิ น แต่ธนาคารมกัจะใหธุ้รกิจกูย้มืเงินเพื่อน าไปซ้ือ
อุปกรณ์และสินคา้คงเหลือ   และธนาคารพาณิชยย์งัช่วยเหลือธุรกิจในการจดัหาเงินทุน   โดยใชบ้ญัชีลูกหน้ี 
          2.  ผู้จ าหน่ายสินค้า  เป็นแหล่งสินเช่ือระยะสั้นท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงของธุรกิจขนาดยอ่ม ผูท่ี้จ  าหน่าย
สินคา้ใหก้บัธุรกิจมกัจะใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เม่ือมีการซ้ือสินคา้ในระยะเวลาสั้นๆ  
          3.  ผู้ผลติและผู้จ าหน่ายอุปกรณ์  จะใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินเม่ือธุรกิจตอ้งการซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อจูงใจใหธุ้รกิจซ้ืออุปกรณ์ของตน เงินกูป้ระเภทน้ีจะอยูใ่นรูปของสัญญาการขายผอ่นช าระ  
          4.   โรงงานอุตสาหกรรม คือ สถาบนัการเงินท่ีช่วยธุรกิจจดัหาเงินโดยการบญัชีลูกหน้ีค ้าประกนั   หรือ
โรงงานอุตสาหกรรมอาจซ้ือหรือคิดลดบญัชีลูกหน้ีของธุรกิจ โดยมีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัธนาคารคือ กิจการ
จะรับผดิชอบบญัชีลูกหน้ีท่ีเรียกเก็บไม่ ได ้ในขณะเดียวกนัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีรับซ้ือบญัชีลูกหน้ีก็จะ
วเิคราะห์ความสามารถในการเรียกเก็บเงินของกิจการดว้ย 
          5.  บริษัทการเงิน จะซ้ือสัญญาการขายผอ่นช าระจากธุรกิจ เม่ือลูกคา้เซ็นสัญญาการขายผอ่นช าระกบั
ธุรกิจ ธุรกิจจะขายสัญญาน้ีใหแ้ก่บริษทัการเงิน และรับเงินเตม็ค่าของสัญญาบริษทัการเงินจะท าสัญญากบั
ผูป้ระกอบการ โดยมีเป้าการขายและการขายสัญญาผอ่นช าระกบับริษทัการเงินวา่ควรจะมียอดเงินจ านวน
เท่าไรต่อปีหรือต่องวด ซ่ึงเป็นวธีินิยมใชก้นัมากในการขายรถยนตแ์ละเคร่ืองใชข้นาดใหญ่ บริษทัการเงินจะ
ใหค้วามช่วยเหลือทางก ารเงินแก่ผูข้ายรถยนต ์เพื่อน าเงินไปซ้ือรถยนตม์าเก็บไว ้เม่ือกิจการขายรถยนตไ์ป
แลว้ บริษทัการเงินจะเรียกเก็บเงินผอ่นช าระพร้อมดอกเบ้ียจากผูซ้ื้อโดยตรง 
          6. บริษัทประกนัภัย  จะใหเ้งินกูร้ะยะยาวแก่ธุรกิจขนาดยอ่ม เพื่อน าไปซ้ือทรัพยสิ์นถาวรบริษทั
ประกนัภยัจะเก็บค่าเบ้ียประกนัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและน าเงินท่ีเก็บไดไ้ปลงทุนในหุน้พนัธบตัร และ
ใหธุ้รกิจกูย้มื บริษทัประกนัภยัถูกควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐบาลและประเภทของเงินกูท่ี้จะใหธุ้รกิจกูย้มื
ได ้จะถูกควบคุมใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตเพื่อปกป้องผลประโยชน์ผูถื้อกรมธรรม ์บริษั ทประกนัภยัมกัจะให้
เงินกูก้บัธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีหลกัประกนัเป็นมูลค่าสูงเพื่อเป็นการประกนัการช าระคืนเงินกู ้
          7.    นักลงทุนเอกชน เงินออกของประชาชนเป็นแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดยอ่ม ธุรกิจจะกูย้มืเงินท่ี
มีระยะเวลาช าระคืนระหวา่ง 1- 5 ปี นกัลงทุนเอกชนมักจะเป็นบุคคลท่ีเตม็ใจเส่ียงน าเงินไปลงทุนในธุรกิจ 
เพื่อใหไ้ดรั้บดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียของเงินออกและพนัธบตัร 
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งานบริการ 
 การบริการ คือ การใหค้วามช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น  
การบริการท่ีดี ผูรั้บบริการก็จะไดรั้บความประทบัใจ และช่ืนชมองคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิงหน่ึงอนัเป็นผลดีกบั
องคก์รของเรา  เบ้ืองหลงัความส าเร็จเกือบทุกงาน มกัพบวา่งานบริการเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนงานดา้นต่าง 
ๆ เช่น งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการวชิาการ เป็นตน้ ดงันั้น ถา้บริการดี ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ ซ่ึง
การบริการถือเป็นหนา้เป็นตาขององคก์ร ภาพลกัษณ์ขององคก์รก็จะดีไปดว้ย  
 
เทคนิคการให้บริการ 
พนักงาน....นักบริการอย่างแท้จริง 
 วธีิสร้างนกับริการมืออาชีพองคก์รตอ้งสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติับุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม จากนั้น จึงพฒันาเทคนิคการบริการใหก้บับุคลากร ซ่ึงในแต่ละเร่ือง  
 มีรายละเอียด ดงัน้ี   

 คุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการ ส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการควรมีเป็นอนัดบัแรกคือความเป็นคนท่ีรักในงาน
บริการ เพราะคนท่ีรักในงานบริการจะมีความเขา้ใจและใหค้วามส าคญั 
ต่อผูรั้บบริการ มีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือผูรั้บบริการยิม้แยม้แจ่มใสและเอาใจใส่ 
นอกจากน้ี พนกังานท่ีใหบ้ริการควรเป็นผูรู้้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ดว้ย     

 บุคลิกภาพทั้งลกัษณะการแต่งกายท่ีแลดูสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึงอากปักิริยาท่ีแสดงออก เช่น การ
ยิม้ การหวัเราะ การแสดงท่าทางประกอบการพดู ส่ิงเหล่าน้ี 
ควรเป็นไปโดยธรรมชาติ    

 เทคนิคการใหบ้ริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสนทนาเพราะการสนทนาเป็นส่ือกลางระหวา่ง
ผูรั้บบริการกบัผูใ้หบ้ริการการสนทนาใหผู้รั้บบริการเกิดความประทบัใจ มีวธีิการ 
ง่ายๆ ดงัน้ี   
             1. สร้างความเป็นกนัเอง เพื่อใหผู้รั้บบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็นมิตรโดยอาจแสดงออก
ทางสีหนา้ แววตา กิริยาท่าทางหรือน ้าเสียงท่ีสุภาพ มีหางเสียง อาทิเช่น ขอประทานโทษครับ(ค่ะ) มีอะไรให้
ผม(ดิฉนั)ช่วยประสานงานไดบ้า้งครับ(ค่ะ) กรุณารอสักครู่นะครับ(ค่ะ) เป็นตน้ การพดูจาตอ้งชดัเจน ง่ายต่อ
การเขา้ใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผูรั้บบริการไม่รู้เร่ือง   
            2. เนน้การฟังเป็นหลกั คือ ผูใ้หบ้ริการควรตั้งใจฟังดว้ยความอดทนขณะท่ีผูรั้บบริการพดูไม่ควร
แสดงอาการท่ีไม่พอใจออกมาสบตากบัผูรั้บบริการเป็นระยะพร้อมกิริยาตอบรับ    
            3. ทวนค าพดู เพื่อแสดงใหผู้รั้บบริการทราบวา่ผูใ้หบ้ริการก าลงัตั้งใจฟังในเร่ืองท่ีผูรั้บบริการพดูอยู่   
 
การสร้างความประทบัใจในงานบริการ 
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ความคาดหวงัโดยทัว่ไปของผูรั้บบริการก็ไดแ้ก่ การตอ้นรับท่ีอบอุ่น ใหค้วามสนใจและความเอาใจ
ใส่ พดูสุภาพไพเราะ ซ่ึงจะท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่เขามีความส าคญั เป็นผลใหเ้ขาเกิดความพอใจ แต่การท่ี
จะท าใหเ้กิดความประทบัใจไดน้ั้นตอ้งท าใหถึ้งขั้นท่ีผูรั้บบริการเกิดปีติยนิดี  นัน่คือตอ้งใหบ้ริการท่ีบรรลุ
ความคาดหวงัและเหนือความคาดหวงัข้ึนไปอีก การปฏิบติัตนของผูใ้หบ้ริการดว้ยไมตรีต่อผูรั้บบริการ และ
ความประทบัใจจากการตอ้นรับของเรายอ่มจะเป็นผลใหเ้ขามาใชบ้ริการของเราอีก แลว้ตวัเราและองคก์าร
ของเราก็ยอ่มจะประสบความกา้วหนา้ เราสามารถเติมไมตรีเขา้ไปในทุกงานท่ีท า เร่ิมตั้งแต่การรักการมี
ไมตรีต่อผูรั้บบริการ กล่าวง่าย ๆ ก็คือวา่ “ตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา” และใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการ 

ทุกวนัเม่ือเรามาถึงท่ีท างาน เราควรทิ้งปัญหาและเร่ืองราวส่วนตวัไวภ้ายนอก แลว้มุ่งท างานท่ีเรา
รับผดิชอบใหดี้ท่ีสุด พร้อมท่ีจะช่วยเหลือส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ นอกเหนือจากงานของเราเพื่อแสดงวา่เราเอาใจใส่
ผูรั้บบริการของเราอยา่งตั้งใจ เราสามารถแสดงไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานของเราไดเ้ช่นกนั ความมีอธัย าศยั
ไมตรีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดง่้าย บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรอาจเกิดข้ึนไดเ้พียงรอยยิม้ท่ีเร่ิมจากตวัเราก่อน  

 ความมีอธัยาศยัไมตรี เป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการใหบ้ริการ เพราะความมีอธัยาศยัไมตรีจะท าให้
ผูรั้บบริการรู้สึกอบอุ่นและประทบัใจ ผูรั้บบริการทุกคนท่ีมาใชบ้ริการของเราเขาตอ้งการใหเ้ราแสดงออก
ดงัต่อไปน้ี 

1. บริการท่ีมีไมตรีจิต  หมายถึงการใหบ้ริการท่ีดีบวกกบัอะไรอีกเล็ก ๆ นอ้ย ๆ องคป์ระกอบอ่ืน 
ๆ ก็มีความส าคญัเช่นกนั แต่บริการท่ีมีอธัยาศยัไมตรีจิตจะท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกอบอุ่น และประทบัใจท่ี
ไดรั้บการตอ้นรับอยา่งมีอธัยาศยั 

2. ยิม้ เป็นส่ิงจ าเป็นอนัดบัแรกในการทกัทายบุคคล เพราะจะท าใหเ้ขารู้สึกอบอุ่นใจและในค าพดู
ท่ีเราทกัทาย เราสามารถใชน้ ้าเสียงและท่วงท านองท่ีเป็นธรรมชาติใหผู้รั้บบริการรู้สึกพอใจท่ีมาใชบ้ริการ
ของเรา 

3. ค าพดูท่ีวเิศษ คือ ค าพดูเหล่าน้ี “ขอบคุณค่ะ” “ดิฉนัเสียใจ” “ขอโทษค่ะ” “มีอะไรใหดิ้ฉนัช่วย
ไหมค่ะ” ช่ือของผูรั้บบริการเป็นค าวเิศษเช่นกนัเม่ือคุณใช้ 

4. ใหค้วามช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิตท่ีจะท าใหเ้ขาอบอุ่นใจหมายความวา่ เราจะตอ้งเรียนรู้
ปฏิกิริยาของผูอ่ื้น ตวัอยา่งเช่น ถา้เรารู้วา่ผูรั้บบริการเป็นคนแปลกหนา้ เราจะตอ้งเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษต่อ
ความตอ้งการช่วยเหลือในเร่ืองงานท่ีมาติดต่อ สถานท่ีและค าแนะน าอ่ืน ๆ เป็นตน้  

5. ถา้หากเราใส่ “ยิม้” ลงไปในน ้าเสียง หมายความถึงการพดูดว้ยน ้าเสียงท่ีมีไมตรีจิตและพร้อมท่ี
จะใหค้วามช่วยเหลือ อยา่งไรก็ตามเราควรหลีกเล่ียงท่ีจะใหส้ัญญาถา้เราไม่แน่ใจวา่เราจะท าได ้

6. พนกังานทุกคนสามารถแสดงความมีอธัยาศยั ในการท างานของตนเองใหดี้ท่ีสุดไม่วา่พนกังาน
ผูน้ั้นจะตอ้งติดต่อกบัผูรั้บบริการโดยตรงหรือไม่  

7. เราควรท่ีจะช่วยเหลือผูรั้บบริการ แมว้า่เราเองสามารถช่วยไดเ้พียงเล็กนอ้ยในปัญหานั้นแต่เรา
อาจขอใหค้นอ่ืนช่วยได ้แต่อยา่งไรก็ตามอยา่พยายามปัดความผดิใหพ้น้ตวัเอง ควรจะยอมรับอยา่งอ่อนนอ้ม
และด าเนินการบางอยา่งเพื่อแกไ้ขความผดิพลาดนั้น 
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8. เราควรจะตอ้งมีอธัยาศยัไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานของเราดว้ยทุกคนจะท างานร่วมกนัไดดี้กวา่ ถา้
ทุนคนมีไมตรีจิตต่อกนั ผูรั้บบริการจะสังเกตเห็นไดช้ดัวา่บรรยากาศในการท างาน โดยส่วนรวมมีอธัยาศยั
ไมตรีต่อกนัไม่ใช่เฉพาะท่ีเห็นไดจ้ากคนใดคนหน่ึง 

9. ผูรั้บบริการมีเหตุผลหลายอยา่งท่ีมาท าการติดต่อกบัองคก์รของเราแต่ส่ิงหน่ึงท่ีผูรั้บบริการ
คาดหวงัเสมอวา่จะไดรั้บการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น และมีไมตรีจิตจากพนกังาน ถา้เราใหก้ารตอ้นรับเช่นนั้น
ผูรั้บบริการก็จะมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์รของเรา โดยส่วนรวมและเกิดความไวว้างใจตามมาดว้ยความพอใจ
ในท่ีสุด 
 
ลกัษณะเฉพาะของงานบริการ 

งานบริการมีลกัษณะเฉพาะ  ดงัต่อไปน้ี 
1. ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ  กจ็ะเกิดความรู้สึกในทันที 
งานบริการเป็นงานใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก  ดงันั้นเม่ือผูรั้บบริการไดรั้บการ

สนองตอบตรงตามความตอ้งการก็จะแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีดี  แต่ในทางกลบักนัถา้ไม่ไดรั้บความพอใจก็
จะเกิดความรู้สึกในทางท่ีไม่ดีต่อผูใ้หบ้ริการและองคก์รท่ีใหบ้ริการในทนัทีเช่นกนั 

2. ผลของการบริการเกิดขึน้ได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว 
งานบริการเร่ิมตน้และด าเนินการไดใ้นทุกขณะ  ทั้งในตอนตน้  ท่ามกลาง  และในตอนทา้ย  เพราะไม่

มีขอ้จ ากดัวา่จะตอ้งใหบ้ริการเฉพาะในเวลาหน่ึงเวลาใด 
3. ผลของบริการเช่ือมโยงไปถึงคนและองค์กร 
งานบริการสร้างความรู้ในทนัทีท่ีไดรั้บบริการจึงสามารถแปรเปล่ียนเป็นผลจากการใหบ้ริการไดท้ั้ง

ในแง่ดีและไม่ดี  อาจจะแปรผลจากการใหบ้ริการไดท้ั้งในแง่ดีและไม่ดี   
4.  ผิดพลาดแล้วชดเชยด้วยส่ิงอ่ืนกเ็พียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ 
การบริการท่ีผดิพลาดบกพร่องไม่สามารถจะเปล่ียนความรู้สึกของผูรั้บบริการใหก้ลบัมาดีได ้ 

นอกจากเป็นการลดความพอใจท่ีเกิดข้ึนไดน้อ้ยลง 
5.  สร้างทัศนคติต่อบุคคล  องค์กรและองค์การได้อย่างมาก 
การบริการสามารถจะสร้างความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ  ท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริการหรือองคก์รอยา่งมากมายไม่

มีขีดจ ากดัข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการใหบ้ริการท่ีมีมากนอ้ยเพียงใดส าคญัมากนอ้ยเท่าใด 
6.  สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรและองค์การเป็นเวลานาน 
การบริการทั้งท่ีดีและไม่ดีจะติดอยูใ่นความทรงจ าของผูบ้ริการอยูต่ลอดไป  แมเ้ม่ือมีการปรับปรุง

แกไ้ขบริการใหดี้ข้ึนมากแลว้  แต่ภาพเก่าท่ีไม่ดียงัคงหลงเหลืออยูก่วา่ท่ีจะลา้งภาพลกัษณ์ท่ีอปัลกัษณ์ไดต้อ้ง
ใชเ้วลานั้นเป็นสิบ ๆ ปี 
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7.  หากเกิดการบกพร่องจะเห็นได้ชัด 
บริการเป็นส่ิงท่ีไวต่อการรับรู้  เม่ือมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดไม่สมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่องก็จะปรากฏใหเ้ห็น

ไดใ้นทนัทีทนัใด  จึงตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองบริการใหม้าก  
8.  ต้องการคนเป็นส่วนส าคัญในการสร้างบริการท่ีดี  
บริการจะดีหรือไม่ดีมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัผูใ้หบ้ริการ  ถา้ไดค้นดีมีจิตส านึกในการใหบ้ริการดี  มี

ทศันคติต่อการใหบ้ริการดีและไดรั้บการปลูกฝังนิสัยในการใหบ้ริการและฝึกฝนตนเองมาดี  ก็จะท าใหเ้กิด
การบริการท่ีเป็นเลิศ  ในทางกลบักนัถา้ไดค้นไม่ดีมาเป็นผูท้  างานใหบ้ริการก็จะเท่ากบัผดิพลาดตั้ งแต่ตน้
แลว้จะหวงัใหเ้กิดบริการท่ีดีคงเป็นไปไดย้าก 

9.  คนเป็นตัวแปรท่ีส าคัญในการสร้างและท าลายงานบริการ 
บริการท่ีผดิพลาดบกพร่อง  น าความเสียหายมากสู่องคก์รจะพบวา่ส่วนใหญ่เกิดจากคน  องคก์รหลาย

แหล่งเคยไดรั้บช่ือเสียงยกยอ่งวา่ใหบ้ริการดี  แต่พอเปล่ียนทีมงานท่ีให้บริการก็มีเสียงสะทอ้นวา่ใหบ้ริการ
ดว้ยคุณภาพหรือใหบ้ริการไม่ดีดงัเดิม  และอาจถึงขั้นท าใหเ้สียผูรั้บบริการเดิมไปก็ได้ 

 
1. การปฏิบัติในการให้บริการ 

ทางกาย  ตอ้งดูแลสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรงสดช่ืนดว้ยอาการกระปร้ีกระเปร่า  ไม่ง่วงเหงา
หาวนอน  เซ่ืองซึม  มีลกัษณะทะมดัทะแมง  กระฉบักระเฉง  กระชุ่มกระชวน  หนา้ตาสดใส      หวผีม
เรียบร้อย ไม่ปล่อยผมรุงรัง  หรือหวัยุง่เป็นกระเซิง  การแต่งกายเรียบร้อย  ยิม้  ไหว ้ หรือทกัทายเหมาะสม  
กิริยาสุภาพ  เป็นคุณสมบติัขั้นพื้นฐาน  นอกจากนั้นตอ้งวางตวัเป็นมิตร  เปิดเผย  จริงใจ  สนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการอยา่งกระตือรือร้น  แสดงความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ  

ทางวาจา ตอ้งใชถ้อ้ยค าชวนฟัง  น ้าเสียงไพเราะชดัเจน  พดูมีหางเสียง  มีค  าขานรับ
เหมาะสม  กล่าวตอ้นรับและสอบถามวา่จะใหช่้วยบริการอยา่งไร  พดูแต่นอ้ยฟังใหม้าก  ไม่พดูแทรก  ไม่
กล่าวค าต าหนิ  อาจพดูทวนย  ้าส่ิงท่ีมีผูม้าติดต่อตอ้งการใหเ้ขาฟังเพื่อความเขา้ใจตรงกนั  พดูใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ  ไม่พดูมากจนเกินจริง  พดูเพื่อความสบายใจของผูรั้บบริการ  และใชถ้อ้ยค า
เหมาะสม 

ทางใจ  ตอ้งท าจิตใจใหเ้บิกบานแจ่มใส  ยนิดีท่ีจะตอ้นรับ ไม่รู้สึกขุ่นเคืองท่ีจะต้องรับหนา้  
หรือพบปะกบัคนแปลกหนา้ท่ีไม่คุน้เคยกนัมาก่อน  แต่มาเรียกร้องตอ้งการนัน่ ตอ้งการน่ี  ไม่ปล่อยใหจิ้ตใจ
หม่นหมอง  ใจลอยขาดสมาธิในการท างาน  เศร้าซึม  เบ่ือหน่ายหรือเซ็ง 
 

2. ข้อควรค านึงเกีย่วกบัการบริการ 
การใหบ้ริการเป็นงานท่ีล่อแหลม ท าดีก็เสมอตวัผดิพลาดก็ไดรั้บค าต าหนิจึงเป็นงานท่ีตอ้งการความ

รับผดิชอบสูง และมีจิตใจหนกัแน่น ผูซ่ึ้งท างานบริการแลว้เกิดผดิพลาด บางคนก็เสียอกเสียใจ ตีอกชกหวั 
ฟูมฟายน ้าตา แต่กลบักนั  ผูซ่ึ้งไม่มีความรับผดิชอบมกักล่าวโทษผูอ่ื้นป้ายความผดิใหค้นต่าง ๆ แมแ้ต่ผูม้า
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รับบริการ เป็นเร่ืองการหาแพะรับบาปหรือหาเหตุผลมากล่าวอา้งต่าง ๆ นานาใหพ้น้ไปจากความรับผดิชอบ
ของตน วธีิการใหบ้ริการอนัจะท าใหผู้รั้บบริการพอใจ จะตอ้งรู้ความคาดหวงัของเขา และปฏิบติัตามความ
คาดหวงัเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ทั้งน้ียอ่มไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ เพราะการปฏิบติัดว้ยกาย วาจา ใจ ต่อคนต่าง ๆ ให้
สามารถสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการแต่ละประเภท ทุกระดบัยอ่มมีความยากล าบาก  การท่ีจะ
ใหบ้ริการเป็นท่ีพอใจของทุก ๆ คนดูจะเป็นเร่ืองเป็นไปไม่ได ้ แต่ก็ไม่พน้วสิัยท่ีจะท าใหค้นส่วนใหญ่พึง
พอใจ  หากเรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการอยู่เสมอ 

  
3.  ข้อควรระวงัในการให้บริการ 
1. ไม่สนใจความต้องการของผู้รับบริการ 

การใหบ้ริการในทุกกรณีจะตอ้งแสดงวา่ผูรั้บบริการมีความส าคญั  จึงตอ้งระวงัไม่แสดงกิริยาท่ี
เพิกเฉยไม่สนใจผูรั้บบริการอยา่งจริงจงั   

2. ให้บริการขาดตกบกพร่อง 
เป็นส่ิงท่ีตอ้งย  ้าเตือนอยูเ่สมอวา่  การใหบ้ริการจะขาดตกบกพร่องไม่ไดเ้ลย  เพราะเม่ือเกิดข้ึน

แลว้จะท าลายงานบริการในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีดีอยูแ่ลว้ใหเ้กิดผลเสียหายตามไปดว้ย 
3. ด าเนินการล่าช้า 

เป็นลกัษณ์ท่ีไม่ดีอยา่งยิง่ เพราะความล่าชา้ไม่ตรงเวลา ท าความเสียหายใหผู้รั้บบริการได้ 
4. ใช้กิริยา  วาจา  ไม่เหมาะสม 

การใหบ้ริการสามารถจะรู้สึกไดจ้ากกิริยาท่าทาง  การใชค้  าพดูและน ้าเสียง ผูใ้หบ้ริการอาจไม่มี
ความตั้งใจจะแสดงกิริยาต่อผูรั้บบริการในทางท่ีไม่ดี  แต่อยูใ่นอารมณ์ท่ีขุ่นมวั  และไม่ควบคุมอารมณ์ของ
ตนจึงแสดงออกดว้ยท่าทีและค าพดูท่ีท าใหเ้สียความรู้สึกต่อผูรั้บบริการ 

 
5. ท าให้ผู้รับบริการผิดหวงั 

บริการท่ีท าใหผู้รั้บบริการผดิหวงัมีไดใ้นหลายกรณีนบัแต่การตอ้นรับท่ีเยน็ชาหรือการพดู
โทรศพัทท่ี์ไม่เหมาะสม  การใหบ้ริการอยา่งไม่เตม็ใจ  ไม่ใส่ใจในการใหบ้ริการ  การบริการผดิพลาดท า
ความเสียหายใหแ้ก่ผูรั้บบริการ   
 

โดยสรุปจะเห็นไดว้า่ การใหค้วามส าคญักบัการใหบ้ริการนั้นมีความส าคญัมาก ซ่ึงส่วนหน่ึง
ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูรั้บบริการ และผูใ้หบ้ริการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีใจในการใหบ้ริการเป็นส าคญั ซ่ึง
ทุกองคก์รของมหาวทิยาลยัทกัษิณไม่สามารถหลีกเล่ียงการใหบ้ริการได ้ 
ดงันั้นผูใ้หบ้ริการคือพนกังานผูใ้หบ้ริการทุก ๆ ดา้น ไม่วา่จะใหข้อ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ การ
ตอ้นรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผูม้าติดต่อทุกประเภท เป็นตน้ ตอ้งเขา้ใจและตระหนกัถึง
ความส าคญัของการใหบ้ริการเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและความประทบัใจกบัผูรั้บบริการทุกคน  และ
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ทา้ยสุด ผูใ้หบ้ริการเป็นกลไกส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งพฒันาบุคลิกภาพและทศันคติท่ีดีโดยเฉพาะการมีจิตส านึก
ในการรักการใหบ้ริการ เพื่อการพฒันาองคก์รอยา่งสมบูรณ์แบบ 
องค์กรเป็นเยีย่ม...บริการเป็นยอด 
 องคก์รมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยพฒันางานดา้นบริการเป็นอยา่งมากเพราะองคก์รถือเป็นแกนหลกัใน
การก าหนดแนวทางการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ ของผูรั้บบริการและเทคนิคการพฒันา
ระบบงานขององคก์รใหเ้กิดความสะดวกสบายต่อผูใ้ชบ้ริการ มีดงัน้ี   

 จดัระบบการท างานใหเ้กิดความคล่องตวั องคก์รควรปรับลดขั้นตอนท่ียุง่ยากใหง่้ายข้ึน เพื่อสร้าง
การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว    

 จดัท าล าดบัขั้นตอนการใหบ้ริการองคก์รควรจดัท าขั้นตอนการบริการใหง่้ายและไม่ซบัซอ้นเพื่อ
เป็นแนวทางใหผู้รั้บบริการสามารถท าตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่สับสน    

 เรียนรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการผา่นช่องทางต่างๆ  เช่น ตูรั้บความคิดเห็น การสอบถามพดูคุย
จากค าต าหนิติเตียนและค าชมเชยต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงงานบริการในคร้ังต่อไป    

 ฝึกอบรมพนกังานใหเ้กิดทกัษะการบริการท่ีดีเพื่อน าไปปรับใชก้บัส่วนงานท่ีตนปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่ 
 
การตัดผม  
เป็นหน่ึงในวชิาเสริมสวย ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจของเสริมสวยเลยทีเดียว โดยแบ่งการตดัผมออกเป็น 2 แบบ คือ 
ตดัผมหญิง และ ตดัผมชาย ผมหญิงส่วนใหญ่จะเนน้การตดัผมดว้ย กรรไกร และมีดโกน ส่วนผมชายหรือ
บาร์เบอร์นั้น จะตดัผมดว้ย ปัตตาเล่ียน และกรรไกร  หลกัการตดัผมมีมากมาย แบ่งออกเป็นหลายแขนง ซ่ึง
แตกต่างกนัออกไป  เช่นการตดัผมแบบมาตรฐานซ่ึงมีหลกัการตามต าราท่ีเรียนกนัมา นอกจากนั้น ยงัมี
หลกัการตดัผมเฉพาะของแต่ละสถาบนั ท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี เช่น พีวอต พอยต ์, วดีลั แซสซูน และ โทน่ี 
แอนด ์กาย ฯลฯ  แต่ไม่วา่สถาบนัใด จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีแตกต่าง ก็ตอ้งยดึหลกัเดียวกนั คือ ผมท่ีตดั
จะตอ้งมี ระดบัชั้นผม (เลเยอร์-Layer) หรือ ความหนาบางของเน้ือผม (เทก็ซ์เจอร์-Texture)  ซ่ึงส่วนมาก
ผูเ้รียนมกัจะเกิดความสับสน ขาดความเขา้ใจ ในหลกัพื้นฐาน ท าใหเ้ม่ือไปศึกษาแนวการตดัผมของแต่ละ
สถาบนัแลว้ จะขาดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ไม่สามารถมองภาพรวม หรือผลท่ีไดจ้ากการตดัอยา่งถูกตอ้ง  
หลกัการตดัผมคร้ังน้ี จึงน าเอารายละเอียดของผลท่ีไดจ้ากการตดัมาท าความเขา้ใจกบัผูท่ี้ก าลงัศึกษา เพื่อให้
เขา้ใจผลของการตดัผมมากยิง่ข้ึน 
 
การยกองศา 
หลกัการยกองศานั้น ถูกน ามาใชเ้พื่ออา้งอิง และน ามาเป็นแนวการสอนแก่ผูเ้รียนเสริมสวยในวชิาตดั
ซอย  และไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก แต่กระนั้น  ผูเ้รียนก็ยงัขาดความเขา้ใจ เน่ืองจากไม่สามารถมอง
ภาพรวมของผลท่ีจะตดัออกมาไดอ้ยา่งละเอียด เราจึงน าแนวทางน้ีมาอธิบายดว้ยภาพ เพื่อความเขา้ใจท่ีดี  
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การยกองศานั้น หลายคนจะสับสนวา่ เอาอะไรเป็นเกณฑ ์และแนวองศานั้นอยูท่ี่ไหน เพราะรูปศีรษะของ
คนเรานั้นเป็นทรงกลม ไม่ใช่แนวตั้งหรือแนวราบ ซ่ึงท่ีถูกแลว้นั้นเราตอ้งมองรูปศีรษะออกมาเป็น 2 มิติ คือ 
แนวตั้ง และแนวนอน เพื่อท่ีจะใชเ้กณฑใ์นการยกองศาไดถู้กตอ้งนัน่เอง  
การยกองศาตัดในแนวตั้ง - แนวนอน  
การยกองศาตดัผมในแนวตั้ง คือ การเอาแนวรูปศีรษะดา้นขา้ง เช่น ขา้งใบหู ดา้นหลงัศีรษะ หรือทา้ยทอย 
เป็นเกณฑ์  ส่วนการยกองศาในแนวนอน คือการเอาแนวรูปศีรษะ ดา้นบนสุดเป็นเกณฑ์   เม่ือไดแ้นวแลว้ ก็
อยูท่ี่การดึงผมใหไ้ปตามแนวองศา โดยจะเป็นแนวองศาออกได ้12 ระดบั ดว้ยกนัคือ 
180 องศา 
165 องศา 
150 องศา 
135 องศา 
120 องศา 
90 องศา 
75 องศา 
60 องศา 
45 องศา 
30 องศา 
15 องศา 
0 องศา 
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การยกองศาตัดผมแนวนอน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

   

การยกองศาตัดผมแนวตั้ง 
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แต่ท่ีนิยมเอาหลกัมาใชม้ากท่ีสุด นั้นคือ 180 องศา , 90 องศา , 135 องศา , 0 องศา และ 45 องศา  
ซ่ึงเม่ือมีการเรียนขั้นพื้นฐานในการตดัซอย ผูส้อนจะสอนหลกัการตดัซอยผมออกเป็นทรงต่างๆ ท่ีเป็น
มาตรฐาน เช่น ทรงเสย , ฟาร่าห์ , บอ๊บ , บอ๊บสไลด ์, บอ๊บทุย , มอส เป็นตน้ 
หากเอาทรงต่างๆมาเทียบหลกัในการตดัแบบยกองศาแบบคร่าวๆ เราก็สามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย เช่น 
ทรงเสย จะยดึหลกัการตดัแบบยกองศา ดว้ยการยกองศา 180 เพื่อเป็นหลกัในการตดัทรงเสย  
หรือทรงบอ๊บสไลด ์จะใชห้ลกัการยกองศาตดัท่ี 135  การตดัผมทรงฟาร่าห์ ใชห้ลกัการยกองศาตดัท่ี 90 
องศา และ ทรงมอส หรือทรงบอ๊บนกัเรียนใชห้ลกัการตดัยกองศาท่ี 0 องศา เป็นตน้ 
ส่วนจะมีการพลิกแพลง เปล่ียนทรงไปมากนอ้ย อยูท่ี่แนวคิด ไอเดีย การสร้างสรรครู์ปทรง หรือประยกุตใ์ห้
เขา้กบัรูปหนา้ รูปกระโหลกศีรษะของลูกคา้ เน่ืองจากสรีระของแต่ละคนแตกต่างกนัไป  
ซ่ึงโดยทัว่ไปเราสามารถแบ่งรูปทรงของศีรษะไดต้ามเผา่พนัธ์ุ เช่น ชนแอฟริกนั มีรูปศีรษะทา้ยทอยทุยกวา่
ใคร รองลงมาคือ ชนคอเคเช่ียน หรือชนชาติยโุรป อเมริกา ส่วนชาวเอเซีย รวมทั้งคนไทยนั้นกระโหลก
ศีรษะดา้นทา้ยทอย จะมีความทุยนอ้ยกวา่ชนชาติอ่ืน 
ดงันั้นเม่ือตอ้งตดัซอยผม จึงตอ้งเนน้สร้างความทุยใหศี้รษะของลูกคา้ท่ีเป็นเอเซียมากกวา่ ลูกคา้ท่ีเป็นแอฟริ
กนั หรือยโุรป เช่นเดียวกนั หลกัในการตดัยกองศา ยงัเป็นการก าหนดรูปทรง ขอบทรงของผมไดด้ว้ย 
หากเราตอ้งการมีพื้นฐานการตดัซอยผมท่ีดี เขา้ใจหลกัการยกองศาท่ีถูกตอ้ง เราก็จะท าความเขา้ใจกบั
รูปแบบการตดัซอยของช่างเสริมสวยท่ีเก่งๆไดง่้าย และสามารถน าเอาเทคนิคต่างๆของเขามาใชไ้ดอ้ยา่ง
หลากหลาย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งยดึหรือเลียนแบบเทคนิคของเขามาทั้งหมด 
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บทที ่3  
วธีิการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน 
          โครงการพฒันาศกัยภาพทางการตลาด กรณีศึกษา ร้าน ร้านรุ่งบาร์เบอร์ บา้นเลขท่ี 52 หมู่ 4 ต าบลตน้
เปา อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  50220  เป็นการพฒันาศกัยภาพทางการตลาดโดยมุ่งเนน้การ
วเิคราะห์สภาพทางธุรกิจ ดา้นปัญหา อุปสรรค ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด โดยมี
ระบบวธีิการด าเนินงานตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
สถานทีด่ าเนินการ 

1.  ร้านรุ่งบาร์เบอร์ บา้นเลขท่ี 52 หมู่ 4 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  50220 
2.  โรงเรียนพายพัเทคโนโลยแีละบริหารธุรกิจ หลกักิโลเมตรท่ี  4  ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ ้  
      ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 50210 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.   การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ( Gathering Secondary Information) ขอ้มูลทุติยภูมิประกอบไป
ดว้ย ข่าวสารท่ีมีอยูแ่ลว้ในบางแห่งท่ีเคยมีผูเ้ก็บรวบรวมไวเ้พื่อการอ่ืน โดยไดสื้บคน้ขอ้มูลใน
หอ้งสมุดและขอ้มูลทางส่ืออินเตอร์เน็ต อาทิเช่น หนงัสือการหาขอ้มูลทางการตลาด หนงัสือการ
โฆษณา หนงัสือการจดัแสดงสินคา้ หนงัสือเร่ืองหลั กการตลาด ขอ้มูลหลกัการออกแบบส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  (Gathering Primary Information) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมเองเพื่อ
จุดมุ่งหมายเฉพาะขอ้มูลดา้นปัญหาของร้านและปัญหาในการบริหาร ขอ้มูลดา้นยอดขาย ซ่ึงขอ้มูล
ปฐมภูมิเหล่าน้ีไดจ้ากการติดต่อเจา้ ของกิจการ โดยการสอบถามและสัมภาษณ์ คุณรุ่งทริพ ์ยะจา
ร้านรุ่งบาร์เบอร์ บา้นเลขท่ี 52 หมู่ 4 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  50220 ใน
ภายหลงัไดมี้การสัมภาษณ์ทางโทรศพัทเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

 
เคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
          เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเป็นการสัมภาษณ์ส่วนตวั(PersonalInterviewing) 
แบบสัมภาษณ์เด่ียว (Individual Interviewing) โดยมีการจดบนัทึกขอ้มูลและปัญหาต่างๆ และบนัทึกส่ิงท่ี
ตอ้งแกไ้ขและพฒันาเป็นภาพถ่าย 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การพฒันาคร้ังน้ี คณะผู ้ จดัท าไดท้  าการพฒันาไดว้เิคราะห์ขอ้มูลในเชิงคุณภาพ โดยท าการรวบรวม
ขอ้มูลไปพร้อมๆ กบัการศึกษาทฤษฎีและงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพต่างๆ จากการด าเนินงานโดย
ใชก้ารวเิคราะห์ตามการพฒันาตามกระบวนการดา้นการพฒันาดา้นศกัยภาพทางการตลาดและวเิคราะห์
สภาพธุรกิจของร้านร้านรุ่งบาร์เบอร์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการจดั Display การส่งเสริมการตลาด จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส ร้านรุ่งบาร์เบอร์ บา้นเลขท่ี 52 หมู่ 4 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  50220  
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บทที ่4 
  ผลของการด าเนินงาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การพฒันาศกัยภาพทางการตลาด กรณีศึกษา : ร้านรุ่งบาร์เบอร์ ผูว้จิยัน าเสนอผลการศึกษาเป็น
ขั้นตอน ดงัน้ี 
           1. ศึกษาขอ้มูลร้านคา้ทั้งหมด 
           2. จดัท าป้ายหนา้ร้าน ป้ายไวนิล  แผน่พบั และตกแต่งภูมิทศัน์ทั้งหมด 
           3. จดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และด าเนินการประมวลผลขอ้มูล  
           4. ด าเนินการเปรียบเทียบยอดขาย 
           5. สรุปผลการจดัท าโครงการทั้งหมด    
      
การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ของร้านรุ่งบาร์เบอร์ ( SWOT  Analysis ) 
              จากกรณีศึกษา  ร้านรุ่งบาร์เบอร์     ประสบกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย   แต่  ร้านรุ่งบาร์
เบอร์  เน่ืองจากการตดัตกแต่งทรงผมของตวัเองนั้น มีความจ าเป็นกบัทุกคน  ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งวเิคราะห์
จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threat) หรือท่ีเรียกวา่ SWOT 
Analysis เพื่อใหเ้ห็นถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของ       ไส้อัว่สมุนไพรป้ารอด ต าบลสันผเีส้ือ  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
Strength   จุดแข็ง 

1. เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว ท าใหส้ามารถจดัการไดง่้าย 
2. ผูใ้หบ้ริการมีความช านาญในการตดัผมมาเป็นเวลายาวนาน 
3. การบริการมีราคาท่ีถูกกวา่คู่แข่งขนัทางการตลาด 
4. สถานท่ีใหบ้ริการ เป็นพื้นท่ีของตนเอง ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการเช่าท่ี 
5. มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตท่ีทนัสมยั 

 
Weakness   จุดอ่อน 

        1.   ใหบ้ริการตดัผมแก่ลูกคา้ผูช้ายเท่านั้น 
        2.   ขาดการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
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Opportunity   โอกาส 

         1.   รัฐบาลมีการสนบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และผลกัดนัการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชน 
         2.   มีท าเลท่ีตั้งภายในชุมชนท าใหมี้ลูกคา้บริการเป็นจ านวนมาก 
 
Threat    อุปสรรค 

          1.  ปัจจุบนัมีร้านใหบ้ริการประเภทเดียวกนัเกิดข้ึนจ านวนมาก 
          2.  สภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน  อาจส่งผลกระทบต่อลูกคา้ 
               จากการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ร้านรุ่ง
บาร์เบอร์ ยงัมีจุดแขง็ และโอกาสท่ีพอจะแข่งขนัในตลาดได ้แต่ขณะเดียวกนัก็มีจุด อ่อนท่ีส าคญั นัน่คือ 
ขาดการพฒันาส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และอุปสรรคท่ีมีผูป้ระกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัจ านวนมาก
ท าใหเ้กิดการแข่งขนัทางธุรกิจสูง  
การวเิคราะห์การก าหนดเป้าหมายทางการตลาด     STP 
( S ) – Segmentation ความต้องการของผู้บริโภคในการแบ่งส่วนการตลาดในกลุ่มใหญ่ ๆ  กจ็ะมีดังนี ้
 - กลุ่มลูกค้าคนทัว่ไป     เพศชายอายตุั้งแต่ 7ปีถึง 45ปีข้ึนไป   
( T ) -  Targeting 
 เป็นเป้าหมายหลกัในการก าหนดเป้าหมายส าหรับพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีทางกิจการมีความตอ้งการ
คือกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป หรือกลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งคนไทยและต่างประเทศ 
 
(P)   - Positioning     การก าหนดต าแหน่งการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
                                                                                   

ร้านเจได บาร์เบอร์ 

ร้านรุ่งบาร์เบอร์ 

ราคา ( สูง ) 

ราคา (ต ่า) 

คุณภาพสูง คุณภาพต า่ 

ร้านนิด บาร์เบอร์ 
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ผลติภัณฑ์ ( Product ) 

      1.   การบริการตดัผมผูช้าย 

 

ราคา  ( Price ) 

      1. ผูใ้หญ่ 20ปีถึง 45ปีข้ึนไป 40 บาท 

      2. เด็กโต 15ปีข้ึนไป 30 บาท 

      3. เด็กเล็ก 7ปีข้ึนไป 20 บาท 

4.  บริการเสริม สระ 20 บาท , ยอ้มผม 60 บาท 
 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 ช่องทางการจัดจ าหน่ายของร้านรุ่งบาร์เบอร์ 
 ช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านรุ่งบาร์เบอร์ มีการบริการดงัน้ี 

            
            
            
        

การส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) 
         1. มีการท าโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์( ป้ายไวนิล ) 
         
การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ( 4C’S) 
ลกูค้า (Consumer) 

          กลุ่มลูกค้าคนทัว่ไป     เพศชายอายตุั้งแต่ 7ปีถึง 45ปีข้ึนไป   
ตน้ทุน (Cost ) 
ผูใ้หญ่อาย ุ20 ปี ถึง 45 ปี ข้ึนไป      ตน้ทุนอยูท่ี่ 30 บาท 
เด็กโต 15 ปี ข้ึนไป                          ตน้ทุนอยูท่ี่ 20 บาท 
เด็กเล็ก 7 ปี ข้ึนไป                           ตน้ทุนอยูท่ี่ 15 บาท 
บริการเสริม สระ                             ตน้ทุนอยูท่ี่ 15 บาท 
                     ยอ้มผม                       ตน้ทุนอยูท่ี่ 50 บาท 
 

ร้านรุ่งบาร์เบอร์ ลกูค้า 
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ความสะดวก (Convenience) 

          มีพื้นท่ีในการรองรับใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดน้ัง่รอการใชบ้ริการตดัผมโดยการมีนิตยสาร
หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ และมีบริการน ้าด่ืมสะอาดใหบ้ริการจากทางร้านอีกดว้ย  

การติดต่อส่ือสาร (Communication) 

          มีการด าเนินการติดต่อส่ือสารโดยใชส่ื้อโฆษณา (ไวนิล) เพื่อสร้างความจดจ าใหก้บัลูกคา้ 

การวเิคราะห์วงจรชีวติผลิตภณัฑ ์(Product life cycle) 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการอภิปราย 
                  จากการอภิปรายโครงการน้ีประสบความส าเร็จในการพฒันาดา้นต่าง ๆ โดยคณะผูจ้ดัท าได้
ประสบการณ์ในดา้นการคิดวเิคราะห์  การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง การลงพื้นท่ีและส ารวจขอ้มูลความพึ ง
พอใจของผูป้ระ กอบการและ ลูกคา้  รวมทั้งไดน้ าขอ้เสนอแนะมาพฒันาโครงการใหต้รงตามความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค              การพฒันาศกัยภาพทางการตลาดกรณีศึกษาร้านรุ้งบาร์เบอร์ท่ีจดัท า
ข้ึนเพื่อส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย    โดยผา่นส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
ท่ีมีความเป็นสากล ซ่ึงส่งผลใหกิ้จการมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดท าโครงการ 

1. ท าส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม้ากข้ึน 
2. มีการจดัตกแต่งภูมิทศัน์ของร้านเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้มากข้ึน 
3. ท าส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เพื่อใหร้้านรุ่งบาร์เบอร์ 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ 
              1. พฒันาดา้นบุคลากร โดยเนน้บุคลากรท่ีมีความช านาญดา้นการตดัผม ซ่ึงจะเป็นมรดกสืบทอด
ต่อไปอีกยาวนาน รัฐควรท่ีจะบรรจุหลกัสูตรการใหบ้ริการการตดัผมในโรงเรียนตั้งแต่ระดบัมธัยมจนถึง
มหาวทิยาลยั 

2. พฒันาดา้นเทคโนโลย ีใชว้ชิาการสมยัใหม่เพื่อเพิ่มการบริการท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนโดยคงคุณภาพเหมือนเดิมและทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

3. พฒันารูปแบบการใหบ้ริการ โดยเนน้การบริการตดัผมทรงแปลกใหม่ท่ีเหมาะกบัรสนิยม ของ
ลูกคา้ตามยคุตามสมยัอยา่งต่อเน่ือง  

ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการท าโครงการ 

1.  มีประสบการในการจดัภูมิทศัน์ของร้าน 

2.  ไดท้กัษะการวางแผนการปฏิบติังานจริง 

3.   สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งการด าเนินงาน 

4.    ไดมี้ทกัษะในการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัอยา่งมีความสุข 



37 
 

   

 


