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การพัฒนาศักยภาพทางการตลาด กรณีศึกษา: ร้ านรุ่ งบาร์ เบอร์

นายสุวชิ า ชุมพูชัย
นายสิทธิโชค บัวใจ
นายภูสิทธิ์ เชาวเลขา

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
โรงเรี ยนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
ปี การศึกษา 2554
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและสาระสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากไม่วา่ หญิงหรื อชาย ต่างให้ความสาคัญ เกี่ยวกับความสวย ความงามที่อยู่
บนศีร ษะ นั้นก็คือผมของผูบ้ ริ โภค ที่ ผูบ้ ริ โภคพยายามคิดทรงผมและดัด แปลง ทรงผมทาให้ดูอ่อนเยาว์
เพราะในการประกอบอาชีพในปัจจุบนั ต้องมีบุคลิกภาพที่ ดูดีอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะความงามและบุคลิกภาพที่
มีเป็ นจานวนมากทัว่ ทั้งโลก โดยเฉพาะงานบริ การที่ตอ้ งพูดคุย กับผูบ้ ริ โภค ตลอดเวลา เพื่อภาพพจน์ขอ
บริ ษทั และของตนเอง ฉะนั้นการจัดทรงผมหรื อ การทาทรงผมใหม่ ๆ จะทาให้ตนเองมีบุคลิกภาพที่ดี อยู่
ตลอดเวลา และจะทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกดีกบั การให้บริ การและมารยาทต่อการบริ การนั้น ๆ
โรงเรี ยนพายัพเทคโนโลยีและบริ หารธุ รกิจเล็งเห็นคุณค่า ความสามารถและสมรรถนะ
นักศึกษา ทางโรงเรี ยนจึงเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ผา่ นการปฏิบตั ิเพื่อให้เกิด
โดยผ่านการ เรี ยนรู้ในวิชาโครงการ

ของ

ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

(Project) เพื่อตรงตามเป้ าหมายที่โรงเรี ยนได้ต้ งั ไว้ “คิดเป็ น เน้ น

ปฏิบัติ จัดการได้ ” และนาความรู ้ที่ได้เรี ยนมาบูรณาการ เพื่อให้เป็ นประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่ งจะเป็ นการจุด
ประกายให้นกั ศึกษาได้เห็นและสามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆได้อยูต่ ลอดเวล า อันจะส่ งผลให้นกั ศึกษา
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนและ
ประสิ ทธิภาพอีกด้วย ปรัชญาของโรงเรี ยนคือ

การประกอบอาชีพได้อย่างเป็ นจริ ง และมี
“บูรณาการทางการศึกษา

วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพือ่ ชีวติ ”
ดังนั้น นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจ โรงเรี ยนพายัพเทคโนโลยีและบริ หารธุ รกิจระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี ที่ 3 จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาศักยภาพด้า นการตลาดโดยทาการพัฒนา ร้าน
รุ่ งบาร์ เบอร์ ซึ่ งเป็ นร้านตัดผมเหตุผลที่ตอ้ งการไ ปพัฒนาเนื่องมาจากทางร้านยังขาดการพัฒนาในส่ วนต่างๆ
ที่ยงั ไม่สมบูรณ์ท้ งั กระบวนการให้บริ การและรู ปลักษณ์ภายนอกของร้านคณะผูจ้ ดั ทาจึงเห็นความสาคัญ ของ
บุคลิกภาพของพนักงานและผูบ้ ริ โภคที่ชอบด้านความสวยความงามและไอเดี ยแปลกใหม่ที่รักในทรงผม
ของตนเองคณะผูจ้ ดั ทาของเราจึงจัดทาร้านตัดผม ที่จะตกแต่งบุค ลิกภาพของบุคคลให้ดูดียงิ่ ขึ้นและจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคดูอ่อนเยาว์พึงพอ ในทรงผมของตนเอง ซึ่ งผูค้ นส่ วนใหญ่ก็มีการจัดทรงผมและตัดทรงผมมานาน
แล้ว ตั้งแต่คนเราผมยาวก็รู้จกั ที่จะตัดผมสมัยแล้วสมัยเล่า และที่ผา่ นมาก็ได้มีการจัดทาทรงผมแปลก ๆ ใหม่
ๆ ขึ้นมาเป็ นจานวนมาก ฉะนั้นผูจ้ ดั ทาของเราจึงจะพัฒนาร้า ตัดผมให้ดูดีและน่าสนใจให้ผบู ้ ริ โภคมีความ
ต้องการที่อยากจะเข้ามาตัดผมที่ร้าน รุ ้งบาร์เบอร์ ผูจ้ ดั ทาของเราได้จดั ทาโดย จะเน้นการตัดผมตามราคา ตัด
เท่าไหร่ เสี ยเท่านั้น และมีการจัดทาทรงผมใหม่ ๆ ขึ้นมาตามยุคตามสมัย และตามกระแสอยูต่ ลอดเวลาทาให้
เป็ นที่ชื่นชอบของวัยรุ่ นไทยในปั จจุบนั และเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกด้วย
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วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อทาการพัฒนาภาพลักษณ์ของร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ ให้เป็ นที่สะดุดตาของผูบ้ ริ โภค
2. เพือ่ เพิ่มยอดขายให้กบั ร้านรุ่ งบาร์เบอร์ ให้มียอดขายเพิ่มขึ้น
3. ทาสื่ อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผบู้ ริ โภครู้จกั ร้ านรุ่ งบาร์ เบอร์ อย่างแพร่ หลาย

ขอบเขตของโครงการ
1. พัฒนาภาพลักษณ์บริ เวณร้านให้ดูดีมากขึ้นเช่นทาความสะอาดร้าน จัดมุมร้านใหม่ เป็ นต้น
2. พัฒนาในส่ วนที่เริ่ มชารุ ดหรื อเสี ยหายไปของร้าน เพื่อผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การจะได้ประทับใจ และ
กลับมาใช้บริ การอีกในครั้งต่อๆไป
3. พัฒนาในเรื่ องการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คือ จัดทาป้ ายไวนิล ทาป้ ายราคาค่าบริ การตัดผม
เพื่อให้ร้านมีความโดดเด่นมากยิง่ ขึ้น
4. พัฒนาในเรื่ องยอดขายของร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ ให้มียอดขายที่เพิม่ ขึ้น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิงานจริ งที่มีค วามจาเป็ นในการนาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
2. ร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
3. รู ้จกั กับการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้ นเพื่อหาวิธีแก้ไขปั ญหานั้น
4. ร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ มีภาพลักษณ์ที่ดูดีและเป็ นที่สะดุดตาของผูบ้ ริ โภค
5. ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม การจัดสรรหน้าที่ในการทางาน เพื่อให้ร้านนั้นออกมาบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนือ้ หา
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จะทาการศึกษาถึงข้อมูลทัว่ ไปของร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ โดยศึกษาการดาเนินงาน
และสภาพทางกิจการ รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนของ ร้านรุ่ งบาร์ เบอร์
2. ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ศึกษาเฉพาะกิจการ ร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 4 ต้นเปา อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 50220
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3. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือประชากรในพื้นที่ใกล้เคียงบริ เวณ ร้านรุ่ งบาร์ เบอร์
4. ขอบเขตเวลาการวิจัย
เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน สิ้ นสุ ด ณ เดือนมกราคม
แผนการปฎิบัติงานมีดังนี้
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
การดาเนินการ

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย

ธ.ค

ม.ค

54

54

55

54

54

54

54

1. ศึกษาข้อมูลของร้าน รุ่ ง บาร์ เบอร์
2. นาเสนอการจัดทา Proposal ของโครงการ
3. แก้ไข Proposal ของโครงการ
4. ส่ งรายละเอียดการจัดทา Proposal ของ
โครงการฉบับสมบูรณ์
5. ทาการพัฒนาโครงการร้าน รุ่ ง บาร์ เบอร์
6. ทาการเก็บยอดขายของร้าน รุ่ ง บาร์ เบอร์
7. จัดทาเอกสารประกอบโครงการฉบับสมบูร ณ์
8. นาเสนอการจัดทาโครงการฉบับสมบูรณ์
9. ส่ งเอกสารการจัดทาโครงการฉบับสมบูรณ์

วิธีดาเนินงาน
1 โครงการนี้เริ่ มปฏิบตั ิงานเมื่อ มิถุนายน 2554 สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงานเมื่อ มกราคม 2555
2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ศึกษาข้อมูลของร้าน รุ่ ง บาร์ เบอร์
2.2 นาเสนอการจัดทา Proposal ของโครงการ
2.3 แก้ไขการจัดทา Proposal ของโครงการ
2.4 ส่ งรายละเอียดการจัดทา Proposal ของโครงการ
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2.5 ทาการพัฒนาโครงการร้าน รุ่ ง บาร์ เบอร์
2.6 ทาการตรวจสอบและพัฒนาขายของร้าน รุ่ ง บาร์ เบอร์
2.7 จัดทาเอกสารประกอบโครงการฉบับสมบูรณ์
2.8 นาเสนอการจัดทาโครงการฉบับสมบูรณ์
2.9 ส่ งเอกสารการจัดทาโครงการฉบับสมบูรณ์
งบประมาณ
รายละเอียดและค่ าใช้ จ่ายวัสดุ

จานวนหน่ วย

จานวนเงิน (บาท)

1. โปสเตอร์ทรงผม

7

175

2. ป้ ายราคา

1

150

3. ป้ ายไวนิล

1

120

4. สี TOA(กระป๋ องเล็ก)

2

600

5. ค่าจัดทารู ปเล่มและอุปกรณ์

300

ในการนาเสนอ
รวม

1,345
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ความหมายของการตลาด
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริ กา ได้ให้คาจากัดของคาว่า"Marketing"ไว้ดงั นี้
การตลาด คือ การกระทากิจกรรมต่างๆ ในทางธุ รกิจที่มีผลให้เกิดการนาสิ นค้าหรื อบริ การจาก
ผูผ้ ลิตไปสู่ ผบู ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การนั้นๆ ให้ได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกัน ก็บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
กิจการ
องค์ ประกอบของการตลาด
1. มีสิ่งที่จะโอนเปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ คือ สิ นค้าหรื อบริ การ
2. มีตลาด คือ ผูช้ ้ือที่ตอ้ งการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
3. มีผขู้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ
4. มีการแลกเปลี่ยน
ตลาดตามความหมายของบุคคลทัว่ ไป
ตลาด หมายถึง สถานที่ ที่เป็ นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน สถานที่ผซู ้ ้ื อผูข้ ายจะไปตกลงซื้ อขาย
สิ นค้ากัน
ตลาดตามความหมายของนักธุรกิจหรือนักการตลาด
ตลาด คือ บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่มีความคิดที่จะซื้ อสิ นค้า มีอานาจซื้ อ และมีความเต็มใจที่จะ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ความสาคัญของการตลาด
การตลาดมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ และยกระดับความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ ใน
สังคม ทาให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็ นระบบในสังคมมนุษย์แต่ละคน สามารถประกอบ อาชีพที่ ตนเอง
ถนัดและได้ใช้ความรู ้ความสามารถของแต่ละบุคคลได้ อย่างเต็มกาลังความสามารถ และการตลาดมีบทบาท
อย่างใหญ่หลวงต่อความเจริ ญเติบโต และพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ ประเทศ เนื่องจากการตลาดเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เกิดการวิจยั และพัฒนาหาสิ่ งแปลกใหม่ มาสนองความ ต้องการของตลาดและสังคม ทาให้
ผูบ้ ริ โภคมีโอกาส เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการได้หลายทางและ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค จึงมีผลทาให้เกิด การจ้างงาน เกิดรายได้กบั แรงงาน และธุ รกิจ
ทาให้ประชาชน มีกาลังการซื้ อ และสามารถสนอง ความต้องการในการบริ โภค ซึ่งทาให้ มาตรฐาน การ
ครองชีพของบุคคล ในสังคมมีระดับสู งขึ้น และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ความสาคัญ ของการตลาดอาจกล่าว
ได้ดงั นี้
1. การตลาดเป็ นเครื่องมือทีท่ าให้ เกิดการแลกเปลีย่ น การดาเนินการตลาดของธุ รกิจจะทาให้
ผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภคเข้ามาใกล้กนั และสร้างความพึงพอใจ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคด้ วยการเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ตรงต่อ
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ความต้องการของผูบ้ ริ โภค จนทาให้เกิดการ แลกเปลี่ยนในระดับผูซ้ ้ื อและผูข้ ายเกิดความพึงพอใจ การตลาด
ยังไม่ได้เป็ นเพียง เครื่ องมือทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเท่านั้นแต่ยงั เป็ นเครื่ องมือที่สร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความซื่ อสัตย์ภกั ดีต่อผลิตภัณฑ์ ทาให้ผบู้ ริ โภคกลับมาใช้ หรื อซื่อ
ซ้ าเมื่อมี ความต้องการ
2. การตลาดเป็ นตัวเชื่ อมโยงความสั มพันธ์ ระหว่ างเจ้ าของผลิตภัณฑ์ กบั ผู้บริโภค การดาเนินการ
ทางการตลาดทาให้ผเู้ ป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองและสร้างความ พึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้
ด้วยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ สถานภาพ ของผูบ้ ริ โภคด้วยการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในปริ มาณ ในเวลา ในสถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ ในราคา ที่ผบู ้ ริ โภคมีกาลังการซื้ อ และโอน
ความเป็ นเจ้าของได้ การเชื่อมโยงค วามสัมพันธ์ระหว่าง ผูเ้ ป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์กบั ผูบ้ ริ โภค นอกจากจะ
ดาเนินการในหน้าทางการตลาด ให้เกิดการเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ในเรื่ องดังกล่าว สิ่ งที่สาคัญจะต้องกระทา
อีกประการหนึ่งก็คือ การสร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในกิจกรรมดังกล่าว
3. การตลาดเป็ นตัวผลักดันให้ มีการพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ ด้วยแนวคิด ของการตลาด ใน
การมุ่งสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค และรับผิดชอบต่อสังคม ผลักดันให้ผลิต
ต้องพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ ให้ตรงต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภ ค ตลอดจนจูง
ใจผูบ้ ริ โภคด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ และการตลาดระบบการตลาดเสรี ซึ่ งมีการแข่งขันกัน
มากในการสร้าง ความพึงพอใจ และจูงใจผูบ้ ริ โภค จึงยิง่ เป็ นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุ ง ผลิตภัณฑ์
เพื่อการแข่งขัน ในตลาดเสรี
4. การตลาดเป็ นกลไกในการเสริมสร้ างระบบเศรษฐกิจ ด้วยการก่อให้เกิดการบริ โภคและการ
พึ่งพากันอย่างเป็ นระบบมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ การสร้างความต้องการและ
การสนองความต้องการในการบริ โภค ผลิตภัณฑ์ทาให้เกิดการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ คือเกิดการจ้าง
งาน เกิ ดรายได้ เกิดการบริ โภค และเกิดการใช้แรงงาน ซึ่ งจะมีการพึ่งพากันและเชื่อมโยงไหลเวียน
ตามลาดับอย่างเป็ นระบบ ผลจะทาให้การดารงชีวติ ของมนุษยชาติในสังคมอยูใ่ นระดับที่มีการกินดีอยูด่ ี มี
ความเป็ นอยู่ อย่างเป็ นสุ ขโดยทัว่ กัน ความสาคัญของการตลาดอาจจาแนกให้ เห็นชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยพิจารณา
จากการตลาดมีความสาคัญ ต่ อสั งคมและบุคคลดังนี้
1. ยกระดับมาตรฐานความเป็ นอยูข่ องบุคคลในสังคมให้สูงขึ้น
2. ทาให้พฤติกรรม อุปนิสัย ความเชื่อ ค่านิยมและลักษณะการดารงชีพของบุคคล ในสังคม
เปลี่ยนไป
3. เกิดอาชีพต่าง ๆ แก่บุคคลในสังคมเพิ่มมากขึ้น นอกจากความสาคัญต่ อบุคคลและสั งคม
แล้ว การตลาดยังมีความสาคัญต่ อระบบ เศรษฐกิจโดยตรงดังนี้
1. ช่วยให้รายได้ประชากรสู งขึ้น
2. ทาให้เกิดการหมุนเวียนของปั จจัยการผลิต
3. ช่วยสร้างความต้องการในสิ นค้าและบริ การ
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4. ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเศรษฐกิจ
5. ให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ
ประโยชน์ ของกิจกรรมทางการตลาด
1. อรรถประโยชน์ ด้านรู ปแบบ (Form Utility) จะเกิดขึ้นจากการผลิตโดยตรง และการ เข้ามาช่วย
เสริ มโดยการค้นหาถึงความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยให้ขอ้ มูลแก่ผลฝ่ ายผลิต
2. อรรถประโยชน์ ด้านสถานที่ (Place Utility) การตลาดช่วยอานวย ความสะดวก ด้านสถานที่ เพราะ
เป็ นกิจกรรมที่นาผลิตภัณฑ์ไปสู่ สถานที่ที่ลูกค้าเป้ าหมายอยู่
3. อรรถประโยชน์ ด้านเวลา (Time Utility) การตลาดช่วยสร้างอรรถประโยชน์ ด้านเวลาให้กบั ลูกค้า
โดยมีสินค้าพร้อมในเวลาที่ลูกค้าต้องการ
4. อรรถประโยชน์ ด้านความเป็ นเจ้ าของ (Possession Utility) การตลาดช่วยสร้างความ พึงพอใจจาก
การ ได้เป็ นเจ้าของสิ นค้าต่าง ๆ โดยทาให้ผบู ้ ริ โภคมีโอกาส ได้ซ้ื อสิ นค้าและมี กรรมสิ ทธ์ในสิ นค้านั้น
5. อรรถประโยชน์ ในด้ านภาพลักษณ์ (Image Utility) ตลาดช่วยสร้างคุณค่าหรื อ ภาพลักษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์ในความรู ้สึกนึกคิดของบุคคล โดยอาศัยการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ การใช้การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
ส่ วนประสมการตลาด
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่ องมือหรื อปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่
ธุ รกิจต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้า เป้ าหมาย หรื อเ พื่อ
กระตุน้ ให้ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเกิดความต้องการสิ นค้าและบริ การของตน ประกอบด้วยส่ วนประกอบ
4
ประการ หรื อ 4P’s คือ
1. ผลิตภัณฑ์(Product)
2. ราคา (Price)
3. สถานที่จาหน่าย (Place)
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
กลยุทธ์ ส่วนประกอบการตลาด (Marketing mix strategy)
ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง กลุ่มเครื่ องมือการตลาดซึ่ งธุ รกิจใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้ าหมายเครื่ องมือการตลาด 4 ประการ ได่แก่
1. กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภั ณฑ์หมายถึง สิ่ งที่นาเสนอกับการตลาดเพื่อความสนใจ
(attention) ความอยากได้ (Acquisition) การใช้ (Using) หรื อการบริ โภค (Consumption) ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ นักการตลาดจึงกาหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ดา้ นต่างๆคือ
- ขนาดรู ปร่ างลักษณะ และคุณสมบัติอะไรบ้างที่ผลิตภัณฑ์ควรมี
- ลักษณะการบริ การที่สาคัญของผูบ้ ริ โภคคืออะไร
- การรับประกันและโปรแกรมการให้บริ การอะไรบ้างที่ควรจัดให้
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกอบที่เกี่ยวข้องคืออะไร
2. กลยุทธ์ ด้านราคา (Price strategy) ราคาหมายถึง สิ่ ง ที่บุคคลจ่ายสาหลับสิ่ งที่ได้มา ซึ่ งแสดงถึง
ในรู ปของเงิน นักการตลาดต้องตัดสิ นใจในราคา ลักษณะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภค มูลค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าต้องมากกว่าต้นทุน (Cost) หรื อราคา (Price) ผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซื้ อก็ต่อเมื่อ มูลค่ามากกว่าราคาสิ นค้า
3. กลยุทธ์ การจัดจาหน่ าย (Place or distribution strategy) การจัดจาหน่าย หมายถึงการเลือก
และการใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญทางการตลาด ประกอบด้วย คนกลาง บริ ษทั ขนส่ ง และบริ ษทั เก็บรักษาสิ นค้า ดังนี้
โดยสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา สถานที่ ควา มเป็ นเจ้าของ ที่เพื่อให้เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ หรื อจาก
องค์กรไปยังตลาด กาจัดจาหน่ายได้รับ อิทธิ พลจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคดังนี้
- ความจาเป็ นของบริ ษทั ที่จะทาการควบคุมกิจกรรมต่าง
- ลักษณะโครงสร้างการจัดจาหน่าย เพื่อการค้าปลีก อะไรบ้างที่ควรใช้ในการเสนอขาย ผลิตภัณฑ์
4. กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion strategy) การส่ งเสริ มการตลาดหมายถึง การติดต่อ
ระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อ ได้แก่
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การขายโดยพนักงานขาย
- การส่ งเสริ มการขาย
- การตลาดทางตรง
การโฆษณา (Advertising) คือ การเสนอขายสิ นค้า บริ การ หรื อความคิดโดยการใช้สื่อ เพื่อให้
เข้าถึงลูกค้าจานวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ ว สื่ อโฆษณาที่สาคัญประกอบด้วย โทรทัศน์ วิทยุหนังสื อพิมพ์
นิตยสารป้ ายโฆษณา
ประเภทของการโฆษณา
1. จัดตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย (By Target Audience) แบ่ งออกได้ ดังนี้
1.1 การโฆษณาที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค (Consumer Advertising)
1.2 การโฆษณาที่มุ่งสู่ หน่วยธุ รกิจ (Business Advertising)
2. จัดตามประเภทอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ (By Geographic)
2.1 การโฆษณาที่มุ่งต่างประเทศ (International Advertising)
2.2 การโฆษณาระดับชาติ (National Advertising)
2.3 การโฆษณาในเขตใดเขตหนึ่ง (Regional Advertising)
2.4 การโฆษณาระดับท้องถิ่น (Local Advertising)
-

3. จัดตามประเภทสื่ อ (By Medium)
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3.1 ทางโทรทัศน์
3.2 ทางวิทยุ
3.3 ทางนิตยสาร
3.4 โดยใช้จดหมายตรง
3.5 นอกสถานที่
4. จัดตามประเภทเนือ้ หา หรือ จุดมุ่งหมาย (By Content or Purpose)
4.1 การโฆษณาผลิตภัณฑ์กบั การโฆษณาสถาบัน
4.2 การโฆษณาเพื่อหวังผลทางการค้ากับการโฆษณาที่ไม่หวังผลทางการค้า
4.3 การโฆษณาให้เกิดกระทากับการโฆษณาให้เกิดการรับรู้
การประชาสั มพันธ์
หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผน โดยกิจการหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ให้เกิดกับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง วิธีการประชาสัมพันธ์ที่นิยมใช้มีดงั นี้
1. การใช้สิ่งพิมพ์ (Publication)
2. การใช้เหตุการณ์พิเศษ (Events)
3. การให้ข่าว (News)
4. การกล่าวสุ นทรพจน์ (Speeches)
การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion)
หมายถึง การจูงใจโดยเสนอคุณค่าพิเศษแก่ผบู ้ ริ โภค คนกลาง หรื อ หน่วยการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ในทันที นอกเหนือจากกิจกรรมที่ทาอยูเ่ ป็ นประจา
1. การส่ งเสริมการขายทีม่ ่ ุงสู่ ผ้ บู ริโภค (Consumer Promotion)
1.1 การแจกคูปอง (Coupons)
1.2 การลดราคา (Price Off)
1.3 การรับประกันให้เงินคืน (Refund)
1.4 การคืนเงิน (Rebates)
1.5 การให้ของแถม (Premiums)
1.6 การแจกตัวอย่างสิ นค้า (Sampling)
1.7 การจัดแสดงสิ นค้า ณ จุดซื้ อ (Point of Purchase Display)
2. การส่ งเสริมการขายทีม่ ่ ุงสู่ คนกลาง (Trade or Dealer Promotion)
2.1 ข้อตกลงการค้า (Trade deals)
2.2 ส่ วนลด (Discount)
2.3 ส่ วนยอมให้ (Allowances)
2.4 การโฆษณาร่ วมกัน (Cooperative Advertising)
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2.5 การแถมตัวอย่างแก่คนกลาง (Dealer Free Goods)
2.6 การแข่งขันทางการขาย (Sales Contest
3. การส่ งเสริมการขายทีม่ ่ ุงสู่ พนักงานขาย (Sales Forces Promotion)
3.1 การแข่งขันทางการขาย (Sales Contest)
3.2 การฝึ กอบรมการขาย (Sales Training)
3.3 การมอบอุปกรณ์ช่วยขาย (Selling Aids)
3.4 การกาหนดโควต้าการขาย (Sales Quota)
3.5 การให้สิ่งจูงใจจากการหาลูกค้าใหม่ (New Customer Incentives)
การขายโดยใช้ พนักงานขาย (Personal Selling)
เป็ นการติดต่อสื่ อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่างผูข้ ายและลูกค้าที่คาดหวัง " การขายโดยใช้
พนักงานขาย ถือเป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) โดยเน้นในการใช้
ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานขายทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของกิจการได้
เป็ นการตลาดที่เน้นการสื่ อสารทางตรงระหว่างผูข้ ายกับลูกค้า เป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อ
ลูกค้าและกระตุน้ ให้เกิดความต้องการและตัดสิ นใจซื้ อ โดยปั จจุบนั พนักงานขายจะต้องมีความสามารถรอบ
ด้าน ทั้งในการจูงใจให้ลูกค้าสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ และสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้กบั ลูกค้าได้
การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
เป็ นการติดต่อสื่ อสารส่ วนตัว ระหว่าง นักการตลาด และกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้การส่ งจดหมายตรง
โทรศัพท์ หรื อวิธีการอื่นๆ ผ่านสื่ ออย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างร่ วมกัน โดยนักการตลาดสามารถวัดผล
การตอบสนองจากผูบ้ ริ โภคได้
รู ปแบบของสื่ อทีใ่ ช้ ในการตลาดทางตรง แบ่ งได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ
การใช้ สื่อโดยตรง เพื่อติดต่อกับกลุ่มเป้ าหมายที่คดั เลือกแล้ว และคาดว่ ามีแนวโน้มที่จะต้องการ
สิ นค้าและบริ การ โดยมากจะได้รับการตอบกลับสู งเช่น ไปรษณี ย ์ โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์
การใช้ สื่อมวลชน เพื่อสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายจานวนมาก สร้างฐานข้อมูลลูกค้าให้มากขึ้น เช่น
วิทยุกระจายเสี ยง สื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์
SWOT Analysis
1. ความหมายของ SWOT Analysis SWOT Analysis เป็ นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรื อ
หน่วยงานในปั จจุบนั เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรื อสิ่ งที่อาจเป็ นปั ญหาสาคัญในการดาเนินงานสู่
สภาพที่ตอ้ งการในอนาคต
SWOT เป็ นตัวย่อทีม่ ีความหมายดังนี้
1. Strengths - จุดแข็งหรื อข้อได้เปรี ยบ
2. Weaknesses - จุดอ่อนหรื อข้อเสี ยเปรี ยบ
3. Opportunities - โอกาสที่จะดาเนินการได้
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4. Threats - อุปสรรค ข้อจากัด หรื อปั จจัยที่คุกคามการดาเนินงานขององค์การ
หลักการสาคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรี ยกได้วา่ เป็ นการวิเคราะห์
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง
(รู้เรา) รู้จกั
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส -อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กร ซึ่ งจะช่วยให้ผบู ้ ริ หารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้ง
สิ่ งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่
มีต่อองค์กรธุ รกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้จะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับ
องค์กรที่เหมาะสมต่อไป
2. ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ SWOTวิเคราะห์ SWOT เป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้วา่ มีอิทธิ พลต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็ นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้ าหมาย
ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็ นคุณลัก ษณะภายใน ที่อาจจะทาลายผลการดาเนินงานโอกาสทางแวดล้อม
จะเป็ นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้ าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะ
เป็ นสถานการณ์ที่ขดั ขวางการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็ นแนวทาง
ในการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
3. ขั้นตอน / วิธีการดาเนินการทา SWOT Analysisการวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของ
ปั จจัยที่กว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ทาให้มีขอ้ มูล
ในการกาหนด
ทิศทางหรื อเป้ าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อม และสามารถกาหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรื อลดจุดอ่อนของ
องค์กรให้มีนอ้ ยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ท้ งั สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก องค์กร โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์ กรการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร ทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็ง
และจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูล
เพื่อ การบริ หารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิงาน บรรยากาศในการ
ทางานและทรัพยากรในการบริ หาร(คน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
ขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ดว้ ย - จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็ น
กาวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผูท้ ี่อยูภ่ ายในองค์กรนั้นเองว่าปั จจัยใดภายในองค์กรที่เป็ นข้อ
ได้เปรี ยบหรื อจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรดารงไว้เพื่อการ
เสริ มสร้างความเข็มแข็งขององค์กร - จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็ นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
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จากมุมมองของผูท้ ี่อยูภ่ ายในจากมุมมองของผูท้ ี่อยูภ่ ายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปั จจัยภายในองค์กรที่เป็ นจุด
ด้อย ข้อเสี ยเปรี ยบขององค์กรที่ควรปรับปรุ งให้ดีข้ ึนหรื อขจัดให้หมดไป อันจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
3.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น
สามารถค้นหาโอกาส และอุปสรรคทางการดาเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทาเศรษฐกิจ
นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู ้หนังสื อของ
ประชาชนการตั้งถิ่นฐานและการอพยพของ ประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม
ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระร าชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาคณะรัฐมนตรี
และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่จะ
ประสิ ทธิภาพในการผลิตและให้บริ การ - โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็ นการวิเคราะห์วา่
ปั จจัยภายนอกองค์กร ปั จจัยใดที่สามารถส่ งผล กระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนินการ
ขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริ มสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ้น
ได้ - อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็ นการวิเคราะห์วา่ ปั จจัยภายนอกองค์กรปั จจัยใดที่สามารถ
ส่ งผล กระทบในระดั บมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งองค์กรจาต้อง
หลีกเลี่ยง หรื อปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่ งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้
3.3 ระบุสถานการณ์ จากการประเมินสภาพแวดล้ อมเมื่อได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาสอุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นาจุดแข็ง- จุดอ่อนภายในมาเปรี ยบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอก
เพื่อดูวา่ องค์กร กาลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น องค์กรควรจะทาอย่างไร
โดยทัว่ ไป ในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กร จะอยูใ่ นสถานการณ์ 4 รู ปแบบดังนี้
3.3.1 สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์น้ ีเป็ นสถานการณ์ที่พ่ งึ ปรารถนาที่สุด
เนื่องจาก องค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผูบ้ ริ หารขององค์กรควรกาหนดกลยุทธ์
ในเชิงรุ ก
(Aggressive - Stratagy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูม่ าเสริ มสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิ ดมา
หาประโยชน์อย่างเต็มที่
3.3.2 สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่ อน-ภัยอุปสรรค)
สถานการณ์น้ ีเป็ นสถานการณ์ที่เลวร้าย
ที่สุด เนื่องจากองค์กรกาลังเผชิญกับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย ประการ ดังนั้น
ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรื อป้ องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรื อหลบหลีก
ภัยอุปสรรค ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้องค์กรเกิดความสู ญเสี ยที่นอ้ ยที่สุด
3.3.3 สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่ อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็ นข้อได้เปรี ยบด้าน
การแข่งขันอยูห่ ลายประการ แต่ติดขัดอยูต่ รงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็ นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น
ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว(Turnaround-Oriented Strategy) เพือ่ จัดหรื อแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้
พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิ ดให้

14

3.3.4 สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์น้ ีเกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อม
ไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน แต่ตวั องค์กรมีขอ้ ได้เปรี ยบที่เป็ นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้นแทนที่ จะรอ
จนกระทัง่ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรื อขยายขอบข่ายกิจการ
(diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆแทน
ข้ อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT มีดังนี้
1. ควรวิเคราะห์แยกแยะควรทาอย่างลึกซึ้ ง เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีความสาคัญจริ ง ๆ เป็ นสาเหตุหลัก ๆ
ของปั ญหาที่แท้จริ ง กล่าวคือ เป็ นปั จจัยที่มีประโยชน์ในการนาไปกาหนดเป็ นนโยบาย ตลอดจนสามารถ
นาไปกาหนดกลยุทธ์ ที่จะทาให้องค์การ /ชุมชนบรรลุเป้ าหมายที่เป็ นผลลัพธ์ข้ นั สุ ดท้าย (Result) ได้
จริ ง
2. การกาหนดปั จจัยต่าง ๆ ไม่ควรกาหนดของเขตของความหมายของปั จจัยต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
จุดอ่อน (W) หรื อ จุดแข็ง (S) หรื อ โอกาส (O) หรื อ อุปสรรค (T) ให้มีความหมายคาบเกี่ยวกัน จาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องตัดสิ นใจ และชี้ชดั ว่าปั จจัยที่กาหนดขึ้นมานั้ นเป็ นปั จจัยในกลุ่มใด ทั้งนี้เพราะปั จจัยที่อยูต่ ่างกลุ่ม
กัน ก็ตอ้ งสมควรที่จะนาไปกาหนดกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป

ปัจจัยภายใน /ปัจจัยภายนอก

S จุดแข็งภายในองค์กร

W จุดอ่อนภายในองค์กร

O โอกาสภายนอก

SO การนาข้อได้เปรี ยบของจุด
แข็ง ภายในและโอกาสภายนอก
มาใช้

WO การแก้ไขจุดอ่อนภายในโดย
พิจารณาจากโอกาสภายนอก ที่
เป็ นผลดีต่อองค์กร

T อุปสรรคภายนอก

ST การแก้ไขหรื อลดอุปสรรค
ภายนอกโดยนาจุดแข็งภายในมา
ใช้

WT การแก้ไขหรื อลดความ
เสี ยหาย ของธุ รกิจอันเกิดจาก
จุดอ่อนภายในองค์กรและ
อุปสรรคภายนอก

4. ข้ อดี – ข้ อเสี ย ของการทา SWOT Analysis ข้ อดี เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ถูกนามาใช้อย่าง
แพร่ หลายในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆทางธุ รกิจและการบริ หารเชิงกลยุทธ์เนื่องจากเป็ นเทคนิคที่เข้าใจ
ง่ายไม่ซบั ซ้อน ให้ความสะดวกเป็ นอย่างมากสาหรับผูท้ ี่นา SWOT มาใช้ และสามารถนาไประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ดา้ นต่างๆ มากมาย เช่น - การตัดสิ นใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลายๆ ทาง - การกาหนดความสาคัญ
ก่อนหลังของเหตุการณ์ - การบริ หารความเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น - การวิเคราะห์และแก้ปัญหาใน
การดาเนินการ-การวิเคราะห์โครงการเริ่ มใหม่-การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทางานให้สูงขึ้น–การสร้างกระบวน
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การเรี ยนรู ้ใหม่ ฯลฯ ข้ อเสี ย ของการใช้ SWOTก็มีอยูไ่ ม่นอ้ ยเช่นกันเมื่อเปรี ยบเทียบกับประโยชน์และความ
หลากหลายในการประยุกต์ใช้งานเช่น โอกาสผิดพลาดเกิดจาก คุณภาพของข้อมูลที่นามาใช้วเิ คราะห์ทกั ษะ
ประสบการณ์และความเข้าใจในความรู ้พ้นื ฐานของเทคนิ ค SWOT ของผูว้ เิ คราะห์ -ต้องทบทวนSWOT เป็ น
ระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพว่า เหตุการณ์และปั จจัยต่างๆ ที่นามาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน ยังเหมือนเดิมหรื อมี
การเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรื อไม่ SMEs คือ Small and Medium Enterprises ซึ่ งพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยดูจากจานวนการจ้างงาน มูลค่าทรัพย์สินถาวร หรื อทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วตามจานวนที่กาหนด
ขนาดของกิจการ SMEs พิจารณาได้จากตัวชี้วดั ดังต่อไปนี้
1. จานวนการจ้ างงาน เป็ นดัชนีที่ประเทศต่าง ๆ นิยมใช้ แต่สาหรับประเทศไทย มีนโยบาย
ส่ งเสริ มธุ รกิจชุมชน ซึ่งอาจจะมีการจ้างงานถึง 500 – 1,000 คน แต่ยงั มีความอ่อนแอด้านการบริ หาร
จัดการและการเงิน ซึ่ งสมควรได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน จึงไม่ได้ใช้จานวนการจ้างงานเป็ นตัวจากัด
สิ ทธิ ที่วสิ าหกิจจะได้รับการสนับสนุน
2. ทุนจดทะเบียน มิได้สะท้อนถึงขนาดการลงทุนที่แท้จริ ง
เนื่องจากบางกิจการมีสินทรัพย์
ถาวรนับพันล้านบาท แต่มีทุนจดทะเบียนไม่ถึง 100 ล้านบาท
3. เงินลงทุน หมายถึง มูลค่าสิ นทรัพย์ถาวร รวมกับทุนหมุนเวียน
4. ยอดขาย เป็ นดัชนีที่มิได้สะท้อนขนาดของกิจการ เพราะธุ รกิจบางประเภท เช่น การเจียระไน
เพชร ที่แม้กิจการเล็กแต่มียอดขายสู งมาก โดยมีตน้ ทุนที่สูงและส่ วนต่างต่า
5. สิ นทรัพย์ถาวร พิจารณาจากมูลค่าสิ นทรัพย์ถาวรรวมค่าที่ดิน เพียงอย่างเดียวโดยกาหนดมูลค่า
ขั้นสู งของสิ นทรัพย์ถาวรสาหรับกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
ความหมายของธุรกิจ SMEs หรือ ธุรกิจขนาดย่ อม
ธุ รกิจ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมทางด้านการผลิ ต การจาหน่าย และการบริ การ
ธุ รกิจ SMEs หรื อ ธุ รกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุ รกิจที่เป็ นอิสระมีเอกชนเป็ นเจ้าของ ดาเนินการ
โดยเจ้าของเอง ไม่เป็ นเครื่ องมือของธุ รกิจใดไม่ตกอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของบุคคลหรื อธุ รกิจอื่น มีตน้ ทุนในการ
ดาเนินงานต่าและมีพนักงานจานวนไม่มาก
ความสาคัญของธุรกิจขนาดย่ อม
1. ธุ รกิจขนาดย่อมช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากธุ รกิจขนาดย่อมช่วยให้เกิด
การกระจายรายได้จากกลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิจไปสู่ กลุ่มคนต่าง ๆ ทาให้เกิดการจ้างงานและประชาชน มีรายได้
ซึ่งเป็ นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ ึน
2. ธุ รกิจขนาดย่อมเป็ นจุดเริ่ มต้นของธุ รกิจขนาดใหญ่ เพราะ ความเจริ ญก้าวหน้าของธุ รกิจขนาด
ย่อมทาให้ธุรกิจมัน่ คงมียอดการผลิตที่สูงขึ้น และมีการนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมาใช้ในการผลิตซึ่ ง สิ่ งเหล่านี้
เป็ นฐานไปสู่ ธุรกิจขนาดใหญ่
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3. ธุ รกิจขนาดย่อมเป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าใหม่ ๆ
เป็ นการรวมกลุ่มของบุคคลร่ วมกันคิดและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาสู่ ตลาด โดยที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ ยงต่อการลงทุน
ข้ อเปรียบเทียบระหว่ างธุรกิจขนาดย่ อมกับธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจขนาดย่ อม
ธุรกิจขนาดใหญ่
1. โดยทัว่ ไปเจ้าของมักจะเป็ นผูจ้ ดั การด้วย
1. โดยทัว่ ไปเจ้าของจะไม่บริ หารงานเอง มักจะ
จ้างผูท้ ี่มีความสามารถมาเป็ นผูจ้ ดั การ
2. ดาเนินงานอยูภ่ ายในท้องถิ่น หรื อมีสาขาแต่
2. ดาเนินงานอย่างกว้างขวาง อาจจะ
เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น
ครอบคลุมไปทัว่ ประเทศ
3. การจัดองค์งานเป็ นแบบง่ายๆ
3. มีการจัดองค์งานที่สลับซับซ้อน
4. ส่ วนใหญ่เป็ นกิจการเจ้าของคนเดียว
4. ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของบริ ษทั
5. เจ้าของกับลูกจ้างพนักงาน มีความสัมพันธ์
5. เจ้าของมักจะรู ้จกั ลูกจ้างพนักงานไม่ทวั่
กันอย่างใกล้ชิด
ทุกคน
6. มีความเสี่ ยงที่จะประสบความล้มเหลวได้มากกว่า
6. การเสี่ ยงต่อความล้มเหลวมีนอ้ ย
7. เจ้าของมักจะเป็ นผูบ้ ริ หารในด้านต่างๆ ใน
7. มีการแบ่งงานกันทา ผูท้ ี่มีความสามารถใน
ธุ รกิจเกือบทั้งหมด
ด้านไหนก็บริ หารงานหรื อทางานตามที่ตนถนัด
ลักษณะของธุรกิจ SMEs (ธุรกิจขนาดย่ อม)
1. โครงสร้างของธุ รกิจไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก การบริ หารธุ รกิจขนาดย่อมสามารถใช้
แรงงานครอบครัวมาช่วยในการผลิตสิ นค้าและบริ การ ทาให้ตน้ ทุนค่าแรงงานต่า
2. มีความคล่องตัวในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมทางธุ รกิจ เนื่องจากการดาเนินธุ รกิจ
ขนาดย่อมมีอิสระในการทางาน ทาให้สามารถตัดสิ นใจในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของธุ รกิจได้
ทันที
3. การเข้าถึงลูกค้าของธุ รกิจขนาดย่อมมักทาได้ดีกว่าธุ รกิจขนาดใหญ่ เพราะธุ รกิจขนาดย่อมจะมี
อยูใ่ นท้องถิ่นนั้น ๆ ทาให้สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ ว
4. ธุ รกิจขนาดย่อมใช้เงินลงทุนต่า แรงงานมีจานวนน้อย การดาเนินงานส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ หารจะเป็ น
ผูด้ าเนินการแต่เพียงผูเ้ ดียว หรื อ โดยกลุ่มผูบ้ ริ หารเพียงไม่กี่คน ทาให้ผบู ้ ริ หารมีแรงจูงใจในการดาเนินงาน
เนื่องจากผลกาไรที่ได้จะเป็ นของผูด้ าเนินการทั้งหมด
5. ยอดขายมีนอ้ ย เนื่องจากท้องถิ่นบางแห่งมีประชากรและอานาจซื้ อน้อย จนธุ รกิจขนาดใหญ่ไม่
สามารถเข้าไปดาเนินการได้ หรื อไม่ตอ้ งการเข้าไปแข่งขันกับธุ รกิจขนาดเล็ก เนื่องจากมียอดขายน้อย ตลาด
เหล่านี้จึงเป็ นตลาดของธุ รกิจขนาดย่อม
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6. ผูป้ ระกอบการมีแรงจูงใจสู ง ทาให้ทางานหนักและเสี ยสละ เพราะผลของการทางานหนักก็จะ
กลับเป็ นผลกาไรที่ตกมาถึงผูป้ ระกอบการโดยตรง
7. มีความคล่องตัวในการจัดการ เนื่องจากสภาวะแวดล้อมทางธุ รกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ไม่วา่ จะเป็ นเทคโนโลยี เครื่ องจักร เครื่ องมือการผลิต การแข่งขัน ฯ ซึ่ ง ผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดย่อม
สามารถตัดสิ นใจปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ วกว่า
ธุ รกิจ SMEs แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ธุ รกิจการผลิตหรื ออุตสาหกรรม ซึ่ งผลผลิตของธุ รกิจประเภทนี้มกั จะเป็ นสิ นค้าอุปโภค หรื อ
สิ นค้าของผูผ้ ลิต แล้วแต่กรณี ผลผลิต จะนาออกขายโดยตรงแก่ผคู ้ า้ ส่ งผูค้ า้ ปลีก และผูอ้ ุปโภคโดยตรง มี
จานวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรื อมีมูลค่าทรัพย์ สิ นถาวร ไม่เกิน 50 ล้านบาท หรื อมีทุนจดทะเบียนที่
ชาระแล้วไม่เกิน 25 ล้านบาท เช่น โรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า ที่มีเครื่ องจักร และคนงานไม่เกิน 50 คนโรง
งานผลิตขนมโมจิ โรงงานทาทุเรี ยนกวน โรงงานทอผ้าพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่ งแม้จะไม่มีฐานะมัน่ คง ไม่มีการใช้
เทคโนโลยีที่กา้ วหน้า หรื อไม่มีการผลิตในปริ มาณที่สูงเช่นเดียวกับธุ รกิจขนาดใหญ่ แต่ก็สามารถดารงกิจ
การอยูไ่ ด้ดว้ ยการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าประจา หรื อเจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ และ
สามารถประหยัดต้นทุนบางอย่างได้ เช่น การใช้แรงงานตนเองและครอบครัวในการดาเนินงาน
2. ธุ รกิจบริ การ เป็ นธุ รกิจที่เสนอบริ การต่างๆ แก่ผผู ้ ลิต ผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลีก และผูอ้ ุปโภคบริ โภค ไม่
ว่าจะเป็ น ณ ที่ที่ขายบริ การหรื อสถานที่ของลูกค้าเอง ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน
ทางกายภาพ ธุ รกิจประเภทนี้มีอยูม่ ากมายหลายชนิ ด เพราะเป็ นธุ รกิจที่ใช้เงินทุนไม่มาก แต่ตอ้ งอาศัย
แรงงานและฝี มือของบุคลากร มีจานวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรื อมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 50 ล้าน
บาท หรื อมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่เกิน 25 ล้านบาท เช่น กิจการร้านเสริ มสวย กิจการสปา กิจการ
บริ การขนส่ ง ร้านซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า สานักงานกฎหมายและบัญชี คลินิกรักษาโรค เป็ นต้น ธุ รกิจให้บริ การ
เป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดของช่างฝี มือเฉพาะอาชีพที่จะเปลี่ยนตนเองมาสู่ ความเป็ นเจ้าของกิจการตามงานด้านที่
ตนมีความถนัดและชานาญงานอยู่ เมื่อระบบเศรษฐกิจเจริ ญขึ้นความต้องการการบริ การที่ เพิ่มขึ้นจะผลักดัน
ให้เกิดการก่อตั้งธุ รกิจบริ การแห่งใหม่ซ่ ึ งจะก่อให้เกิดผูป้ ระกอบการรายใหม่ดว้ ย และปรากฏว่าในปั จจุบนั
ธุ รกิจบริ การมีแนวโน้มที่จะขยายตัวรวดเร็ วกว่าธุ รกิจประเภทอื่น
3. ธุ รกิจค้าส่ ง ผูค้ า้ ส่ งนับเป็ นคนกลางระหว่างผูผ้ ลิตกับผูค้ า้ ปลี ก ซึ่ งตามปกติก็มกั จะรับซื้ อสิ นค้า
จากผูผ้ ลิตหลายราย มีจานวนการจ้างงานไม่เกิน 25 คน หรื อมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท หรื อ
มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่เกิน 25 ล้านบาท เช่น ร้านค้าส่ งในบริ เวณตลาดไท ร้านค้าส่ งในย่านธุ รกิจ
เช่น สาเพ็ง เยาวราช
4. ธุ รกิจค้าปลีก ผูค้ า้ ปลีกจะซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหรื อผูค้ า้ ส่ งและนาออกมาขายให้แก่ผอู ้ ุปโภค
บริ โภคโดยตรง มีจานวนการจ้างงานไม่เกิน 15 คน หรื อมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 50 ล้านบาท หรื อมี
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่เกิน 25 ล้านบาท เช่น ร้านค้าปลีกตามชุม ชน รวมไปถึงร้านค้าปลีกในลักษณะ
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ของการซื้ อสัมปทาน เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านแฟมิลี่มาร์ ท จากประเภทของธุ รกิจขนาดย่อมที่กล่าว
มาแล้วทั้ง 4 ประเภทแสดงให้เห็นว่าธุ รกิจขนาดย่อมมีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการ คือ
1. ความต้องการด้านเทคนิคและวิชาการมีนอ้ ยมาก
2. เจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์ในการบริ หารไม่มากนัก
3. ตลาดของธุ รกิจขนาดย่อมมีขอบเขตจากัดอยูใ่ นท้องถิ่นนั้น
4. ความต้องการเงินทุนเริ่ มแรกมีนอ้ ย
คุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs (ธุรกิจขนาดย่ อม)
1. ต้องกล้าเสี่ ยงอย่างมีเหตุผล
2. ต้องมีความมัน่ ใจในตนเอง
3. ต้องเป็ นผูท้ ี่ชอบทางานหนักและทนทานต่อการทางาน
4. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการกาหนดเป้ าหมาย
5. มีการวางแผนเป็ นขั้นตอนที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. ต้องเป็ นผูท้ ี่พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของธุ รกิจ และจะต้องมี
มาตรการที่จะควบคุมให้ธุรกิจดาเนินอยูต่ ลอดไป
7. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความคิดในทางสร้างสรรค์ที่จะนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ๆ ออกสู่ ตลาด
สาเหตุทที่ าให้ บุคคลสนใจในการทาธุรกิจขนาดย่ อม
1. มีความภูมิใจในการเป็ นเจ้าของธุ รกิจเพื่อเป็ นการสร้างการยอมรับ จากสังคมมากกว่าการเป็ น
ลูกจ้าง
2. การดาเนินธุ รกิจขนาดย่อมเป็ นงานที่สามารถสร้างความสาเร็ จได้ในระยะเวลาอันสั้น ผูด้ าเนิน
ธุ รกิจสามารถแสดงความสามารถในการบริ หารงานได้อย่างเต็มความสามารถ
3. ผูด้ าเนินธุ รกิจมีความเป็ นอิสระในการบริ หารงานได้ตามความต้องการโดยไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การ
บังคับบัญชาของบุคคลอื่นทาให้สามารถตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง
แหล่ งเงินทุน
เงินทุนที่ผปู ้ ระกอบการนามาใช้เริ่ มต้นธุ รกิจอาจจะมาจากส่ วนของเจ้าของ หรื อเงินทุนจากการก่อ
หนี้ ธุ รกิจขนาดย่อมต้องการเงินทุนระยะสั้นและเงินทุนระยะยาวหลายประเภท ควรต้องการเงินทุนระยะสั้ น
ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียน บัญชีลูกหนี้ และสิ นค้าคงเหลือส่ วนความต้องการเงินทุนระยะยาวได้แก่ที่ดินอาคาร
เครื่ องจักร เครื่ องใช้ เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ แหล่งเงินทุนเพียงไม่กี่แห่งที่ให้ธุรกิจกูย้ มื เงินเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทุกอย่าง สถาบันการเงินส่ วนใหญ่มีความ เชี่ยวชาญในการให้กยู้ มื เงินเฉพาะความต้องการเพียง
สองอย่างเท่านั้น แหล่ งเงินทุนจากการก่ อหนี้ : แหล่งเงินทุนจากการก่อหนี้ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ ขนาด
ย่อมคือธนาคารพาณิ ชย์ผจู ้ าหน่ายสิ นค้า ผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายอุปกรณ์ บริ ษทั การเงิน บริ ษทั ประกันภัย และ
นักลงทุนเอกชน
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1. ธนาคารพาณิชย์ เป็ นแหล่งเงินกูร้ ะยะสั้นแหล่งหนึ่งที่ให้กยู้ มื เงินทุนระยะสั้นมากกว่าสถาบัน
การเงินประเภทอื่นๆ ทุกประเภทธนาคารพาณิ ชย์มกั จะไม่ให้ธุรกิจกูย้ มื เงินเพื่อนาไปใช้ในการซื้ อทรัพย์สิน
ถาวรที่มีอายุการใช้งานเป็ นเวลานาน เช่น อาคารและที่ดิ น แต่ธนาคารมักจะให้ธุรกิจกูย้ มื เงินเพื่อนาไปซื้ อ
อุปกรณ์และสิ นค้าคงเหลือ และธนาคารพาณิ ชย์ยงั ช่วยเหลือธุ รกิจในการจัดหาเงินทุน โดยใช้บญั ชีลูกหนี้
2. ผู้จาหน่ ายสิ นค้ า เป็ นแหล่งสิ นเชื่อระยะสั้นที่สาคัญแหล่งหนึ่งของธุ รกิจขนาดย่อม ผูท้ ี่จาหน่าย
สิ นค้าให้กบั ธุ รกิจมักจะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เมื่อมีการซื้ อสิ นค้าในระยะเวลาสั้นๆ
3. ผู้ผลิตและผู้จาหน่ ายอุปกรณ์ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อธุ รกิจต้องการซื้ ออุปกรณ์ต่างๆ
เพื่อจูงใจให้ธุรกิจซื้ ออุปกรณ์ของตน เงินกูป้ ระเภทนี้จะอยูใ่ นรู ปของสัญญาการขายผ่อนชาระ
4. โรงงานอุตสาหกรรม คือ สถาบันการเงินที่ช่วยธุ รกิจจัดหาเงินโดยการบัญชีลูกหนี้ค้ าประกัน หรื อ
โรงงานอุตสาหกรรมอาจซื้ อหรื อคิดลดบัญชีลูกหนี้ของธุ รกิจ โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับธนาคารคือ กิจการ
จะรับผิดชอบบัญชีลูกหนี้ที่เรี ยกเก็บไม่ ได้ ในขณะเดียวกันโรงงานอุตสาหกรรมที่รับซื้ อบัญชีลูกหนี้ก็จะ
วิเคราะห์ความสามารถในการเรี ยกเก็บเงินของกิจการด้วย
5. บริษัทการเงิน จะซื้ อสัญญาการขายผ่อนชาระจากธุ รกิจ เมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาการขายผ่อนชาระกับ
ธุ รกิจ ธุ รกิจจะขายสัญญานี้ให้แก่บริ ษทั การเงิน และรับเงินเต็มค่าของสัญญาบริ ษทั การเงินจะทาสัญญากับ
ผูป้ ระกอบการ โดยมีเป้ าการขายและการขายสัญญาผ่อนชาระกับบริ ษทั การเงินว่าควรจะมียอดเงินจานวน
เท่าไรต่อปี หรื อต่องวด ซึ่ งเป็ นวิธีนิยมใช้กนั มากในการขายรถยนต์และเครื่ องใช้ขนาดใหญ่ บริ ษทั การเงินจะ
ให้ความช่วยเหลือทางก ารเงินแก่ผขู ้ ายรถยนต์ เพื่อนาเงินไปซื้ อรถยนต์มาเก็บไว้ เมื่อกิจการขายรถยนต์ไป
แล้ว บริ ษทั การเงินจะเรี ยกเก็บเงินผ่อนชาระพร้อมดอกเบี้ยจากผูซ้ ้ื อโดยตรง
6. บริษัทประกันภัย จะให้เงินกูร้ ะยะยาวแก่ธุรกิจขนาดย่อม เพื่อนาไปซื้ อทรัพย์สินถาวรบริ ษทั
ประกันภัยจะเก็บค่าเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยและนาเงินที่เก็บได้ไปลงทุนในหุ น้ พันธบัตร และ
ให้ธุรกิจกูย้ มื บริ ษทั ประกันภัยถูกควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐบาลและประเภทของเงินกูท้ ี่จะให้ธุรกิจกูย้ มื
ได้ จะถูกควบคุมให้อยูภ่ ายในขอบเขตเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ผถู ้ ือกรมธรรม์ บริ ษ ั ทประกันภัยมักจะให้
เงินกูก้ บั ธุ รกิจขนาดย่อมที่มีหลักประกันเป็ นมูลค่าสู งเพื่อเป็ นการประกันการชาระคืนเงินกู้
7. นักลงทุนเอกชน เงินออกของประชาชนเป็ นแหล่งเงินทุนของธุ รกิจขนาดย่อม ธุ รกิจจะกูย้ มื เงินที่
มีระยะเวลาชาระคืนระหว่าง 1- 5 ปี นักลงทุนเอกชนมั กจะเป็ นบุคคลที่เต็มใจเสี่ ยงนาเงินไปลงทุนในธุ รกิจ
เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินออกและพันธบัตร

20

งานบริการ
การบริ การ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรื อการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น
การบริ การที่ดี ผูร้ ับบริ การก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่ งเป็ นสิ่ งดีสิ่งหนึ่งอันเป็ นผลดีกบั
องค์กรของเรา เบื้องหลังความสาเร็ จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริ การเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนงานด้านต่าง
ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริ การวิชาการ เป็ นต้น ดังนั้น ถ้าบริ การดี ผูร้ ับบริ การเกิดความประทับใจ ซึ่ ง
การบริ การถือเป็ นหน้าเป็ นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย
เทคนิคการให้ บริการ
พนักงาน....นักบริการอย่างแท้จริง
วิธีสร้างนักบริ การมืออาชีพองค์กรต้องสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติบุคลิกภาพที่
เหมาะสม จากนั้น จึงพัฒนาเทคนิคการบริ การให้กบั บุคลากร ซึ่งในแต่ละเรื่ อง
มีรายละเอียด ดังนี้
 คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การ สิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การควรมีเป็ นอันดับแรกคือความเป็ นคนที่รักในงาน
บริ การ เพราะคนที่รักในงานบริ การจะมีความเข้าใจและให้ความสาคัญ
ต่อผูร้ ับบริ การ มีความกระตือรื อร้นที่จะช่วยเหลือผูร้ ับบริ การยิม้ แย้มแจ่ม ใสและเอาใจใส่
นอกจากนี้ พนักงานที่ให้บริ การควรเป็ นผูร้ ู ้จกั แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดีดว้ ย
 บุคลิกภาพทั้งลักษณะการแต่งกายที่แลดูสะอาดเรี ยบร้อยรวมไปถึงอากัปกิริยาที่แสดงออก เช่น การ
ยิม้ การหัวเราะ การแสดงท่าทางประกอบการพูด สิ่ งเหล่านี้
ควรเป็ นไปโดยธรรมชาติ

เทคนิคการให้บริ การ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนทนาเพราะการสนทนาเป็ นสื่ อกลางระหว่าง
ผูร้ ับบริ การกับผูใ้ ห้บริ การการสนทนาให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความประทับใจ มีวธิ ีการ
ง่ายๆ ดังนี้
1. สร้างความเป็ นกันเอง เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็ นมิตรโดยอาจแสดงออก
ทางสี หน้า แววตา กิริยาท่าทางหรื อน้ าเสี ยงที่สุภาพ มีหางเสี ยง อาทิเช่น ขอประทานโทษครับ(ค่ะ) มีอะไรให้
ผม(ดิฉนั )ช่วยประสานงานได้บา้ งครับ(ค่ะ) กรุ ณารอสักครู่ นะครับ(ค่ะ) เป็ นต้น การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อ
การเข้าใจ และไม่เร็ วหรื อรัวจนผูร้ ับบริ การไม่ รู้เรื่ อง
2. เน้นการฟังเป็ นหลัก คือ ผูใ้ ห้บริ การควรตั้งใจฟังด้วยความอดทนขณะที่ผรู ้ ับบริ การพูดไม่ควร
แสดงอาการที่ไม่พอใจออกมาสบตากับผูร้ ับบริ การเป็ นระยะพร้อมกิริยาตอบรับ
3. ทวนคาพูด เพื่อแสดงให้ผรู ้ ับบริ การทราบว่าผูใ้ ห้บริ การกาลัง ตั้งใจฟังในเรื่ องที่ผรู ้ ับบริ การพูดอยู่
การสร้ างความประทับใจในงานบริการ
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ความคาดหวังโดยทัว่ ไปของผูร้ ับบริ การก็ได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความสนใจและความเอาใจ
ใส่ พูดสุ ภาพไพเราะ ซึ่ งจะทาให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าเขามีความสาคัญ เป็ นผลให้เขาเกิดความพอใจ แต่ การที่
จะทาให้เกิดความประทับใจได้น้ นั ต้องทาให้ถึงขั้นที่ผรู ้ ับบริ การเกิดปี ติยนิ ดี นัน่ คือต้องให้บริ การที่บรรลุ
ความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไปอีก การปฏิบตั ิตนของผูใ้ ห้บริ การด้วยไมตรี ต่อผูร้ ับบริ การ และ
ความประทับใจจากการต้อนรับของเราย่อมจะเป็ นผลให้เขามาใช้บริ การของเราอีก แล้วตัวเราและองค์การ
ของเราก็ยอ่ มจะประสบความก้าวหน้า เราสามารถเติมไมตรี เข้าไปในทุกงานที่ทา เริ่ มตั้งแต่การรักการมี
ไมตรี ต่อผูร้ ับบริ การ กล่าวง่าย ๆ ก็คือว่า “ต้องเอาใจเขามาใส่ ใจเรา” และให้บริ การตรงตามความต้องการ
ทุกวันเมื่อเรามาถึงที่ทางาน เราควรทิ้งปั ญหาและเรื่ องราวส่ วนตัวไว้ภายนอก แล้วมุ่งทางานที่เรา
รับผิดชอบให้ดีที่สุด พร้อมที่จะช่วยเหลือสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกเหนือจากงานของเราเพื่อแสดงว่าเราเอาใจใส่
ผูร้ ับบริ การของเราอย่างตั้งใจ เราสามารถแสดงไมตรี ต่อเพื่อนร่ วมงานของเราได้เช่นกัน ความมีอธั ยาศัย
ไมตรี เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ง่าย บรรยากาศแห่งความเป็ นมิตรอาจเกิดขึ้นได้เพียงรอยยิม้ ที่เริ่ มจากตัวเราก่อน
ความมีอธั ยาศัยไมตรี เป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ในการให้บริ การ เพราะความมีอธั ยาศัยไมตรี จะทาให้
ผูร้ ับบริ การรู ้สึกอบอุ่นและประทับใจ ผูร้ ับบริ การทุกคนที่มาใช้บริ การของเราเขาต้องการให้เราแสดงออก
ดังต่อไปนี้
1. บริ การที่มีไมตรี จิต หมายถึงการให้บริ การที่ดีบวกกับอะไรอีกเล็ก ๆ น้อย ๆ องค์ประกอบอื่น
ๆ ก็มีความสาคัญเช่นกัน แต่บริ การที่มีอธั ยาศัยไมตรี จิตจะทาให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกอบอุ่น และประทับใจที่
ได้รับการต้อนรับอย่างมีอธั ยาศัย
2. ยิม้ เป็ นสิ่ งจาเป็ นอันดับแรกในการทักทายบุคคล เพราะจะทาให้เขารู ้สึกอบอุ่นใจและในคาพูด
ที่เราทักทาย เราสามารถใช้น้ าเสี ยงและท่วงทานองที่เป็ นธรรมชาติให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกพอใจที่มาใช้บริ การ
ของเรา
3. คาพูดที่วเิ ศษ คือ คาพูดเหล่านี้ “ขอบคุณค่ะ” “ดิฉนั เสี ยใจ” “ขอโทษค่ะ” “มีอะไรให้ดิฉนั ช่วย
ไหมค่ะ” ชื่อของผูร้ ับบริ การเป็ นคาวิเศษเช่นกันเมื่อคุณใช้
4. ให้ความช่วยเหลือและแสดงไมตรี จิตที่จะทาให้เขาอบอุ่นใจหมายความว่า เราจะต้องเรี ยนรู ้
ปฏิกิริยาของผูอ้ ื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู ้วา่ ผูร้ ับบริ การเป็ นคนแปลกหน้า เราจะต้องเอาใจใส่ เ ขาเป็ นพิเศษต่อ
ความต้องการช่วยเหลือในเรื่ องงานที่มาติดต่อ สถานที่และคาแนะนาอื่น ๆ เป็ นต้น
5. ถ้าหากเราใส่ “ยิม้ ” ลงไปในน้ าเสี ยง หมายความถึงการพูดด้วยน้ าเสี ยงที่มีไมตรี จิตและพร้อมที่
จะให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามเราควรหลีกเลี่ยงที่จะให้สัญญาถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะทาได้
6. พนักงานทุกคนสามารถแสดงความมีอธั ยาศัย ในการทางานของตนเองให้ดีที่สุดไม่วา่ พนักงาน
ผูน้ ้ นั จะต้องติดต่อกับผูร้ ับบริ การโดยตรงหรื อไม่
7. เราควรที่จะช่วยเหลือผูร้ ับบริ การ แม้วา่ เราเองสามารถช่วยได้เพียงเล็กน้อยในปั ญหานั้นแต่เรา
อาจขอให้คนอื่นช่วยได้ แต่อย่างไรก็ตามอย่าพยายามปั ดความผิดให้พน้ ตัวเอง ควรจะยอมรับอย่างอ่อนน้อม
และดาเนินการบางอย่างเพื่อแก้ไขความผิดพลาดนั้น
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8. เราควรจะต้องมีอธั ยาศัยไมตรี ตอ่ เพื่อนร่ วมงานของเราด้วยทุกคนจะทางานร่ วมกันได้ดีกว่า ถ้า
ทุนคนมีไมตรี จิตต่อกัน ผูร้ ับบริ การจะสังเกตเห็นได้ชดั ว่าบรรยากาศในการทางาน โดยส่ วนรวมมีอธั ยาศัย
ไมตรี ต่อกันไม่ใช่เฉพาะที่เห็นได้จากคนใดคนหนึ่ง
9. ผูร้ ับบริ การมีเหตุผลหลายอย่างที่มาทาการติดต่อกับองค์กรของเราแต่สิ่งหนึ่งที่ผรู ้ ับบริ การ
คาดหวังเสมอว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีไมตรี จิตจากพนักงาน ถ้าเราให้การต้อนรับเช่น นั้น
ผูร้ ับบริ การก็จะมีความรู ้สึกที่ดีต่อองค์กรของเรา โดยส่ วนรวมและเกิดความไว้วางใจตามมาด้วยความพอใจ
ในที่สุด
ลักษณะเฉพาะของงานบริการ
งานบริ การมีลกั ษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้
1.
ได้ รับความพอใจหรื อไม่ พอใจ ก็จะเกิดความรู้ สึกในทันที
งานบริ การเป็ นงานให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก ดังนั้นเมื่อผูร้ ับบริ การได้รับการ
สนองตอบตรงตามความต้องการก็จะแสดงออกถึงความรู ้สึกที่ดี แต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้รับความพอใจก็
จะเกิดความรู ้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผูใ้ ห้บริ การและองค์กรที่ให้บริ การในทันทีเช่นกัน
2.
ผลของการบริ การเกิดขึน้ ได้ ตลอดเวลาและแปรผลได้ รวดเร็ ว
งานบริ การเริ่ มต้นและดาเนินการได้ในทุกขณะ ทั้งในตอนต้น ท่ามกลาง และในตอนท้าย เพราะไม่
มีขอ้ จากัดว่าจะต้องให้บริ การเฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใด
3.
ผลของบริ การเชื่ อมโยงไปถึงคนและองค์ กร
งานบริ การสร้างความรู้ในทันทีที่ได้รับบริ การจึงสามารถแปรเปลี่ยนเป็ นผลจากการให้บริ การได้ท้ งั
ในแง่ดีและไม่ดี อาจจะแปรผลจากการให้บริ การได้ท้ งั ในแง่ดีและไม่ดี
4.
ผิดพลาดแล้ วชดเชยด้ วยสิ่ งอื่นก็เพียงแค่ บรรเทาความไม่ พอใจ
การบริ การที่ผดิ พลาดบกพร่ องไม่สามารถจะเปลี่ยนความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การให้กลับมาดีได้
นอกจากเป็ นการลดความพอใจที่เกิดขึ้นได้นอ้ ยลง
5.
สร้ างทัศนคติต่อบุคคล องค์ กรและองค์ การได้ อย่ างมาก
การบริ การสามารถจะสร้างความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบ ที่มีต่อผูใ้ ห้บริ การหรื อองค์กรอย่างมากมายไม่
มีขีดจากัดขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการให้บริ การที่มีมากน้อยเพียงใดสาคัญมากน้อยเท่าใด
6.
สร้ างภาพลักษณ์ ให้ องค์ กรและองค์ การเป็ นเวลานาน
การบริ การทั้งที่ดีและไม่ดีจะติดอยูใ่ นความทรงจาของผูบ้ ริ การอยูต่ ลอดไป แม้เมื่อมีการปรับปรุ ง
แก้ไขบริ การให้ดีข้ ึนมากแล้ว แต่ภาพเก่าที่ไม่ดียงั คงหลงเหลืออยูก่ ว่าที่จะล้างภาพลักษณ์ที่อปั ลักษณ์ได้ตอ้ ง
ใช้เวลานั้นเป็ นสิ บ ๆ ปี
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7.
หากเกิดการบกพร่ องจะเห็นได้ ชัด
บริ การเป็ นสิ่ งที่ไวต่อการรับรู ้ เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดไม่สมบูรณ์หรื อขาดตกบกพร่ องก็จะปรากฏให้เห็น
ได้ในทันทีทนั ใด จึงต้องระมัดระวังในเรื่ องบริ การให้มาก
8.
ต้ องการคนเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้ างบริ การที่ดี
บริ การจะดีหรื อไม่ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริ การ ถ้าได้คนดีมีจิตสานึกในการให้บริ การดี มี
ทัศนคติต่อการให้บริ การดีและได้รับการปลูกฝังนิสัยในการให้บริ การและฝึ กฝนตนเองมาดี ก็จะทาให้เกิด
การบริ การที่เป็ นเลิศ ในทางกลับกันถ้าได้คนไม่ดีมาเป็ นผูท้ างานให้บริ การก็จะเท่ากับผิดพลาดตั้งแต่ตน้
แล้วจะหวังให้เกิดบริ การที่ดีคงเป็ นไปได้ยาก
9.
คนเป็ นตัวแปรที่สาคัญในการสร้ างและทาลายงานบริ การ
บริ การที่ผดิ พลาดบกพร่ อง นาความเสี ยหายมากสู่ องค์กรจะพบว่าส่ วนใหญ่เกิดจากคน องค์กรหลาย
แหล่งเคยได้รับชื่อเสี ยงยกย่องว่าให้บริ การดี แต่พอเปลี่ยนทีมงานที่ให้บริ การก็มีเสี ยงสะท้อนว่าให้บริ การ
ด้วยคุณภาพหรื อให้บริ การไม่ดีดงั เดิม และอาจถึงขั้นทาให้เสี ยผูร้ ับบริ การเดิมไปก็ได้
1. การปฏิบัติในการให้ บริการ
ทางกาย
ต้องดูแลสุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรงสดชื่นด้วยอาการกระปรี้ กระเปร่ า ไม่ง่วงเหงา
หาวนอน เซื่องซึม มีลกั ษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวน หน้าตาสดใส หวีผม
เรี ยบร้อย ไม่ปล่อยผมรุ งรัง หรื อหัวยุง่ เป็ นกระเซิ ง การแต่งกายเรี ยบร้อย ยิม้ ไหว้ หรื อทักทายเหมาะสม
กิริยาสุ ภาพ เป็ นคุณสมบัติข้ นั พื้นฐาน นอกจากนั้นต้องวางตัวเป็ นมิตร เปิ ดเผย จริ งใจ สนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การอย่างกระตือรื อร้น แสดงความเต็มใจที่จะให้บริ การ
ทางวาจา
ต้องใช้ถอ้ ยคาชวนฟัง น้ าเสี ยงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสี ยง มีคาขานรับ
เหมาะสม กล่าวต้อนรับและสอบถามว่าจะให้ช่วยบริ การอย่างไร พูดแต่นอ้ ยฟังให้มาก ไม่พดู แทรก ไม่
กล่าวคาตาหนิ อาจพูดทวนย้าสิ่ งที่มีผมู ้ าติดต่อต้องการให้เขาฟังเพื่อความเข้าใจตรงกัน พูดให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ ไม่พดู มากจนเกินจริ ง พูดเพื่อความสบายใจของผูร้ ับบริ การ และใช้ถอ้ ยคา
เหมาะสม
ทางใจ
ต้องทาจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ยินดีที่จะต้อนรับ ไม่รู้สึกขุ่นเคืองที่จะต้องรับหน้า
หรื อพบปะกับคนแปลกหน้าที่ไม่คุน้ เคยกันมาก่อน แต่มาเรี ยกร้องต้องการนัน่ ต้องการนี่ ไม่ปล่อยให้จิตใจ
หม่นหมอง ใจลอยขาดสมาธิ ในการทางาน เศร้าซึ ม เบื่อหน่ายหรื อเซ็ง
2. ข้ อควรคานึงเกีย่ วกับการบริการ
การให้บริ การเป็ นงานที่ล่อแหลม ทาดีก็เสมอตัวผิดพลาดก็ได้รับคาตาหนิจึงเป็ นงานที่ตอ้ งการความ
รับผิดชอบสู ง และมีจิตใจหนักแน่น ผูซ้ ่ ึ งทางานบริ การแล้วเกิดผิดพลาด บางคนก็เสี ยอกเสี ยใจ ตีอกชกหัว
ฟูมฟายน้ าตา แต่กลับกัน ผูซ้ ่ ึ งไม่มีความรับผิดชอบมักกล่าวโทษผูอ้ ื่นป้ ายความผิดให้คนต่าง ๆ แม้แต่ผมู ้ า
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รับบริ การ เป็ นเรื่ องการหาแพะรับบาปหรื อหาเหตุผลมากล่าวอ้างต่าง ๆ นานาให้พน้ ไปจากความรับผิดชอบ
ของตน วิธีการให้บริ การอันจะทาให้ผรู้ ับบริ การพอใจ จะต้องรู้ความคาดหวังของเขา และปฏิบตั ิตามความ
คาดหวังเท่าที่จะเป็ นไปได้ ทั้งนี้ยอ่ มไม่ใช่เรื่ องง่าย ๆ เพราะการปฏิบตั ิดว้ ยกาย วาจา ใจ ต่อคนต่าง ๆ ให้
สามารถสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การแต่ละประเภท ทุกระดับย่อมมีความยากลาบาก การที่จะ
ให้บริ การเป็ นที่พอใจของทุก ๆ คนดูจะเป็ นเรื่ องเป็ นไปไม่ได้ แต่ก็ไม่พน้ วิสัยที่จะทาให้คนส่ วนใหญ่พึง
พอใจ หากเรามีความมุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การอยู่เสมอ
3. ข้ อควรระวังในการให้ บริการ
1. ไม่ สนใจความต้ องการของผู้รับบริ การ
การให้บริ การในทุกกรณี จะต้องแสดงว่าผูร้ ับบริ การมีความสาคัญ จึงต้องระวังไม่แสดงกิริยาที่
เพิกเฉยไม่สนใจผูร้ ับบริ การอย่างจริ งจัง
2. ให้ บริ การขาดตกบกพร่ อง
เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งย้าเตือนอยูเ่ สมอว่า การให้บริ การจะขาดตกบกพร่ องไม่ได้เลย เพราะเมื่อเกิดขึ้น
แล้วจะทาลายงานบริ การในส่ วนอื่น ๆ ที่ดีอยูแ่ ล้วให้เกิดผลเสี ยหายตามไปด้วย
3. ดาเนินการล่ าช้ า
เป็ นลักษณ์ที่ไม่ดีอย่างยิง่ เพราะความล่าช้าไม่ตรงเวลา ทาความเสี ยหายให้ผรู ้ ับบริ การได้
4. ใช้ กิริยา วาจา ไม่ เหมาะสม
การให้บริ การสามารถจะรู ้สึกได้จากกิริยาท่าทาง การใช้คาพูดและน้ าเสี ยง ผูใ้ ห้บริ การอาจไม่มี
ความตั้งใจจะแสดงกิริยาต่อผูร้ ับบริ การในทางที่ไม่ดี แต่อยูใ่ นอารมณ์ที่ข่นุ มัว และไม่ควบคุมอารมณ์ของ
ตนจึงแสดงออกด้วยท่าทีและคาพูดที่ทาให้เสี ยความรู ้สึกต่อผูร้ ับบริ การ
5. ทาให้ ผ้ รู ั บบริ การผิดหวัง
บริ การที่ทาให้ผรู ้ ับบริ การผิดหวังมีได้ในหลายกรณี นบั แต่การต้อนรับที่เย็นชาหรื อการพูด
โทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสม การให้บริ การอย่างไม่เต็มใจ ไม่ใส่ ใจในการให้บริ การ การบริ การผิดพลาดทา
ความเสี ยหายให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
โดยสรุ ปจะเห็นได้วา่ การให้ความสาคัญกับการให้บริ การนั้นมีความสาคัญมาก ซึ่ งส่ วนหนึ่ง
ต้องได้รับความร่ วมมือจากผูร้ ับบริ การ และผูใ้ ห้บริ การต้องเป็ นบุคคลที่มีใจในการให้บริ การเป็ นสาคัญ ซึ่ ง
ทุกองค์กรของมหาวิทยาลัยทักษิณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการให้บริ การได้
ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การคือพนักงานผูใ้ ห้บริ การทุก ๆ ด้าน ไม่วา่ จะให้ขอ้ มูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การ
ต้อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผูม้ าติดต่อทุกประเภท เป็ นต้น ต้องเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการให้บริ การเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจกับผูร้ ับบริ การทุกคน และ
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ท้ายสุ ด ผูใ้ ห้บริ การเป็ นกลไกสาคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะการมีจิตสานึก
ในการรักการให้บริ การ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ
องค์ กรเป็ นเยีย่ ม...บริการเป็ นยอด
องค์กรมีส่วนสาคัญที่จะช่วยพัฒนางานด้านบริ การเป็ นอย่างมากเพราะองค์กรถือเป็ นแกนหลักใน
การกาหนดแนวทางการให้บริ การเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ ของผูร้ ับบริ การและเทคนิคการพัฒนา
ระบบงานขององค์กรให้เกิดความสะดวกสบายต่อผูใ้ ช้บริ การ มีดงั นี้
 จัดระบบการทางานให้เกิดความคล่องตัว องค์กรควรปรับลดขั้นตอนที่ยงุ่ ยากให้ง่ายขึ้น เพื่อสร้าง
การบริ การที่สะดวกรวดเร็ ว
 จัดทาลาดับขั้นตอนการให้บริ การองค์กรควรจัดทาขั้นตอนการบริ การให้ง่ายและไม่ซบ
ั ซ้อนเพื่อ
เป็ นแนวทางให้ผรู ้ ับบริ การสามารถทาตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน
 เรี ยนรู ้ความต้องการของผูร้ ับบริ การผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้ ับความคิดเห็น การสอบถามพูดคุย
จากคาตาหนิติเตียนและคาชมเชยต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางปรับปรุ งงานบริ การในครั้งต่อไป
ั ส่ วนงานที่ตนปฏิบตั ิหน้าที่อยู่
 ฝึ กอบรมพนักงานให้เกิดทักษะการบริ การที่ดีเพื่อนาไปปรับใช้กบ
การตัดผม
เป็ นหนึ่งในวิชาเสริ มสวย ซึ่ งถือว่าเป็ นหัวใจของเสริ มสวยเลยทีเดียว โดยแบ่งการตัดผมออกเป็ น 2 แบบ คือ
ตัดผมหญิง และ ตัดผมชาย ผมหญิงส่ วนใหญ่จะเน้นการตัดผมด้วย กรรไกร และมีดโกน ส่ วนผมชายหรื อ
บาร์ เบอร์ น้ นั จะตัดผมด้วย ปั ตตาเลี่ยน และกรรไกร หลักการตัดผมมีมากมาย แบ่งออกเป็ นหลายแขนง ซึ่ ง
แตกต่างกันออกไป เช่นการตัดผมแบบมาตรฐานซึ่ งมีหลักการตามตาราที่เรี ยนกันมา นอกจากนั้น ยังมี
หลักการตัดผมเฉพาะของแต่ละสถาบัน ที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดี เช่น พีวอต พอยต์ , วีดลั แซสซูน และ โทนี่
แอนด์ กาย ฯลฯ แต่ไม่วา่ สถาบันใด จะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่าง ก็ตอ้ งยึดหลักเดียวกัน คือ ผมที่ตดั
จะต้องมี ระดับชั้นผม (เลเยอร์ -Layer) หรื อ ความหนาบางของเนื้อผม (เท็กซ์เจอร์ -Texture) ซึ่ งส่ วนมาก
ผูเ้ รี ยนมักจะเกิดความสับสน ขาดความเข้าใจ ในหลักพื้นฐาน ทาให้เมื่อไปศึกษาแนวการตัดผมของแต่ละ
สถาบันแล้ว จะขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่สามารถมองภาพรวม หรื อผลที่ได้จากการตัดอย่างถูกต้อง
หลักการตัดผมครั้งนี้ จึงนาเอารายละเอียดของผลที่ได้จากการตัดมาทาความเข้าใจกับผูท้ ี่กาลังศึกษา เพื่อให้
เข้าใจผลของการตัดผมมากยิง่ ขึ้น
การยกองศา
หลักการยกองศานั้น ถูกนามาใช้เพื่ออ้างอิง และนามาเป็ นแนวการสอนแก่ผเู ้ รี ยนเสริ มสวยในวิชาตัด
ซอย และได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก แต่กระนั้น ผูเ้ รี ยนก็ยงั ขาดความเข้าใจ เนื่องจากไม่สามารถมอง
ภาพรวมของผลที่จะตัดออกมาได้อย่างละเอียด เราจึงนาแนวทางนี้มาอธิ บายด้วยภาพ เพื่อความเข้าใจที่ดี
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การยกองศานั้น หลายคนจะสับสนว่า เอาอะไรเป็ นเกณฑ์ และแนวองศานั้นอยูท่ ี่ไหน เพราะรู ปศีรษะของ
คนเรานั้นเป็ นทรงกลม ไม่ใช่แนวตั้งหรื อแนวราบ ซึ่ งที่ถูกแล้วนั้นเราต้องมองรู ปศีรษะออกมาเป็ น 2 มิติ คือ
แนวตั้ง และแนวนอน เพื่อที่จะใช้เกณฑ์ในการยกองศาได้ถูกต้องนัน่ เอง
การยกองศาตัดในแนวตั้ง - แนวนอน
การยกองศาตัดผมในแนวตั้ง คือ การเอาแนวรู ปศีรษะด้านข้าง เช่น ข้า งใบหู ด้านหลังศีรษะ หรื อท้ายทอย
เป็ นเกณฑ์ ส่ วนการยกองศาในแนวนอน คือการเอาแนวรู ปศีรษะ ด้านบนสุ ดเป็ นเกณฑ์ เมื่อได้แนวแล้ว ก็
อยูท่ ี่การดึงผมให้ไปตามแนวองศา โดยจะเป็ นแนวองศาออกได้ 12 ระดับ ด้วยกันคือ
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
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การยกองศาตัดผมแนวตั้ง
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แต่ที่นิยมเอาหลักมาใช้มากที่สุด นั้นคือ 180 องศา , 90 องศา , 135 องศา , 0 องศา และ 45 องศา
ซึ่ งเมื่อมีการเรี ยนขั้นพื้นฐานในการตัดซอย ผูส้ อนจะสอนหลักการตัดซอยผมออกเป็ นทรงต่างๆ ที่เป็ น
มาตรฐาน เช่น ทรงเสย , ฟาร่ าห์ , บ๊อบ , บ๊อบสไลด์ , บ๊อบทุย , มอส เป็ นต้น
หากเอาทรงต่างๆมาเทียบหลักในการตัดแบบยกองศาแบบคร่ าวๆ เราก็สามารถทาความเข้าใจได้ง่าย เช่น
ทรงเสย จะยึดหลักการตัดแบบยกองศา ด้วยการยกองศา 180 เพื่อเป็ นหลักในการตัดทรงเสย
หรื อทรงบ๊อบสไลด์ จะใช้หลักการยกองศาตัดที่ 135 การตัดผมทรงฟาร่ าห์ ใช้หลักการยกองศาตัดที่ 90
องศา และ ทรงมอส หรื อทรงบ๊อบนักเรี ยนใช้หลักการตัดยกองศาที่ 0 องศา เป็ นต้น
ส่ วนจะมีการพลิกแพลง เปลี่ยนทรงไปมากน้อย อยูท่ ี่แนวคิด ไอเดี ย การสร้างสรรค์รูปทรง หรื อประยุกต์ให้
เข้ากับรู ปหน้า รู ปกระโหลกศีรษะของลูกค้า เนื่องจากสรี ระของแต่ละคนแตกต่างกันไป
ซึ่ งโดยทัว่ ไปเราสามารถแบ่งรู ปทรงของศีรษะได้ตามเผ่าพันธุ์ เช่น ชนแอฟริ กนั มีรูปศีรษะท้ายทอยทุยกว่า
ใคร รองลงมาคือ ชนคอเคเชี่ยน หรื อชนชาติยโุ รป อเมริ กา ส่ วนชาวเอเซี ย รวมทั้งคนไทยนั้นกระโหลก
ศีรษะด้านท้ายทอย จะมีความทุยน้อยกว่าชนชาติอื่น
ดังนั้นเมื่อต้องตัดซอยผม จึงต้องเน้นสร้างความทุยให้ศีรษะของลูกค้าที่เป็ นเอเซี ยมากกว่า ลูกค้าที่เป็ นแอฟริ
กัน หรื อยุโรป เช่นเดียวกัน หลักในการตัดยกองศา ยังเป็ นการกาหนดรู ปทรง ขอบทรงของผมได้ดว้ ย
หากเราต้องการมีพ้นื ฐานการตัดซอยผมที่ดี เข้าใจหลักการยกองศาที่ถูกต้อง เราก็จะทาความเข้าใจกับ
รู ปแบบการตัดซอยของช่างเสริ มสวยที่เก่งๆได้ง่าย และสามารถนาเอาเทคนิคต่างๆของเขามาใช้ได้อย่าง
หลากหลาย โดยไม่จาเป็ นต้องยึดหรื อเลียนแบบเทคนิคของเขามาทั้งหมด
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด กรณี ศึกษา ร้าน ร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 4 ตาบลต้น
เปา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50220 เป็ นการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยมุ่งเน้นการ
วิเคราะห์สภาพทางธุ รกิจ ด้านปั ญหา อุปสรรค ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาด โดยมี
ระบบวิธีการดาเนินงานตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
สถานทีด่ าเนินการ
1. ร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 4 ตาบลต้นเปา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50220
2. โรงเรี ยนพายัพเทคโนโลยีและบริ หารธุ รกิจ หลักกิโลเมตรที่ 4 ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ้
ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ ( Gathering Secondary Information) ข้อมูลทุติยภูมิประกอบไป
ด้วย ข่าวสารที่มีอยูแ่ ล้วในบางแห่งที่เคยมีผเู ้ ก็บรวบรวมไว้เพื่อการอื่น โดยได้สืบค้นข้อมูลใน
ห้องสมุดและข้อมูลทางสื่ ออินเตอร์ เน็ต อาทิเช่น หนังสื อการหาข้อมูลทางการตลาด หนังสื อการ
โฆษณา หนังสื อการจัดแสดงสิ นค้า หนังสื อเรื่ องหลั กการตลาด ข้อมูลหลักการออกแบบสื่ อ
สิ่ งพิมพ์
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ (Gathering Primary Information) เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมเองเพื่อ
จุดมุ่งหมายเฉพาะข้อมูลด้านปั ญหาของร้านและปั ญหาในการบริ หาร ข้อมูลด้านยอดขาย ซึ่ งข้อมูล
ปฐมภูมิเหล่านี้ได้จากการติดต่อเจ้า ของกิจการ โดยการสอบถามและสัมภาษณ์ คุณรุ่ งทริ พ์ ยะจา
ร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 4 ตาบลต้นเปา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50220 ใน
ภายหลังได้มีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
เครื่องมือในการดาเนินงาน
เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็ นการสัมภาษณ์ส่วนตัว(PersonalInterviewing)
แบบสัมภาษณ์เดี่ยว (Individual Interviewing) โดยมีการจดบันทึกข้อมูลและปั ญหาต่างๆ และบันทึกสิ่ งที่
ต้องแก้ไขและพัฒนาเป็ นภาพถ่าย
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การพัฒนาครั้งนี้ คณะผู ้ จัดทาได้ทาการพัฒนาได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลในเชิงคุณภาพ โดยทาการรวบรวม
ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการศึกษาทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพต่างๆ จากการดาเนินงานโดย
ใช้การวิเคราะห์ตามการพัฒนาตามกระบวนการด้านการพัฒนาด้านศักยภาพทางการตลาดและวิเคราะห์
สภาพธุ รกิจของร้านร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัด Display การส่ งเสริ มการตลาด จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส ร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 4 ตาบลต้นเปา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50220
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บทที่ 4
ผลของการดาเนินงาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การพัฒนาศักยภาพทางการตลาด กรณี ศึกษา : ร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการศึกษาเป็ น
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลร้านค้าทั้งหมด
2. จัดทาป้ ายหน้าร้าน ป้ ายไวนิล แผ่นพับ และตกแต่งภูมิทศั น์ท้ งั หมด
3. จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค และดาเนินการประมวลผลข้อมูล
4. ดาเนินการเปรี ยบเทียบยอดขาย
5. สรุ ปผลการจัดทาโครงการทั้งหมด
การวิเคราะห์ สถานการณ์ทางการตลาด ของร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ ( SWOT Analysis )
จากกรณี ศึกษา ร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ ประสบกับปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่ ร้ านรุ่ งบาร์
เบอร์ เนื่องจากการตัดตกแต่งทรงผมของตัวเองนั้น มีความจาเป็ นกับทุกคน ดัง นั้น จึงจาเป็ นต้องวิเคราะห์
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threat) หรื อที่เรี ยกว่า SWOT
Analysis เพื่อให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริ งของ ไส้อวั่ สมุนไพรป้ ารอด ตาบลสันผีเสื้ อ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
Strength จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.

เป็ นกิจการเจ้าของคนเดียว ทาให้สามารถจัดการได้ง่าย
ผูใ้ ห้บริ การมีความชานาญในการตัดผมมาเป็ นเวลายาวนาน
การบริ การมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งขันทางการตลาด
สถานที่ให้บริ การ เป็ นพื้นที่ของตนเอง ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าที่
มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัย

Weakness จุดอ่ อน
1. ให้บริ การตัดผมแก่ลูกค้าผูช้ ายเท่านั้น
2. ขาดการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
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Opportunity โอกาส
1. รัฐบาลมีการสนับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
2. มีทาเลที่ต้ งั ภายในชุมชนทาให้มีลูกค้าบริ การเป็ นจานวนมาก
Threat อุปสรรค
1. ปัจจุบนั มีร้านให้บริ การประเภทเดียวกันเกิดขึ้นจานวนมาก
2. สภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน อาจส่ งผลกระทบต่อลูกค้า
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้วา่
ร้ านรุ่ ง
บาร์ เบอร์ ยังมีจุดแข็ง และโอกาสที่พอจะแข่งขันในตลาดได้ แต่ขณะเดียวกันก็มีจุด อ่อนที่สาคัญ นัน่ คือ
ขาดการพัฒนาสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และอุปสรรคที่มีผปู ้ ระกอบธุ รกิจประเภทเดียวกันจานวนมาก
ทาให้เกิดการแข่งขันทางธุ รกิจสู ง
การวิเคราะห์ การกาหนดเป้าหมายทางการตลาด STP
( S ) – Segmentation ความต้ องการของผู้บริโภคในการแบ่ งส่ วนการตลาดในกลุ่มใหญ่ ๆ ก็จะมีดังนี้
- กลุ่มลูกค้ าคนทัว่ ไป เพศชายอายุต้ งั แต่ 7ปี ถึง 45ปี ขึ้นไป
( T ) - Targeting
เป็ นเป้ าหมายหลักในการกาหนดเป้ าหมายสาหรับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ทางกิจการมีความต้องการ
คือกลุ่มลูกค้าทัว่ ไป หรื อกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศ
(P) - Positioning การกาหนดตาแหน่ งการตลาด
ราคา ( สู ง )

ร้ านเจได บาร์ เบอร์

คุณภาพตา่

คุณภาพสู ง

ร้ านรุ่งบาร์ เบอร์
ร้ านนิด บาร์ เบอร์
ราคา (ต่า)
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ผลิตภัณฑ์ ( Product )
1. การบริ การตัดผมผูช้ าย
ราคา ( Price )
1. ผูใ้ หญ่ 20ปี ถึง 45ปี ขึ้นไป 40 บาท
2. เด็กโต 15ปี ขึ้นไป 30 บาท
3. เด็กเล็ก 7ปี ขึ้นไป 20 บาท
4. บริ การเสริ ม สระ 20 บาท , ย้อมผม 60 บาท
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายของร้ านรุ่ งบาร์ เบอร์
ช่องทางการจัดจาหน่ายของร้านรุ่ งบาร์ เบอร์ มีการบริ การดังนี้
ร้ านรุ่งบาร์ เบอร์

การส่ งเสริมการตลาด ( Promotion )
1. มีการทาโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ ( ป้ ายไวนิล )
การวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาด ( 4C’S)
ลูกค้ า (Consumer)

กลุ่มลูกค้ าคนทัว่ ไป เพศชายอายุต้ งั แต่ 7ปี ถึง 45ปี ขึ้นไป
ต้นทุน (Cost )
ผูใ้ หญ่อายุ 20 ปี ถึง 45 ปี ขึ้นไป ต้นทุนอยูท่ ี่ 30 บาท
เด็กโต 15 ปี ขึ้นไป
ต้นทุนอยูท่ ี่ 20 บาท
เด็กเล็ก 7 ปี ขึ้นไป
ต้นทุนอยูท่ ี่ 15 บาท
บริ การเสริ ม สระ
ต้นทุนอยูท่ ี่ 15 บาท
ย้อมผม
ต้นทุนอยูท่ ี่ 50 บาท

ลูกค้ า
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ความสะดวก (Convenience)
มีพ้นื ที่ในการรองรับให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การได้นงั่ รอการใช้บริ การตัดผมโดยการมีนิ ตยสาร
หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ และมีบริ การน้ าดื่มสะอาดให้บริ การจากทางร้านอีกด้วย
การติดต่อสื่ อสาร (Communication)
มีการดาเนินการติดต่อสื่ อสารโดยใช้สื่อโฆษณา (ไวนิล) เพื่อสร้างความจดจาให้กบั ลูกค้า
การวิเคราะห์วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ (Product life cycle)
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการอภิปราย
จากการอภิปรายโครงการนี้ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้
ประสบการณ์ในด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง การลงพื้นที่และสารวจข้อมูลความพึ ง
พอใจของผูป้ ระ กอบการและลูกค้า รวมทั้งได้นาข้อเสนอแนะมาพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการ
ของผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค
การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดกรณี ศึกษาร้านรุ ้งบาร์เบอร์ ที่จดั ทา
ขึ้นเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย โดยผ่านสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ที่มีความเป็ นสากล ซึ่ งส่ งผลให้กิจการมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็ นที่รู้จกั ของบุคคลทัว่ ไป
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดทาโครงการ
1. ทาสื่ อประชาสัมพันธ์เพื่อเป็ นการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายให้มากขึ้น
2. มีการจัดตกแต่งภูมิทศั น์ของร้านเพื่อดึงดูด ความสนใจของลูกค้ามากขึ้น
3. ทาสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ร้านรุ่ งบาร์ เบอร์
ข้ อเสนอแนะในการจัดทาโครงการ
1. พัฒนาด้านบุคลากร โดยเน้นบุคลากรที่มีความชานาญด้านการตัดผม ซึ่งจะเป็ นมรดกสื บทอด
ต่อไปอีกยาวนาน รัฐควรที่จะบรรจุหลักสู ตรการให้บริ การการตัดผมในโรงเรี ยนตั้งแต่ร ะดับมัธยมจนถึง
มหาวิทยาลัย
2. พัฒนาด้านเทคโนโลยี ใช้วชิ าการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มการบริ การที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าที่เพิ่มมาก
ขึ้นโดยคงคุณภาพเหมือนเดิมและทันต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. พัฒนารู ปแบบการให้บริ การ โดยเน้นการบริ การตัดผมทรงแปลกใหม่ที่ เหมาะกับรสนิยม ของ
ลูกค้าตามยุคตามสมัยอย่างต่อเนื่อง
ประสบการณ์ทไี่ ด้ จากการทาโครงการ
1. มีประสบการในการจัดภูมิทศั น์ของร้าน
2. ได้ทกั ษะการวางแผนการปฏิบตั ิงานจริ ง
3. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งระหว่างการดาเนินงาน
4. ได้มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ผา่ นการปฏิบตั ิอย่างมีความสุ ข
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