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1248159 : สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
ค าส าคญั : ร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON 

อภิรพร  กิจจานนท ์: แผนธุรกิจร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON  
อาจารยท์ี่ปรึกษา : อาจารยช์วนช่ืน  อคัคะวณิชชา. 90 หนา้. 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
กกกกกกกกร้านเสริมสวยเป็นกิจการที่สามารถรองรับผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศ ทุกวยั  ไม่วา่จะมีรูปร่าง
หนา้ตาอยา่งไร อว้นหรือผอม เม่ือไดเ้ขา้ร้านเสริมสวยแลว้ก็จะท าใหดู้ดีไดเ้ช่นกนั   และเป็นอีก
กิจการหน่ึงที่ช่วยสร้างรายไดท้ี่ดีใหก้บัผูป้ระกอบการ  เพราะเป็นกิจการที่ไม่มีความซบัซอ้นและไม่
มีกฎหมายควบคุมสามารถเปิดด าเนินกิจการไดโ้ดยง่าย ในยคุที่เศรษฐกิจไม่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุน 
กกกกกกกกร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว ด าเนิน
กิจการโดย นางสาวอภิรพร  กิจจานนท ์ ที่มี ความช่ืนชอบในการท าผม และชอบเขา้รับบริการที่ร้าน
เสริมสวยเป็นประจ า  จึงเลือกเปิดร้านเสริมสวยที่จงัหวดัสระบุรี ณ บริเวณวทิยาลยัอาชีวศึกษา  
ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี เป็นบริเวณที่มีการเปิดกิจการร้านเสริมสวยจ านวนนอ้ย 
ประกอบกบัการตอ้งการกลุ่มลูกคา้ที่มีความช่ืนชอบในการท าผม และมีความรักสวยรักงามเป็นชีวติ
จิตใจ 
กกกกกกกกลกัษณะของตลาดโดยทัว่ไปถือวา่ยงัมีคู่แข่งในธุรกิจเสริมสวยอยูน่อ้ยราย เน่ืองจาก
สถานที่บริเวณน้ีส่วนใหญ่แลว้จะเปิดเป็นกิจการร้านอาหาร ร้านขายของช า เป็นตน้ ดา้นการบริการ
ทางร้านมีบริการใหเ้ลือกจ านวน 16 รายการซ่ึงในทุกบริการที่ลูกคา้จะไดรั้บบริการที่ประทบัจาก
ทางร้านเพือ่ใหลู้กคา้ไดรั้บความแตกต่างอยา่งชดัเจนเม่ือเขา้มารับบริการที่ร้าน พร้อมทั้งการใช้
ผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพ ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  นอกจากน้ีทางร้านยงัมีการตกแต่งร้านรูปแบบ
พเิศษเพือ่ใชเ้ป็นมุมที่ลูกคา้สามารถนัง่รอระหวา่งเขา้รับบริการไดโ้ดยไม่เบื่อ มีทั้งการบริการน ้ าด่ืม
ฟรี นิตยสาร เป็นตน้ 
กกกกกกกกดา้นการเงิน ร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON ไดใ้ชเ้งินลงทุนเร่ิมแรกใน
การปรับปรุงกิจการทั้งส้ินจ านวน 477,090 บาท มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 3 ปี 1 เดือน 
อตัราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) 29% และมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  571,575.18 บาท 
______________________________________________________________________________ 
คณะวิทยาการจดัการ      มหาวิทยาลยัศิลปากร                         ปีการศึกษา 2551 
ลายมือช่ือนกัศึกษา …………………………………. 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา …………………………………. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กกกกกกกกแผนธุรกิจฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากบุคคลหลายฝ่าย    ผูศึ้กษาจึงใคร่ขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารยช์วนช่ืน อคัคะวณิชชา ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ ที่กรุณาใหค้  าปรึกษาแนะน า
ช่วยเหลือช้ีแนะแนวทางในการจดัท า และปรับปรุงแกไ้ขดว้ยความเอาใจ ใส่อยา่งดียิง่ตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านของสาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไปที่ไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์
ดว้ยการใหค้  าแนะน าใหค้วามช่วยเหลืออยา่งดีโดยตลอดมา จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว ้ณ โอกาส
น้ี 
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ อาจารยสุ์กญัญา  เลิศสุโภชวณิชย ์ ที่กรุณาช้ีแนะใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั
การจดัท างบการเงิน ของแผนธุรกิจ จนผูศึ้กษาเขา้ใจเป็นอยา่งดี 
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร .เกริกฤทธ์ิ  อมัพะวตั ที่กรุณาช้ีแนะใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั
การจดัท าแผนธุรกิจ 
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ คุณดวงรัตน์   บุญรุ่งเรือง ที่กรุณาช้ีแนะใหค้  าแนะน าเก่ี ยวกบัขอ้มูล 
และส่วนประกอบต่างๆในการจดัท าแผนธุรกิจ  
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ คุณรัตนโชติ  ดว้งสุวรรณ ที่เป็นแรงบนัดาลใจ และใหก้ารสนบัสนุน
เป็นอยา่งดีในการจดัท าแผนธุรกิจฉบบัน้ี 
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ คุณวชัราภรณ์   กิจจานนท ์และคุณอวสิยั  กิจจานนท ์ซ่ึงเป็นมารดา 
และบิดาของผูศึ้กษา ที่สนบัสนุนใหค้  าแนะน าขอ้มูลทุกอยา่งเก่ียวกบักิจการแก่ผูศึ้กษา จนท าให้
แผนธุรกิจฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี 
กกกกกกกกสุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณบุคคลที่เก่ียวขอ้งทุกคนที่ใหค้  าแนะน าในการท าแผนธุรกิจ ที่
ยงัไม่ไดเ้อ่ยนาม ผูจ้ดัท  าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ โครงการแผนธุรกิจฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อทาง
โครงการบณัฑิตศึกษา คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  ของมหาวทิยาลยั
ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และผูท้ี่สนใจที่จะน าขอ้มูลน้ีไปใชป้ระโยชน์ และหาก
โครงการแผนธุรกิจร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON มีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูจ้ดัท  า
ตอ้งขออภยั มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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บทที่ 1 
วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกิจ 

กกกกกกกกการน าเสนอแผนธุรกิจน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการขอรับการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือ 
จากธนาคาร ในการน าเงินมาลงทุนธุรกิจร้านเสริมสวยที่จะสามารถน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจใน
อนาคตได ้โดยมีเง่ือนไขดงัน้ีคือ 
กกกกกกกก1. มีการท าสญัญาผอ่นช าระเงินกูใ้หธ้นาคาร เป็นเวลา 5 งวด ใน 5 ปี งวดละ  40,000   
บาท 
กกกกกกกก2. การผอ่นช าระคืนเงินตน้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 
กกกกกกกก3. เงื่อนไขอ่ืนๆเป็นไปตามกฎเกณฑข์องธนาคาร  
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บทที่ 2 
ความเป็นมาในการท าธุรกิจ 

 

  การแต่ง  หมายถึง การตดัผมหรือหนวด การโกนผม ขนหนวดหรือเครา การตดัหนวด การ
กนัหนา้หรือคอ การตดัหรือจดัทรงผม การสระผม การยอ้มผม การนวดหนา้และการแต่งหนา้ซ่ึงกระท า
แก่คน 

กิจการเสริมสวยหรือแต่งผม หมายถึง สถานที่ที่ประกอบการเสริมส วยของสุภาพสตรี
หรือการแต่งผมของสุภาพบุรุษรวมทั้งการแต่งเล็บ แต่งหนา้  นวดหรือบหนา้หรือผวิ หรืออ่ืนๆ เป็น
ตน้ (ขอ้ก าหนดการสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม – เสริมสวย) 

จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ก  าลงัประสบปัญหาในปัจจุบนั  สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจึงมีจ  านวนผูว้่างงานเพิม่สูงขึ้น 432,000 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กนัยายน 
2551)  เป็นแรงผลกัดนัใหรั้ฐบาลมีนโยบายการสนบัสนุนผูป้ระกอบการรายใหม่ทั้งดา้นความรู้และ
นวตักรรม เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนเกิดอาชีพและรายได ้   ร้านเสริมสวยจึงเป็นอีกกิจการหน่ึงที่
ช่วยสร้างรายไดท้ี่ดีใหก้บัผูป้ระกอบการ  เพราะเป็น กิจการที่ไม่มีความซบัซอ้นและไม่มีกฎหมาย
ควบคุมสามารถเปิดด าเนินกิจการไดโ้ดยง่าย ปัจจุบนัเป็นกิจการร้านเสริมสวยเป็นที่ไดรั้บความนิยม
อยา่งแพร่หลาย สามารถรองรับผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศ ทุกวยั ไม่วา่จะมีรูปร่างหนา้ตาอยา่งไร อว้นหรือ
ผอม เม่ือไดเ้ขา้ร้านเสริมสวยแลว้ก็จะท าใหดู้ดีไดเ้ช่นกนั   และกระแสความนิยมของผูบ้ริโภคที่หนั
มาสนใจเก่ียวกบัการดูแลบุคลิกภาพเพือ่ใหต้วัเองดูดี ผูบ้ริโภคมีทศันคติที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม
หนัมาเขา้รับบริการร้านเสริมสวยเป็นประจ า ซ่ึงไม่เพยีงแต่จะเขา้มาใชบ้ริการในการท าผมแลว้ยงัมี
ความสนใจในบริการเสริมต่างๆ ทีร้่านเสริมสวยมีไวใ้หบ้ริการหลากหลาย อยา่งเช่น การท าเล็บมือ
และเทา้ การแต่งหนา้พร้อมทั้งเกลา้ผมเพือ่โอกาสพเิศษต่างๆ การท าอบไอน ้ าเพือ่การบ ารุงรักษา
เสน้ผม เป็นตน้  

ร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON เกิดขึ้นจากความช่ืนชอบในการท าผม     
เป็นผูท้ี่รักสวยรักงามชอบดูแลตวัเองอยา่งสม ่าเสมอ   และชอบเขา้รับ บริการที่ร้านเสริมสวยเป็น
ประจ าของนางสาวอภิรพร กิจจานนท์  ความช่ืนชอบดงักล่าวจึงเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการเปิด
ธุรกิจร้านเสริมสวยเป็นของตวัเอง นอกจากน้ีแลว้ท าใหมี้เขา้รู้ความเขา้ใจในดา้นการเสริมสวยและ
ยงัสามารถใหค้  าแนะน าแก่ผูท้ี่มีปัญหาดา้นต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

เจา้ของกิจการไดเ้ลือกเปิดร้านเสริมสวยที่จงัหวดัสระบุรี ณ บริเวณวทิยาลยัอาชีวศึกษา                 
และที่ท  าการศาลากลางจงัหวดัสระบุรี ต  าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี เน่ืองจากบริเวณ 
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ดงักล่าวถือวา่ยงัเป็นบริเวณที่มีการเปิดกิจการร้านเสริมสวยจ านวนนอ้ย ประกอบกบัการตอ้งการ
กลุ่มลูกคา้ที่มีใจเปิดกวา้งในการรับค าแนะน าจากช่างท าผม มีความช่ืนชอบในการท าผม และมี
ความรักสวยรักงามเป็นชีวติจิตใจ   ซ่ึงความโดดเด่นของร้านเสริมสวย  THE BEAUTY SHOP 
SALON คือการใส่ใจในลูกคา้ทุกๆคนที่มีความแตกต่างกนั ลูกคา้บางท่านเขา้มารับบริก ารเพือ่ที่จะ
ท าใหต้วัเองผอ่นคลายหรือดูดีขึ้น ซ่ึงการเสริมสวยสวยเปรียบเสมือนเป็นการใหร้างวลักบัตวัเอง 
เพราะฉะนั้นเม่ือลูกคา้ไดเ้ขา้มารับการบริการที่ร้านจะไดรั้บการบริการที่ดี จนท าใหเ้กิดควา ม
ประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการกบัทางร้านอีก มีการใหบ้ริการที่หลากหลายลูกคา้สามารถเขา้มารับ
บริการที่ร้านไดต้ั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเทา้การตั้งราคาที่ไม่แพงจนเกินไปลูกคา้ทุกระดบัสามารถ
เขา้มารับบริการได ้ทางร้านจะมีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกตามระดบัราคาที่ลูกคา้พงึพอใจ  แต่อยา่งไรก็ตาม
กิจการก็ยงัไม่ลืมที่จะรักษามาตรฐานในดา้นกระบวนการบริการทางดา้นความสะอาด โดยไดรั้บ
การตรวจสอบจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)กระทรวงสาธารณสุข จงัหวดัสระบุรี
ที่จะเขา้มาตรวจสอบความสะอาดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ร้านเสริมสวยในทุกๆปี 

 
ลักษณะของการด าเนินธุรกิจ   
กกกกกกกกกิจการร้านเสริมสวย  THE BEAUTY SHOP SALON  เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว 
ด าเนินการโดยนางสาวอภิรพร  กิจจานนท ์อาย ุ22 ปี 
 
ประวัติของเจ้าของกิจการ 
การศึกษา 
 - ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     โรงเรียนสระบุรีวทิยาคม    ปี พ.ศ.2542-2545 
 - ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระบุรีวทิยาคม     ปี พ.ศ.2545-2548กกกกก 
 - ระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  ปี พ.ศ. 2548-2552 
 
ประสบการณ์การท างาน  
  - ฝึกงานที่ The Best Western King Quarters Dosswell,Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  
ท าเล/ที่ตั้งร้าน 
 เลขที่ 524/5 ถ.พชิยัรณรงคส์งคราม ต .ปากเพรียว อ .เมือง จ .สระบุรี 18000 หรือบริเวณ
หนา้วทิยาลยัอาชีวศึกษา และที่ท  าการศาลากลางจงัหวดัสระบุรี ต  าบลปาก เพรียว อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสระบุรี 
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   ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานของร้านเสริมสวย 
ล าดับ รายการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

1 
วางแผนการจดัตั้งกิจการ และศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจ 

30 วนั 17 ก.ค. – 16 ส.ค. 51 

2 หาท าเลที่ตั้ง   30 วนั 17 ส.ค. - 16 ก.ย. 51 

3 
ตกแต่งร้าน จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ และ
ประกาศรับสมคัรพนักงาน 

75 วนั 17 ก.ย. -  1พ.ย. 51 

4 
การจดัท าโฆษณารวมทั้งจดัท าป้ายโฆษณา 
และฝึกอบรมพนักงาน  

15 วนั  2 พ.ย.-  17พ.ย. 51 

 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน            150 วนั  
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บทที่ 3 
บริการ 

 
รายละเอียดการบริการ 
กกกกกกกกร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON ประกอบดว้ยการบริการต่างๆดงัต่อไปน้ี 
ตารางที่ 2 แสดงอตัราค่าบริการ 

รายละเอียดบริการ อัตราค่าบริการ (บาท) 

สระ – ไดร์ 50 – 120  

สระ – ซอย 120 

อบไอน ้ า (ทุกชนิด)                                                      150 – 800 

ยืดผมถาวร               ผมส้ัน                          
                                 ผมยาว 

400 – 1000 
600 – 1500 

ดดัผม 400 – 1200 

ท าสีผม                                                         400 – 1500 

เคลือบสีผม 500 

เฮนน่าสีผม 400 

ไฮไลท ์ 400 

ต่อผม                                                           ชั้นละ 150 – 450 

ดดัขนตาถาวร 200 

ต่อขนตา (ทุกแบบ) 200 

แต่งหน้า และเกลา้ผม 350 

ท าเลบ็                       มือ 
                                  เทา้ 
                                  มือและเทา้ 

50 
80 

100 

ต่อเลบ็                       อะคริลิค 
                                  PVC 

700 
250 

เพน้ทเ์ลบ็  50 – 300 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด 

 
สภาวะอุตสาหกรรมและตลาด 
กกกกกกกกในปัจจุบนัธุรกิจร้านเสริมสวย เป็นธุรกิจการบริการที่ไดรั้บความสนใจมากขึ้น ทั้งจาก
ผูป้ระกอบการรายใหม่ที่ไม่มีความรู้หรือยงัไม่เคยมีประสบการณ์ในดา้นธุรกิจเสริมสวยมาก่อนและ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ผูท้ี่ผา่นการเรียนวชิาชีพเสริมสวยแลว้อยากจะเป็นเจา้ของกิจการ  โดยผูป้ระกอบการสามารถเลือก 
ลงทุนเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีเกา้อ้ีท  าผมไม่เกิน 4 เกา้อ้ี         ธุรกิจขนาดกลางทีมี่เกา้อ้ีท  าผมตั้งแต่    
4 – 10 เกา้อ้ี   และธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเกา้อ้ีท  าผมตั้งแต่ 11 เกา้อ้ีขึ้นไป  นอกจากน้ีร้านเสริมสวยยงั
เป็นธุรกิจที่ไม่มีความซบัซอ้นและไม่มีกฎหมายควบคุม        ผูป้ระกอบการจึงสามารถเปิดด าเนิน
กิจการไดโ้ดยง่าย อีกทั้งยงัถือเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายไดอ้ยา่งดีหากไดท้  าเลที่ตั้งกิจการที่ดี                  
จากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติในปี 2545 พบวา่ธุรกิจเสริมสวยสามารถสร้างรายได้
ภายในประเทศกวา่ 5 พนัลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี  นบัเป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพ
สูงสามารถสร้างเม็ดเงินใหก้บัประเทศไดอี้กมหาศาล (ส านกังานสถิติแห่งชาติ 2545)  
กกกกกกกกร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON ด าเนินกิจการอยูใ่นเขตเทศบาลอ าเภอ
เมือง จงัหวดัสระบุรี โดยทางกิจการมีพื้นใกลเ้คียงกบัสถานที่ต่างๆดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกกก- บริเวณร้านทางทิศเหนือ หรือทางดา้นหนา้ร้านฝ่ังตรงขา้มติดกบัวทิยาลยัอาวชีวศึกษา 
จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงมีจ  านวนนกัศึกษาที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้ นปวช.ชั้นปีที่ 1-3 จ านวน 1,985 คน 
และนกัศึกษาที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปวช.ปีที่ 1-2 จ านวน 977 คน รวมจ านวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 
2,962 คน ( วทิยาลยัอาชีวศึกษา จงัหวดัสระบุรี  2551 ) มีถนนพชิยัรณรงคส์งคราม ซ่ึงเป็นดา้นหนา้
ของทางร้าน และที่ท  าการศาลากลางจงัหวดัสระบุรี 
กกกกกกกก- บริเวณร้านทางทิศใต ้หรือทางดา้นหลงัร้านติดกบัชุมชนที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 20-
30 ครัวเรือน 
กกกกกกกก- บริเวณร้านทางทิศตะวนัออก ติดกบัร้านอาหารตามสัง่ 
กกกกกกกก- บริเวณร้านทางทิศตะวนัตก ติดกบัส านกังานทนายความ และศูนยท์นัตกรรม 
กกกกกกกกนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแลว้ทางร้านยงัมีพื้นที่ใกลก้บัร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายของช า
อินเตอร์เน็ทคาเฟ่ ร้านอาหาร สถานีต ารวจ และหอพกั มีระยะทางหวา่งออกไปประมาณ  200 - 500 
เมตร และระยะทางห่างออกไปจากทางร้านประมาณ 1 - 2 กิโลเมตร ก็จะเป็นหมู่บา้นชวนชม ตลาด  
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ธนาคาร ค่ายทหาร และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  
กกกกกกกกภาพรวมของการด าเนินธุรกิจร้านเสริมสวย ในบริเวณเขตเทศบาลอ าเภอเมือง จงัหวดั
สระบุรี ถือวา่เป็นการด าเนินธุรกิจที่มีความเส่ียงจากการมีจ านวนคู่แข่งขนัรายใหม่ที่เพิม่ขึ้น การ
ขยายพื้นที่ และแผนการส่งเสริมการขาย ของคู่แข่งขนัรายเก่า นอกจากน้ียงัมีคู่แข่งขนัทางออ้มไม่วา่
จะเป็น ร้านสปา คลินิกรักษา ผวิพรรณ เป็นตน้ โดยคู่แข่งขนัทางออ้มเหล่าน้ีจะมีส่วนท าใหกิ้จการ 
มีจ  านวนลูกคา้ และผลประกอบการที่ลดลง ดงันั้ นทางกิจการจึงใชว้ธีิการสร้างความแตกต่าง ใน
การบริการที่มีความหลากหลาย มีรูปแบบการใหบ้ริการที่มีคุณภาพ เป็นที่พงึพอใจจากลูกคา้ที่เขา้มา
รับการบริการ  และผลิตภณัฑท์ี่ใชท้างกิจการจะท าการคดัสรรใหมี้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากลูกคา้ 
         
การแบ่งส่วนตลาด 
กกกกกกกกเกณฑท์ี่ใชใ้นการแบ่งส่วนตลาดคือ ลกัษณะทางพฤติกรรมศาสตร์ และลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ดงัน้ี 
กกกกกกกก1.เกณฑ์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์  พจิารณาจากลกัษณะของประโยชน์คือ กลุ่มลูกคา้ที่
มีความช่ืนชอบในการท าผม และมีความรักสวยรักงามเป็นชีวติจิตใจ โดยการเลือกที่จะเขา้รับ
บริการร้านเสริมสวยอยูเ่ป็นประจ า และพจิารณาโอกาสที่ลูกคา้จะเขา้มารับบริการทางร้านเสริมสวย 
THE BEAUTY SHOP SALON อยูใ่กลเ้คียงกบับริเวณวทิยาลยัอาชีวศึกษา บริษทัหา้งร้าน และ
สถานที่ราชการ ซ่ึงสถานที่ท  างานของทางราชการ หรือเอกชน ทีเ่ปิดท าการตั้งแต่เวลา 08.00น.-
16.00น. เพือ่ช่วยเพิม่ความสะดวกสบายของลูกคา้ทางกิจการจึงเปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.00น.-
21.00น. ใหน้กัเรียน นกัศึกษา ขา้ราชการ และบุคคลทัว่ไป ไดเ้ขา้มารับการบริการก่อนการเขา้ชั้น
เรียน หรือก่อนเขา้ท างาน โดยไม่ตอ้งเสียเวลา เดินทางไปร้านที่อยูไ่กลออกไป ทั้งยงัไดรั้บการ
บริการ และผลิตภณัฑท์ี่ดีมีคุณภาพจากทางร้าน คุม้ค่ากบัอตัราค่าบริการที่ลู กคา้จ่ายใหก้บัร้านเสริม
สวย  
กกกกกกกก2.เกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร์ ธุรกิจร้านเสริมสวย ใชเ้กณฑท์างประชากรศาสตร์
ตามเพศ และรายได ้ตวัอยา่งเช่น เพศชาย โดยส่วนใหญ่จะเขา้รับบริการ  สระ-ซอยผม เพศหญิง จะ
เขา้รับบริการ ในทุกๆบริการของร้านเสริมสวย ไม่วา่จะเป็น  สระ-ไดร์ สระ-ซอย ยดืผม ดดัผม ท า
เล็บ ขดั-นวดหนา้ ขดั-นวดผวิ เป็นตน้ ในดา้นรายได ้  ตวัอยา่งเช่น  ผูท้ี่มีรายไดต้  ่าคือ ผูท้ี่อยูใ่นช่วง
วยัเรียน ที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา การเขา้รับบริการเสริมสว ย ราคาที่จะเลือกจะไม่สูงจนเกินไป  เช่น  
สระ-ไดร์ ราคาที่พจิารณาจะเร่ิมตน้ที่ 50 บาทขึ้นไปไม่เกิน 100 บาท ส าหรับผูท้ี่มีรายไดป้านกลาง
ถึงผูท้ี่มีรายไดสู้งคือ ผูท้ี่อยูใ่นช่วงวยัท างาน หรือ  เป็นวยัที่มีครอบครัว การเขา้รับบริการเสริมสวย
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จะเนน้ที่คุณภาพของการบริการมากกวา่ราคา เช่น การเลือกใชผ้ลิตภณัฑท์ี่มีราคาสูงขอ งทางร้าน
เสริมสวย การอบไอน ้ า  สระ-ซอยผม  ราคาที่พจิารณาจะเร่ิมตน้ที่ 120  บาทขึ้นไป เป็นตน้ 
 
ตลาดเป้าหมาย 
กกกกกกกกสภาพตลาดโดยทัว่ไปที่บริเวณวทิยาลยัอาชีวศึกษา เขตเทศบาลอ าเภอเมือง จงัหวดั
สระบุรี  ประกอบไปดว้ยวทิยาลยัอาชีวศึกษา สถานที่ราชการ แหล่งชุมชน และบริษทัหา้งร้านต่างๆ 
ซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา ขา้ราชการ และพนกังานบริษทัเอกชน ถือ ไดว้า่เป็นกลุ่มที่มี
ความตอ้งการบริการร้านเสริมสวย  
กกกกกกกกเพือ่ช่วยใหกิ้จการสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน ทางกิจการจึงไดท้  าการ
ออกแบบสอบถามพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเสริมสวย ณ บริ เวณวทิยาลยัอาชีวศึกษา และที่ท  า
การศาลากลางจงัหวดัสระบุรี โดยผลจากการออกแบบสอบถามดงักล่าว ช่วยใหกิ้จการทราบวา่ผูท้ี่มี
อาย ุ16-25 ปี เป็นผูท้ี่มีความสนใจในการเขา้รับบริการร้านเสริมสวยมากที่สุด ดงันั้นกิจการจึงเลือก
ตลาดเป้าหมายไปที่กลุ่มผูท้ี่มีอายรุะหวา่ง 16-25 ปี เป็นกลุ่มลูกคา้หลกั 
 
 ขนาดของตลาดและแนวโน้มตลาด 
กกกกกกกกธุรกิจร้านเสริมสวยในจงัหวดัสระบุรี ถือไดว้า่เป็นธุรกิจที่มีแนวโนม้ที่จะเพิม่จ  านวน
ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการด าเนินธุรกิจร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON ณ บริเวณหน้า
วทิยาลยัอาชีวศึกษา และที่ ท  าการศาลากลางจงัหวดัสระบุรี นบัวา่เป็นบริเวณที่ลูกคา้ทั้งนกัเรียน 
นกัศึกษา ขา้ราชการ พนกังานบริษทัเอกชน และบุคคลบริเวณใกลเ้คียง  ไดมี้การใหค้วามสนใจ และ
ยนิดีที่จะเขา้มาใชบ้ริการกบัทางกิจการ ลกัษณะของตลาดโดยทัว่ไป ถือวา่ยงัมีคู่แข่งที่เป็นธุรกิจ
เสริมสวยอยูจ่  านวนนอ้ยราย เน่ืองจากเดิมสถานที่บริเวณน้ี ส่วนใหญ่ไดเ้ปิดเป็นกิจการร้านอาหาร 
ร้านขายของช า ร้านขายยา เป็นตน้ ต่อมา กิจการบางแห่งไดมี้การปิดกิจการไป ภายหลงัจึงมีการ
ก่อสร้างโครงการต่างๆ ขึ้นมา เพือ่เปิดใหเ้ช่าพื้นที่แก่ผูท้ี่สนใจ โดยคู่แข่งขนัหลกัของกิจการคือ ร้าน
ตน้ออ้ ซาลอน ที่อยูห่่างออกไป 6 คูหา และคู่แข่งขนัรองคอื ร้านรัตน์ บิวต้ี ที่อยู่ ห่างออกไป 100 
เมตร และดว้ยเหตุน้ีทางกิจการจึงมองเห็นโอกาสในการด าเนินกิจการ ที่จะช่วยใหธุ้รกิจประสบ
ความส าเร็จได ้จากผูท้ี่มีใจรัก และมีความช่ืนชอบในความงาม ตอ้งการดูแลบุคลิกของตนเอง ใหดู้ดี 
อาศยัความนิยมของผูท้ี่มีความชอบ และตอ้งการใชบ้ริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่ของทางกิจการ จะเป็น
นกัเรียน นกัศึกษา ขา้ราชการ บุคคลทัว่ไป  ที่อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบักิจการ และคาดวา่ในอนาคต
แนวโนม้ของการท าธุรกิจเสริมสวย ณ บริเวณหนา้โรงเรียนอาชีวศึกษา และที่ท  า การศาลากลาง
จงัหวดัสระบุรี จะพฒันา และเติบโตมากขึ้นจากเดิม 
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ลักษณะทั่วไปของลูกค้า 
กกกกกกกกลกัษณะของลูกคา้ แบ่งได ้ตามลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกกก1. ลักษณะทางพฤติกรรม ลูกคา้ของทางกิจการ จะเป็นผูท้ี่มีความชอบความสวยงาม มี
ความรักสวย รักงาม ตอ้งการใหต้นเองมี บุคลิกภาพที่ดีในสายตาของผูอ่ื้น ไม่วา่จะเป็นนกัเรียน 
นกัศึกษา ขา้ราชการ พนกังานบริษทั บุคคลที่อาศยัอยูใ่นบริเวณโรงเรียนอาชีวศึกษา และบริเวณที่
ท  าการศาลากลางจงัหวดัสระบุรี ถือไดว้า่เป็นแหล่งชุมชน  ที่สามารถรองรับลูกคา้ที่มีความตอ้งการ
ใชบ้ริการได ้ในจ านวนมาก และหากมีการจดังานเทศกาลที่ส าคญัต่างๆ ก็จะมีการจดังานที่หนา้ที่ท  า
การศาลากลางจงัหวดั มีการท าการจดัการแสดงบนเวทีจึงมีความตอ้งการใชบ้ริการแต่งหนา้ท าผม
ในทุกๆเทศกาล 
กกกกกกกก2. ลักษณะทางจิตวิทยา ในระยะเวลาทุกๆ 2-3 เดือน ไม่วา่จะเป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง
มกัจะชอบเปล่ียนทรงผม เน่ืองจากมีเสน้ผมที่ยาวขึ้น หรือ  เพือ่การเปล่ียนแปลงใหต้นเองดูดีขึ้นใน
สายตาของผูอ่ื้น นอกจากการเปล่ียนทรงผมแลว้  ยงัมีความตอ้งการการบริการเสริมสวยในดา้นอ่ืนๆ 
เพือ่ใหดู้ดีขึ้น ไม่วา่จะเป็น การท าเล็บ เปล่ียนสีเล็บ เป็นตน้ ดงันั้นกลุ่มลูกคา้ที่เป็นนกัเรียน นกัศึษา 
พนกังานบริษทั บุคคลที่อาศยัอยูใ่นบริเวณโรงเรียนอาชีวศึกษา และบริเวณ ที่ท  าการศาลากลาง
จงัหวดัสระบุรี จึงมกัเขา้รับการบริการร้านเสริมสวยเป็นประจ า  
 
สภาพการแข่งขัน 
กกกกกกกกการท าธุรกิจร้านเสริมสวย ถือไดว้า่เป็นกิจการหน่ึงที่มีความเส่ียงจากการแข่งขนั ที่สูง 
เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค ทุกเพศ ทุกวยั จากสภาพการแข่งขนัของธุรกิจเส
ร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON  ถือไดว้า่อยูใ่นสถานการณ์การแข่งขนัที่อยูใ่นระดบั
ต ่า จากการแข่งขนัในธุรกิจประเภทเดียวกนัในบริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงมีคู่แข่งที่ท  าธุรกิจร้านเสริมสวย 2 
รายคือ ร้านรัตน์ บิวต้ี และร้านตน้ออ้  ผลจากการสงัเกต ร้านตน้ออ้ จะเป็นเป็นคู่แข่งขนัหลกั ซ่ึง
เป็นร้านที่ไดรั้บความนิยมจากลูกคา้สูง เม่ือเปรียบเทียบกบั ร้านรัตน์ บิวต้ี และร้านตน้ออ้ ที่เปิด
ใหบ้ริการมาเป็นเวลายาวนาน 
 
คู่แข่งขัน 
กกกกกกกกร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON มีคู่แข่งขนัในธุรกิจประเภทเดียวกนั
จ านวน 2  ราย ดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกกก1. คู่แข่งขนัหลกัคือ ร้านตน้ออ้ ซาลอน 
 กกกกกกก 2. คู่แข่งขนัรองคือ  ร้านรัตน์ บิวต้ี 
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การวางต าแหน่งบริการ 
กกกกกกกกกิจการมีการวางต าแหน่งบริการจากเกณฑข์องอตัราค่าบริการ และคุณภาพของ บริการ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ที่อยูใ่นตลาดในเร่ืองของราคา จะอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัทางกิจการ แต่
หากเปรียบเทียบในเร่ืองของการบริการ กิจการจะอยูใ่นระดบัที่เหนือกวา่คู่แข่ง เน่ืองจากกิจการมี
การมุ่งเนน้ในเร่ืองของการบริการที่ดีเยีย่ม เพือ่ท  าใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจมากที่สุด  และท ามาใช้
บริการของกิจการอีก 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการวางต าแหน่งบริการ 
 
การวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ SWOT ANALYSIS 
กกกกกกกกเป็นการวเิคราะห์จุดแขง็ของธุรกิจร้านเสริมสวยวา่มีขอ้ดี ขอ้ไดเ้ปรียบใด ในการ
แข่งขนั เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั และมีจุดอ่อนใดบา้ง ที่น่าจะเป็นขอ้เสียเปรียบในการแข่งขนั 
เพือ่ที่จะไดพ้ฒันาแผนกลยทุธท์างการประกอบธุรกิจ และเป็นการวเิคราะห์โอกาส และอุปสรรควา่
มีปัจจยัใดบา้งมีผลบวก ผลลบต่อการประกอบธุรกิจ และ น าโอกาสนั้นมาใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้าก
ที่สุด หากมีอุปสรรคก็สามารถหากลวธีิในการหลีกเล่ียงอุปสรรค และป้องกนัจุดอ่อนจากคู่แข่ง  ซ่ึง
มีดงัน้ี 
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ตารางที่ 3 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัภายใน 
ปัจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการบริหาร  เจา้ของกิจการมีความรู้  ใน 
เร่ืองการบริหารจดัการทาง  ธุรกิจ
เป็นอย่างดี 

 พนักงานที่ท  างานในกิจการเสริม
สวยทุกคน เป็นช่างท าผมที่มีฝีมือ 
และมีประสบ 

              การณ์ทุกคน 
 พนักงานทุกคน มีความรับ 
       ผดิชอบ ในต าแหน่งหน้าที ่    
       ของตนเอง 
 เจา้ของกิจการสามารถตดั 

สินใจในการบริหารจดัการ  ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว เน่ืองจากเป็นธุรกิจเจา้ของ
คนเดียว 

 ในบางคร้ังพนักงานมีการท างานดว้ย
อารมณ์ ท าให้การควบคุม ในเร่ือง
คุณภาพ และ การบริหารบุคคล อาจ
ท าไดย้ากล  าบาก 

 การท างานขึ้นอยู่กบัเวลา บางคร้ัง
พนักงานท างานล่าชา้ ท  าให้ลูกคา้ที่
เขา้มาใชบ้ริการ มีการเกิด ความไม่
พอใจ และไม่เขา้มาใช ้ 

        บริการอีก   
 

ด้านการตลาด  มีการวางแผนทางการตลาด ใน การ
จดัโปรโมชัน่ และการโฆษณาทาง
วทิยุ หรือโทรทศัน์ทอ้งถิ่น เป็นตน้ 

 กิจการตั้งอยู ่ ณ บริเวณใกลก้บั 
วทิยาลยัอาชีวศึกษา หน่วยงาน
ราชการ และบริษทั ต่างๆ ท าให้
สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง้่าย 

 สถานที่ตั้งร้านอยู่บริเวณแหล่ง
ชุมชน ที่จะช่วยท าให้ผูใ้ชบ้ริการ
ร้านเสริมสวยเกิดความสะดวก 
สบายในการเขา้มาใชบ้ริการ 

 เป็นกิจการรายใหม่ จึงท าให้มีปัญหา
ในเร่ืองของการยงัไม่เป็นที่รู้จกัของ
ลูกคา้ 

 คู่แข่งขนัมีจดัโปรโมชัน่ใหม่ๆ  เพื่อ
เขา้มาแข่งขนักบัทางกิจการ 

 

ด้านการบริการ  พนักงานทุกคนมีประสบการณ์ใน
การบริการ ไดรั้บการฝึกอบรมดา้น
การบริการเพื่อให้ลูกคา้เกิดความ
ไวว้างใจ  

 มีการบริการที่หลากหลาย และ
สามารถรองรับความตอ้งการของ
ลูกคา้ที่มีความแตกต่างได ้

 มีนโยบายในการบริการสร้าง
ภาพลกัษณ์ที่เป็นกนัเอง เพื่อดึงดูด
ให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้าอีก  

 ลูกคา้สามารถติดต่อนัดหมายเพื่อใช้
บริการเสริมสวยนอกสถานที่ได ้

 ทางร้านไม่มีที่จอดรถเพียงพอ จึงท า
ให้ลูกคา้ที่เดินทางโดยส่วนตวั ตอ้ง
จอดบริเวณริมถนน และหากไม่มีที่
จอดรถจะตอ้งเสียค่าบริการที่จอดรถ
บริเวณใกลเ้คียง 

 กรณีที่มีลูกคา้จ านวนมาก ทาง
กิจการไม่สามารถรองรับลูกคา้ได้
ทุกคน เน่ืองจากขนาดพื้นที่ของทาง
กิจการที่มีอยู่อย่างจ ากดั 
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ตารางที่ 3  แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัภายใน(ต่อ) 
ปัจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการเงิน  ธุรกิจมีการวางแผนเงินทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินกิจการ 

 ธุรกิจมีการลงทุนที่ไม่สูงมากนัก อีกทั้ง
เคร่ืองมือมีราคาไม่แพงมากนัก และ
สามารถหาซ้ือไดส้ะดวก 

 มีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ ที่
จ  ากดั 

 กิจการกูเ้งินจากธนาคาร เพื่อ
น ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
และตอ้งมีการเสียดอกเบี้ยให้กบั
ธนาคาร 

 
 

 
ตารางที่ 4  แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก 

 

ปัจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

 ร้านเสริมสวย เป็นการบริการที่
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวยั จ าเป็นตอ้งใช้
บริการ 

 กระแสความนิยมในการใชบ้ริการ 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 ลูกคา้หันมาให้ความส าคญัในเร่ือง
บุคลิกภาพ และการดูแลตวัเองมากขึ้น 
พิถีพิถนัในการเลือกใชบ้ริการร้านที่
สามารถให้บริการที่ด ี

 เป็นธุรกิจใหม่ จึงท าให้ลูกคา้ไม่
มัน่ใจในบริการ 

 การหาสถานที่ตั้งกิจการ เป็นเร่ืองที่
ท  าไดย้ากล าบาก และมีค่าเช่าที่สูง 

 ลูกคา้ส่วนใหญ่ ที่เป็นนักเรียนมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองเงิน จึงท าให้กิจการ
ไม่สามารถตั้งราคาสูงได ้

 

สถานการณ์การ
แข่งขัน 

 การให้บริการที่หลากหลาย และมีคู่แข่ง
ขนัน้อยราย 

 คู่แข่งขนัของกิจการ มีบริการที่ยงัไม่
ครอบคลุม จึงท าให้กิจการมีโอกาส ใน
การดึงดูดลูกคา้ใหม่ไดด้ีกวา่ 

 กิจการให้ความส าคญัในเร่ืองการ
ให้บริการ และ มีการจดัท ากิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดอยู่  เป็นประจ า 

 มีการแข่งขนัที่สูง เน่ืองจาก ธุรกิจ
สามารถประกอบกิจการไดโ้ดยง่าย 

 คู่แข่งขนัมีการลดราคาบริการลงจน
ท าให้ลูกคา้บางส่วนหันไปใช้
บริการ 

 
 

สังคม  กิจการตั้งอยู่ ณ บริเวณแหล่งชุมชนที่มี
ขนาดใหญ่  

 กิจการตั้งอยู่บริเวณที่เป็นหน่วยงาน
ของทางราชการ  และสถานศึกษา 

 ลูกคา้มีโอกาสเลือกใชบ้ริการ ตาม
ความช่ืนชอบ 

 ลูกคา้บางรายมีรายไดท้ี่จ  ากดัในการ
บริการแต่ละคร้ัง 
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ตารางที่ 4 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก(ต่อ) 
ปัจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

สภาพเศรษฐกิจ  รัฐบาลให้การสนับสนุนในเร่ืองการ
พฒันาธุรกิจขนาดย่อม 

 กิจการมีการขยายตวัในทิศทางบวก ถือ
เป็นโอกาสที่ด ี

 กิจการสามารถสร้างรายไดไ้ดอ้ย่างดี 
หากเลือกท าเลที ่

        ตั้งที่ด ี

 ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า มีผูต้กงาน
เป็นจ านวนมาก ท าให้สูญเสีย
ลูกคา้ที่มีก าลงัการบริการ 

 ลูกคา้เห็นวา่เป็นการบริการที่
ฟุ่ มเฟือย และสามารถท าเองที่บา้น
ได ้

 

กฎหมาย,
ระเบียบ,ข้อบังคับ 
 

 เป็นกิจการไม่มีความซบัซอ้น 
 เป็นกิจการที่ไม่มีกฎหมายมาควบคุม 

จึงเปิดกิจการไดง้่าย 
 

 ทอ้งถิ่นมีการจดัระเบียบในการ
การควบคุมธุรกิจ หากในบริเวณ
ใกลเ้คียงมีกิจการลกัษณะเดียวกนั
จ านวนมาก         

กลุ่มผู้จ าหน่าย, 
เครือข่าย 

 สามารถหาซ้ืออุปกรณ์ และผลิภณัฑไ์ด้
โดยง่าย เน่ืองจาก มีร้านจ าหน่าย
อุปกรณ์เสริมสวย และผลิตภณัฑเ์สริม
สวย 

       ในบริเวณใกลเ้คียง 
 สามารถต่อรองราคาส่วนลดของ

อุปกรณ์ และผลิตภณัฑไ์ด ้

 ผูจ้ดัจ  าหน่ายมีการขึ้นราคาของ
อุปกรณ์ และผลิตภณัฑเ์สริมสวย 

 ความล่าชา้จากการขนส่งของ
อุปกรณ์ และผลิตภณัฑเ์สริมสวย
ของผูจ้ดัจ  าหน่าย  
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บทที่ 5 
แผนบริหารจัดการ 

 
รายละเอียดธุรกิจ 
ช่ือกิจการ                                    ร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON 
ที่ตั้งกิจการ                                 524/5 ถ.พชิยัรณรงคส์งคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ            กิจการเจา้ของคนเดียว โดยไดท้  าการเช่าพื้นที่ชั้นที่ 1 อาคารพาณิชย ์ 
             เพือ่ประกอบกิจการร้านเสริมสวย และมีค่าเช่าพื้นที่เป็นจ านวนเงิน   
                                                   10,000 บาทต่อเดือน         
ทุนในการจดัตั้งกิจการ               500,000 บาท 

 

แผนผังองค์กร 
 

 
 
ภาพที่ 2 แผนผงัองคก์ร 

 
ประวัติของเจ้าของกิจการ 
ช่ือ – นามสกุล 
กกกกกกกกนางสาวอภิรพร  กิจจานนท ์ อาย ุ22  ปี 
การศึกษา 
กกกกกกกก- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     โรงเรียนสระบุรีวทิยาคม    ปี พ.ศ.2542-2545 

เจ้าของกิจการ 
 หรือผู้จัดการร้าน 

 

พนักงานท าผม 

2 คน 

 

พนักงานท าเล็บ 

1 คน 
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กกกกกกกก- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระบุรีวทิยาคม     ปี พ.ศ.2545-2548กกกกก 
กกกกกกกก- ระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  ปี พ.ศ. 2548-2552 
ประสบการณ์การท างาน  
กกกกกกกก-  ฝึกงานที่ The Best Western King Quarters Dosswell, Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก 
ช่ือ -  นามสกุล                      นางสาวอภิรพร  กิจจานนท์ 
ต าแหน่ง                                  เจา้ของกิจการและผูจ้ดัการร้าน 
หนา้ที่ความรับผดิชอบ        
กกกกกกกก- ส่วนที่1 การบริหารจดัการ ควบคุมกิจการในดา้นต่างๆของร้าน ก าหนดวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย นโยบาย วางแผนกลยทุธ ์ดูแลระบบบญัชี และการเงิน ดูแลกิจการเพือ่ใหเ้กิดความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายที่ตั้งไว ้ 
กกกกกกกก- ส่วนที่2   มีความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการ และการแนะน าบริการทุกๆดา้นของ
กิจการ ไม่วา่จะเป็นการท าผม ท าเล็บ   ใหแ้ก่ลูกคา้เป็นอยา่งดี 
การศึกษา/คุณสมบตัิ             ปริญญาตรี 
อตัราเงินเดือน                       12,000 บาท 
 
พนกังานท าผม  
ต าแหน่ง                                  ลูกจา้ง/ช่างท าผม 
หนา้ที่ความรับผดิชอบ        ใหบ้ริการออกแบบตกแต่งทรงผม และทุกๆบริการที่เก่ียวการท าผม 
การศึกษา/คุณสมบตัิ          
กกกกกกกก-  มธัยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า 
กกกกกกกก-  ผูจ้บหลกัสูตรการออกแบบจดัตกแต่งทรงผม และมีประสบการณ์ในการแบบจดัแต่ง
ทรงผมไม่ต ่ากวา่ 2  ปี  
กกกกกกกก-  มีใจรักในงานบริการ 
อตัราค่าตอบแทน                 พนกังานจะไดรั้บค่าตอบแทน โดยการแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการใน
อตัรา 40/60  พนกังานมีรายไดเ้ฉล่ียวนัละ 300 บาท 
 
พนกังานท าเล็บ 
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ต าแหน่ง                                  ลูกจา้ง/ช่างท าเล็บ 
หนา้ที่ความรับผดิชอบ         ใหบ้ริการออกแบบตกแต่งเล็บทุกชนิด 
การศึกษา/คุณสมบตั ิ 
กกกกกกกก- มธัยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า 
กกกกกกกก- ผูจ้บหลกัสูตรการตกแต่งเล็บ หรือ  เป็นผูมี้ความรู้ในการตกแต่งเล็บเป็นอยา่งดี และมี
ประสบการณ์ในการออกแบบตกแต่งเล็บ 
กกกกกกกก- มีใจรักในงานบริการ 
อตัราค่าตอบแทน                 พนกังานจะไดรั้บค่าตอบแทนโดยการแบ่งรายไดจ้ากการใหบ้ริการใน
อตัรา 40/60  พนกังานมีรายไดเ้ฉล่ียวนัละ 300 บาท 
 
ตารางที่ 5  แสดงแผนงานดา้นบุคลากร และค่าใชจ่้ายบุคลากรของธุรกิจ 

 
วิสัยทัศน์ 
 การใหบ้ริการเสริมสวยที่ใหบ้ริการที่หลากหลาย เพือ่ตอบสนองลูกคา้ที่มีความตอ้งก ารที่
แตกต่างกนั มีการเลือกใชว้ตัถุดิบที่มีคุณภาพ โดยใหค้วามส าคญักบัอุปกรณ์ที่ใช ้และความสะอาด  
รักษามาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ มีการบริการที่สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ และการ
ซ่ือสตัยต์่อลูกคา้ 
 
พันธกิจ 

1. สร้างความสมัพนัธต์่อลูกคา้บริการลูกคา้ทุกคนใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุด 
2. ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่ลูกคา้จะอยูใ่นฐานะใดก็ตาม 
3. มีการพฒันา และปรับปรุงความรู้ในทุกๆดา้นของการบริการอยูอ่ยา่งเสมอ 
4. ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใชใ้หมี้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 

 
 

ล าดับ ต าแหน่งงาน จ านวน อัตราเงินเดือน(บาท)/
คน 

รวมเงินเดือน(บาท) 

1 เจา้ของกิจการ 1 12,000 12,000 
2 พนักงานท าผม 2 9,000 18,000 
3 พนักงานท าเลบ็ 1 9,000 9,000 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 4 30,000 39,000 
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เป้าหมายทางธุรกิจ 
เป้าหมายระยะส้ัน 
 กิจการเป็นที่รู้จกัของลูกคา้ ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ที่มารับบริการในเร่ืองคุณภาพ 
และราคาที่เหมาะสม ลูกคา้มีการบอกต่อปากต่อปาก  
 
เป้าหมายระยะกลาง 
             กิจการมีลูกคา้ประจ าที่มีความซ่ือสตัยใ์นการเขา้รับบริการจ านวนมากขึ้น สร้างบริการที่
หลากหลายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พฒันาการบริการทางดา้นการออกแบบตกแต่ง
ทรงผม การออกแบบตกแต่งเล็บ และบริการอ่ืนๆใหมี้ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง  
 
เป้าหมายระยะยาว 
 กิจการสามารถท าก าไรและคืนทุน ไดรั้บส่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่ขึ้ น สามารถดึงลูกคา้
จากคู่แข่งมาได ้สร้างความสมัพนัธก์บัลูกคา้ประจ าไวไ้ด ้  ทั้งยงัการใหบ้ริการที่หลากหลายขึ้นจาก
เดิม ช่างท าผม ช่างท าเล็บมีประสบการณ์ และไดรั้บการอบรมเพือ่พฒันาความรู้ความสามารถอยา่ง
สม ่าเสมอ ขยายพื้นที่ของกิจการใหส้ามารถรองรับลูกคา้ที่เพิม่ขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง รักษาและพฒันา
มาตรฐานของการใหบ้ริการจนไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ โปรโมชัน่ที่ก  าหนดสามารถเขา้ถึง
ความตอ้งการของลูกคา้ใหม่และกลุ่มลูกคา้เก่า  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. กิจการมีการปรับปรุง และจดัโปรโมชัน่ เพือ่เป็นการดึงดูดความสนใจของลูกคา้ใหเ้ขา้
มาใชบ้ริการ 

2. มีท  าเลที่ตั้งอยูบ่ริเวณแหล่งชุมชนที่สามารถรองผูบ้ริโภคที่ความตอ้งการใชบ้ริการได้
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา ขา้ราชการ พนกังานบริษทั บุคคลที่อาศยัอยู่
ในบริเวณใกลเ้คียง 

3. การสร้างความแตกต่าง โดยการใหบ้ริการที่หลายหลากลูกคา้สามารถท าทุกอยา่งตั้งแต่
ศีรษะจรดปลายเทา้ไดใ้นที่เดียว 

4. การบริการเป็นที่ยอมรับ และมีมาตรฐาน 
5. กิจการใส่ใจในการใหบ้ริการ ค  านึงถึงมาตรฐานของการบริการ และผลิตภณัฑท์ี่ใช้ 
6. พนกังานใหก้ารบริการเปรียบเสมือนคนในครอบครัว 
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7. กิจการมีอตัราค่าบริการในเทียบเท่ากบัคู่แข่ง แต่มีคุณภาพของการบริก าร และ
ผลิตภณัฑท์ี่เหนือกวา่ 

 
แผนด าเนินการอื่นของธุรกิจ 
 ทางร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON มีการตั้งเป้าหมายในการใหบ้ริการเสริม
สวยที่ใหบ้ริการที่หลากหลาย ส่งเสริมใหช่้างผมและช่างเล็บไดมี้ความรู้ใหม่ๆ  โดยเจา้ของกิจการมี
การความรู้เพิม่เติมและเขา้รวมแข่งขนัการออกแบบจดัแต่งทรงผม ที่ทางจงัหวดัมีจดัขึ้นในทุกๆปี
ทั้งน้ีเพือ่เป็นการโฆษณาและประชาสมัพนัธร้์านและแสดงถึงความสามารถของช่างผม  การขยาย
ขนาดกิจการใหใ้หญ่ขึ้นเพือ่รองรับจ านวนลูกคา้ที่เพิม่ขึ้น ปรับปรุงกา รใหบ้ริการที่มีมาตรฐานแก่
ลูกคา้ใหค้วามส าคญักบัอุปกรณ์ทีใ่ช ้และความสะอาด  นอกจากน้ีจะมีการส่งเสริมการตลาด จดั
โปรโมทชัน่ที่ถูกใจลูกคา้ โดยการเนน้ที่ราคาเดิมแต่ยงัคงรักษาการบริการที่เหนือกวา่คู่แข่ง  
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บทที่ 6 
แผนการตลาด 

 
กกกกกกกกในสภาวะของการแข่งขนัที่มีความเขม้ขน้ และทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึ้นทุกวนั ท า
ใหบ้ริการต่างๆ เกิดขึ้นมากเกินกวา่ความตอ้งการของตลาด ลูกคา้มีโอกาสเลือกบริการมากขึ้น จึงท า
ใหกิ้จการจ าเป็นตอ้งหาวธีิการที่จะท าอยา่งไร เพือ่ที่จะท าใหบ้ริการไ ดเ้ป็นที่รู้จกั และการคน้หา
วธีิการที่จะช่วยโนม้นา้วจิตใจของลูกคา้ใหต้ดัสินใจหนัมาใชบ้ริการของกิจการ แทนที่จะหนัไปใช้
บริการจากคู่แข่งขนั ทั้งน้ีก็เพือ่ความอยูร่อดและความเจริญกา้วหนา้ของธุรกิจ มิฉะนั้นอาจส่งผลท า
ใหธุ้รกิจประสบความลม้เหลวได ้
กกกกกกกกปัจจุบนัน้ี เจา้ของกิจการส่วนใหญ่จะมองหาวธีิการแลกเปล่ียนลูกคา้มากกวา่หน่ึงคร้ัง 
หรือไม่ใช่คร้ังเดียวอีกต่อไปคือ การใหค้วามส าคญัต่อการท าการตลาดมุ่งเนน้ไปที่การพฒันา และ
รักษาความสมัพนัธก์บักลุ่มลูกคา้เดิม ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จต่างรู้ดีวา่ การสร้างการส่ือสาร และ
การมอบมูลค่าใหก้บัลูกคา้ ถือวา่เป็นส่ิงที่มีความส าคญัอยา่งยิง่ ซ่ึงการพฒันาไปสู่การตลาดเชิง
ความสมัพนัธน์ั้นมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปัจจยัดว้ยกนั ประการแรก กิจการรู้ดีวา่ลูกคา้มีความ
ตอ้งการที่เพิม่มากขึ้น ลูกคา้ตอ้งการบริการที่เป็นเลิศมา กยิง่ขึ้น ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑบ์ริการต่างๆ ที่
มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และมีการใหบ้ริการลูกคา้ยอดเยีย่ม นอกจากน้ีลูกคา้ยงัตอ้งการบริการ
ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับความจ าเป็นและความตอ้งการ น าไปสู่การปรับเปล่ียนการบริการตาม
ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายแต่ละคน โดยที่ กิจการสามารถใหบ้ริการตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ดว้ยวธีิการที่คุม้ค่า  
กกกกกกกกในการพฒันากลยทุธท์างการตลาด และการวางแผนส าหรับการบริการของกิจการ 
เจา้ของกิจการจะวเิคราะห์หาคู่แข่งที่ตอ้งแข่งขนัในตลาด ซ่ึงจะมีทั้งคู่แข่งขนัทางตรงไปจนถึงคู่
แข่งขนัทางออ้ม ตวัอยา่ งเช่น บริการที่สามารถใชท้ดแทนร้านเสริมสวยได ้คือ สปา เน่ืองจาก 
ร้านสปา ในบางแห่งมีการใหบ้ริการที่เหมือนกนักบัร้านเสริมสวย เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีคู่แข่งขนั
ในหลายๆธุรกิจที่ก  าลงัจะเขา้สู่ตลาด จนท าใหธุ้รกิจมีคู่แข่งขนัที่น่ากลวัเพิม่มากขึ้น 
 
การเปรียบเทียบคู่แข่งขัน 
กกกกกกกกร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON ไดท้  าการเปรียบเทียบการแข่งขนักบั
ทางคู่แข่งขนัได ้ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 

 
เป้าหมายทางการตลาด 
กกกกกกกกร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON เป็นร้านเสริมสวยที่มีลูกคา้ในบริเวณ
หนา้วทิยาลยัอาชีวศึกษา ที่ท  าการศาลากลางจงัหวดัสระบุรี และลูกคา้จากที่อ่ืน  เขา้มาใชบ้ริการมาก
ที่สุด และเป็นร้านเสริมสวยที่มีช่ือเสียงเป็นยอมรับทั้งในเร่ืองของราคา และการบริการ 
 
การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
กกกกกกกกจากการท าการส ารวจตลาดเป้าหมายของธุรกิจโดยการออกแบบสอบ ที่ บริเวณวทิยาลยั
อาชีวศึกษา เขตเทศบาลอ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงเป็นบริเวณที่ตั้งของธุรกิจ สามารถแบ่งออก
ไดด้งัน้ี 

การเปรียบเทียบ THE BEAUTY SHOP SALON  คู่แข่ง 

ต้นอ้อ ซาลอน รัตน์ บิวตี ้

การบริการ 1.  มีบริการจ านวน 16 รายการ ดงัน้ี  
สระ – ไดร์, สระ-ซอย, อบไอน ้ า, 
ยืดผมถาวร, ดดัผม, ท าสีผม, 
เคลือบสีผมม, เฮนน่าสีผม, ไฮไลท,์ 
ต่อผม, ดดัขนตา, ต่อขนตา, 
แต่งหน้า และเกลา้ผม, ท าเลบ็, ต่อ
เลบ็ และเพน้ทเ์ลบ็                   
2. มีพนักงานจ านวน 4 คน
ประกอบดว้ย พนักงานท าผม
จ านวน 3 คน และพนักงานท าเลบ็ 
1 คน   
3. ให้ความสะดวกแก่ลูกคา้ในการ
โทรศพัทน์ัดล่วงหน้าในการเขา้รับ
บริการ 

1. มีการให้บริการที่คลา้ยกบั
ทางกิจการ  แต่ยงัไม่มีบริการ
เพน้ทแ์ละต่อเลบ็ 
2. มีพนักงานจ านวน 3 คน 
และประกอบดว้ยพนักงานท า
ผม 3 คน 
3. ลูกคา้สามารถโทรศพัทน์ัด
หมายการบริการล่วงหน้าได ้
 

1. มีการบริการไม่หลากหลาย 
ส่วนใหญ่ให้บริการตดัผม 
สระ-ไดร์ ท  าสีผม เป็นตน้ 
2. มีพนักจ านวน 2 คน 
ประกอบดว้ยพนักงานท าผม 2 
คน 
3. ลูกคา้โทรศพัทน์ดัหมาย
ล่วงหน้าได ้แต่มีความล าบาก
เน่ืองจากมีพนักงานในร้าน
น้อย 

ราคา ราคาเร่ิมตน้ที่ 50 บาท 
และค่าบริการมีความแตกต่างกนั 
จึงขึ้นอยู่กบัผลิตภณัฑท์ี่เลือกใช ้

ราคาเร่ิมตน้ที่ 50 บาท 
และค่าบริการมีความแตกต่าง
กนั ขึ้นอยู่กบัผลิตภณัฑท์ี่
เลือกใช ้

ราคาเร่ิมตน้ที่ 50บาท 

ค่าบริการมีความแตกต่างกนั 
ขึ้นอยู่กบัผลิตภณัฑท์ี่เลือกใช ้

ช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

เปิดบริการบริเวณวทิยาลยั
อาชีวศึกษา สระบุรี 

กิจการตั้งอยู่ห่างจาก คู่แข่งขนั 
จ  านวน 6 คูหา 

กิจการตั้งอยู่ห่างจาก คู่แข่งขนั 
100 เมตร 

การส่งเสริมการขาย มีการจดัโปรโมชัน่เป็นประจ า เช่น 
สระไดร์ครบ 10 คร้ังฟรี 1 คร้ัง 

ไม่มีการส่งเสริมการขาย ไม่มีการส่งเสริมการขาย 
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กกกกกกกก1. กลุ่มลูกคา้หลกัคือ กลุ่มของผูท้ี่ที่มีอายรุะหวา่ง 16-25 ปีทั้งเพศหญิงและชาย ที่เป็น
นกัเรียน นกัศึกษา และผูท้ี่ประกอบอาชีพขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ พนกังานบ ริษทั และมีกิจการ
ส่วนตวั 
กกกกกกกก2. กลุ่มลูกคา้รองคือ กลุ่มของผูท้ี่มีอายตุั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป ซ่ึงเป็นผูท้ี่ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน และผูท้ี่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  
 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
กลยุทธ์ด้านการบริการ 
กกกกกกกกเน่ืองจากธุรกิจบริการถือไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัที่สุดประการหน่ึง เพราะตอ้งมีการ
ส่ือสารโตต้อบกบัลูกคา้ หรือผูส้นใจของกิจการ ดงันั้นร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP 
SALON จึงใหค้วามส าคญักบัการบริการที่เป็นที่ยอมรับ และมีมาตรฐาน ในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกกกการรักษามาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ ซ่ึงทางกิจการไดค้  านึงถึงการรักษามาตรฐาน
ในการบริการต่อลูกคา้ที่เขา้มารับบริการทุกคน โดยกิจการเช่ือวา่คุณภาพที่ลูกคา้ไดรั้บไปในคร้ัง
แรก ประทบัใจกลบัไปอยา่งไร ในคร้ังต่อๆไปลูกคา้ก็ควรไดรั้บการบริการแบบนั้นและจะตอ้ง
เพิม่ขึ้นดว้ย เพือ่เป็นการแสดงใหลู้ กคา้เห็นถึงความใส่ใจในการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานของ
กิจการ   การสร้างความประทบัใจ กิจการใหค้วามส าคญักบัลูกคา้มาเป็นที่หน่ึง โดยถือวา่ลูกคา้คือผู ้
มีอุปการะคุณกบักิจการ ดงันั้นยดึลูกคา้เป็นที่หน่ึงโดยการสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ให้
ลูกคา้ไดรั้บในส่ิงดีทีต่อ้งการกลบัไป 
กกกกกกกกการซ่ือสตัยต์่อลูกคา้ กิจการไม่ท าธุรกิจเพยีงเพือ่หวงัผลประโยชน์ แต่จะท าใหลู้กคา้
เช่ือถือโดยการรักษาความซ่ือสตัยเ์อาไว ้โดยการคดัสรรแต่ส่ิงที่ดีมีคุณภาพมาใชใ้นการบริการ ไม่
คิดราคาเกินจริง จนท าใหกิ้จการเป็นที่ยอมรับ และลูกคา้เกิดความเช่ือถือ 
 กกกกกกกกการเลือกผลิตภณัฑส์ าหรับเสน้ผมและเล็บที่มีคุณภาพ ลูกคา้ทุกคนมีความตอ้งการการ
บริการที่ดี ผลิตภณัฑท์ี่ดีมีคุณภาพ ซ่ึงทางกิ จการมีการเลือกผลิตภณัฑท์ี่มีมาตรฐานผา่นการรับรอง 
และไดรั้บการทอสอบมาวา่สามารถใชไ้ดจ้ริง และหากลูกคา้เกิดอาการแพจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑข์อง
ทางกิจการ ทางกิจการยนิดีที่จะรับผดิชอบ ดงันั้นลูกคา้ทุกคนจะวางใจและยอมรับในการใช้
ผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพของทางกิจการ 
 
กลยุทธ์ด้านราคา 
กกกกกกกกร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON มีการตั้งราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพ 
โดยมีอิงกบัราคาของการแข่งขนัในปัจจุบนั เพือ่ไม่ใหเ้กิดความแตกต่างกบัคู่แข่งจนเกินไปจนท าให้
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ลูกคา้หนัไปใชบ้ริการกบัคู่แข่งขนักล่าวคือ การตั้งราคาจากการส ารวจความพงึพอใจของลูก คา้
เป้าหมายที่เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที่แทจ้ริง  ทางกิจการมีวธีิการก าหนดราคาตามความสามารถที่จะจ่าย
ไดแ้ละเตม็ใจจะจ่ายของลูกคา้ จะก าหนดราคาตามราคาตลาดโดยพจิารณาจากราคาของกิจการคู่แข่ง
เป็นที่ตั้ง 
ตารางที่ 7 แสดงตวัอยา่งกลยทุธ์ในการตั้งราคา 

บริการ ราคา (บาท) 
สระ – ไดร์ 50 – 120  
สระ – เซ็ท 50 – 150 
สระ – ซอย 120 
อบไอน ้ า (ทุกชนิด)                                                      150 – 800 
ยืดผมถาวร               ผมส้ัน                          
                                 ผมยาว 

400 – 1000 
600 – 1500 

ดดัผม 400 – 1200 
ท าสีผม                                                         400 – 1500 

กกกกกกกกจากการตั้งราคาที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของกิจการ มีความสอดคลอ้งในคุณภาพของ
การบริการที่มีมาตรฐาน  
           
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กกกกกกกกร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON มีการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากร้านอาจารย์
แกว้บิวต้ี ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมสวย   ผลิตภณัฑ์ ชั้นน า ผลิตภณัฑเ์สริมสวย และหา้ง
เสรีชยับิวต้ี ผูผ้ลิต  และจดัจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยครบวงจร ท าใหกิ้จการสัง่ซ้ือสินคา้ไดใ้นราคา
ที่ถูกลงกวา่การซ้ือสินคา้จากทอ้งตลาดโดยทัว่ไป 10-50% อีกทั้งยงัช่วยใหกิ้จการมีตน้ทุนต่อหน่วย
ที่ลดลง และกิจการก็สามารถน าสินคา้มาขายใหแ้ก่ลูกคา้ไดใ้นราคาปกติ และกิจการไดเ้ลือกวาง
ช่องทางการบริการที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยเลือกเปิดบริการใน บริเวณหนา้โรงเรียน
อาชีวศึกษา และที่ท  าการศาลากลางจงัหวดัสระบุรี ต  าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี ซ่ึง
ถือไดว้า่เป็นแหล่งที่มีความตอ้งการในธุรกิจเสริมสวย  
กกกกกกกกนอกจากน้ีกิจการยงัค  านึงถึงลูกคา้วา่ลูกคา้แต่ละคนตอ้งการอะไร มี การใหบ้ริการที่
เหนือกวา่คู่แข่งขนัทั้งในคุณภาพดา้นฝีมือ และการบริการ จนท าใหลู้กคา้ที่สนใจเดินทางเขา้มาใช้
บริการอยา่งต่อเน่ือง   จึงไดห้าแนวทางในการพฒันาช่องทางการบริการ ที่จะลงทุนในการขยายช่อง
ทางการบริการใหม้ากขึ้น โดยการขยายพื้นในการใหบ้ริการเพิม่เติมต่อไป 
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กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 
กกกกกกกกร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON มีเป้าหมายที่จะท าเพือ่ใหธุ้รกิจอยูร่อด 
ดว้ยการมีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการอยูต่ลอดเวลา โดยการใชว้ธีิการส่งเสริมการขายเพือ่ดึงดูดลูกคา้ให้
เขา้มาใชบ้ริการเพิม่ขึ้น  เช่น การจดัโปรโม ทชัน่ สระ-ไดร์ ครบ 10 คร้ัง ฟรี 1 คร้ัง  การลดราคา
ใหก้บันกัเรียนในช่วงปิดเทอม โดยมีการจดัโปรโมชัน่ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน  สระ -ไดร์ 40-80 
บาท สระ –ซอย 120 บาท แถมการอบไอน ้ าฟรี เป็นตน้ เม่ือต่อเล็บอะคริลิกก็จะแถมการเพน้ทใ์น
แบบใดก็ได ้เป็นตน้ เพือ่เป็นการยืน่ขอ้เสนอใหก้บัลูกคา้ไดต้ดัสินใจไดง้่ายขึ้น 
ตารางที่ 8 แสดงตวัอยา่งการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายของร้าน  

บริการ ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน่ 
สระ-ไดร์ 50-120 40-80 
สระ-ซอย แถมการอบไอน ้ าฟรี 120 120 
อบไอน ้ าสปา 500 350 
ท าสีผม 800 500 
ท าไฮไลท ์ 400 290 
ดดัผมธรรมดา 500 400 
ดดัผมไฟฟ้า (สปาเพิร์ม) 1,200 1,000 
ยืดผมน ้ ายาชิเชโด 1,500 1,200 
ยืดผมธรรมดา 600 490 
เคลือบสีผม 500 400 
ต่อเลบ็อะคริลิกพร้อมลาย 800 700 

 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 เน่ืองจากกลุ่มหลกัของกิจการเป็นนกัเรียน ขา้ราชการ พนกังานบริษทั และผูท้ี่อาศยัอยูใ่น
บริเวณใกลเ้คียงโรงเรียนอาชีวศึกษา และที่ท  าการศาลากลาง จงั หวดัสระบุรี ทางกิจการจึงไดมี้การ
ใชช่้องทางในการส่งเสริมการขาย ดว้ยวธีิการประชาสมัพนัธใ์นหลายช่องทางเพือ่ใชเ้ป็นวธีิการ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย อยา่งเช่น การแจกใบปลิวเพือ่แนะน าร้านใหเ้ป็นที่รู้จกั ณ บริเวณที่ร้านตั้งอยู ่
และสถานที่ชุมชนต่างๆ  
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บทที่ 7 
แผนการบริการ 

 
สถานที่ตั้งกิจการ 
กกกกกกกกร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON ตั้งอยูท่ี่เลขที่ 524/5 ถนนพชิยัรณรงค์
สงคราม ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี 18000 หรือ บริเวณหนา้วทิยาลยัอาชีวศึกษา 
และที่ท  าการศาลากลางจงัหวดัสระบุรี ต  าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี  
 

 
 
ภาพที่ 3  แสดงแผนที่ตั้งสถานประกอบการ 
 
กกกกกกกกร้านเสริมสวย THE BEAUTY SHOP SALON ไดท้  าการเช่าพื้นที่อาคารพาณิชย ์1 คูหา 
3 ชั้น 3 หอ้งน ้ า  มีขนาดความกวา้ง 5 เมตร และความยาว 10 เมตร ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 10,000 
บาท โดยทางกิจการจะ ใชพ้ื้นที่เฉพาะในบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร ซ่ึงจะใชพ้ื้นที่ดงักล่าว เปิด
ใหบ้ริการการเสริมสวย ไม่วา่จะเป็นสระ ซอย อบไอน ้ า การยดืผม การท าสีผม การท าเล็บ เป็นตน้  
 
 

 

วิทยาลยัอาชีวศึกษา 
สระบุรี 

ที่ท  าการ
ศาลากลาง 
สระบุรี 

 

สถานี
ต ารวจ 
สระบุรี 

รัตน์บิวตี ้คลีนิค 

ทันตกรรม 

ร้านถ่าย
เอกสาร 

โรงแรมแสนสุข THE  BEAUTY 
SHOP  SALON 

7-11 Internet 

Café 

ต้นอ้อ  
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   ผังแผนการจัดรูปแบบร้าน 
 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงการจดัวางต าแหน่งการบริการต่างๆ ภายในร้านเสริมสวย 
 

ลักษณะจุดเด่นและจุดด้อยของสถานที่ต้ังกิจการ 
ตารางที่ 9 แสดงจุดเด่นและจุดดอ้ยของสถานที่ตั้งกิจการ 

จุดเด่น จุดด้อย 

 กิจการตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งชุมชน อนัไดแ้ก่ 
โรงเรียน สถานที่ราชการ บริษทัเอกชน และคนที่
อาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง 

 มีระบบการคมนาคมที่สะดวก มีรถประจ าทาง
หลายสายวิง่ผา่น อีกทั้งยงัสามารถขึ้น – ลง ได้
บริเวณหน้าร้าน 

 

 ทางร้านมีที่จอดรถไม่เพียงพอให้กบัลูกคา้ สามารถ
จอดรถยนตห์น้าร้านไดเ้พียง 2 – 3 คนั 

 เน่ืองดว้ยกิจการอยู่ใกลโ้รงเรียน เม่ือถึงเวลาการปิด
ภาคเรียน จะท าให้กิจการมีลูกคา้น้อยลง 
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การปรับปรุงตกแต่งสถานที่ 
ตารางที่ 10 แสดงอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการบริการ 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย (บาท) ราคารวม 

(บาท) 
1 ปัตเตอร์เลี่ยนไฟฟ้า 1 3,000 3,000 
2 เคร่ืองอบไอน ้ า 1 3,000 3,000 
3 เคร่ืองอบอินฟาเรด 1 20,000 20,000 
4 เตียงสระผม 2 1,800 3,600 
5 เกา้อี้ เสริมสวย 3 2,500 7,500 
6 เตียงส าหรับบริการ 2 2,800 5,600 
7 เคร่ืองเพน้ทเ์ลบ็อตัโนมตั ิ 1 20,000 20,000 
8 อุปกรณ์แต่งหน้า 1 5,000 5,000. 
9 เคร่ืองท าน ้ าอุ่น 1 2,900 2,900 

10 เคร่ืองซกัผา้ 1 8,900 8,900 
 รวม  69,900 79,500 

 
ตารางที่ 11  แสดงวสัดุส้ินเปลืองในการบริการ 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย (บาท) ราคารวม 
(บาท) 

1 หวซีอยผม 2 80 160 
2 แปรงผม 4 80 320 
3 หว ี 4 35 140 
4 แกนมว้นผม 100 4 400 
5 ก๊ิบหนีบผม 50 2 100 
6 ก๊ิบด าติดผม 100 0.25 25 
7 ผา้ขนหนูผนืเลก็ 100 12 1,200 
8 ใบมีดโกน 50 5 500 
9 ถว้ยและแปรงส าหรับ

ผสมน ้ ายา 
5 20 100 

10 ฟรอย 2 100 200 
11 ถุงมือ 100คู่ 2 200 

 รวม  340.25 3,345 
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ตารางที่ 12  แสดงผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นการบริการ 
ล าดับ รายการ จ านวนต่อปี ราคาต่อหน่วย (บาท) ราคารวม 

(บาท) 
1 แชมพูสระผม 60 120 7,200 
2 ครีมนวดผม 18 140 5,040 
3 ลอรีอลัแฮร์สปา 12 480 5,760 
4 โคลนหมกัผม 12 220 2,640 
5 สาหร่ายหมกัผม 12 260 3,120 
6 ครีมหมกัผมโลแลน 12 95 1,140 
7 เจลจดัแต่งทรงผม 24 80 1,920 
8 มูสจดัแต่งทรงผม 24 100 2,400 

10 แวก็ซ์จดัแต่งทรงผม 24  70 1,680 
11 น ้ ามนัจดัแต่งทรงผม 24  90 2,160 
12 น ้ ายาดดัขนตา 24 50 100 
13 น ้ ายาเปลี่ยนสีผม 540 280 151,200 
14 น ้ ายาเคลือบสีผม 120 250 30,000 
15 เฮนน่าเปลี่ยนสีผม 60 150 9,000 
16 น ้ ายาทาเลบ็ 180  12 2,160 
17 ผมแท ้100% 25น้ิว 12 กิโลกมั 8,000 96,000 
18 ผลิตภณัฑไ์ฮไลทสี์ผม 60  50 3,000 

 รวม  11,037 402,040 

 

ตารางที่ 13 แสดงอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย (บาท) ราคารวม 

(บาท) 
1 เคาวเ์ตอร์ตอ้นรับ ช าระเงิน 1 5,000.00 5,000.00 
2  เคร่ืองคิดเงิน 1 3,000.00 3,000.00 
3 โทรศพัทแ์ละโทรสาร 1 6,000.00 6,000.00 
4 เคร่ืองปรับอากาศ 2 25,900 51,800.00 
5 โทรทศัน์ 1 4,990 4,990.00 
6 เคร่ืองเสียง 1 7,900 7,900.00 
7 ไฟหมุนเสริมสวย 1 3,000 3,000 
8 ป้ายร้านเสริมสวย 1 4,000 4,000 
9 โต๊ะ 2 1,500 3,000 

10 ตู ้ 1 5,000 5,000 
11 โซฟา 1 3,900 3,900 
12 ชั้นวางหนังสือ 1 400 400 
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 รวม   70,190 97,590 

ความสามารถในการบริการ 
จ านวนวนัที่ใชใ้นการใหบ้ริการต่อปี 365 วนั 
จ านวนเวลาที่ใชใ้นการใหบ้ริการต่อวนั 15 ชัว่โมง 
เปิดใหบ้ริการเวลา 06.00น. - 21.00น. วนัจนัทร์ – วนัอาทิตย ์พนกังานแต่ละคนสามารถลาหยดุได้
เดือนละ 3 วนั แต่ตอ้งท าการบอกล่วงหนา้ก่อนเป็นเวลา 1 สปัดาห์ 
จ านวนแรงงานที่ใชใ้นการใหบ้ริการ 4 คน 
อตัราค่าแรงงานในการใหบ้ริการ 39,000 บาทต่อเดือน (ผูจ้ดัการร้าน 12,000 บาทต่อเดือน และ
พนกังาน จ านวน 3 คน คนละ 9,000 บาทต่อเดือน) 
 
แหล่งวัตถุดิบในการบริการ 
กกกกกกกกร้านอาจารยแ์กว้บิวต้ี อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี เป็นตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมสวย   
ผลิตภณัฑช์ั้นน า ผลิตภณัฑเ์สริมสวย เกา้อ้ีช่าง เตียงสระ กระจก แปรง ไดร์เป่าผม หว ีเคร่ืองหนีบ
ผม เคร่ืองมว้นผม ผมปลอม เคร่ืองอบไอน ้ า หวัหุ่น โซฟารับแขก ไฟหมุน แชมพ ูครีมนวด  

อุปกรณ์ต่อเล็บ ท าเล็บ เป็นตน้ 
กกกกกกกก1. หา้งเสรีชยับิวต้ี ราชเทว ีกรุงเทพ ผูผ้ลิต และจดัจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยครบวงจร 
กกกกกกกก2.  บริษทั ลอลิออล ประเทศไทยจ ากดั ผูผ้ลิตและน าเขา้ผลิตภณัฑจ์ดัแต่งทรงผม 
กกกกกกกก3. ร้านสง่าเฟอนิเจอร์  อ าเภอเมือง จงัหวดั สระบุรี  เป็นตวัแทนจ าหน่ายชุดตกแต่ง 
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบา้น และส านกังาน  

 
ขั้นตอนการบริการ 
กกกกกกกก1.การต้อนรับลูกค้า เม่ือลูกคา้เขา้มาที่ร้าน พนกังานจะตอ้นรับออกลูกคา้ และกล่าวค าวา่
“สวสัดีค่ะ” พร้อมทั้งยกมือไหว ้เพือ่ใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจตั้งแต่คร้ังแรกที่เขา้มาใชบ้ริการ 
จากนั้นสอบถามบริการที่ลูกคา้ตอ้งการหรือแนะน าบริการ พร้อมทั้งบริการเคร่ืองด่ืมฟรีแก่ลูคา้ 
กกกกกกกก2.การแนะน าบริการแก่ลูกค้า 

 กรณีที่เป็นลูกคา้ประจ า สอบถามวา่จะใชบ้ริการอะไร มีช่างประจ าหรือไม่ จากนั้น
ท าการแนะน าการบริการที่ลูกคา้สนใจ และท าการบริการแก่ลูกคา้ 

 กรณีลูกคา้ใหม่ สอบถามวา่ตอ้งการใชบ้ริการอะไร จากนั้นท าการแนะน าบริการที่
ลูกคา้ตอ้งการ และท าการบริการแก่ลูกคา้ 

กกกกกกกก3.การให้บริการลูกค้า 



29 
 

 

กกกกกกกกบริเวณชั้นที่ 1 ของร้านจะเป็นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที่ตอ้งการเขา้มารับบริการเกี่ยวกบั
การท าผมทั้งหมดไม่วา่จะเป็น การสระผม ซอยผม ท าสีผม ยดืผม ดดัผม อบไอน ้ า เป็นตน้  
กกกกกกกก4.การรับช าระเงินจากลูกค้า หลงัจากใหบ้ริการลูกคา้เสร็จแลว้ พนกังานเชิญลูกคา้ไปยงั
จุดช าระเงิน และสอบถามความพงึพอใจของลูกคา้ในการบริการ 
กกกกกกกก5.การส่งลูกค้า หลงัจากบริการในทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแลว้ที่ลูกคา้รับบริการ พร้อม
ทั้งช าระค่าบริการเสร็จเรียบร้อยแลว้  เม่ือลูกคา้ตอ้งการเดินทางกลบั พนกังานท าการกล่าวค า
ขอบคุณ และเชิญใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการในโอกาสต่อไป 
 
แผนผังกระบวนการบริการ 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 5  แสดงแผนผงักระบวนการบริการ 
 

การต้อนรับลูกค้า 
 

การแนะน าบริการลูกค้า 
 

การรับช าระเงินจากลูกค้า 
 

การส่งลูกค้า 
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บทที่ 8 
งบการเงิน 

 
ตารางที่ 14  ตน้ทุนโครงการและแหล่งที่มาของเงินทุน 

รายการ 

รวมจ านวน แหล่งที่มาของเงินทุน 

ทั้งส้ิน (บาท)                 หนี้สิน 
ส่วนของ
เจ้าของ  เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ 

1.เงินทุนหมุนเวียน         

1.1เงินสดส ารองการด าเนินงาน 250,000.00 - 100,000.00 50,000.00 

รวมเงินทุนหมุนเวียน  250,000.00 0.00 200,000.00 50,000.00 

2.เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์     

2.1 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการบริการ 79,500.00 - - 79,500.00 

2.2 เคร่ืองใชส้ านักงาน 97,590.00 - - 97,590.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  177,090.00 0.00 0.00 177,090.00 

3.รายจ่ายก่อนการด าเนินงาน     

3.1รายจ่ายในการเตรียมการ 50,000.00 - - 50,000.00 

รวมรายจ่ายก่อนการด าเนินงาน  50,000.00 - - 50,000.00 

รวมต้นทุนโครงการทั้งส้ิน  477,090.00 0.00 200,000.00 277,090.00 

อัตราส่วนหนี้สิน : ส่วนของเจ้าของ 1.00  0.42 0.58 

(หมายเหตุ รายจ่ายในการเตรียมการ ประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้ายในการเก็บขอ้มูล และค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุง และตกแต่งร้าน) 
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ตารางที่ 15  แสดงการช าระคืนเงินกูร้ายปี 
อตัราดอกเบี้ยต่อปี 8% 

(หมายเหตุ อตัราดอกเบี้ยถวัเฉล่ียจากธนาคารพาณิชย ์ 3 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ 7.75%
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 8% และธนาคารธนชาติ 8.25%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่ ยอดเงินกู้ ผ่อนช าระคืนเงินต้นปีละ ดอกเบี้ยจ่าย รวมเงินต้น+ดอกเบี้ย 

1 200,000.00 40,000.00 16,000.00 56,000.00 

2 160,000.00 40,000.00 12,800.00 52,800.00 

3 120,000.00 40,000.00 9,600.00 49,600.00 

4 80,000.00 40,000.00 6,400.00 46,400.00 

5 40,000.00 40,000.00 3,200.00 43,200.00 

รวม  200,000.00 48,000.00 248,000.00 



 
 

 

3
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ตารางที่ 16 ประมาณการทรัพยสิ์นในการประกอบธุรกิจและค่าเส่ือมราคา 

รายการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

 
 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

 

มูลค่ารวมทั้ง
ส้ิน 

 (บาท) 
 

อัตราค่าเส่ือม
ราคาต่อปี 

 (%) 

ค่าเส่ือมราคา
ต่อปี  

(บาท) 
 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 1) 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 2) 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 3) 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 4) 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 5) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการบริการ                    
ปัตเตอร์เลี่ยนไฟฟ้า 1 

3,000.00 3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 1.00 
เคร่ืองอบไอน ้ า 1 

3,000.00 3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 1.00 
เคร่ืองอบอินฟาเรด 1 

20,000.00 20,000.00 20% 4,000.00 16,000.00 12,000.00 8,000.00 4,000.00 1.00 
เตียงสระผม 2 

1,800.00 3,600.00 20% 720.00 2,880.00 2,160.00 1,440.00 720.00 2.00 
เกา้อี้ เสริมสวย 3 

2,500.00 7,500.00 20% 1,500.00 6,000.00 4,500.00 3,000.00 1,500.00 3.00 
เตียงส าหรับบริการนวดและขดัผวิ 2 2,800 

5,600.00 20% 1,120.00 4,480.00 3,360.00 2,240.00 1,120.00 2.00 
เคร่ืองเพน้ทเ์ลบ็อตัโนมตั ิ 1 20,000 

20,000.00 20% 4,000.00 16,000.00 12,000.00 8,000.00 4,000.00 1.00 
อุปกรณ์แต่งหน้า 1 5,000 

5,000.00 20% 1,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 1.00 
เคร่ืองท าน ้ าอุ่น 1 2,900 

2,900.00 20% 580.00 2,320.00 1,740.00 1,160.00 580.00 1.00 
เคร่ืองซกัผา้ 1 8,900 

8,900.00 20% 1,780.00 7,120.00 5,340.00 3,560.00 1,780.00 1.00 

รวม 
      
14.00     69,900.00     79,500.00    15,900.00 63,600.00 47,700.00 31,800.00 15,900.00 14.00 
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ตารางที่ 16 ประมาณการทรัพยสิ์นในการประกอบธุรกิจและค่าเส่ือมราคา (ต่อ) 

รายการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

 
 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

 

มูลค่ารวมทั้ง
ส้ิน 

 (บาท) 
 

อัตราค่า
เส่ือมราคา
ต่อปี 
 (%) 

ค่าเส่ือม
ราคาต่อปี  

(บาท) 
 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 1) 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 2) 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 3) 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 4) 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 5) 

เคร่ืองใชส้ านักงาน                     

เคานเตอร์ตอ้นรับและช าระเงิน 1 5,000.00 5,000.00 20% 1,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 1.00 

 เคร่ืองคิดเงิน 1 3,000.00 3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 1.00 

โทรศพัทแ์ละโทรสาร 1 6,000.00 6,000.00 20% 1,200.00 4,800.00 3,600.00 2,400.00 1,200.00 1.00 

เคร่ืองปรับอากาศ 2 25,900 51,800.00 20% 10,360.00 41,440.00 31,080.00 20,720.00 10,360.00 2.00 

โทรทศัน์ 1 4,990 4,990.00 20% 998.00 3,992.00 2,994.00 1,996.00 998.00 1.00 

เคร่ืองเสียง 1 7,900 7,900.00 20% 1,580.00 6,320.00 4,740.00 3,160.00 1,580.00 1.00 

ไฟหมุนเสริมสวย 1 3,000 3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 1.00 

ป้ายร้านเสริมสวย 1 4,000 4,000.00 20% 800.00 3,200.00 2,400.00 1,600.00 800.00 1.00 

โต๊ะ 2 1,500 3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 2.00 

ตู ้ 1 5,000 5,000.00 20% 1,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 1.00 

โซฟา 1 3,900 3,900.00 20% 780.00 3,120.00 2,340.00 1,560.00 780.00 1.00 

รวม        13.00  
   
70,190.00  97,590.00   19,518.00 78,072.00 58,554.00 39,036.00 19,518.00 13.00 
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ตารางที่ 16 ประมาณการทรัพยสิ์นในการประกอบธุรกิจและค่าเส่ือมราคา(ต่อ) 

รายการ 
 

จ านวน 
(หน่วย) 

 
 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

 

มูลค่ารวมทั้ง
ส้ิน 

 (บาท) 
 

อัตราค่า
เส่ือมราคา
ต่อปี 
 (%) 

ค่าเส่ือม
ราคาต่อปี  

(บาท) 
 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 1) 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 2) 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 3) 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 4) 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

(ส้ินปีที่ 5) 

รวมทั้งส้ิน   140,090.00 177,090.00   35,418.00 141,672.00 106,254.00 70,836.00 35,418.00 27.00 
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ตารางที่ 17 แสดงประมาณการบริการรายเดือน 
 

รายการ 
 

เดือนที่ 
1 

เดือนที่ 
2 

เดือนที่ 
3 

เดือนที่ 
4 

เดือนที่ 
5 

เดือนที่ 
6 

เดือนที่ 
7 

เดือนที่ 
8 

เดือนที่ 
9 

เดือนที่ 
10 

เดือนที่ 
10 

เดือนที่ 
12 

 
รวม 

จ านวนผู้ใช้บริการ(คน)              
สระ – ไดร์ 30.00 30.00 34.00 30.00 35.00 36.00 36.00 45.00 42.00 45.00 49.00 55.00 467.00 
สระ – ซอย 13.00 18.00 20.00 25.00 26.00 28.00 27.00 32.00 30.00 30.00 42.00 45.00 336.00 
อบไอน ้ า    10.00 14.00 15.00 16.00 15.00 18.00 18.00 18.00 59.00 56.00 61.00 70.00 370.00 

ยืดผมถาวร                3.00 5.00 5.00 9.00 7.00 7.00 10.00 8.00 8.00 13.00 3.00 3.00 81.00 

ดดัผม 2.00 3.00 3.00 8.00 5.00 5.00 12.00 3.00 3.00 9.00 5.00 3.00 61.00 

ท าสีผม 5.00 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 14.00 20.00 34.00 42.00 42.00 58.00 268.00 

เคลือบสีผม 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 12.00 20.00 23.00 26.00 117.00 

เฮนน่าสีผม 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 5.00 10.00 12.00 18.00 20.00 20.00 30.00 126.00 

ไฮไลท ์ 3.00 4.00 7.00 5.00 6.00 6.00 12.00 14.00 18.00 18.00 18.00 18.00 129.00 

ต่อผม 3.00 4.00 7.00 5.00 6.00 6.00 12.00 14.00 18.00 18.00 18.00 18.00 129.00 

ดดัขนตาถาวร 2.00 5.00 5.00 4.00 5.00 7.00 10.00 18.00 20.00 23.00 25.00 27.00 151.00 

ต่อขนตา  4.00 5.00 8.00 9.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 15.00 20.00 123.00 

แต่งหน้าและเกลา้ผม 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00 11.00 15.00 20.00 96.00 

ท าเลบ็                                             5.00 8.00 8.00 8.00 10.00 12.00 12.00 16.00 13.00 17.00 20.00 40.00 169.00 

ต่อเลบ็                                             5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 12.00 24.00 29.00 30.00 32.00 30.00 196.00 

เพน้ทเ์ลบ็                                             4.00 5.00 9.00 10.00 8.00 5.00 5.00 3.00 8.00 8.00 5.00 35.00 105.00 

รวมจ านวนผู้ใช้บริการ (คน) 96.00 123.00 146.00 158.00 162.00 176.00 216.00 253.00 332.00 371.00 393.00 498.00 2,924.00 

ราคาค่าบริการ(บาท)              
สระ – ไดร์ 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 
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ตารางที่ 17 แสดงประมาณการบริการรายเดือน (ต่อ) 
 

รายการ 
 

เดือนที่ 
1 

เดือนที่ 
2 

เดือนที่ 
3 

เดือนที่ 
4 

เดือนที่ 
5 

เดือนที่ 
6 

เดือนที่ 
7 

เดือนที่ 
8 

เดือนที่ 
9 

เดือนที่ 
10 

เดือนที่ 
10 

เดือนที่ 
12 

 
รวม 

สระ – ซอย 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 
อบไอน ้ า    400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
ยืดผมถาวร                600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 
ดดัผม 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
ท าสีผม 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 
เคลือบสีผม 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
เฮนน่าสีผม 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
ไฮไลท ์ 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
ต่อผม 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 
ดดัขนตาถาวร 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
ต่อขนตา  200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
แต่งหน้าและเกลา้ผม 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 
ท าเลบ็                                             80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
ต่อเลบ็                                             700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 
เพนทเ์ลบ็                                             150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 
ราคาสินค้าเฉลี่ย 349.38 349.38 349.38 349.38 349.38 349.38 349.38 349.38 349.38 349.38 349.38 349.38 349.38 

รายได้จากการขาย(บาท)              

สระ – ไดร์ 2,700 2,700 3,060 2,700 3,150 3,240 3,240 4,050 3,780 4,050 4,410 4,950 42,030.00 

สระ – ซอย 1,560 2,160 2,400 3,000 3,120 3,360 3,240 3,840 3,600 3,600 5,040 5,400 40,320.00 

อบไอน ้ า    4,000 5,600 6,000 6,400 6,000 7,200 7,200 7,200 23,600 22,400 24,400 28,000 148,000.00 
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ตารางที่ 17 แสดงการประมาณการบริการรายเดือน (ต่อ) 
 

รายการ 
 

เดือนที่ 
1 

เดือนที่ 
2 

เดือนที่ 
3 

เดือนที่ 
4 

เดือนที่ 
5 

เดือนที่ 
6 

เดือนที่ 
7 

เดือนที่ 
8 

เดือนที่ 
9 

เดือนที่ 
10 

เดือนที่ 
10 

เดือนที่ 
12 

 
รวม 

ยืดผมถาวร                1,800 3,000 3,000 5,400 4,200 4,200 6,000 4,800 4,800 7,800 1,800 1,800 48,600.00 

ดดัผม 1,000 1,500 1,500 4,000 2,500 2,500 6,000 1,500 1,500 4,500 2,500 1,500 30,500.00 

ท าสีผม 3,000 4,800 5,400 6,000 7,200 8,400 8,400 12,000 20,400 25,200 25,200 34,800 160,800.00 

เคลือบสีผม 1,000 1,500 2,000 2,500 2,000 3,000 3,000 3,000 6,000 10,000 11,500 13,000 58,500.00 

เฮนน่าสีผม 400 800 1,200 1,200 800 2,000 4,000 4,800 7,200 8,000 8,000 12,000 50,400.00 

ไฮไลท ์ 1,200 1,600 2,800 2,000 2,400 2,400 4,800 5,600 7,200 7,200 7,200 7,200 51,600.00 

ต่อผม 900 1,200 2,100 1,500 1,800 1,800 3,600 4,200 5,400 5,400 5,400 5,400 38,700.00 

ดดัขนตาถาวร 400 1,000 1,000 800 1,000 1,400 2,000 3,600 4,000 4,600 5,000 5,400 30,200.00 

ต่อขนตา  800 1,000 1,600 1,800 2,200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,200 3,000 4,000 24,600.00 

แต่งหน้าและเกลา้ผม 1,400 1,050 1,050 1,400 1,050 1,050 3,500 3,500 3,500 3,850 5,250 7,000 33,600.00 

ท าเลบ็                                             400 640 640 640 800 960 960 1,280 1,040 1,360 1,600 3,200 13,520.00 

ต่อเลบ็                                             3,500 4,200 4,200 4,900 4,900 5,600 8,400 16,800 20,300 21,000 22,400 21,000 137,200.00 

เพนทเ์ลบ็                                             600 750 1,350 1,500 1,200 750 750 450 1,200 1,200 750 5,250 15,750.00 

รวมรายได้สะสม(บาท) 24,660 33,500 39,300 45,740 44,320 49,860 67,090 78,620 115520 132360 133450 159,900 924,320.00 

เงินสดรับการขาย(บาท) 24,660 33,5 39,300 45,740 44,320 49,860 67,090 78,620 115520 132360 133450 159,900 924,320.00 
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ตารางที่ 18  แสดงประมาณการรายไดจ้ากการบริการ 
 

รายการ 
 

ปีที่ 1 
 

ปีที่ 2 
 

ปีที่ 3 
 

ปีที่ 4 
 

ปีที่ 5 
 

จ านวนบริการ (คร้ัง)  เพิ่ม 5 % เพิ่ม 7% เพิ่ม 10 % เพิ่ม 15% 
สระ – ไดร์ 467.00 490.35 524.67 577.14 663.71 
สระ – ซอย 336.00 352.80 377.50 415.25 477.53 
อบไอน ้ า    370.00 388.50 415.70 457.26 525.85 
ยืดผมถาวร                81.00 85.05 91.00 100.10 115.12 
ดดัผม 61.00 64.05 68.53 75.39 86.69 
ท าสีผม 268.00 281.40 301.10 331.21 380.89 
เคลือบสีผม 117.00 122.85 131.45 144.59 166.28 
เฮนน่าสีผม 126.00 132.30 141.56 155.72 179.07 
ไฮไลท ์ 129.00 135.45 144.93 159.42 183.34 
ต่อผม 129.00 135.45 144.93 159.42 183.34 
ดดัขนตาถาวร 151.00 158.55 169.65 186.61 214.61 
ต่อขนตา  123.00 129.15 138.19 152.01 174.81 
แต่งหน้า และเกลา้ผม 96.00 100.80 107.86 118.64 136.44 
ท าเลบ็                                             169.00 177.45 189.87 208.86 240.19 
ต่อเลบ็                                             196.00 205.80 220.21 242.23 278.56 
เพน้ทเ์ลบ็                                             105.00 110.25 117.97 129.76 149.23 
รวมจ านวนการบริการ 2,924.00 3,070.20 3,285.11 3,613.63 4,155.67 

ราคาบริการ (บาท/คร้ัง)      
สระ – ไดร์ 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 
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ตารางที่ 18  แสดงประมาณการรายไดจ้าการบริการ (ต่อ) 
 

รายการ 
 

ปีที่ 1 
 

ปีที่ 2 
 

ปีที่ 3 
 

ปีที่ 4 
 

ปีที่ 5 
 

สระ – ซอย 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 
อบไอน ้ า    400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
ยืดผมถาวร                600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 
ดดัผม 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
ท าสีผม 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 
เคลือบสีผม 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
เฮนน่าสีผม 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
ไฮไลท ์ 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
ต่อผม 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 
ดดัขนตาถาวร 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
ต่อขนตา  200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
แต่งหน้าและเกลา้ผม 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 
ท าเลบ็                                             80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
ต่อเลบ็                                             700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 
เพน้ทเ์ลบ็                                             150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 
รวมบริการเฉลี่ย (บาท) 349.38 349.38 349.38 349.38 349.38 

รายได้จากการบริการ (บาท)      
สระ – ไดร์ 42,030.00 44,131.50 47,220.71 51,942.78 59,734.19 
สระ – ซอย 40,320.00 42,336.00 45,299.52 49,829.47 57,303.89 
อบไอน ้ า    148,000.00 155,400.00 166,278.00 182,905.80 210,341.67 
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ตารางที่ 18  แสดงประมาณการรายไดจ้าการบริการ (ต่อ) 
 

รายการ 
 

ปีที่ 1 
 

ปีที่ 2 
 

ปีที่ 3 
 

ปีที่ 4 
 

ปีที่ 5 
 

ยืดผมถาวร                48,600.00 51,030.00 54,602.10 60,062.31 69,071.66 
ดดัผม 30,500.00 32,025.00 34,266.75 37,693.43 43,347.44 
ท าสีผม 160,800.00 168,840.00 180,658.80 198,724.68 228,533.38 
เคลือบสีผม 58,500.00 61,425.00 65,724.75 72,297.23 83,141.81 
เฮนน่าสีผม 50,400.00 52,920.00 56,624.40 62,286.84 71,629.87 
ไฮไลท ์ 51,600.00 54,180.00 57,972.60 63,769.86 73,335.34 
ต่อผม 38,700.00 40,635.00 43,479.45 47,827.40 55,001.50 
ดดัขนตาถาวร 30,200.00 31,710.00 33,929.70 37,322.67 42,921.07 
ต่อขนตา  24,600.00 25,830.00 27,638.10 30,401.91 34,962.20 
แต่งหน้าและเกลา้ผม 33,600.00 35,280.00 37,749.60 41,524.56 47,753.24 
ท าเลบ็                                             13,520.00 14,196.00 15,189.72 16,708.69 19,215.00 
ต่อเลบ็                                             137,200.00 144,060.00 154,144.20 169,558.62 194,992.41 
เพน้ทเ์ลบ็                                             15,750.00 16,537.50 17,695.13 19,464.64 22,384.33 
รวมรายได้สะสม (บาท) 924,320.00 970,536.00 1,038,473.52 1,142,320.87 1,313,669.00 

เงินสดรับการบริการ (บาท) 924,320.00 970,536.00 1,038,473.52 1,142,320.87 1,313,669.00 
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ตารางที่ 19  แสดงประมาณการตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง 
 

รายการ 
 

ปีที่ 1 
 

ปีที่ 2 
 

ปีที่ 3 
 

ปีที่ 4 
 

ปีที่ 5 
 

จ านวนซ้ือผลิตภัณฑ์ทางตรงในการบริการ  เพิ่ม 5 % เพิ่ม 7% เพิ่ม 10 % เพิ่ม 15% 
แชมพูสระผม(5/เดือน) 60.00 63.00 67.41 74.15 85.27 
ครีมนวดผม(3/เดือน) 18.00 18.90 20.22 22.25 25.58 
ลอรีอลัแฮร์สปา(1/เดือน) 12.00 12.60 13.48 14.83 17.05 
โคลนหมกัผม(1/เดือน) 12.00 12.60 13.48 14.83 17.05 
ครีมหมกัผมโลแลน(1/เดือน) 12.00 12.60 13.48 14.83 17.05 
เจลจดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 24.00 25.20 26.96 29.66 34.11 
มูสจดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 24.00 25.20 26.96 29.66 34.11 
สเปรยจ์ดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 24.00 25.20 26.96 29.66 34.11 
แวก็ซ์จดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 24.00 25.20 26.96 29.66 34.11 
น ้ ามนัจดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 24.00 25.20 26.96 29.66 34.11 
น ้ ายาดดัผมโลแลน(20/เดือน) 240.00 252.00 269.64 296.60 341.09 
น ้ ายาดดัผม Stasera Perm(10/เดือน) 120.00 126.00 134.82 148.30 170.55 
น ้ ายาดดัขนตา(2/เดือน) 24.00 25.20 26.96 29.66 34.11 
น ้ ายาเปลี่ยนสีผม(45/เดือน) 540.00 567.00 606.69 667.36 767.46 
น ้ ายาเคลือบสีผม(10/เดือน) 120.00 126.00 134.82 148.30 170.55 
เฮนน่าเปลี่ยนสีผม(5/เดือน) 60.00 63.00 67.41 74.15 85.27 
น ้ ายาทาเลบ็(15/เดือน) 180.00 189.00 202.23 222.45 255.82 
ผมแท ้100% 25น้ิว(1/เดือน) 12.00 12.60 13.48 14.83 17.05 
ผลิตภณัฑไ์ฮไลทสี์ผม(5/เดือน) 60.00 63.00 67.41 74.15 85.27 
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ตารางที่ 19 แสดงประมาณการตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง (ต่อ) 
 

รายการ 
 

ปีที่ 1 
 

ปีที่ 2 
 

ปีที่ 3 
 

ปีที่ 4 
 

ปีที่ 5 
 

ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ทางตรง      
แชมพูสระผม(5/เดือน) 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 
ครีมนวดผม(3/เดือน) 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 
ลอรีอลัแฮร์สปา(1/เดือน) 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 
โคลนหมกัผม(1/เดือน) 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 
ครีมหมกัผมโลแลน(1/เดือน) 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 
เจลจดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
มูสจดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
สเปรยจ์ดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
แวก็ซ์จดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 
น ้ ามนัจดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 
น ้ ายาดดัผมโลแลน(20/เดือน) 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 
น ้ ายาดดัผม Stasera Perm(10/เดือน) 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 
น ้ ายาดดัขนตา(2/เดือน) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
น ้ ายาเปลี่ยนสีผม(45/เดือน) 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 
น ้ ายาเคลือบสีผม(10/เดือน) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 
เฮนน่าเปลี่ยนสีผม(5/เดือน) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 
น ้ ายาทาเลบ็(15/เดือน) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
ผมแท ้100% 25น้ิว(1/เดือน) 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
ผลิตภณัฑไ์ฮไลทสี์ผม(5/เดือน) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
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ตารางที่ 19 แสดงประมาณการตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง (ต่อ) 
 

รายการ 
 

ปีที่ 1 
 

ปีที่ 2 
 

ปีที่ 3 
 

ปีที่ 4 
 

ปีที่ 5 
 

ยอดซ้ือผลิตภัณฑ์ทางตรงในการบริการ (บาท)      
แชมพูสระผม(5/เดือน) 7,200.00 7,560.00 8,089.20 8,898.12 10,232.84 
ครีมนวดผม(3/เดือน) 2,520.00 2,646.00 2,831.22 3,114.34 3,581.49 
ลอรีอลัแฮร์สปา(1/เดือน) 5,760.00 6,048.00 6,471.36 7,118.50 8,186.27 
โคลนหมกัผม(1/เดือน) 2,640.00 2,772.00 2,966.04 3,262.64 3,752.04 
ครีมหมกัผมโลแลน(1/เดือน) 1,140.00 1,197.00 1,280.79 1,408.87 1,620.20 
เจลจดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 1,920.00 2,016.00 2,157.12 2,372.83 2,728.76 
มูสจดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 2,400.00 2,520.00 2,696.40 2,966.04 3,410.95 
สเปรยจ์ดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 1,920.00 2,016.00 2,157.12 2,372.83 2,728.76 
แวก็ซ์จดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 1,680.00 1,764.00 1,887.48 2,076.23 2,387.66 
น ้ ามนัจดัแต่งทรงผม(2/เดือน) 2,160.00 2,268.00 2,426.76 2,669.44 3,069.85 
น ้ ายาดดัผมโลแลน(20/เดือน) 28,800.00 30,240.00 32,356.80 35,592.48 40,931.35 
น ้ ายาดดัผม Stasera Perm(10/เดือน) 46,800.00 49,140.00 52,579.80 57,837.78 66,513.45 
น ้ ายาดดัขนตา(2/เดือน) 1,200.00 1,260.00 1,348.20 1,483.02 1,705.47 
น ้ ายาเปลี่ยนสีผม(45/เดือน) 151,200.00 158,760.00 169,873.20 186,860.52 214,889.60 
น ้ ายาเคลือบสีผม(10/เดือน) 30,000.00 31,500.00 33,705.00 37,075.50 42,636.83 
เฮนน่าเปลี่ยนสีผม(5/เดือน) 9,000.00 9,450.00 10,111.50 11,122.65 12,791.05 
น ้ ายาทาเลบ็(15/เดือน) 2,160.00 2,268.00 2,426.76 2,669.44 3,069.85 
ผมแท ้100% 25น้ิว(1/เดือน) 96,000.00 100,800.00 107,856.00 118,641.60 136,437.84 
ผลิตภณัฑไ์ฮไลทสี์ผม(5/เดือน) 3,000.00 3,150.00 3,370.50 3,707.55 4,263.68 
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ตารางที่ 19  แสดงประมาณการตน้ทุนวตัถุดิบทางตรง (ต่อ) 
 

รายการ 
 

ปีที่ 1 
 

ปีที่ 2 
 

ปีที่ 3 
 

ปีที่ 4 
 

ปีที่ 5 
 

รวมยอดซ้ือวัผลิตภัณฑ์ทางตรงในการผลิต 
(บาท) 15,480.00 16,254.00 17,391.78 19,130.96 22,000.60 

บวก ค่าขนส่งเขา้ 13,000.00 13,400.00 13,500.00 13,800.00 14,000.00 
ยอดซ้ือผลิตภัณฑ์ทางตรง-สุทธิ 28,480.00 29,654.00 30,891.78 32,930.96 36,000.60 

บวก ผลิตภณัฑท์างตรงตน้งวด - 2,848.00 2,965.40 3,089.18 3,293.10 
หัก ผลิตภณัฑท์างตรงปลายงวด 2,848.00 2,965.40 3,089.18 3,293.10 3,600.06 
ผลิตภัณฑ์ทางตรงใช้ไปในการผลิต 25,632.00 29,536.60 30,768.00 32,727.04 35,693.64 

เงินสดจ่ายค่าผลิตภัณฑ์ทางตรงในการผลิต(บาท) 28,480.00 29,654.00 30,891.78 32,930.96 36,000.60 
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ตารางที่ 20 แสดงประมาณการตน้ทุนการบริการ 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ต้นทุนการบริการ(บาท)           

ค่าวตัถุดิบทางตรงในการบริการ 25,632.00 29,536.60 30,768.00 32,727.04 35,693.64 

ค่าแรงงานทางตรงในการบริการ 468,000.00 477,360.00 491,680.80 516,264.84 552,403.38 

ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการบริการ 29,005.00 29,585.10 30,472.65 31,996.29 34,236.03 

ค่าไฟฟ้า น ้ าประปา 24,000.00 24,480.00 25,214.40 26,475.12 28,328.38 

รวมต้นทุนการบริการ (1) 546,637.00 560,961.70 578,135.86 607,463.29 650,661.42 

ค่าเส่ือมราคาในการบริการ (บาท)      

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการบริการ 15,900.00 15,900.00 15,900.00 15,900.00 15,886.00 

รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการบริการ (2) 15,900.00 15,900.00 15,900.00 15,900.00 15,886.00 

รวมต้นทุนการบริการทั้งส้ิน (1) + (2) 562,537.00 576,861.70 594,035.86 623,363.29 666,547.42 

สินค้าคงเหลือ (บาท)      

บวก  สินคา้คงเหลือตน้งวด - 56,253.70 57,686.17 59,403.59 62,336.33 

หัก    สินคา้คงเหลือปลายงวด  56,253.70 57,686.17 59,403.59 62,336.33 66,654.74 

รวมต้นทนุการบริการ (บาท) 506,283.30 575,429.23 592,318.44 620,430.54 662,229.01 

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการ 521,005.00 531,425.10 547,367.85 574,736.25 614,967.78 
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ตารางที่ 21 แสดงประมาณการค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการบริการ (บาท)           

เงินเดือนบุคลากร 144,000.00 151,200.00 151,200.00 158,400.00 158,400.00 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 17,000.00 16,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00 

ค่าไฟฟ้าและน ้ าประปา 16,800.00 17,200.00 17,700.00 18,900.00 20,200.00 

ค่าโทรศพัท ์ 14,400.00 16,800.00 18,000.00 19,000.00 20,000.00 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็อื่นๆ 15,000.00 15,300.00 15,800.00 16,600.00 17,800.00 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเร่ิมแรก 50,000.00 - - - - 

ค่าเช่าร้าน 20,000.00 22,000.00 24,200.00 26,620.00 29,282.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (1) 277,200.00 238,500.00 240,900.00 251,520.00 255,682.00 

 ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริการและบริหาร       

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านักงาน 19,518.00 19,518.00 19,518.00 19,518.00 19,505.00 

รวมค่าเส่ือมราคา (2) 19,518.00 19,518.00 19,518.00 19,518.00 19,505.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร(1)+(2) 296,718.00 258,018.00 260,418.00 271,038.00 275,187.00 

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 277,200.00 238,500.00 240,900.00 251,520.00 255,682.00 
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ตารางที่ 22  แสดงประมาณการงบก าไรขาดทุน 

รายการ ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 

รายได ้           

     รายไดจ้ากการขายสินคา้ (1) 924,320.00 970,536.00 1,038,473.52 1,142,320.87 1,313,669.00 

รวมรายได้ 924,320.00 970,536.00 1,038,473.52 1,142,320.87 1,313,669.00 

     หัก - ตน้ทุนขายสินคา้ (2) 506,283.30 575,429.23 592,318.44 620,430.54 662,229.01 

ก าไรขั้นต้น 418,036.70 395,106.77 446,155.08 521,890.33 651,440.00 
     หัก-ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร (3) 296,718.00 258,018.00 260,418.00 271,038.00 275,187.00 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก
ดอกเบี้ยจ่าย 121,318.70 137,088.77 185,737.08 250,852.33 376,253.00 

หัก - ดอกเบี้ยจ่าย (4) 16,000.00 12,800.00 9,600.00 6,400.00 3,200.00 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักภาษี
เงินได้ 105,318.70 124,288.77 176,137.08 244,452.33 373,053.00 

หัก -ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (5) (5,868.13) (4,291.12) 573.71 7,085.23 (15,374.70) 

ก าไรสุทธิ (1) -(2)-(3)-(4)-(5) 111,186.83 128,579.89 175,563.37 237,367.10 388,427.70 

ก าไรสะสม (7) 111,186.83 239,766.72 415,330.10 652,697.19 1,041,124.89 

ตารางที่ 23  แสดงการค านวณภาษีบุคคลธรรมดา   

ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 

ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 121,318.70 137,088.77 185,737.08 250,852.33 376,253.00 

(หัก)ค่าลดหย่อนส่วนตัว 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

เงินได้พึงประเมินสุทธิ 91,318.70 107,088.77 155,737.08 220,852.33 346,253.00 

ช่วงภาษี0-150,000ได้รับการยกเว้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ช่วงภาษี150,001-500,000 อัตราภาษี 10% (5,868.13) (4,291.12) 573.71 7,085.23 0.00 

ช่วงภาษี 500,001-1,000,000 อัตราภาษี 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 (15,374.70) 
ช่วงภาษี1,000,001-4,000,000 อัตราภาษี 
30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ช่วงภาษี4,000,000 บาทขึน้ไป อัตราภาษี 
37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (5,868.13) (4,291.12) 573.71 7,085.23 (15,374.70) 
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ตารางที่ 24  แสดงประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3  ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กระแสงเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน           

เงินสดรับจากการบริการ 924,320.00 970,536.00 1,038,473.52 1,142,320.87 1,313,669.00 

เงินสดจ่ายค่าวตัถุดิบทางตรงในการบริการ (28,480.00) (29,654.00) (30,891.78) (32,930.96) (36,000.60) 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการบริการ (521,005.00) (531,425.10) (547,367.85) (574,736.25) (614,967.78) 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (277,200.00) (238,500.00) (240,900.00) (251,520.00) (255,682.00) 

เงินสดจ่ายช าระคืนดอกเบี้ย (16,000.00) (12,800.00) (9,600.00) (6,400.00) (3,200.00) 

เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได ้ 0.00 5,868.13 4,291.12 (573.71) (7,085.23) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 81,635.00 164,025.03 214,005.01 276,159.96 396,733.39 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงินสดจ่ายลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
การบริการ (79,500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจ่ายลงทุนในเคร่ืองใชส้ านักงาน (97,590.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (177,090.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินสดรับจากการกูย้ืม 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดรับจากเจา้ของ 277,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู ้ (40,000.00) (40,000.00) (40,000.00) (40,000.00) (40,000.00) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 437,090.00 (40,000.00) (40,000.00) (40,000.00) (40,000.00) 

กระแสเงินสดสุทธิ 341,635.00 124,025.03 174,005.01 236,159.96 356,733.39 

บวก กระแสเงินสดตน้งวด 0.00 341,635.00 465,660.03 639,665.04 875,825.00 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 341,635.00 465,660.03 639,665.04 875,825.00 1,232,558.39 
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4
9
 

ตารางที่ 25  แสดงประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

สินทรัพย์           

สินทรัพย์หมุนเวียน           

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
     

341,635.00  
     

465,660.03  
     

639,665.04  
     

875,825.00  
  

1,232,558.39  

สินคา้คงเหลือ 
       

59,101.70  
       

60,651.57  
       

62,492.76  
       

65,629.42  
       

70,254.80  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
    

400,736.70  
    

526,311.60  
    

702,157.80  
    

941,454.42  
 

1,302,813.19  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           

อปุกรณ์-สุทธิ 
     

141,672.00  
     

106,254.00  
       

70,836.00  
       

35,418.00  
              

27.00  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
    

141,672.00  
    

106,254.00  
     

70,836.00       35,418.00             27.00  

รวมสินทรัพย์ 
    

542,408.70  
    

632,565.60  
    

772,993.80  
    

976,872.42  
 

1,302,840.19  

หนี้สินหมุนเวียน           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -5,868.13 -4,291.12 573.71 7,085.23 -15,374.70 

   เงินกูร้ะยะยาวที่ก าหนดช าระใน1ปี 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

   รวมหนี้สินหมุนเวียน 34,131.87 35,708.88 40,573.71 47,085.23 -15,374.70 

หนี้สินไม่หมุนเวียน           

   เงินกูร้ะยะยาว 120,000.00 80,000.00 40,000.00 0.00 0.00 

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 120,000.00 80,000.00 40,000.00 0.00 0.00 

รวมหนี้สิน 154,131.87 115,708.88 80,573.71 47,085.23 -15,374.70 

ส่วนของเจ้าของ           

   ทุน-นางสาวอภิรพร  กิจจานนท ์ 277,090.00 277,090.00 277,090.00 277,090.00 277,090.00 

ก าไรสะสม 111,186.83 239,766.72 415,330.10 652,697.19 1,041,124.89 

รวมส่วนของเจ้าของ 388,276.83 516,856.72 692,420.10 929,787.19 1,318,214.89 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 542,408.70 632,565.60 772,993.80 976,872.42 1,302,840.19 
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5
0
 

ตารางที่ 26 แสดงการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

รายการการวิเคราะห์ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

อัตราส่วนวัดสภาพคล่องทางการเงิน           

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio)         11.74           14.74         17.31        19.99   -  

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (Quick Ratio)         10.01           13.04         15.77        18.60   -  

อัตราส่วนการวัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์           

     อตัราหมุนเวยีนของสินคา้ (Inventory Turnover) 9.00 9.98 9.97 9.95 9.94 
     ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover 
Period) 40.56 36.59 36.61 36.67 36.74 

     อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร 6.52 9.13 25.45 28.00 32.20 

     อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม 1.70 1.53 1.34 1.17 1.01 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการก่อหนี ้           

อตัราส่วนแห่งหน้ี (Debt Ratio)  0.38 0.22 0.11 0.05 -0.01 

อตัราส่วนแห่งเงินทุน (Debt to Equity Ratio) 0.40 0.22 0.12 0.05 -0.01 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest 
Coverage Ratio) 7.58 10.71 19.35 39.20 117.58 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการบริหาร           

     อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 0.20 0.20 0.23 0.24 0.30 
     อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 
(ROE) 0.29 0.25 0.25 0.26 0.29 

     อตัราก าไรขั้นตน้ (เปอร์เซนต)์ 0.45 0.41 0.43 0.46 0.50 

     อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (เปอร์เซนต)์ 0.13 0.14 0.18 0.22 0.29 

ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน           

    มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 571,575.18 

    อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 29% 

     ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 3 ปี 1 เดือน 
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บทที่  9 
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

 
 กกกกกกกกแผนฉุกเฉิน หรือแผนประเมินความเส่ียง เป็นการเตรียมแนวทางในการด าเนินการไว้
ล่วงหนา้ ส าหรับในกรณีที่สถานการณ์ หรือผลลพัธจ์ากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว ้
หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น จนท าใหมี้ ผลกระทบในทางลบต่อกิจการ และส่งผลท าใหก้าร
ด าเนินกิจการไม่เป็นไปตามที่ไดก้  าหนดไว ้
กกกกกกกกเน่ืองจากธุรกิจร้าน THE BEAUTY SHOP SALON  เป็นร้านที่ท  าธุรกิจดา้นการบริการ
เสริมสวย ซ่ึงสามารถประสบกบัความเส่ียงในการท าธุรกิจดา้นต่างๆ ขึ้นไดเ้สมอ  ทั้งในเร่ืองของ
การมีคู่แข่งขนัรายใหม่เพิม่ขึ้น การปรับแผนการส่งเสริมทางการตลาดของคู่แข่งขนัรายเก่า อีกทั้ง
สภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป ส่งผลต่อตน้ทุนของผลิตภณัฑท์ี่มีราคาเพิม่สูงขึ้น รวมถึงลูกคา้มี
ก าลงัในการใชจ่้ายลดลงในสินคา้หรือบริการที่ฟุ่มเฟือย การลาออกอ ยา่งกะทนัหนัของพนกังานที่
จะส่งผลใหเ้กิดการบริการที่ล่าชา้ จนท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พงึพอใจเปล่ียนไปใชบ้ริการกบัที่อ่ืน 
และความไม่มัน่ใจในบริการของลูกคา้ เป็นตน้ จากผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นทางร้าน  THE 
BEAUTY SHOP SALON  จึงไดท้  าการวางแผนฉุกเฉิน เพือ่ รองรับต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี  
 
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 1 
กกกกกกกกเป็นการวางแผนฉุกเฉินในกรณีที่กิจการประสบกบัปัญหาในการด าเนินงานทั้งจาก
ภายใน และภายนอก ซ่ึงปัญหาจากภายนอกคือการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั และปัญหาจากภายในคือ
การที่กิจการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้
 
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 2 
กกกกกกกกเป็นการวางแผนฉุกเฉินในกรณีที่กิจการประสบกบัปัญหาต่างๆ  จนหมดโอกาสทาง
ธุรกิจลง และกิจการไม่สามารถด าเนินการการต่อไปได ้ 
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แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 1 
ตารางที่ 27 แสดงแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียงที่1 
ล าดับ ลักษณะปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึน้ แนวทางแก้ไข 

1 พนักงานลาออกกะทนัหัน มีจ  านวนพนักงานไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ จึงส่งผลกระทบท าให้ลูกคา้
ตอ้งรอบริการเป็นเวลานาน จนท า ให้
ลูกคา้เกิดความไม่พอใจ 

รับลูกจา้งเพิ่มโดยท าการให้
พนักงานเซ็นตสั์ญญาการจา้งงาน
เป็นรายปี 

2 จ านวนคู่แข่งในบริเวณใกลเ้คียงมี
เพิ่มมากขึ้น 

ท าให้ลูกคา้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ท า
ให้กิจการสูญเสียลูกคา้ประจ าใน
บางส่วนไป และมีลูกคา้เขา้มาใช้
บริการอย่างไม่สม ่าเสมอ 

จดัท าแผนส่งเสริมการขายโดย
จดัท าในทุกๆ เทศกาลเพื่อเป็นการ
เพิ่มความสนใจให้กบัลูกคา้ และ
เพื่อเป็นการช่วยให้กิจการมีลูกคา้
รายใหม่เพิ่มมากขึ้น 

3 ลูกคา้เกิดความไม่มัน่ใจในบริการ
และความสามารถของผูใ้ห้บริการ 

ในการเลือกบริการของลูกคา้ในแต่ละ
คร้ังลูกคา้จะมีความตอ้งการ และความ
พึงพอใจที่สูงสุด ดงันั้นลูกคา้จึงมีความ
คาดหวงัในบริการมาก และเม่ือมี
บริการใหม่เกิดขึ้นจึงท าให้ไม่มีความ
มัน่ใจจากการบริการนั้นๆ 

เพื่อเพิ่มความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ 
กิจการไดท้  าการติดประกาศนียบตัร
รับรองเก่ียวกบัอาชีพ หรือถว้ย
รางวลัที่เก่ียวขอ้ง 
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   ตารางที่ 27  แสดงแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียงที่1 (ต่อ) 
ล าดับ ลักษณะปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึน้ แนวทางแก้ไข 

4 ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการจ านวนมาก
ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกคา้ได้
อย่างทัว่ถึง 

ลูกคา้เกิดความไม่พึ่งพอใจ เน่ืองจาก
ตอ้งรอนานและอาจท าให้ลูกคา้เปลี่ยน
ใจไปใชบ้ริการที่อื่น 

กิจการแจง้ให้ลูกคา้ทุกคน ทราบวา่
ลูกคา้สามารถโทรนัดหมายบริการ
ล่วงหน้าได ้หรือหากลูกคา้ตอ้งนั่ง
รอภายในร้านก็จดัพื้นที่ให้มีส่ิง
อ  านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ 
เช่น การเปิดทีว ี นิตยสาร เป็นตน้  

5 จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัที่
เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อ
ตน้ทุนของผลิตภณัฑท์ี่ท  าให้มี
ราคาสูงขึ้น  

ท าให้กิจการมีก าไรลดลง เน่ืองจาก
ตน้ทุนของผลิตภณัฑมี์ราคาเพิ่มขึ้น 
หากทางกิจการปรับอตัราค่าบริการให้
เพิ่มตามไปดว้ยนั้น จะส่งผลให้ลูกคา้
เขา้มาใชบ้ริการน้อยลง เพราะเห็นวา่
การเขา้ร้านเสริมสวย ถือเป็นการบริการ
ที่ฟุ่ มเฟือย 

พิจารณาตน้ทุนของผลิตภณัฑท์ี่ใช้
อย่างละเอียด ศึกษาผลิตภณัฑต์รา
อื่นที่มีคุณภาพใกลเ้คียงกนั และมี
ราคาต ่ากวา่ เพื่อเป็นการลดตน้ทุน
ของผลิตภณัฑ ์ไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อราคาการบริการเดิม  เม่ือท าการ
เปลี่ยนแปลงผลิตภณัฑท์างกิจการ
จะท าความเขา้ใจกบัลูกคา้ทุกคร้ัง
เพื่อให้ลูกคา้เช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์
ใหม่ที่ใช ้

6 คู่แข่งขนัลดราคาในการให้บริการ ท าให้กิจการมีลูกคา้เขา้มารับการ
บริการน้อยลง 

เน้นการส่งเสริมการขายให้มากขึ้น 
โดยไม่ท าการขึ้นราคาการบริการ 
เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ของการบริการ 
ปรับเพิ่มคุณภาพการบริการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง 

7 กิจการมีเงินทุนไม่เพียงพอในการ
หมุนเวยีน เพื่อใชจ่้ายภายในการ
ด าเนินงาน 

ท าให้กิจการตอ้งประสบกบัปัญหาเงิน
หมุนเวยีนไม่เพียงพอต่อการด าเนิน
กิจการ  

จดัหาเงินลงทุนเพิ่มเติมจากสถาบนั
การเงิน  

8 จ านวนลูกคา้ลดลงจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบนั 

เน่ืองจากการบริการเสริมสวย ถือวา่
เป็นบริการที่ฟุ่ มเฟือย  และเม่ือมี
จ านวนลูกคา้ที่เขา้มารับบริการลดลงจึง
ท าให้กิจการมีก าไรลดลงตามไป ส่งผล
กระทบต่อรายไดข้องกิจการ จนท าให้
รายไดไ้ม่สมดุลกบัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น 
ทั้งค่าจา้งพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่า
ผลิตภณัฑต์่างๆ เป็นตน้ 

พิจารณากระบวนการบริการ การ
จดัการบริการ ตลอดจนการจดัท า
แผนส่งเสริมทางการตลาดของทาง
กิจการให้มีความสอดคลอ้งกบั
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั เช่น 
เม่ือถึงเวลาปิดเทอม ทางกิจการจะมี
การคิดราคาค่าบริการในราคาพิเศษ 
ถือเป็นการดึงดูดลูกคา้ในช่วง
ระยะเวลาส้ัน แต่สามารถช่วยเพิ่ม
ความสนใจจากลูกคา้ไดม้ากขึ้น 
เป็นตน้   
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แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 2 

ตารางที่ 28 แสดงแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียงที่2 
ล าดับ ลักษณะปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึน้ แนวทางแก้ไข 

1 รูปแบบของการบริการ ไม่ได้
รับความสนใจจากลูกคา้ ซ่ึง
ส่งผลท าให้ผลการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามที่วางไว ้

กิจการไม่มีลูกคา้เขา้มารับบริการ และเกิดการ
ขาดทุน 

ทางกิจการพิจารณาเลิกกิจการ 
โดยการขายสินทรัพยท์ี่มีอยู่
ทั้งหมดเพื่อเลิกกิจการ 

2 กิจการไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อไปได ้โอกาสทางธุรกิจ
หมดลง 

กิจการไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ีก ทางกิจการมีการปรับเปลี่ยน
ไปเป็นธุรกิจอื่นๆ เช่น การ
เปลี่ยนไปท าธุรกิจร้านท าเลบ็
เพียงอย่างเดียวการเปลี่ยนไป
ท าธุรกิจร้านสปา หรือการ
เปลี่ยนไปท าธุรกิจตวัแทนขาย
ผลิตภณัฑ ์และอุปกรณ์เสริม
สวย เป็นตน้ 
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บทที่  10 
แผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

 
ตารางที่ 29 แผนการปรับปรุงเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ 

ล าดับ งานที่ต้องการปรับปรุง วิธีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 ปรับปรุงบริการให้ลูกคา้ไดรั้บความพึง

พอใจมากยิ่งขึ้น 
ท าการพูดคุยกบัพนักงานเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในงานบริการ 
หลีกเลี่ยงการใชอ้ารมณ์ 

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในบริการ 
และกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง 

2 การจดัตกแต่งร้านให้ดูทนัสมยั และ
สะอาดอยู่เสมอ 

การท าความสะอาดอุปกรณ์เป็น
ประจ า จดัร้านให้ดูสวา่งสะอาด
ตา 

ท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ใน
ความสะอาดของร้าน  

3 การตรวจสอบดา้นการเงินของกิจการ ท าการตรวจสอบบญัชี พร้อมทั้ง
บนัทึกรายรับรายจ่าย ที่กิจการซ้ือ
มาและใชไ้ป 

สามารถตรวจสอบการหมุนของเงิน
ได ้และช่วยแกข้อ้บกพร่องที่เกิดขึ้น 
หากมีค่าใชจ่้ายที่ผดิปกติ 

4 การรับบริการเสริมสวยนอกสถานที่
ตามงานเทศกาลต่างๆ 

ท าการการพูดคุย หรือการติด ป้าย
ประกาศอย่างชดัเจน เพื่อให้ลูกคา้
ทุกคนไดท้ราบ  

ท าให้ลูกคา้มีความสะดวกจากการ
ให้บริการเสริมสวยนอกสถานที่ 
โดยที่ลูกคา้ไม่ตอ้งเขา้มาใชบ้ริการ
ที่ร้าน นอกจากน้ียงัช่วยให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจ และกลบัมาใช้
บริการกบัทางร้านอีก 
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การบริการของร้าน THE BEAUTY SHOP SALON  
กกกกกกกก1. บริการออกแบบทรงผม คือ การ รับปรึกษาและใหค้  าแนะน ากบัลูกคา้โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายใดๆ ในการออกแบบทรงผมเพือ่ใหเ้ขา้กบัลูกคา้แต่ละคน การออกแบบทรงผมใหลู้กคา้จะ
พจิารณาจากรูปหนา้และบุคคลิกลกัษณะโดยรวมของลูกคา้ที่มารับค าปรึกษา ซ่ึงรวมทั้งการให้
ค  าแนะน าในทรงผมที่ทนัสมยัใหก้บัลูกคา้ที่ตอ้งการเปล่ียนแปลง 
ตัวอย่างการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับทรงผมของทางร้าน มีดังต่อไปนี ้
- ส าหรับผู้ที่มีผมส้ัน 
กกกกกกกกผูท้ี่มีผมสั้นไม่ควรเลือกแบบทรงผมที่คลา้ยผูช้าย ควร จะเลือกทรงผมแบบสั้นที่มีปลาย
ผมพล้ิวไหว หรือการดดัผมเพือ่เพิม่ความหลากหลายในการจดัทรงผม และควรเลือกทรงผมที่เนน้
การตดัแบบมีลูกเล่นเป็นชั้น หากลูกคา้มีผมสีเขม้ควรท าไฮไลทเ์พือ่เป็นการช่วยใหใ้บหนา้ดูโดด
เด่นขึ้น  
- ส าหรับผู้ที่มีผมระดับกลาง (ยาวต้ังแต่งต้นคอถึงบ่า) 
กกกกกกกกผูท้ี่มีผมระดบักลางควรดดัผมเป็นลอนอ่อน และท าสีผมเพือ่ควาความหลากหลายใน
การจดัทรงผม หาก ผมดา้นหนา้เร่ิมยาวและไม่มีเวลาตดั สามารถรวบเป็นหางมา้แบบเอียงไป
ดา้นซา้ยหรือขวา และมดัดว้ยริบบิ้นหรือย างรัด หากลูกคา้เบื่อความยาวเดิมจะแนะน าใหล้องตดัผม
สั้นขึ้นเล็กนอ้ย หรือปล่อยใหย้าวแลว้ดดัปลาย 
- ส าหรับผู้ที่มีผมผมบาง  
กกกกกกกกควรเลือกตดัผมแบบที่มีหลายชั้น ใชก้ารดดัผมช่วยเพิม่ปริมาณ ผม และใชผ้ลิตภณัฑจ์ดั
แต่งทรงที่มีเน้ือเบา 
- ส าหรับผู้ที่มีผมยาว 
กกกกกกกกผูท้ี่มีผมยาวควรใส่ใจมากเป็นพเิศษ เพราะผมตอ้งสลวยเงางามเสมอ ดงันั้นควรมีการท า
การบ ารุงรักษาเสน้ผมดว้ยการอบไอน ้ า หรือนวดน ้ ามนั รวมทั้งคอยหวใีหเ้งางามเสมอดว้ยแปรงผม 
- ส าหรับผมยาวหนา  
 ผูท้ี่มีผมหนาควรมีการซอยผมออกแบบเป็นชั้น  เพือ่ความสวยงาม เลือกแบบผมใหเ้หมาะ
กบับุคลิกภาพของตวัเอง ถา้บุคคลิกเปร้ียวก็อาจดดัผม ท าสีไฮไลท ์ หรือถา้บุคคลิกหวานก็อาจไดร์
ปลายผมแบบปัดออก 
2. บริการสระ-ซอยผม เป็นการบริการตดัผมใหแ้ก่ลูกคา้ทางร้านมีหนงัสือและนิตยสารแบบทรงผม
ที่หลากหลายใหบ้ริการ โดยเฉพาะแบบทรงผมของประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่ นที่ก  าลงัเป็นที่
นิยมอยูใ่นปัจจุบนั เพือ่ใหลู้กคา้ไดต้ดัสินใจก่อนตดัผม 
ตัวอย่างทรงผมที่ก าลังนิยมในปัจจุบัน 
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- ทรงผมในรูปแบบของการมว้นผมดว้ยเคร่ืองมว้นไฟฟ้าแกนขนาดใหญ ่ จากนั้นจดัแต่ง
ทรงใหดู้หนาขึ้นดว้ยการไดร์ยกปลายผม แลว้ใชน้ิ้วคลายลอนใหดู้เป็นธรรมชาติ 

- ทรงผมตรง ผมเสน้ตรงเงางามและมีน ้ าหนกั คือ อีกทรงผมทีก่  าลงัเป็นที่นิยม เน่ืองจาก
ไม่ตอ้งจดัแต่งใหยุ้ง่ยาก อีกทั้งยงัดูแลง่าย 

- ทรงผมหนา้มา้เฉลียง ผมมา้ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในกลุ่มวยัรุ่น และคนท างาน
ทัว่ไป ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแบบทรงผมที่ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในขณะน้ีเช่นกนั 

- ทรงผมบอ็บหนา้มา้ เป็นทรงผม บอ็บที่มีหนา้มา้ยาวเลยระดบัคิ้วลงมา จากนั้นใชมี้ด 
หรือกรรไกรตดัถากเสน้ผมใหป้ลายไล่กนัลงมาเป็นชั้นๆ  

- ทรงผมหนา้มา้ เป็นแบบผมที่ผสมผสานระหวา่งผมบอ็บและผมม็อด เหมาะกบัทุก
ระดบัความยาวเสน้ผม จุดเด่นคือ การซอยปลายผมแลว้แต่งทรงแบบปัดออก  

- ทรงผมลอนลูกคล่ืน การท าสีผมแบบไฮไลทใ์นโทนน ้ าตาล  แลว้ดดัลอนใหญ่ดว้ยแกน
เกลียวเพิม่วอลุ่มผมในแบบไม่เป็นลอนลึก  

3. บริการสระ–ไดร์ผม เป็นการท าความสะอาดเสน้ผมดว้ยแชมพแูละครีมนวดผม จากนั้นใชไ้ดร์เป่า
ผมใหผ้มตรงอยูท่รงไดน้านตลอดวนั ดว้ยผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพ อีกทั้งลูกค้ าสามารถเลือกกล่ินและ
ประเภทของผลิตภณัฑด์ว้ยตนเอง 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านเสริมสวยใช้ควบคู่กับการสระ-ไดร์ผมของลูกค้า 
เจลจัดแต่งทรงผม 
กกกกกกกกผลิตภณัฑจ์ดัแต่งทรงผมชนิดเจลจะช่วยใหผ้มอยูท่รงไดดี้ และอยูต่วัแขง็กวา่ผลิตภณัฑ์
ชนิดอ่ืนๆเหมาะกบัทรงผมค่อนขา้งสั้น  
สเปรย์จัดแต่งทรงผม  
กกกกกกกกสเปรยจ์ดัแต่งทรงผมมีลกัษณะเป็นเจลที่ถูกท าใหอ้ยูใ่นรูปของเหลว ใชง้านดว้ยการพน่
เป็นละออง มีประโยชน์ในการคุมปริมาณเจลใหน้อ้ยลงในการใชแ้ต่ละคร้ัง และลดปัญหาความ
เหนียวเหนอะหนะมือได ้
มูสจัดแต่งทรงผม 
กกกกกกกกมูสจดัแต่ทรงผมที่มีลกัษณะเป็นเน้ือโฟม เหมาะสมกบัทรงผมที่ค่อนขา้งมีความยาว
และผมหยกัศก  การใชมู้สที่เหมาะที่สุดและไดผ้ลที่สุดคือควรใชบ้นเสน้ผมเปียก จากนั้นใชเ้คร่ือง
เป่าผมในการจดัแต่งทรง 
 แว็กซ์และน ้ามันแต่งผม 
กกกกกกกกแวก็ซ์และน ้ ามนัแต่งผมมีลกัษณะเป็นเน้ือครีมขน้  ที่สามารถช่วยใหผ้มอยูท่รงโดยไม่
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แขง็กระดา้ง  และเคลือบเสน้ผมใหม้นัเป็นมนัเงางาม  เหมาะกบัทรงผมค่อนขา้งสั้นและควรใชก้บั
เสน้ผมที่แหง้ดีแลว้   
4. บริการท าสีผม  เป็นใหบ้ริการเปล่ียนสีผมทั้งศีรษะตามความตอ้งการของลูกคา้ และนอกจากน้ียงั
มีการท าไฮไลทซ่ึ์งเป็นวธีิการใชน้ ้ ายากดัสีผมเป็นช่อมากนอ้ยตามความตอ้งการ โดยทางร้านจะมี
หนงัสือระดบัสีผมใหลู้กคา้ไดเ้ลือกโทนสีผมที่ตอ้งการ พร้อมทั้งแนะน าสีผมใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้
แต่ละราย  
ตัวอย่างสีย้อมผมที่ก าลังได้รับความนิยมมีอยู่ 4 โทนสี คอื 

- สีเทอร์ราคอ็ตต้า(Terracotta) สีเทอร์ราคอ็ตตา้เป็นสีที่เกิดจากดินธรรมชาติ ไดแ้ก่ สี
น ้ าตาลอมแดง  น ้ าตาลอมทอง  เป็นตน้  

- สีโมร็อกโก มิวส์(Morocco  Muse)  เป็นช่ือของสถานที่แห่งหน่ึงรวมบรรยากาศของสี
ไว ้ ซ่ึงมีโทนสีคลา้ยๆ กบัเทอร์ราคอ็ตตา้  ไดแ้ก่  สีน ้ าตาลแดง  สีน ้ าตาลอมสม้  หรือสี
อิฐ 

- สีริเวียร่า ไซเรน(Riviera  Siren)   เป็นโทนสีที่สดใสตดักนั  เช่น  สีโทนด า  และท าสี
ผมไล่เฉดสี  เช่น  สีพื้นธรรมชาติอาจจะออกโทนด าและตดักบัสีเหลืองท าเป็นเสน้
เล็กๆ แซมอยูใ่นปอยผม   สีพื้นน ้ าตาลอ่อนแต่มีลูกเล่นผมบางปอยที่ตดักนั  เพือ่เนน้
ความเด่นของทรงผม 

- สีแนวละติน ดีว่า (Latin  Diva)  ละติน  ดีวา่  คือสีแห่งความร้อนแรง โทนสีทีเ่ขม้
ไดแ้ก่  สีม่วง  แดง  เขียว  เป็นตน้(นิตยสารHAIR สิงหาคม 2550) 

ตัวอย่างค าแนะน าในการเลือกสีผมให้เหมาะกับสีผิว  
- ผู้ที่มีผิวเข้ม เหมาะกบัสีเปลือกเกาลดั  สีบราวน่ี  ท าใหสี้ผวิดูนุ่มนวลมากขึ้น 
- ผู้ที่มีผิวสองสี  เหมาะกบัโทนสีน ้ าตาลอมเน้ือ   เน้ือสีดา้น   จะยิง่ช่วยใหผ้วิดูสวา่งมาก

ขึ้น 
- ผู้ที่มีผิวขาว  ขาวเหลือง  และขาวอมชมพู  เหมาะกบัโทนสีน ้ าตาลอมสม้  น ้ าตาล

ประกายสม้  จะท าใหผ้วิขาวดูขาวอยา่งมีชีวติชีวา 
- ผู้ที่มีผิวสีแทน  เหมาะกบัสีธรรมชาติ  เช่น  สีแดงหรือสีน ้ าตาล   

5. บริการเคลือบสีผม การเคลือบสีผมเป็นวธีิการเปล่ียนสีผมโดยการเคลือบสีผมที่มีส่วนผสมของ
วติามินบ ารุงรักษาเสน้ผม เหมาะส าหรับลูกคา้ที่มีสภาพเสน้ผมเสียและแหกแตกปลายตอ้งการการ
บ ารุงรักษาใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติ ทางร้านจะมีแบบของระดบัสีเคลือบผมใหลู้กคา้เลือก พร้อมทั้ง
การแนะน าสีเคลือบผมที่เหมาะกบัลูกคา้ เช่นเดียวกบัการท าสีผม 
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6. การท าสีผมโดยใช้เฮนน่า การเปล่ียนสีผมอีกรูปแบบหน่ึงที่ปราศจากสารเคมี เหมาะส าหรับผูท้ี่
แพส้ารเคมี และผูท้ี่ตอ้งการท าสีผมโดยปราศจากสารเคมี โดยการท าเฮนน่าจะช่วยใหเ้สน้ผมเงางาม
มีน ้ าหนกั ไม่แหง้เสีย การท าเฮนน่าสามารถคงทนอยูก่บัเสน้ผมไดน้านถึง 3 เดือน 
7. บริการบ ารุงรักษาเส้นผม การบ ารุงรักษาเสน้ผมโดยใชผ้ลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของวติามิน
กบัเคร่ืองอบไอน ้ าใชเ้วลาในการอบไอน ้ า 20 นาที ลูกคา้สามารถเลือกผลิตภณัฑท์ี่ไดใ้ชอ้บไอน ้ าได้
ตัวอย่างการเลือกวิธีการบ ารุงรักษาเส้นผมในรูปแบบต่างๆ 

- การใชโ้คลนหมกัผม ช่วยใหเ้สน้ผมชุ่มช้ืน ประกายเงางาม มีน ้ าหนกัเป็นพเิศษ ใหเ้สน้
ผม รากผมแขง็แรงไม่ขาดหกัง่าย 

- การใชส้าหร่ายหมกัผม ช่วยใหผ้มแหง้เสียมีสุขภาพดีขึ้น เสน้ ผมนุ่มล่ืนน่าสมัผสั และ
แขง็แรงมีน ้ าหนกั 

- การใชเ้ซร่ัมบ ารุงเสน้ผม ช่วยลดการหลุดขาดร่วงของเสน้ผม บ ารุงรากผมใหแ้ขง็แรง     
และช่วยใหเ้สน้ผมมีสุขภาพที่ดี     เปรียบเหมือนการขบัถ่ายของเสียของเสน้ผมออกไป 

8. บริการยืดผมถาวร(รีบอนดิง้) เป็นอีกทางเลือกส าหรับผูท้ี่ตอ้งการใหผ้มยดืตรงอยูต่ลอดเวลา ใช้
เวลาในการท าค่อนขา้งนาน(ประมาณ  3-5 ชัว่โมง) และผมจะยดื ตรงอยูไ่ดน้านประมาณสามเดือน 
ลูกคา้สามารถเลือกน ้ ายายดืผมในระดบัราคาต่างๆไดต้ามความพอใจ 
ตัวอย่างน ้ายายืดผมชนิดต่างๆ 

- น ้ ายายดืผมชิเชโด้  เป็นน ้ ายายดืผมส าหรับผูท้ี่มีเสน้ผมที่หยกิมาก  
- น ้ ายายดืผมลอรีอลั เป็นน ้ ายายดืผมที่ช่วยท าใหเ้สน้ผมเงางาม เป็นการบ ารุงเสน้ผม

ภายในตวั และยงัช่วยลดปัญหาผมแหง้แตกปลาย 
9. บริการดัดผม  การใชน้ ้ ายาดดัผมเพือ่ท  าใหผ้มเป็นลอนดว้ยแกนแบบธรรมดา และแบบดิจิตอล
ดว้ยระบบรังสีอินฟาเล็ต วธีิการดดัผมดิจิตอลใชเ้วลาท าเพยีง 30 นาที ส่วนการดดัผมแบบธรรมดา
ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง ลูกคา้สามารถเลือกไดท้ั้งลอนขนาดใหญ่และลอนขนาดเล็ก  ผมลอนที่ท  าสามารถ
คงสภาพอยูไ่ดป้ระมาณสามเดือน 
ตัวอย่างการใช้น ้ายาดัดผม และการดัดผมรูปแบบต่าง  ๆ

- น ้ ายาดดัผมโลแลน ส าหรับผมเสีย ผมท าสี ผมธรรมดา และผมที่หยกิยาก 
- น ้ าดดัผม Stasera Perm เป็นน ้ ายาดดัผมที่ช่วยท าใหล้อนผมออกมาเป็นสไตลเ์กาหลี มี

ทั้งแบบการดดัธรรมดา และดดัแบบลอนดิจิตอล 
- การดดัผมแบบดิจิตอล สปาเพร์ิม การดดัดิจิตอล ดีกวา่การดดัทัว่ไป เพราะมีการบ ารุง

เสน้ผมมากกวา่ ทรงที่ไดเ้ป็นลอนสวยและใชเ้วลานอ้ยกวา่การดดัผมแบบธรรมดา   
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10. บริการแต่งหน้าและเกล้าผม  ใหบ้ริการแต่งหนา้และเกลา้ผมในโอกาสต่างๆ เช่น งานแ ต่งงาน 
งานรับปริญญา การประกวดต่างๆ เป็นตน้ โดยการแต่งหนา้ใหลู้กคา้จะพจิารณาจากใบหนา้ และสี
ผวิของลูกคา้ 
11. บริการดัดขนตาถาวร คือ การใชน้ ้ ายาดดัขนตา เพือ่ช่วยใหข้นตางอนอยูต่วัโดยไม่ตอ้งต่อและ
ใชท้ี่ดดัขนตา ขนตาที่ดดัถาวรจะอยูไ่ดจ้นกวา่ขนตาใหม่จะงอกออกมา หรือ จนวา่ขนตาจะหยดุร่วง
ไป 

12. บริการต่อขนตา  คือ การต่อขนตาเรียงกนัเสน้ต่อเสน้ เหมาะส าหรับผูท้ี่มีปัญหาขนตาบางและ
ขนตาสั้น มีทั้งการต่อแบบหนาและต่อแบบบางดูเป็นธรรมชาติ 

ตัวอย่างการต่อขนตาแบบต่างๆ 

- แบบอเมริกา คือ การต่อขนตาแบบที่จะช่วยใหต้าดูโตขึ้น ขนตาที่ต่อจะมีคว ามหนา
และยาว  

- แบบฝร่ังเศส คือ การต่อขนตาที่มีความหนาและยาวเป็นพเิศษ ท าใหด้วงตาดูกลมโต 
เหมือนฝร่ัง  

- แบบอินเดีย คือ การต่อขนตาที่ท  าใหข้นตาหนาเป็นแพร คลา้ยกบัชาวแขกที่มีดวงตาที่
มีเสน่ห์  

- แบบญี่ปุ่ น คือ การต่อขนตาแบบที่มีความเป็นธรรมชาติ มีความยาวและหนาพอดี ช่ว ย
เพิม่ดวงตาใหดู้สดใสเป็นประกาย 

13.  บริการต่อผมแท้ คือ การต่อผมแท1้00% ที่ผา่นการฆ่าเช้ือ ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการผมยาวทนัใจ โดย
การต่อผมโดยทัว่ไปจะต่อเป็นชั้น และเป็นช่อ ซ่ึงการต่อผมทัว่ทั้งศีรษะจะอยูท่ี่หกชั้น 

ตวัอยา่งการต่อผมชนิดต่างๆ 

- การต่อผมโดยใชก้าว เป็นการต่อผมแบบธรรมดา สามารถอยูไ่ดน้านประมาณ 3 เดือน 
ซ่ึงมีขนาดความยาวใหเ้ลือกตั้งแต่ 15 น้ิวเป็นตน้ไป แต่การต่อผมโดยไม่ใชก้าวมี
ขอ้เสียคือไม่สามารถอบไอน ้ าได ้และตอ้งมาย  ้าปมผมทุก  ๆ1 เดือน 

- การต่อผมโดยไม่ใชก้าว เป็นการต่อผมแบบไมโคริง (คลิปล็อค) ที่มีปมผมเนียนสวย 
เบาสบาย ไม่ตอ้งเติมกาวที่ปมผมที่ต่อ ถอดง่าย ผมไม่เสีย ไม่มีปัญหาผมพนักนัหลงัต่อ 
สามารถอบไอน ้ าได ้และผมต่ออยูไ่ดน้านถึง 6 เดือน มีขนาดความยาวใหเ้ลือกตั้งแต่ 
15 น้ิวเป็นตน้ไป 

14. บริการท าเล็บ   ใหบ้ริการท าความสะอาดตกแต่งเล็บดว้ยอุปกรณ์ในการตกแต่งเล็บที่สะอาด
ปลอดภยั โดยผา่นการท าการฆ่าเช้ือก่อนจะท าเล็บใหลู้กคา้ทุกคร้ัง การทาสีเล็บ การต่อและเพน้ท์
เล็บ ทั้งเล็บมือและเล็บเทา้ 
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ตัวอย่างการต่อเล็บในแบบต่างๆ 

- การต่อเล็บแบบพวีซีี   
- การต่อเล็บแบบธรรมชาติ  
- การต่อเล็บแบบปลายขาว/ปลายสี  
- การต่อเล็บแบบขึ้นฟอร์มใส  
- การต่อเล็บแบบขึ้นฟอร์มฝังลายต่างๆ (ปลายกากเพชร/ ฝังดอกไมแ้หง้/ การฝังลาย3D/

การเฟลดสีเล่นดีไซด)์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพของตัวอย่างการบริการ 
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ภาพตัวอย่างการบริการ  

              
ภาพที่ 6 แสดงทรงผมแบบมีน ้ าหนกั Big Hair                  ภาพที่ 7 แสดงทรงผมแบบตรง 

 
 
 

               

ภาพที ่8 แสดงทรงผมหนา้มา้เฉลียง              ภาพที่ 9  แสดงทรงผมสไตลผ์มบอ็บและผมม็อด 

          
ภาพที่ 10 แสดงทรงผมสไตล ์Bobs and Bangs   ภาพที่ 11 แสดงทรงผมสไตลล์อนลูกคล่ืน 
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ภาพที่ 12  แสดงตวัอยา่งทรงผมของสุภาพสตรีที่ทางร้านใหบ้ริการ 

 

 

 
ภาพที่ 13 แสดงตวัอยา่งทรงผมที่ก  าลงัไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ของทางร้าน 

 

   

ภาพที่ 14 แสดงตวัอยา่งทรงผมสุภาพบุรุษ 
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ภาพที่ 15 แสดงตวัอยา่งการเกลา้ผมของทางร้านเพือ่ใหบ้ริการในโอกาสต่างๆ 
           

 

               

ภาพที่ 16  แสดงการบริการตกแต่งเล็บ                    ภาพที่ 17 แสดงแบบและลวดลายของเล็บ 
 

 

              

ภาพที่ 18 การต่อขนตารูปแบบต่างๆ                            ภาพที่ 19  การบริการต่อขนตา 
          

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ และผู้ใช้บริการร้านเสริมสวย 
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บทสัมภาษณ์เจ้าของกิจการร้านเสริมสวย 
กกกกกกกก  บทสมัภาษณ์เจา้ของร้านเสริมสวยรัตน์ กิจการตั้งอยู ่ณ บริเวณถนนพชิยัรณรงค์
สงคราม ใกลก้บัวทิยาลยัอาชีวศึกษา จงัหวดัสระบุรี   
ผู้สัมภาษณ์:                 อยากทราบวา่ที่ร้านน้ีเปิดบริการมาก่ีปีแลว้ค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ร้านเปิดมาปีน้ี (2551)ก็ปีที่ 5 แลว้ 
ผู้สัมภาษณ์:                 แลว้ทางร้านมีเวลาเปิดปิดก่ีโมงค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ส่วนใหญ่ก็เปิดตอนแปดโมงเชา้ แลว้ปิดตอนสองทุ่ม หรือไม่ก็แลว้แต่วา่
ลูกคา้จะท าผมเสร็จเม่ือไหร่  
ผู้สัมภาษณ์: ในการลงทุนทางร้านใชเ้งินทุนเท่าไหร่ค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ประมาณ 300,000 บาท 
ผู้สัมภาษณ์: อยากทราบเร่ืองค่าใชจ่้ายต่างๆต่อเดือนของทางร้านไม่ทราบวา่พอจะบอกไดไ้หมค่ะ 
วา่มีค่าใชจ่้ายอยา่งเช่น การซ้ือของเขา้ร้านต่อเดือน ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าจา้งลูกนอ้ง 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ที่ร้านจ่ายค่าน ้ า 800 บาท ค่าไฟ 1,200 บาท ค่าใชจ่้ายเวลาซ้ือของเขา้ร้านต่อ
เดือนประมาณ 12,000 บาท ที่ร้านมีลูกจา้ง 2 คน จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต ์ 40:60 แลว้ก็ค่าเช่าร้านดว้ย 
6,000 บาท 
ผู้สัมภาษณ์: มีค่าใชจ่้ายนอกเหนือไปจากน้ีไหมค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ไม่มีแลว้ 
ผู้สัมภาษณ์: แลว้ทางร้านมีรายไดต้่อเดือนทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: รายไดป้ระมาณ 20,000 บาทต่อเดือนหกัทุกอยา่งแลว้ แต่บางเดือนก็ไดน้อ้ย 
อยา่งช่วงหนา้ฝนลูกคา้นอ้ยไดไ้ม่เยอะ 
ผู้สัมภาษณ์: ไดป้ระมาณเท่าไหร่ค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ก็แลว้แต่ 14,000-15,000 บาท 
ผู้สัมภาษณ์: ทางร้านมีบริการอะไรบา้งค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ที่ร้านมีสระไดร์ สระซอย อบไอน ้ า ท าสี ยดืผม ดดัผม ท าเล็บ  ต่อผม ต่อขน
ตา  ทรีเมน้ทห์นา้ใส ขดัผวิ เปล่ียนสีผวิ  
ผู้สัมภาษณ์: ราคาในบริการแต่ละอยา่งเท่าไหร่บา้งค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: สระไดร์ 80 บาท  สระซอย 120 บาท อบไอน ้ า  250 บาท  ท าสี 400 บาท ยดื
ผม  600 บาท ดดัผม 400 บาท ท าเล็บมือเทา้ 100 บาท  ต่อขนตา 200 บาท  
ผู้สัมภาษณ์: แลว้แต่ละวนับริการอะไรที่ลูกคา้เขา้มาท ามากที่สุดค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ส่วนใหญ่เลยจะเขา้มาสระไดร์นะ รองลงมาก็มาซอยผม ท าสีก็มีเยอะ 
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ผู้สัมภาษณ์: การสระไดร์ต่อวนัมีลูกคา้ประมาณก่ีคนค่ะ  
เจ้าของร้านเสริมสวย: 10-15 คน 
ผู้สัมภาษณ์: แลว้ลูกคา้ที่เขา้มาท าผมที่ร้านต่อวนัมีก่ีคนค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ประมาณ 25 คนต่อวนัแต่บางวนัก็ไม่ถึง วนัไหนเงียบๆ  20 คนก็ถือวา่เยอะ
แลว้ 
ผู้สัมภาษณ์: วนัที่ลูกคา้มากที่สุดมีก่ีคนค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: เยอะที่สุดเท่าที่จ  าไดก้็ 28-29 คน เป็นช่วงปีใหม่ช่วงนั้นลูกคา้ชอบเขา้มาท า
ผมกนั 
ผู้สัมภาษณ์: แลว้ลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นใครบา้งค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ส่วนใหญ่เลยจะเป็นคนที่อยูแ่ถวน้ีเป็นเจา้ประจ า  
 ผู้สัมภาษณ์: พอจะบอกอายไุดไ้หมค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ไดทุ้กเพศทุกวยั  
ผู้สัมภาษณ์: สรุปวา่ที่ร้านน้ีใหบ้ริการลูกคา้ทุกเพศทุกวยั ไม่จ  ากดัใช่ไหมค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ใชแ้ลว้ 
ผู้สัมภาษณ์: ทางร้านมีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างจากร้านอ่ืนบา้งค่ะ  
เจ้าของร้านเสริมสวย: ทีร้่านราคาไม่แพง แลว้บริการตามใจลูกคา้ อยากไดอ้ะไรก็ท  าให ้
ผู้สัมภาษณ์: มีการจดัโปรโมชัน่ ลดแลก แจก แถม อะไรใหลู้กคา้บา้งไหมค่ะ 
เจ้าของร้านเสริมสวย: ไม่มีเลย แต่บางทีก็ลดราคาใหบ้า้ง ถา้เขาเป็นลูกคา้ประจ าเรา 
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บทสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการร้านเสริมสวย 
กกกกกกกกผูใ้หส้มัภาษณ์คือ คุณเก๋ อายุ  18 ปี เป็นนกัเรียนชั้นปวช .ปีที่ 3 วทิยาลยัอาชีวศึกษา 
จงัหวดัสระบุรี 
ผู้สัมภาษณ์: อยากทราบวา่นอ้งเก๋เขา้รับบริการที่ร้านเสริมสวยเป็นประจ าหรือไม่ค่ะ 
คุณเก๋: ไปประจ าค่ะ 
ผู้สัมภาษณ์: ใน 1 อาทิตย ์นอ้งเก๋เขา้ร้านเสริมสวยก่ีคร้ังค่ะ 
คุณเก๋: 1-2 คร้ังไดค้่ะ แลว้แต่วา่วนัไหนจะวา่ง 
ผู้สัมภาษณ์: แลว้เวลาที่นอ้งเก๋เขา้ร้านเสริมสวยจะเขา้ไปท าอะไรบา้งค่ะ 
คุณเก๋: สระไดร์ค่ะ เขา้ไปสระไดร์ที่ร้านบ่อย เพราะผมเก๋หยกิมาก เวลารีดผมเองที่บา้นนานมากๆ 
 ผู้สัมภาษณ์: แลว้ดา้นอ่ืนๆ เช่น ซอยผม ท าสี  อบไอน ้ า มีบา้งไหมค่ะ 
คุณเก๋: ท าค่ะ อบไอน ้ าเดือนละคร้ัง ส่วนซอยผมมีบา้งนานๆที ท  าสีก็จะท าช่วงปิดเทมอมากกวา่ 
เด๋ียวครูวา่ 
ผู้สัมภาษณ์: แลว้เวลาไปร้านเสริมสวยแต่ละคร้ังนอ้งเก๋ เสียค่าใชจ่้ายเท่าไหร่บา้งค่ะ 
คุณเก๋: ถา้อยา่งวนัไหนแค่สระไดร์เก๋จ่าย 80 บาท รวมรีดผมดว้ย ส่วนอบไอน ้ า 180 บา้ง 250 บา้ง  
ผู้สัมภาษณ์: ซอยผมเท่าไหร่ค่ะ 
คุณเก๋: 120 บาท  
ผู้สัมภาษณ์: นอ้งเก๋คิดวา่ราคาที่ท  าอยูถู่กหรือแพงไปค่ะ 
คุณเก๋: ไม่แพงเลย ถา้เขา้ไปท าที่หา้งจะแพงกวา่น้ี เคยไปสระไดร์ที่หา้งตั้ง 150 บาท  
ผู้สัมภาษณ์: นอ้งเก๋มีร้านประจ าไหมค่ะ 
คุณเก๋: มีค่ะ แถวบา้น 
ผู้สัมภาษณ์: แลว้ท าไมถึงชอบไปที่ร้านแถวบา้นค่ะ 
คุณเก๋: ใกลบ้า้นค่ะ สะดวกดี แลว้ราคาไม่แพง รู้จกักนัดว้ย 
ผู้สัมภาษณ์: รู้จกัร้านน้ีไดอ้ยา่งไรค่ะ 
คุณเก๋: แม่พาไปท าค่ะ 
ผู้สัมภาษณ์: เวลาที่นอ้งเก๋อยูท่ี่ร้านเสริมสวยเขา้มีอะไรไวบ้ริการให้บา้งไหมค่ะ อยา่งเช่น 
หนงัสือพมิพ ์นิตยสาร เปิดเพลงใหฟั้ง  
คุณเก๋: มีค่ะ มีพวกนิตยสาร ทีวพีลู มีแบบผมใหเ้ลือก เปิดโทรทศัน์ใหดู้ 
ผู้สัมภาษณ์: สุดทา้ยอยากทราบวา่นอ้งเก๋จะไม่ใชบ้ริการร้านเสริมสวยเพราะอะไรค่ะ 
คุณเก๋: คิดราคาแพงค่ะ ร้านที่ดูเก่าๆก็ไม่ชอบเท่าไหร่  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
การส ารวจจ านวนผู้ใช้บริการ 
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การส ารวจจ านวนผู้ใช้บริการ 
  จากการส ารวจจ านวนผูเ้ขา้รับบริการ ร้านเสริมสวยรัตน์ บิวต้ี  ณ วนัที่ 27 ธนัวาคม พ .ศ.
2551 สรุปไดด้งัน้ี 

บริการ จ านวนลูกคา้ที่ใชบ้ริการ 
สระไดร์ 7 
สระซอย 5 
ท าสีผม 4 
ท าไฮไลท ์ 2 
ท าสีเฮนน่า 1 
ดดัผม 2 
ยืดผม 1 
ท าเลบ็ 5 
ต่อผม - 
ต่อขนตา 1 
รวม 28 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และสรุป 
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เลขที่แบบสอบถาม............... 
แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านเสริมสวย 
ณ บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตเทศบาลเมือง จังหวัดสระบุรี 

ค าช้ีแจง  : แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงในแผนธุรกิจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  (       ) ที่ท่านต้องการเลือก และ เติมค าในช่อง.................  

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป                                                                                                                                                                                                
1.  เพศ           (       )  ชาย            (       )  หญิง                                  
2.  อาย ุ (       )  ต ่ากว่า  15 ปี           (       ) 16-25 ปี               
                              (       )  26--35 ปี                            (       ) 36-45 ปี   
                              (       )  46-55 ปี            (       ) สูงกว่า 56 ปี         
3. ระดบัการศึกษา      (       ) ต ่ากว่า ม.3             (       ) ม.6/ปวช.                               
                                  (       ) อนุปริญญา/ปวส.                (      ) ปริญญาตรี    
                                  (      ) ปริญญาโทข้ึนไป 
4. อาชีพ (       ) นกัเรียน/นกัศึกษา               (       ) ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ                   
                             (      )  อาชีพอิสระ-ธุรกิจส่วนตวั  (       ) พนกังาน/เจา้หนา้ท่ีบริษทั   
                             (       )  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ         (       )  อ่ืนๆ(โปรดระบุ).................. 
5. รายได ้              (       ) ต ่ากว่า 5,000      (       ) 5,000 - 10,000 บาท                        
 (       ) 10,001 - 15,000 บาท         (       ) 15,001 - 20,000 บาท  
                             (       ) 20,001– 25,000 บาท          (       ) มากกว่า 25,000 บาท                
6. ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั (      ) ตึกแถว                                 (      )  ห้องเช่า                                           
 (       ) อพาร์ตเมน้ต ์                      (      )  คอนโดมิเนียม 
 (      ) หอพกั            (      )  บา้นจดัสรร 
 (      ) อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................    
 

ส่วนที ่ 2  พฤตกิรรมของใช้บริการร้านเสริมสวย 
7.  ท่านใชบ้ริการร้านเสริมสวยเป็นประจ าหรือไม่ ( ตอบไม่เป็นประจ าไปท่ีขอ้10 )                      
                             (      ) ประจ า                                      (      ) ไม่เป็นประจ า                              
8. ท่านใชบ้ริการร้านเสริมสวยละก่ีคร้ัง                                                                                             
                             (      ) สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง                  (      ) สัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง 
                             (      ) สัปดาห์ละ 5-6 คร้ัง                  (      ) ทุกวนั   
                (      ) อ่ืน ๆโปรด ระบุ......................                         
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  9. ท่านใชบ้ริการร้านเสริมสวยเดือนละก่ีคร้ัง                                                                                 
                             (       )เดือนละ 1-2 คร้ัง                      (       )เดือนละ 2-3 คร้ัง 

                     (       )เดือนละ 3-4 คร้ัง           (      )มากกว่าเดือนละ4 คร้ัง 
 10. เหตุผลท่ีท าให้ท่านเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)                                

                     (       ) ร้านมีช่ือเสียง                           (      ) ความสะอาดปลอดภยั              
                             (       ) ช่างท าผม                                 (      )ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐาน 

             (      ) ราคาไม่แพง             (      ) ชอบบริการของทางร้าน           
             (      ) การตกแต่งร้าน           (      )ใกลบ้า้น  

              (      ) บริการบางชนิดไม่สามารถท าดว้ยตวัเองได ้เช่น การยดืผม เป็นตน้            
               (      ) อ่ืนๆโปรด ระบุ..................                          

    11. บริการชนิดใดบา้งท่ีท่านตอ้งการเลือกใชบ้ริการจากร้านเสริมสวย  (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)    
                             (      )สระ-ไดร์                                    (      )สระ-เซ็ท 
                             (      )สระ-ซอย                                   (      )ท าสีผม 
                             (      )คลือบสีผม                                 (      )อบไอน ้า 
                             (      )ยดืผม                                         (      )ดดัผม 
                             (      )แต่งหนา้-เกลา้ผม                       (      )ต่อขนตา 
                             (     )ดดัขนตาถาวร                             (      )ต่อผม 
                             (      )ท าเล็บ                                         (     )อ่ืนๆโปรดระบุ.................... 
    12. ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังเม่ือท่านเขา้รับบริการท่ีร้านเสริมสวย                                                           
                             (      )ต ่ากว่า 100 บาท                          (      )101-200 บาท 
                             (      ) 201-300 บาท                             (      ) 301-400 บาท  
                             (      )401-500 บาท                              (      )501-600 บาท 
                             (      )601-700 บาท                              (      )701 บาทข้ึนไป 
     13. บริการชนิดใดท่ีท่านใชบ้ริการท่ีร้านเสริมสวยเป็นประจ า (ตอบเพียง 1 ขอ้)                        
                              (      )สระ-ไดร์                                    (      )สระ-เซ็ท 
                             (      )สระ-ซอย                                   (      )ท าสีผม 
                             (      )คลือบสีผม                                 (      )อบไอน ้า 
                             (      )ยดืผม                                         (      )ดดัผม 
                             (      )แต่งหนา้-เกลา้ผม                       (      )ต่อขนตา 
                             (     )ดดัขนตาถาวร                             (      )ต่อผม 
                             (      )ท าเล็บ                                         (     )อ่ืนๆโปรดระบุ................... 
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 14. จากขอ้ 13 บริการท่ีท่านเลือกใชท่ี้ร้านเสริมสวยเป็นประจ าควรมีราคาท่ีเหมาะสมเท่าใด        
                             (      )ต ่ากว่า 100 บาท                          (      )101-200 บาท 
                             (      ) 201-300 บาท                             (      ) 301-400 บาท  
                             (      )401-500 บาท                              (      )501-600 บาท 
                             (      )601-700 บาท                              (      )701 บาทข้ึนไป 
  15. ใครเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยของท่าน                                            
                             (      )ตวัท่านเอง                                  (      )ผูป้กครอง 
                             (      )เพ่ือน                                          (      )แฟน  
                             (      )อ่ืนๆโปรดระบุ.................                      
  16. ส่ือใดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวยของท่าน (เลือกไดม้ากกว่าขอ้ 1 )         
                             (      )อินเตอร์เน็ท                                (      )หนงัสือพิมพ ์
                             (      )ใบปลิว                                        (      )ป้ายโฆษณา  
                             (      )โทรศพัท ์                                    (      )เวบ็บอร์ด 
                             (      )วิทย ุ                                            (      )โทรทศัน์ 
                             (      )อ่ืนๆโปรดระบุ................. 
   17. ท่านจะไม่ใชบ้ริการร้านเสริมสวยเพราะสาเหตุใด  (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)                           
                             (      )ไม่มัน่ใจในการบริการ                (      )ร้านไม่มีช่ือเสียง 
                             (      ) ส้ินเปลือง                                   (      )คิดราคาแพง  
                             (      )ไม่มัน่ใจในความสะอาด             (      )ไม่ชอบนัง่รอเป็นเวลานาน 
                             (      )แพส้ารเคมี                                  (      )อ่ืนๆโปรดระบุ................. 
   18. ส่ิงอ  านวยความสะดวกใดบา้งท่ีท่านตอ้งการให้มีในร้านเสริมสวย (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
                             (      )หนงัสือพิมพ ์                              (      )นิตยสาร 
                             (      )โทรทศัน์                                     (      )วิทย ุ  
                             (      )เคร่ืองด่ืม                                     (      )อ่ืนๆโปรดระบุ................ 
      
 
  
 
 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 



80 
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลของผูก้รอกแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ  รายไดต้่อเดือน ลกัษณะที่อยูอ่าศยั โดยน าขอ้มูลในส่วนน้ี แสดงเป็นจ านวนและ
ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนของผู้บริโภคตามเพศ

76%

24%

เพศชาย

เพศหญิง

 
ภาพที ่ 20  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ   พบวา่ จ านวนทั้งหมดของ
กลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากที่สุดเป็นเพศหญิง จ านวน 76 คน (ร้อยละ76) และ 
เพศชาย จ านวน 24 คน (ร้อยละ24) ตามล าดบั 

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามอายุ

39%

26%

4%

17%

11% 3% ต ่ากว่า15ปี

16-25ปี

26-35ปี

36-45ปี

46-55ปี

สูงกว่า56ปี

 
ภาพที ่ 21 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุพบวา่ จ  านวนทั้งหมดของ
กลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากที่สุด 16-25 ปี จ านวน 39 คน (ร้อยละ 39) รองลงมา 
คือ 26-35 ปี จ  านวน 26 คน (ร้อยละ 26) ล าดบัที่สาม คือ 36-45 ปี จ านวน 17 คน (ร้อยละ 17) ล าดบั
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ที่ส่ี คือ 46-55 ปี  จ านวน 11 คน (ร้อยละ 11) ล าดบัที่หา้ คือ ต  ่ากวา่ 15 ปี จ  านวน 4 คน (ร้อยละ 4) 
สุดทา้ย คือ สูงกวา่ 56 ปี จ  านวน 3 คน (ร้อยละ 3) ตามล าดบั 

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา

19%

23%

18%

34%

6%
ต ่ากว่าม.3

ม.6/ปวช.

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโทข้ึนไป

 
ภาพที่ 22 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ จ  านวน
ทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากที่สุด ปริญญาตรี จ านวน 34 คน (ร้อยละ 
34) รองลงมา คือ ม.6/ปวช. จ านวน 23 คน (ร้อยละ 23) ล าดบัที่สาม คือ ต  ่ากวา่ม.3 จ านวน 19 คน 
(ร้อยละ 19) ล าดบัที่ส่ี คือ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 18 คน (ร้อยละ 18) ล าดบัสุดทา้ย คือ ปริญญา
โทขึ้นไป จ านวน 6 คน (ร้อยละ 6) ตามล าดบั 

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามอาชีพ

28%

33%
10%

27%
2% นกัเรียน/นกัศึกษา

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

อาชีพอิสระ-ธุรกิจส่วนตวั

พนกังาน/เจ้าหนา้ท่ีบริษทั

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ

 
ภาพที่ 23 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ จ  านวนทั้งหมดของ
กลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากที่สุด ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ จ านวน 33 คน (ร้อยละ 



82 
 

 

33) รองลงมา คือ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 28 คน (ร้อยละ 28) ล าดบัที่สาม คือ พนกังาน/
เจา้หนา้ที่บริษทั จ  านวน 27 คน (ร้อยละ 27) ล าดบัที่ส่ี คือ อาชีพอิสระ-ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 10 คน 
(ร้อยละ 10) ล าดบัสุดทา้ย คือ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 2) ตามล าดบั 

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามรายได้

17%

36%23%

14%
8% 2% ต ่ากว่า5,000บาท

5,001-10,000บาท

10,001-15,000บาท

15,001-20,000บาท

20,001-25,000บาท

25,001บาทข้ึนไป

 
ภาพที่ 24 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามรายได ้ พบวา่จ านวนทั้งหมดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนมากที่สุด 5,001-10,000 บาท จ านวน 36 คน (ร้อยละ 36) 
รองลงมา คือ 10,001-15,000 บาท จ านวน 23 คน (ร้อยละ 23) ล าดบัที่สาม คือ ต  ่ากวา่ 5,000 บาท 
จ านวน 17 คน (ร้อยละ 17) ล าดบัที่ส่ี คือ 15,001-20,000 บาท จ านวน 14 คน (ร้อยละ 14) ล าดบัที่
หา้ คือ 20,001-25,000 บาท จ านวน 8 คน (ร้อยละ 8) ล าดบัสุดทา้ย คือ 25,000 จ านวน 2 คน (ร้อย
ละ 2) ตามล าดบั 
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จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามลักษณะทีอ่ยู่อาศัย

11% 2%
5%

4%

15%

33%

30%

ตึกแถว

หอ้งเช่า

อพาร์ตเมน้ท์

คอนโดมิเนียม

หอพกั

บา้นจดัสรร

อ่ืนๆ

 

ภาพที่ 25 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามลกัษณะที่อยูอ่าศยั พบวา่ จ  านวนทั้งหมด
ของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนมากที่สุด บา้นจดัสรร จ านวน 33 คน (ร้อยละ 33) 
รองลงมา คือ อ่ืนๆอนัไดแ้ก่ บา้นพกัค่ายทหาร จ านวน 30 คน (ร้อยละ 30) ล าดบัที่สาม คือ หอ้งเช่า 
จ  านวน 15 คน (ร้อยละ 15) ล าดบัที่ส่ี คื อ ตึกแถว  จ านวน 11 คน (ร้อยละ 11) ล าดบัที่หา้ คือ 
อพาร์ตเมน้ท ์จ านวน 5 คน (ร้อยละ 5) ล าดบัที่หก คือ คอนโดมิเนียม จ านวน 4 คน (ร้อยละ 4) 
สุดทา้ย คือ หอ้งเช่า จ านวน 2 คน (ร้อยละ 2) ตามล าดบั 

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามความถี่ในการใช้บริการ

ร้านเสริมสวย

52%
48% เป็นประจ า

ไม่เป็นประจ า
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ภาพที่ 26 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการร้านเสริม
สวย  พบวา่ จ านวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากที่สุด เป็นประจ า  
จ านวน 52 คน (ร้อยละ52) และ ไม่เป็นประจ า จ านวน 48 คน (ร้อยละ 48) ตามล าดบั 

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามความถี่ในการใช้บริการ

ร้านเสริมสวยในแต่ละสัปดาห์

82%

12% 6% 0%
สปัดาห์ละ1-2คร้ัง

สปัดาห์ละ3-4คร้ัง

สปัดาห์ละ5-6คร้ัง

ทกุวนั

 

ภาพที ่ 27 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามความถ่ีในการใชบ้ริการร้านเสริมสวยใน
แต่ละสปัดาห์ พบวา่ จ  านวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนมากที่สุด 
สปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง จ  านวน 82 คน (ร้อยละ 82) รองลงมา คือ สปัดาห์ละ 3-4 คร้ัง จ  านวน 12 คน 
(ร้อยละ 12) ล าดบัสุดทา้ย คือ สปัดาห์ 5-6 คร้ัง จ  านวน 6 คน (ร้อยละ 6)  

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามความถี่ในการใช้บริการ

ร้านเสริมสวยในแต่ละเดือน

26%

19%46%

9%
เดือนละ 1-2 คร้ัง                      

เดือนละ 2-3 คร้ัง

เดือนละ 3-4 คร้ัง

มากกว่าเดือนละ4 คร้ัง
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ภาพที ่ 28 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามความถ่ีในการใชบ้ริการร้านเสริมสวยใน
แต่ละเดือน พบวา่ จ  านวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากที่สุด เดือนละ 
3-4 คร้ัง จ  านวน 46 คน (ร้อยละ 46) รองลงมา คือ เดือนละ 1-2 คร้ัง จ  านวน 26 คน (ร้อยละ 26) 
ล าดบัที่สาม คือ เดือนละ 2-3 คร้ัง จ  านวน 19 คน (ร้อยละ 19) ล าดบัสุดทา้ย คือ มากกวา่เดือนละ 4
คร้ัง จ  านวน 9 คน (ร้อยละ 9) 

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามเหตุผลทีเ่ลือกใช้บริการ

ร้านเสริมสวย

13%
5%

6%

41%

18%

2% 9% 1%2% 3%

ร้านมีช่ือเสียง

ความสะอาด ปลอดภยั

ช่างท าผม

ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐาน

ราคาไม่แพง

ชอบการบริการของทางร้าน

การตกแต่งร้าน

ใกลบ้า้น

บริการบา้งชนิดไม่สามารถท าเองได้

อ่ืนๆ
 

ภาพที ่ 29 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามเหตุผลที่เลือกใชบ้ริการร้านเสริมสวย 
พบวา่ จ  านวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากที่สุด ราคาไม่แพง จ านวน  
41 คน (ร้อยละ 41) รองลงมา คือ ชอบบริการของทางร้าน จ านวน 18 คน (ร้อยละ 18) ล าดบัที่สาม 
คือ ความสะอาดปลอดภยั จ านวน 13 คน (ร้อยละ 13) ล าดบัที่ส่ี คือ ใกลบ้า้น จ านวน 9 คน (ร้อยละ 
9) ล าดบัที่หา้ คือ ใชผ้ลิตภณัฑท์ี่มีมาตรฐาน จ านวน 6 คน (ร้อยละ 6) ล าดบัที่หก คือ ช่างท าผม 
จ านวน 5 คน (ร้อยละ 5) ล าดบัที่เจด็คือ การตกแต่งร้าน จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3) ล าดบัที่แปด คือ
ร้านมีช่ือเสียงและบริการบางชนิดไม่สามารถท าเองได ้ จ  านวน 2 คน (ร้อยละ 2) ล าดบัสุดทา้ย คือ 
อ่ืนๆเช่น ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ จ  านวน 1 คน (ร้อยละ 1)  
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จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามความต้องการบริการใน

ร้านเสริมสวย

26%

18%
12%5%7%

4%

8%
1%6%

1% 3% 7% 2%

สระ-ไดร์
สระ-ซอย
ท าสีผม
เคลือบสีผม
อบไอน ้า
ยืดผม
ดดัผม
แต่งหนา้เกลา้ผม
ต่อขนตา
ดดัขนตาถาวร
ต่อผม
ท าเลบ็
อ่ืนๆ

 
ภาพที่ 30 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามความตอ้งการในร้านเสริมสวย พบวา่ 
จ  านวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนมากที่สุด สระ-ไดร์ จ  านวน 26 คน 
(ร้อยละ 26) รองลงมา คือ สระ-ซอย จ านวน 18 คน (ร้อยละ 18) ล าดบัที่สาม คือ ท าสีผม จ านวน 12 
คน (ร้อยละ 12) ล าดบัที่ส่ี คือ ดดัผม จ านวน 8 คน (ร้อยละ 8) ล าดบัที่หา้ คือ อบไอน ้ าและท าเล็บ 
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 7) ล าดบัที่หก คือ ต่อขนตา จ านวน 6 คน (ร้อยละ 6) ล าดบัที่เจด็ คือ เคลือบสี
ผม จ านวน 5 คน (ร้อยละ 5) ล าดบัที่แปด คือ ยดืผม จ านวน 4 คน (ร้อยละ 4) ล าดบัที่เกา้ คือ ต่อผม 
จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3) ล าดบัที่สิบ คือ อ่ืนๆเช่น การเพน้ทเ์ล็บ จ  านวน 2 คน (ร้อยละ 2) ล าดบั
สุดทา้ย คือ ดดัขนตาถาวรและแต่งหนา้เกลา้ผม จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1)  
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จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามการเสียค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง

เมือ่เข้ารับบริการทีร้่านเสริมสวย

33%

40%

6%
10%

5% 2% 1%3%

ต ่ากว่า100บาท

101-200บาท

201-300บาท

301-400บาท

401-500บาท

501-600บาท

601-700บาท

701บาทข้ึนไป
 

ภาพที ่ 31  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามการใชจ่้ายต่อคร้ังเม่ือเขา้รับบริการที่ร้าน
เสริมสวย พบวา่ จ  านวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนมากที่สุด 101-200 
บาท จ านวน 40 คน (ร้อยละ 40) รองลงมา คือ ต  ่ากวา่ 100 บาท จ านวน 33 คน (ร้อยละ 33) ล าดบัที่
สาม คือ 301-400 บาท จ านวน 10 คน (ร้อยละ 10) ล าดบัที่ส่ี คือ 201-300 จ านวน 6 คน (ร้อยละ 6) 
ล าดบัที่หา้ คือ 401-500 จ านวน 5 คน (ร้อยละ 5) ล าดบัที่หก คือ 701 บาทขึ้นปี จ  านวน 3 คน (ร้อย
ละ 3) ล าดบัที่เจด็ คือ 501-600 บาท จ านวน 2 คน (ร้อยละ 2) ล าดบัสุดทา้ย คือ  จ  านวน 1 คน (ร้อย
ละ 1)  

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามความต้องการในส่ิง

อ านวยความสะดวกเมือ่เข้ารับบริการทีร้่านเสริมสวย

13%

38%
25%

8%
14% 2% หนงัสือพิมพ์

นิตยสาร

โทรทศัน์

วิทยุ

เคร่ืองด่ืม

อ่ืนๆ
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ภาพที ่32 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามความตอ้งการในส่ิงอ านวยความสะดวกที่
ร้านเสริมสวย พบวา่ จ  านวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนมากที่สุด 
นิตยสาร จ านวน 38 คน (ร้อยละ 38) รองลงมา คือ โทรทศัน์ จ  านวน 25 คน (ร้อยละ 25) ล าดบัที่
สาม คือ เคร่ืองด่ืม จ านวน 14  คน (ร้อยละ 14) ล าดบัที่ส่ี คือ หนงัสือพมิพ ์จ านวน 13 คน (ร้อยละ 
13) ล าดบัที่หา้ คือ วทิย ุจ  านวน 8 คน (ร้อยละ 8) ล าดบัสุดทา้ย คือ อ่ืนๆ ตอ้งการใหมี้ทุกอยา่ง 
จ  านวน 2 คน (ร้อยละ 2) 

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามส่ือทีม่ต่ีอการเลือกใช้

บริการร้านเสริมสวย

2% 6%

38%
41%

2% 7%
3%

1%

อินเตอร์เน็ต

หนงัสือพิมพ์

ใบปลิว

ป้ายโฆษณา

โทรศพัท์

เว็บบอร์ด

วิทยุ

โทรทศัน์
 

ภาพที ่33 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามส่ือที่มีต่อการเลือกใชร้้านเสริมสวย พบวา่ 
จ  านวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากที่สุด ป้ายโฆษณา จ านวน 41 คน 
(ร้อยละ 41) รองลงมา คือ  ใบปลิว จ านวน 33 คน (ร้อยละ 18) ล าดบัที่สาม คือ โทรทศัน์ จ  านวน 7 
คน (ร้อยละ 7) ล าดบัที่ส่ี คือ หนงัสือพมิพ ์จ านวน 6 คน (ร้อยละ 6) ล าดบัที่หา้ คือ เวบ็บอร์ด 
จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3) ล าดบัที่หก คือ อินเตอร์เน็ตและวทิย ุจ  านวน 2 คน (ร้อยละ 2) ล าดบั
สุดทา้ย คือ โทรศพัท ์จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1) 
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จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามผู้มอีทิธิในการใช้บริการ

ร้านเสริมสวย

62%14%

17%
5% 2% ตวัเอง

ผูป้กครอง

เพ่ือน

แฟน

อ่ืนๆ

 
ภาพที่ 34  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามผูมี้อิทธิในการใชบ้ริการร้านเสริมสวย 
พบวา่ จ  านวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากที่สุด ตวัเอง จ านวน 62 คน 
(ร้อยละ 62) รองลงมา คือ เพือ่น จ านวน 17 คน (ร้อยละ 17) ล าดบัที่สาม คือ ผูป้กครอง จ านวน 14  
คน (ร้อยละ 14) ล าดบัที่ส่ี คื อ แฟน จ านวน 5 คน (ร้อยละ 5) ล าดบัสุดทา้ย คือ อ่ืนๆเช่น ญาติ 
จ  านวน 2  คน (ร้อยละ 2) 

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามตามสาเหตุการไม่เข้ารับบริการ

ทีร้่านเสริมสวย

16%
5%

13%

28%

20%

9% 6% 3%

ไม่มัน่ใจในการบริการ

ร้านไม่มีช่ือเสียง

ส้ินเปลือง

คิดคา่บริการแพง

ไม่มัน่ใจในความสะอาด

ไม่ชอบนัง่รอเป็นเวลานาน

แพส้ารเคมี

อ่ืนๆ
 

ภาพที ่ 35 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสาเหตุการไม่เขา้รับบริการที่ร้าน
เสริมสวย พบวา่ จ  านวนทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนมากที่สุด คิดราคา
แพง จ านวน 28 คน (ร้อยละ 28) รองลงมา คือ ไม่มัน่ใจในความสะอาด จ านวน 20 คน (ร้อยละ 20) 
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ล าดบัที่สาม คือ ไม่มัน่ใจในการบริการ จ านวน 16 คน (ร้อยละ 16) ล าดบัที่ส่ี คือ ส้ินเปลือง จ านวน 
13 คน (ร้อยละ 13) ล าดบัที่หา้ คือ ไม่ชอบนัง่รอเป็นเวลานาน จ านวน 9 คน (ร้อยละ 9) ล าดบัที่หก 
คือ แพส้ารเคมี จ านวน 6 คน (ร้อยละ 6) ล าดบัที่เจด็ คือ ร้านไม่มีช่ือเสียง จ  านวน 5 คน (ร้อยละ 5)
ล าดบัสุดทา้ย คือ อ่ืนๆเช่น การตอ้งนัง่รอนาน จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3) ตามล าดบั 
 
ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ 
กกกกกกกกขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของลูกคา้ก็คื อ ร้านเสริมสวยไม่ควรใหลู้กคา้รอเป็น
เวลานาน โดยไม่ไดรั้บความสนใจจากทางร้านเท่าที่ควร และการคิดค่าบริการไม่ควรแพงเกินความ
เป็นจริงมากนกั 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ช่ือ- สกลุ    นางสาวอภิรพร กิจจานนท ์
ที่อยู่      140/64 หมู่ 1 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี 18000 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2548  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายวทิยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนสระบุรีวทิยาคม จงัหวดัสระบุรี 

พ.ศ.2551  ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการ
จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวัติการท างาน   

พ.ศ. 2551  ไดรั้บการฝึกปฏิบตัิงานในโรงแรม Best Western King Quarters 
                                          Dosswell,Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


