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แผนธุรกจินีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2552 

 



ท่ีประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว 

อนุมัติใหแผนธุรกิจ เร่ือง “รานนวดฝาเทา Smile Foot” เสนอโดยนางสาวสาวิตรี  เอ่ียมอาษา มี

คุณคาเพียงพอท่ีจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ ตามหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

      ………………………………………………..

                 (อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ) 

        หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  

              วันท่ี ……. เดือน ………………. พ.ศ. ............ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

อาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต 

 

คณะกรรมการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจ 
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12490108: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

คําสําคัญ: แผนธุรกิจ / รานนวดฝาเทา 

  สาวิตรี   เอ่ียมอาษา : รานนวดฝาเทา “Smile Foot” อาจารยท่ีปรึกษา: อาจารย ดร.เกริก

ฤทธ์ิ  อัมพะวัต. 47 หนา. 

   บทสรุปผู้บริหาร 

  ปจจุบันคนไทยมีรูปแบบของการดํารงชีวิตท่ีตองเรงรีบและแขงขันมากข้ึนทําใหมีเวลา

ในการดูแลสุขภาพตนเองนอยลงจึงเปนสาเหตุของอาการเจ็บปวยท่ีมาจากโรคภยัผูประกอบการจึง

เล็งเห็นชองทางในการดําเนินธุรกิจรานรานนวดฝาเทาท่ีเนนการใหบริการท่ีมีมาตรฐานดวย

บุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณ 

  Smile Foot จึงไดเปดกิจการในบริเวณหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผูรวมทุน 2 คน คือ นางสาวสาวิตรี  

เอ่ียมอาษา และ นายชยานันท  นครพัฒน โดยกลุมลูกคาของกิจการสวนใหญไดแกนักศึกษาอาจารย

และบุคลากรและประชาชนในพื้นท่ีใกลเคียงท่ีประกอบอาชีพคาขายและอาชีพเกษตรกรรม 

  กิจการมีคูแขงขันในธุรกิจนอยรายเนื่องจากพื้นท่ีดังกลาวเปนการประกอบธุรกิจรานคา 

รานอาหาร บานพักอินเทอรเน็ตและรานเสริมสวย  กิจการมีการนํากลยุทธทางการตลาดมาใชเพื่อมา

ใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนธุรกิจดังนี ้

 กลยุทธการบริการ เนนการใหบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย กลยุทธ

ผลิตภัณฑกิจการเนนคุณภาพของเตียงนวดฝาเทาครีมและน้ํามันนวดฝาเทา กลยุทธดานราคากิจการ

คิดคาบริการนอยกวาราคาตลาดเล็กนอยคือ 140 บาทตอช่ัวโมง กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

กิจการเปนรานท่ีเปดใหบริการอยูในยานกลุมลูกคาเปาหมายกลยุทธการสงเสริมการจัดจําหนายแจก

แผนพับและการบริหารงานลูกคาสัมพันธ  

  ดังนั้นจึงไดจัดทําแผนธุรกิจฉบับนี้ข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจในวงเงิน 

500,000 บาท ท้ังนี้คาดวากิจการจะมีระยะเวลาในการคืนทุน 1 ป 9 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิของ

การลงทุนเทากับ 1,672,115 บาทและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับ 73% 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร               ปการศึกษา 2552 

ลายมือช่ือนักศึกษา…………………………………………. 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา…………………………………. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

แผนธุรกิจฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนเพื่อประมวลความรูท้ังหมดท่ีขาพเจาไดศึกษามาจากคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดรับความอนุเคราะหและความชวยเหลือในการทํา

แผนธุรกิจฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีหลายทาน ผูจัดทําจึงใครขอขอบพระคุณดังนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัตอาจารยท่ีปรึกษาผูเสียสละเวลาในการ

อานเนื้อหาและตรวจสอบแกไขใหแผนธุรกิจฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณอาจารยเลิศลักษณ  เจริญสมบัติ ท่ีคอยสอบถามความคืบหนาใหแนวคิด

ในการเขียนแผนธุรกิจและใหกําลังใจแกนักศึกษา 

ขอขอบคุณนายศักดิ์ชัย  นาคากุล ท่ีคอยชวยเหลือเกี่ยวกับการทํางบการเงินซ่ึงเปนสวน

หนึ่งของการทําแผนธุรกิจนี้ รวมท้ังเพื่อนๆและนองๆท่ีคอยใหกําลังใจจนแผนธุรกิจฉบับนี้เสร็จ

สมบูรณ 

สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีเปนแรงบันดาลใจสําคัญท่ีทําใหมีกําลังใจ 

มีความพยายามและอดทนมาโดยตลอดระยะเวลาในการทําแผนธุรกิจฉบับนี้ 
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บทที1่ 

วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาในรายวิชา 761 427 สัมมนาปญหาธุรกิจ 

  2. เพื่อใชเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจและบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมาย 

  3. เพื่อแสดงถึงความเปนไปไดในการประกอบธุรกิจรานนวดฝาเทา Smile Foot 
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บทที ่2 

ความเป็นมาของธุรกจิ 

ประวตัิของกจิการ 
การนวดฝาเทาเปนศาสตรในการรักษาโรคท่ีเกาแกแขนงหนึ่งท่ีมีการสืบทอดกันมา

ยาวนาน มีจุดเร่ิมตนจากประเทศจีนตอจากนั้นไดถูกเผยแพรเปนตํารา บทความหลังจากท่ีจีนถูก

ครอบครองของประเทศมหาอํานาจ คือ ประเทศสวิตเซอรแลนด ทําใหจีนตองสงหมอจีนไปศึกษา

เร่ืองรีเฟลกวิทยาท่ีประเทศสวิตเซอรแลนด แตตอมาประเทศจีนกลับไมมีการพัฒนาวิชาการนวดฝา

เทา จึงทําใหสูญหายไปในท่ีสุด 
  สําหรับการนวดฝาเทาในประเทศไทย มีการประยุกตมาจากประเทศจีนโดยอาจารยยุพิน 

โตเอ่ียม และถือเปนการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพของไทย ท่ีกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบัน

การแพทยแผนไทยนํามาใชในการอบรมใหแกประชาชนท่ัวไป เพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคม

จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

  จาก จํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน สงผลกระทบ ตอการปรับเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิตให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง รูปแบบ ของการดํารงชีวิตท่ีตองเรงรีบและแขงขันมาก

ข้ึน สภาพสังคมท่ีมีแตความสับสนวุนวาย สภาพแวดลอมท่ีมีแตมลภาวะ  ปญหาเม่ือยขบ  อาการ

ปวดตามรางกายมักจะเกิดข้ึนกับหลายๆคนโดยเฉพาะเม่ือมีอายุมากข้ึน  สาเหตุมาจากหลายปจจัย  

เชน ปวดเม่ือยจากการนั่งทํางานและนั่งเรียนเปนเวลานาน คอตกหมอน หรือเครียดจากปญหาการ

ทํางาน การเรียน  ทําใหประชากรมีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเองนอยลงจึงเปนสาเหตุของอาการ

เจ็บปวยท่ีมาจากโรคภัยตางๆ  

  ดังนั้นผูประกอบการจึงเล็งเห็นชองทางในการดําเนินธุรกิจรานนวดฝาเทา Smile Foot 

ในพื้นท่ีบริเวณหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื่องจากเปนวิทยาเขตท่ี

หางไกลจากตัวเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรีและตัวเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธโดยกลุม

ผูบริโภคคือ นักศึกษา อาจารยและบุคลากร และประชาชนในพื้นท่ีใกลเคียง ซ่ึงมีจํานวนประชากร

ท่ีเพิ่มข้ึน มีการเติบโตของธุรกิจรานคารานอาหาร รานอินเทอรเน็ต บานพักและรานเสริมสวย ซ่ึงยัง

ไมมีธุรกิจท่ีใหบริการเกี่ยวกับสุขภาพ จึงเปนโอกาสท่ีผูประกอบการจะเขามาดําเนินกิจการเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีช่ืนชอบการดูแลรักษาสุขภาพ ในราคาท่ีผูบริโภคสามารถ

จายไดและเพื่อครองสวนแบงทางการตลาด ซ่ึงมีการคมนาคมสะดวก ไมไตองเสียเวลาเดินทางไป

ใชบริการไกลๆ 
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รายนามหุ้นส่วนและสัดส่วนการถือครอง  

 ตารางที ่1 แสดงหุนสวนและสัดสวนการถือครอง 

 

ลาํดับ ช่ือ – นามสกลุ สัดส่วน (%) 

1 นางสาวสาวิตรี   เอ่ียมอาษา 70 

2 นายชยานันท   นครพัฒน 30 

รวมจํานวนหุ้น 100 

 

ประวตัิหุ้นส่วนของกจิการ 

1. ช่ือ – นามสกุล       นางสาวสาวิตรี   เอ่ียมอาษา อายุ 22 ป 

การศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับปริญญาตรี    ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่ัวไป) มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประสบการณ์การทาํงาน 

ป พ.ศ. 2552    ฝกงานท่ีโรงแรมดุสิตธานี (หัวหิน) แผนก Kitchen Department 

2. ช่ือ – นามสกุล นายชยานันท   นครพัฒน อายุ 23 ป 

การศึกษา 

ระดับปริญญาตรี    ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ป พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน นายทายเรือกลชายทะเล กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  

ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ตารางที ่2 ข้ันตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ลาํดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จ 

1. จัดหาแหลงเงินทุน 1 เดือน 1 ก.ค. 53 - 31 ก.ค. 53 

2. ดําเนินการจัดหาสถานท่ีตั้งราน 1 เดือน 1 ส.ค. 53 - 31 ส.ค. 53 

3. ดําเนินการปรับปรุงพื้นท่ี 2 สัปดาห 1 ก.ย. 53 – 14 ก.ย. 53 

4. ดําเนินการกอสรางและตกแตงราน 2 เดือน 15 ก.ย. 53 – 14 พ.ย. 53 

5. จัดหาอุปกรณท่ีใชในการบริการ 2 สัปดาห 15 พ.ย. 53 – 28  พ.ย. 53 
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6. รับสมัครพนักงาน/คัดเลือก/ 

เตรียมความพรอมของพนักงาน 

3 สัปดาห 29 พ.ย. 53 – 19 ธ.ค. 53 

7. ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล 1 สัปดาห 20 ธ.ค. 53 – 26 ธ.ค. 53 

8. เปดดําเนินการรานนวดฝาเทา - 27 ธ.ค. 53 

รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 6 เดือน 
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บทที ่3 
การบริการ 

รายละเอยีดการบริการ 

 Smile Foot เปนรานนวดฝาเทาท่ีตั้งอยูบริเวณหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 10.00 น. – 20.00 น. มีเตียงนวดฝาเทา6 เตียง มี

พนักงานนวดฝาเทาใหบริการจํานวน 6 คนตอวัน โดยทางรานไดมีการคัดเลือกพนักงานนวดฝาเทา

ท่ีมีจิตใจรักการบริการ มีความเอใจใสตอลูกคา ความพิถีพิถันในการใหบริการท้ังกอนการใหบริการ

และหลังการใหบริการ ความสามารถในการใหคําแนะนําลูกคาและอธิบายถึงประโยชนของการ

นวดฝาเทา การเลือกใชอุปกรณในการใหบริการท่ีมีมาตรฐาน และคุณภาพของบุคลากร เพื่อทําให

ลูกคาท่ีใชบริการไดรับความคุมคาหลังจากการใชบริการ คือ การมีสุขภาพท่ีดีจากการเขาบริการ

เพียง 1 ช่ัวโมงดวยราคาคาบริการ 140 บาท  

 ข้อควรระวงัในการนวด  

 1. ใหรางกายผูถูกนวดอยูในสภาพท่ีผอนคลายมากท่ีสุด ไมตึงเครียด ไมสวมใสเข็มขัด     

นาฬิกาและแหวน 

 2. สถานท่ีนวดควรมีอากาศอบอุน กําลังสบาย ไมรอนหรือเย็นจนเกินไป 

3. กอนไดรับการนวด ควรลางมือลางเทาใหสะอาด 

ทางรานจะไมนวดในกรณี ดังตอไปนี้ 

1. หลังรับประทานอาหารอ่ิมใหมๆ 

2. รางกายกําลังออนเพลียมาก 

 3. หลังดื่มสุรา 

4. หลังอาบน้ําเสร็จทันที 

 5. มีโรคติดเช้ือหรือมีไขสูง 

 6. หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเส่ียงตาง ๆ 

 7. กระดูกเทาหักหรือผิดรูป 

 8. เปนโรคหลอดเลือด หลอดน้ําเหลืองอักเสบหรืออุดตัน 

 9. ระหวางการมีประจําเดือน 
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คาํแนะนําหลงัการนวด 

 1. ควรดื่มน้ําอุนหรือน้ําดื่มสมุนไพรประมาณ 1 แกว หรือ 300-500 cc ภายใน 30 นาที

หลังการนวด เพื่อขับของเสียออกจากรางกาย 

 2. ไมควรอาบน้ําสระผม ดื่มน้ําเย็น หรือลางเทาทันทีหลังการนวด ควรรออยางนอย 1 

ช่ังโมง 

3.กรณีรักษาโรคควรหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารประเภทดังตอไปนี้คือ 

- สม ทําใหรูสึกปวดมากกวาปกติ 

 - หนอไม จะงัดโรค 

- กุง ทําใหเสนตึง 

- เนื้อ ทําใหเลือดขนรักษาหายยาก 

 

 
 

ภาพที ่1 ตัวอยางบรรยากาศภายในราน 
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ภาพที ่2 ตําแหนงตาง ๆของรางกายบนฝาเทา 

 
 

 

 

 
 

ภาพที ่3 ลักษณะการนวดฝาเทา 
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ภาพที ่4 ครีมและน้ํามันนวดฝาเทา 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการวเิคราะห์ตลาด 

  

สภาวะอุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมการบริการนวดฝาเทาไดเร่ิมตนจากการเปนอุตสาหกรรมระดับ ชุมชน ซ่ึง

เปนการนวดเพื่อผอนคลายภายในทองถ่ินทําใหมีการบริการแกลูกคาไมมากและผูนวดจะตองเปนผู

มีความรูความชํานาญและประสบการณเกี่ยวกับการนวดฝาเทาโดยเฉพาะ อีกท้ังวิชาการนวดฝาเทา

ยังไมเปนท่ีรูจักมากนัก สําหรับการนวดฝาเทาในประเทศไทย สถาบันการแพทยแผนไทย  

กระทรวงสาธารณสุข นําความรูมาใชในการอบรมใหแกประชาชนท่ัวไป เพื่อบรรเทาผลกระทบ

ทางสังคมจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  เพื่อใหประชาชนนําความรูจาก

การฝกอบรบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชในการประกอบอาชีพ อีกท้ังประชาชนตื่นตัวในการ

ดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน เม่ือผูประกอบการตองการขยายตลาดใหกวางข้ึน จึงตองมีการเพิ่มทักษะ

ในการใหบริการลูกคาใหมีความพึงพอใจสูงสุด โดยเฉพาะกลุมลูกคาชาวตางชาติ ไปจนถึงเปด

บริการในสถานท่ีหรูหราอยางเชน โรงแรม รีสอรทและสปาตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคูแขงในตลาด

ท่ีมีจํานวนเพิ่มข้ึน  

สภาวะตลาด 

 ปจจุบันตลาดการนวดฝาเทาภายในประเทศมีการขยายตัวมากข้ึน มี การเปดบริการใน

สถานท่ีตางๆ เชน สถานท่ีทองเท่ียว โรงแรม รีสอรทและสปา ซ่ึงมีรูปแบบการใหบริการใหมี

มาตรฐาน การเลือกทําเลท่ีตั้งของราน การออกแบบสถานท่ีนวด การจัดบรรยากาศของรานท่ีชวยให

ลูกคารูสึกผอนคลาย การเอาใจใสตอลูกคา ความพิถีพิถันในการใหบริการ การใหคําแนะนําและ

ประโยชนจากการนวด เพื่อทําใหลูกคารูสึกวาตนจะไดรับความคุมคาจากการใชบริการดวยความ

ประทับใจ 

 แมวาสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันจะยังไมดีเทาท่ีควร ทําใหผูบริโภคตองคํานึงถึง

คาใชจายท่ีไมจําเปนและตองใชจายอยางประหยัด แตกิจการเปนรานท่ีใหบริการนวดฝาเทาเพื่อ

สุขภาพ ส่ิงท่ีผูบริโภคจะไดรับหลังจากใชบริการคือการท่ีผูบริโภคมีสุขภาพท่ีดี 
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 ดังนั้นธุรกิจรานนวดฝาเทา Smile Foot จึงตองใหความสําคัญกับการสงมอบการบริการ 

ดวยมาตรฐานของการนวดฝาเทาท่ีไดรับรองจากสมาคมแพทยแผนไทยแหงประเทศไทยภายใตการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  การสรางความประทับใจกอนและหลังการใหบริการ เพื่อทําให

ลูกคาพึงพอใจมากท่ีสุดและกลับมาใชบริการซํ้าอีกอยางตอเนื่อง  

การแบ่งส่วนตลาด 

 ตลาดของธุรกิจรานนวดฝาเทา Smile Foot เปนตลาดระดับกลางเนนกลุมลูกคาท่ีมี

รายไดระดับปานกลางถึงดี เพื่อสงเสริมใหผูบริโภคไดมีโอกาสใชบริการในราคาท่ีถูกกวาการ

เดินทางไปนวดตามโรงแรม รีสอรท สปา เพื่อลดคาใชจายและระยะเวลาในการเดินทาง มีโอกาส

เขาถึงลูกคาและสรางความสัมพันธกับลูกคาไดอยางใกลชิด ศึกษาขอมูลของกลุมลูกคาและความ

ตองการ ใหความรูคําแนะนําประโยชนตอสุขภาพจากการนวดตอกลุมลูกคา ทําใหมุงสูตลาด

เปาหมายหลักไดงายกวา 

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค 

กจิการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้เกณฑ์การแบ่ง ดังนี ้

1. การแบงสวนตลาดตามภูมิศาสตร 

 กลุมผูบริโภคสวนใหญไดแก นักศึกษา อาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และประชาชนในพื้นท่ีใกลเคียง 

2. การแบงสวนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร 

 2.1 ดานเพศ ธุรกิจรานนวดฝาเทา เนนประชากรเพศหญิงเปนหลัก เนื่องจากนักศึกษา

และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีสวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงนิยม

สวมรองเทาสนสูง และตองนั่งทํางานหรือนั่งเรียนเปนเวลานาน ทําใหเกิดอาการเม่ือยลา ปวดหลัง 

เสนเลือดขอด เปนตน รวมท้ังเพศหญิงจะใหความสนใจดูแลสุขภาพมากกวาเพศชาย 

 2.2 ดานอาชีพ ธุรกิจเนนผูบริโภคท่ีเปนนักศึกษา อาจารย บุคลากรท่ีทํางานภายใน

มหาวิทยาลัย และประชาชนท่ีประกอบอาชีพคาขายและอาชีพเกษตรกรรม 

2.3 ดานรายได ธุรกิจรานนวดฝาเทาไดคํานึงถึงรายไดของกลุมผูบริโภค จึงกําหนดราคา

ในการใหบริการนวดฝาเทา 140 บาทตอช่ัวโมงซ่ึงเปนราคาท่ีไมสูงและผูบริโภคสามารถจายได 

3. การแบงสวนตลาดตามลักษณะพฤติกรรมศาสตร 

3.1 ผูบริโภคท่ีใหความสําคัญกับการรักษาอาการ ปวดหลัง ปวดขา เสนเลือดขอดจาก

การยืนนานๆ หรือสวมรองเทาสนสูงเปนประจํา การนั่งทํางานหรือนั่งเรียนเปนเวลานาน การออก

กําลังกายท่ีหักโหมหรือใชกลามเนื้อบริเวณขอรับน้ําหนักมากเกินไป ซ่ึงผูบริโภคจําเปนตองมาใช

บริการอยางตอเนื่อง  
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3.2 ผูบริโภคท่ีใหความสําคัญกับการผอนคลายความเครียดจากการทํางาน การเรียน จึง

มาใชบริการนวดฝาเทาเพื่อกระตุนการไหลเวียนของโลหิต กระตุนการทํางานของระบบประสาท 

ซ่ึงผูบริโภคจะมาใชบริการเปนคร้ังคราว 

แนวโน้มทางการตลาด 

เนื่องจากในอนาคตจํานวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีมีจํานวนเพิ่มข้ึน ซ่ึงจํานวนนักศึกษาหญิงมีจํานวนมากกวานักศึกษาชาย โดย

นักศึกษาหญิงนิยมสวมรองเทาสนสูงและตองนั่งเรียนหรือนั่งทํางานเปนเวลานานอีกท้ังผูบริโภคท่ี

เปนประชากรในชุมชนสามารถมาใชบริการไดอีกดวย  ดังนั้นจึงเปนโอกาสท่ีธุรกิจรานนวดฝาเทา

จะสามารถเปดใหบริการแกผูบริโภคท่ีรักและใสใจในการดูแลสุขภาพ การบําบัดรักษาอาการปวด

เม่ือย การผอนคลายความเครียด ท่ีไมจําเปนตองเสียเวลาเดินทางไกล คาใชจายในการใชบริการไม

สูงและเปนธุรกิจรานนวดฝาเทาท่ีใหบริการรานแรกจึงมีความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจท่ีสูง 

ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 

เนื่องจากกิจการรานนวดฝาเทาเปนกิจการท่ีเพิ่งเร่ิมดําเนินธุรกิจเปนรานแรกจึงยังไมมี

คูแขง แตจําเปนตองใหความสําคัญผูบริโภคท่ีมาใชบริการ โดยการวิเคราะหความตองการของ

ลูกคา การโฆษณาและประชาสัมพันธเพื่อกระตุนใหผูบริโภคเห็นถึงประโยชนของการนวดฝาเทา

ในดานตางๆ การบริหารงานลูกคาสัมพันธ  (Customer Relationship Management: CRM) เพื่อเปน

การสรางทัศนคติท่ีดีของลูกคาตอกิจการ ใหกิจการรูจักและเปนท่ียอมรับใหไดมากท่ีสุด และเปล่ียน

จากผูบริโภคไปสูการเปนลูกคาตลอดไป ( Customer loyalty) เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเกาและ

เพิ่มฐานลูกคาใหม  

โดยกิจการเนนการใหความสําคัญกับมาตรฐานของการนวดฝาเทาท่ีไดรับรองจาก

สมาคมแพทยแผนไทยแหงประเทศไทยภายใตการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  ดวยบุคลากรท่ี

มีความรูความชํานาญและประสบการณ การบําบัดรักษา การผอนคลายเพื่อสุขภาพ ดวยการบริการ

ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย  

สภาพการแข่งขัน 

 แมวาปจจุบันตลาดการนวดฝาเทาภายในประเทศมีการขยายตัวมากข้ึน แตการขยายตัว

ดังกลาวเปนการขยายตัวในรูปแบบของสปา โรงแรม รีสอรท ตามสถานท่ีทองเท่ียวกลุมลูกคาจึง

เปนกลุมของนักทองเท่ียว อีกท้ังยังมีคาบริการท่ีสูง แตธุรกิจเล็งเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจใน

สวนตลาดระดับกลางและใหบริการในราคาท่ีไมสูง ซ่ึงผูบริโภคจะไดรับการบริการท่ีมีมาตรฐาน

คุณภาพการบริการ ประโยชนตอสุขภาพท่ีผูบริโภคจะไดรับอยางคุมคา อีกท้ังสภาพการแขงขัน
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ภายในชุมชนไมรุนแรงจึงเปนโอกาสดีตอธุรกิจในการสรางความสัมพันธกับลูกคาท่ีเขามาใช

บริการและเพิ่มฐานลูกคาใหมากข้ึน  

คู่แข่งขัน 

 จากการสํารวจพื้นท่ีหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา

กิจการมีคูแขงขันในธุรกิจนอยราย เนื่องจากพื้นท่ีดังกลาวเปนการประกอบธุรกิจรานคา รานอาหาร 

รานอินเทอรเน็ต บานพักและรานเสริมสวย ผูประกอบการจึงคาดวารานเสริมสวยสามารถเพิ่ม

บริการนวดฝาเทาเพื่อแขงขันกับกิจการในอนาคต  กิจการเนนการแขงขันท่ีคุณภาพ ราคา และความ

แตกตางของการบริการ ทําใหม่ันใจวาจะสามารถดําเดินธุรกิจไดโดยไมมีผลกระทบใด ๆ 

การเปรียบเทยีบคู่แข่งขัน 

รานนวดฝาเทา Smile Foot ไดศึกษาและวิเคราะหคูแขงขันของกิจการไดเปนคูแขงขัน 3 

รายคือ คูแขงขันท่ีมีรานใหบริการแบบช่ัวคราว คูแขงขันท่ีเปดรานใหบริการนวดแผนไทยโบราณ 

และคูแขงขันท่ีเปนโรงแรม รีสอรทและสปา ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบคูแขงขันตอกิจการไดดังนี้ 

ตารางที ่3 การเปรียบเทียบคูแขงขันกับกิจการ 

 

การเปรียบเทยีบ ร้าน Smile Foot คู่แข่งขันรายที ่1 คู่แข่งขันรายที ่2 คู่แข่งขันรายที ่3 

 
 

ด้านผลติภัณฑ์/

บริการ 
 
 

เนนการใช

ผลิตภัณฑและ

การบริการท่ีมี

มาตรฐานมี

ความใกลชิด

เปนกันเอง 

เปนราน

ใหบริการนวด

ตัวและนวดฝา

เทา 

 มีการใหบริการ

นวดแผนไทย

โบราณ มี
พนักงาน

ใหบริการ

มากกวา 

 เปนโรงแรม     

รีสอรทและสปา 

ท่ีเปดบริการกับ

แขกท่ีเขาพักมี

พนักงาน

ใหบริการ

มากกวา 

 
 

ด้านราคา 

คิดคาบริการ

นอยกวาราคา

ตลาดเล็กนอย  

มีการตั้งราคา ณ 

ระดับราคาตลาด

ท่ีผูบริโภคมี

ความคุนเคย 

ราคาการ

ใหบริการแพง

กวาระดับตลาด

เล็กนอย 

ราคาการ

ใหบริการสูง

มากเนื่องจาก

ผูบริโภคมีฐานะ

ดี 
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การเปรียบเทยีบ ร้าน Smile Foot คู่แข่งขันรายที ่1 คู่แข่งขันรายที ่2 คู่แข่งขันรายที ่3 

 

ด้านช่องทางการ

จัดจําหน่าย 
 

เปนรานท่ี

ใหบริการนวด

ฝาเทา 

เปนรานท่ีเปด

ใหบริการ

ช่ัวคราวตาม 

ตลาดนัดเปด

ทาย 

เปนรานขนาด

ใหญท่ีมีบริการ

นวดแผนไทย

โบราณ  

เปดใหบริการใน 
โรงแรม รีสอรท

และสปาท่ีมี

ช่ือเสียง 

 

 

 

ด้านการส่งเสริม

การจัดจําหน่าย 
 

1. สมัครสมาชิก

ฟรีและแจกบัตร

สมาชิกเพื่อ

ประทับตราของ

จํานวนคร้ังท่ีเขา

ใชบริการ 
2. การบอกปาก

ตอปาก 

1. มีปาย

ประชาสัมพันธ

ราคาคาบริการ

หนาราน 
2. มีการจัดราน

แบบงาย ๆแตมี

พื้นท่ีรานจํากัด 

 มีปาย

ประชาสัมพันธ

ขนาดใหญหนา

ราน 

มีการโฆษณา

ตามสถานท่ี

ตางๆ และการ

โฆษณาทาง

โทรทัศน 

อินเทอรเน็ต 
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การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ  SWOT ANALYSIS 

การวเิคราะห์ปัจจัยภายในของกจิการ 

ตารางที ่4 การวิเคราะหปจจัยภายในของกิจการ 

 

 

 

 

 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง จุดอ่อน 

 

 

 

 

 

ด้านการบริหารจัดการ 

1. กิจการมีความคลองตัวในการ

บริหารจัดการและการตัดสินใจ 

2. กิจการมีบุคลากรท่ีมีความรู

ความชํานาญและมีประสบการณ

ในการนวดฝาเทา ท่ีผานการ

รับรองจากสมาคมการแพทยแผน

ไทยท่ีรับรองจากกระทรวง

สาธารณสุข 

 

ผูบริหารยังไมมีประสบการณใน

การบริหารกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการเงิน 

1. เปนธุรกิจท่ีใชเงินลงทุนต่ําจึงมี

ความคลองตัวในการดําเนินงาน 

2. มีเงินสดหมุนเวียนในกิจการ

มากพอจึงไมมีการกอหนี้เพิ่มเติม

จึงไมประสบปญหาการเงิน 

 

 

 

 

ด้านการบริการ 

1. มีมาตรฐานความปลอดภัยใน

การใหบริการ 

2. เปนกิจการแรกท่ีใหบริการ

เกี่ยวกับการบําบัดรักษาสุขภาพ 

เปนกิจการใหมท่ีเร่ิมเปด

ใหบริการ จึงยังไมเปนท่ีรูจัก

ของผูบริโภคมากนัก 
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การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกของกจิการ 

ตารางที ่5 การวิเคราะหปจจัยภายนอกของกิจการ 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส อุปสรรค 

 

 

 

 

ด้านสังคม 

 

 

1. กระแสความนิยมของผูบริโภค

ในการใหความสําคัญกับการดูแล

รักษาสุขภาพมีแนวโนมท่ีเพิ่ม

สูงข้ึน 

2. ผูบริโภครายใหมท่ีเร่ิมสนใจ

สุขภาพมีโอกาสลองใชบริการ 

3. ชวยใหผูบริโภคไมตอง

เสียเวลาและคาใชจายในการ

เดินทางไปใชบริการไกลๆ 

1. อัตราการใชบริการของ

ผูบริโภคชวงแรกต่ํา เนื่องจาก

เปนกิจการใหม 

2. ผูบริโภคท่ียังไมเคยใชบริการ

ไมสนใจท่ีจะใชบริการ 

 

 

 

 

 

สถานการณ์การ

แข่งขัน 

เปนธุรกิจท่ีใหผลตอบแทนท่ีสูง

และไมมีอุปสรรคในการแขงขัน

มากนัก เนื่องจากเปนธุรกิจท่ี

ลงทุนไมสูงนัก 

ผูประกอบการรายใหมมีโอกาส

ท่ีจะเขามาแขงขันสูง เพราะยังมี

คูแขงนอยราย 

 

 

 

 

 

เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 1. ผูบริโภคสามารถรับรูขอมูล

เกี่ยวกับประโยชนของการนวดฝา 

เทาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชน เว็บไซตเกี่ยวกับสุขภาพ 

2. ผูประกอบการสามารถใช

เทคโนโลยีชวยในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ การติดตอส่ือสาร 

การเก็บรวบรวมขอมูลการ

ดําเนินงาน ไดอยางรวดเร็ว และ

สามารถเปล่ียนแปลงแกไขขอมูล

ใหทันสมัยดวยตนทุนท่ีต่ํา 

 

 



16 

 

 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส อุปสรรค 

 

 

สภาพเศรษฐกจิ 

 

อุตสาหกรรมการบริการมีการ

ขยายตัว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

เร่ิมดีข้ึน และเปนการลงทุนท่ีมี

ความเส่ียงไมสูงนัก 

สภาพเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ

การตัดสินใจใชบริการ 

 

 

 

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคบั 

1. เปนการนวดท่ีไมตองข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบโรคศิลปะ ในกรณีท่ี 

- เปนการนวดเพื่อบรรเทาอาการ

ปวดเม่ือย ไมใชเพื่อรักษาโรค 

- ไมข้ึนปายรักษาโรคการแสดง

ปาย อาจเขียนวาเปน “นวดแผน

โบราณ” หรือ “นวดฝาเทา” ได 

2. เปนกิจการท่ีเสียภาษีรายได

บุคคลธรรมดา 

 

 

 

 

จุดอ่อนของคู่แข่งขัน 

 

1. มีอัตราคาบริการท่ีสูงกวา 

เนื่องจากเปนลูกคาชาวตางชาติ

และนักทองเท่ียว 

2. กิจการสามารถดึงดูดกลุมลูกคา

เปาหมายไดมากกวา 

มีประสบการณในการบริหาร

และมีลูกคาประจํา 
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บทที ่5 

แผนบริหารจัดการ 

 

รายละเอยีดธุรกจิ 

ช่ือกิจการ    รานนวดฝาเทา Smile Foot 

ท่ีอยู/ท่ีตั้งกิจการ บริเวณหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

รูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจ หางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน  

ประวตัิหุ้นส่วนของกจิการ 

1. ช่ือ – นามสกุล       นางสาวสาวิตรี   เอ่ียมอาษา อายุ 22 ป 

การศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับปริญญาตรี    ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่ัวไป) มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประสบการณ์การทาํงาน 

ป พ.ศ. 2552    ฝกงานท่ีโรงแรมดุสิตธานี (หัวหิน) แผนก Kitchen Department 

2. ช่ือ – นามสกุล นายชยานันท   นครพัฒน อายุ 23 ป 

การศึกษา 

ระดับปริญญาตรี    ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ป พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน    นายทายเรือกลชายทะเล กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี

หน้าทีค่วามรับผดิชอบและคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

ช่ือ-นามสกุล   นางสาวสาวิตรี  เอ่ียมอาษา  

ตําแหนง   ผูจัดการท่ัวไป 

หนาท่ีความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบการบริหารกิจการและการบริการ        

การศึกษา/คุณสมบัติ ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่ัวไป)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

อัตราเงินเดือน   12,000 บาท 
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ช่ือ-นามสกุล   นายชยานันท  นครพัฒน  

ตําแหนง   ผูจัดการฝายจัดซ้ือ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบกิจการในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการบริการ         

การศึกษา/คุณสมบัติ ระดับปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)  

  มหาวิทยาลัย รามคําแหง  

อัตราเงินเดือน   12,000 บาท 

ขั้นตอนการคดัเลอืกพนักงาน 
ผูประกอบการใชวิธีประกาศรับสมัครตามโรงเรียน หรือสถาบันสอนนวดแผนไทยท่ีมี

มาตรฐานเพราะเปนแหลงผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยมีการกําหนดคุณสมบัติข้ันพื้นฐาน ดังนี ้
1. จํานวนพนักงานท่ีตองการ 7 อัตรา 

2. เพศหญิงหรือเพศชาย 

3. อายุ 18 ปข้ึนไป 

4. การศึกษามัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป 

5. ผานการฝกอบรมการนวดฝาเทาและมีประสบการณในการใหบริการ 

6. สุขภาพแข็งแรงและไมเปนโรคติดตอ 

7. มีบุคลิกภาพดี มีจิตใจบริการ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี แตงกายสุภาพ 

8. มีภูมิลําเนาอยูใกลบริเวณสถานประกอบการจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

หลังจากผูสมัครอานรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติข้ันพื้นฐานแลวกิจการจะดําเนินการ

รับสมัครพนักงานตามข้ันตอนตอไปนี ้

1. กรอกใบสมัคร โดยใหผูสนใจสมัครงานกรอกรายละเอียดในใบสมัครเกี่ยวกับ

ประวัติสวนตัว วุฒิการศึกษาและประวัติการทํางาน 

2. ทดสอบขอเขียนเพื่อวัดความรูเชิงวิชาการ การวัดบุคลิกภาพ ทักษะดานตาง  ๆ

3. การสัมภาษณเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหลังจากทําการทดสอบ โดยจะสัมภาษณ

เกี่ยวกับประสบการณในการใหบริการแกลูกคา ปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงานและวิธีการในการ

แกไขปญหา 

4. การคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนการตัดสินใจวาจะรับผูสมัครเขาทํางานหรือไม 
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 การคดิค่าตอบแทนพนักงาน  

รานนวดฝาเทา Smile Foot มีการจางพนักงานนวดแบบรายเดือนโดยพนักงานนวดแต

ละคนจะไดรับเงินเดือนเทากันคือคนละ 6,000 บาทตอเดือน พนักงานนวดจะไดรับเงินเดือนตอบ

แทนทุกวันท่ี 30 ของทุกเดือน 

การกาํหนดวนัหยุดของพนักงาน 

กิจการกําหนดใหพนนักงานสามารถลาหยุดไดสัปดาหละ 1 วันโดยใหพนักงานแตละ

คนผลัดเปล่ียนวันหยุดกันในแตละสัปดาห 

 การทาํงานของพนักงาน  

รานนวดฝาเทา Smile Foot เปดใหบริการทุกวันเวลาในการใหบริการคือ 10.00น.- 

20.00น.หรือ 10 ช่ัวโมงตอวันทางรานมีการจัดลําดับการใหบริการของพนักงานนวดสลับหมุนเวียน

กัน เพื่อใหโอกาสแกพนักงานเทาเทียมกัน เชน รานมีพนักงานนวด 7 คน ซ่ึงในแตละวันจะมี

พนักงานใหบริการเพียง 6 คนซ่ึงมีการจัดลําดับการใหบริการดังนี ้

- วันท่ี 1 จัดลําดับผูใหบริการเร่ิมตนดังนี ้พนักงาน 1 2 3 4 5 และ 6 

- วันท่ี 2 จัดลําดับผูใหบริการเร่ิมตนดังนี ้พนักงาน 2 3 4 5 6 และ 7 

- วันท่ี 3 จัดลําดับผูใหบริการเร่ิมตนดังนี ้พนักงาน 3 4 5 6 7 และ 1 

- วันท่ี 4 จัดลําดับผูใหบริการเร่ิมตนดังนี ้พนักงาน 4 5 6 7 1 และ 2 

- วันท่ี 5 จัดลําดับผูใหบริการเร่ิมตนดังนี ้พนักงาน 5 6 7 1 2 และ 3 

- วันท่ี 6 จัดลําดับผูใหบริการเร่ิมตนดังนี ้พนักงาน 6 7 1 2 3 และ 4 

- วันท่ี 7 จัดลําดับผูใหบริการเร่ิมตนดังนี ้พนักงาน 7 1 2 3 4 และ 5 หมุนเวียนกันไป 

โดยวันท่ีไมมีหมายเลขใดจะเปนวันหยุดสําหรับพนักงานคนดังกลาว 

จํานวนบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ตารางที ่6 จํานวนบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 

ลาํดับ

ที ่

ฝ่ายงาน 

 

ตําแหน่งงาน จํานวน อตัรา

เงินเดือน 

รวม

เงินเดือน 

1 ดานบริหาร ผูจัดการท่ัวไป 1 12,000 12,000 

2 ดานการจัดซ้ือ ผูจัดการฝายจัดซ้ือ 1 12,000 12,000 

3 ดานการใหบริการ พนักงานนวดฝาเทา 7 6,000 42,000 

รวม 9 66,000 
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แผนผงัองค์กร 

 

 
 

ภาพที ่5 แผนผังองคกร 

วสัิยทศัน์ 

เปนรานนวดฝาเทาท่ีเนนการบําบัดรักษา การผอนคลายเพื่อสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน ดวย

การบริการท่ีมีคุณภาพ 

พนัธกจิ 

1. ขยายฐานลูกคาใหมากข้ึนอยางตอเนื่อง  

2. สรางความพึงพอใจใหแกลูกคากอนและหลังการใหบริการ เพื่อทําใหลูกคากลับมาใช

บริการซํ้าอีก 

3. รักษามาตรฐานในการใหบริการดวยบุคลากรท่ีมีความชํานาญแลประสบการณ 

เป้าหมายของธุรกจิ 

ระยะส้ัน 

- ใชกลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธ (Customer 

Relationship Management: CRM) ใหลูกคาเพิ่มข้ึน5% โดยสรางฐานลูกคาประจําและเปนการสราง

ทัศนคติท่ีดีของลูกคาตอกิจการ เพื่อใหกิจการรูจักและเปนท่ียอมรับใหมากท่ีสุด 
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ระยะกลาง 

 - นําเปาหมายในระยะส้ันมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยการ

นําขอมูลของลูกคาการมาประเมินความตองการของลูกคาลวงหนา เพื่อใหฐานลูกคาเพิ่มข้ึน 8%-

10%  

ระยะยาว 

- นําเปาหมายระยะกลางมาใชใน การเปล่ียนจากผูบริโภคไปสูการเปนลูกคาตลอดไป 

(Customer loyalty) เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเกาและเพิ่มฐานลูกคาใหมใหเพิ่มข้ึน 15% 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

ในการดําเนินธุรกิจรานนวดฝาเทาใหบรรลุเปาหมายนั้น  คือผูบริหารตองมีความรูและ

ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจนวดฝาเทา การพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง การใหความสําคัญกับการ

สงมอบการบริการ ดวยความสามารถในการใหบริการของพนักงานตามมาตรฐานของการนวดฝา

เทาท่ีไดรับรองจาก สมาคมแพทยแผนไทยแหงประเทศไทยภายใตการรับรองจากกระทรวง

สาธารณสุข การบริหารงานลูกคาสัมพันธ  (Customer Relationship Management: CRM) เพื่อเปน

การสรางทัศนคติท่ีดีของลูกคาตอกิจการ ใหกิจการรูจักและเปนท่ียอมรับใหไดมากท่ีสุด และเปล่ียน

จากผูบริโภคไปสูการเปนลูกคาตลอดไป ( Customer loyalty) เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเกาและ

เพิ่มฐานลูกคาใหม  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 กิจการมีการจายเงินปนผลแกหุนสวนธุรกิจโดยหักจากกําไรสุทธิปละ 30 % จากนั้น

แบงเปน 2 สวนคือ 20% และ 10% โดยสวนท่ีเหลือจะเปนกําไรสะสมของกิจการ 

แผนการดําเนินงานอืน่ๆของธุรกจิ                                       

แผนการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการของกิจการใน 5 ปขางหนาคือ การนําเอาบริการการ

นวดแผนไทยโบราณมาใหบริการในรานเพื่อใหลูกคาสามารถเลือกใชบริการไดมากข้ึน การเพิ่ม

จํานวนพนักงานท่ีใหบริการ โดยยังคงมาตรฐานของการนวด เอาใจใสตอความตองการของลูกคา 

การนําเสนอบริการนวดและประโยชนตอสุขภาพท่ีลูกคาจะไดรับ เพื่อท่ีจะกระตุนพฤติกรรมและ

โนมนาวใหลูกคาตัดสินใจใชบริการ 
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บทที ่6 

แผนการตลาด 
ผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ทางรานนวดฝาเทา Smile Foot  ไดจัดตั้งรานข้ึนบริเวณหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อใหบริการนวดฝาเทาสําหรับผูท่ีสนใจและใสใจดูแลสุขภาพ ท่ีตองการ

ผอนคลายความเครียด ความเม่ือยลาท่ีเกิดจากการทํางาน การนั่งเปนเวลานาน การเรียน การสวม

รองเทาสนสูง การออกกําลังกาย โดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปใชบริการไกลซ่ึงทําใหผูบริโภคตอง

เสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ทางรานเล็งเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพท่ีดี จึงเปดราน

นวดฝาเทา Smile Foot ซ่ึงเปนรานนวดฝาเทาแหงแรก นอกจากนี้ทางรานมีการเลือกใชผลิตภัณฑท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน เชน เกาอ้ีนวดฝาเทา ครีมละน้ํามันนวดฝาเทา รวมท้ังพนักงานใหบริการท่ีมี

ความรูความชํานาญและมีประสบการณในการนวดฝาเทา  ท่ีผานการรับรองจากสมาคมการแพทย

แผนไทยท่ีรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยการนวดฝาเทา แบงเปน 

- นวดดวยมือ 

- นวดเทาดวยไมกดจุด 

- นวดเทาดานใน  

- ดานนอกดวยมือ 

- นวดหลังเทาดวยมือ 

- ใชไมกดจุด 

- นวดบริเวณเขาดวยมือ 

- นวดบริเวณหนาแขงและนองดวยมือ 

- นวดบริเวณนิ้วเทา 

- กระตุนเทาชวงสุดทาย 

- กระตุนเทากอนแกผาพันเทาออกและเช็ดครีม 

ราคา 
รานนวดฝาเทา Smile Foot คิดคาบริการ 140 บาทตอช่ัวโมง  
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ช่องทางการจัดจําหน่าย 

กิจการเปดรานใหบริการบริเวณหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

การส่งเสริมการจัดจําหน่าย 

1. มีการจัดลักษณะรานโดยเนนใหเห็นบรรยากาศภายในรานมีรูปแบบการใหบริการให

มีมาตรฐานการออกแบบสถานท่ีนวด การจัดบรรยากาศของรานท่ีชวยใหลูกคารูสึกผอนคลาย การ

ใหคําแนะนําและประโยชนจากการนวด เพื่อทําใหลูกคารูสึกวาตนจะไดรับความคุมคาจากการใช

บริการดวยความประทับใจ 

2. เม่ือลูกคามาใชบริการสามารถสมัครสมาชิกฟรีและแจกบัตรสมาชิกเพื่อประทับตรา

ของจํานวนคร้ังท่ีเขาใชบริการ โดยลูกคาตองเก็บบัตรไวใชในคร้ังตอไป เม่ือลูกคาใชบริการครบ 5 

คร้ังจะไดใชบริการในคร้ังตอไปในราคา 100 บาทตอช่ัวโมง 

 
เป้าหมายทางการตลาด 

เนื่องจากพื้นท่ีหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ยังไมมีผูใด

ประกอบธุรกิจรานบริการนวดฝาเทา ดังนั้น รานนวดฝาเทา Smile Foot จึงสามารถเปนผูนําธุรกิจ

รานนวดฝาเทาได ในการแบงสวนแบงทางการตลาดจะใชเกณฑ ภูมิศาสตร ประชากรศาสตรและ

พฤติกรรมศาสตร โดยเนนผูบริโภคท่ีใหความสนใจดูแลสุขภาพการรักษาอาการ ปวดหลัง ปวดขา 

เสนเลือดขอดจากการยืนนานๆ หรือสวมรองเทาสนสูงเปนประจํา การนั่งทํางานหรือนั่งเรียนเปน

เวลานาน การออกกําลังกายท่ีหักโหมหรือใชกลามเนื้อบริเวณขอรับน้ําหนักมากเกินไปและ

ผูบริโภคท่ีใหความสําคัญกับการผอนคลายความเครียดจากการทํางาน การเรียน 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
กลยุทธ์ด้านการบริการ 

1. เนนการใหบริการท่ีมีคุณภาพท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภัย 
2. อัธยาศัยและความสุภาพของบุคลากรท่ีใหบริการ 

3. การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตยรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

1. คุณภาพของเตียงนวดฝาเทาท่ีมีมาตรฐาน 
2. คุณภาพของครีมและน้ํามันสําหรับนวดฝาเทาตองระบุแหลงผลิตท่ีมีความนาเช่ือถือ

และไดรับการยอมรับ 
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กลยุทธ์ด้านราคา 

1. คิดคาบริการนอยกวาราคาตลาดเล็กนอยคือ 140 บาทตอช่ัวโมง 

2. สามารถสมัครสมาชิกฟรีและแจกบัตรสมาชิก 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

1. กิจการตั้งอยูในยานกลุมลูกคาเปาหมายมีการเดินทางท่ีสะดวก มีสาธารณูปโภคท่ีดี 

2. การออกแบบและตกแตงรานท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความสวยงาม ปลอดภัยและ

สามารถดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการ 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการจัดจําหน่าย 

1. กลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) 

เพื่อสรางฐานลูกคาประจําและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีของลูกคาตอกิจการ ใหกิจการรูจักและเปน

ท่ียอมรับใหมากท่ีสุด 

2. แจกแผนพับแนะนําราน ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรายการสงเสริมการขายใน

โอกาสตางๆ เพื่อกระตุนใหลูกคาเปาหมายสนใจมาใชบริการ  

3. การใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของธุรกิจ ขอมูลเกี่ยวกับ การบริการ และ

ประโยชนท่ีไดรับจากการนวดฝาเทา เพื่อใหลูกคาเปาหมายเขาใจรูปแบบบริการมากข้ึน 

4. การบริการท่ีดีเลิศ ตั้งแตการแตงกายท่ีสุภาพและสะอาดของพนักงาน การพูดจา

ไพเราะ การเอาใจใสลูกคาดวยความจริงใจ 

5. ลูกคามาใชบริการสามารถสมัครสมาชิกฟรีและแจกบัตรสมาชิกเพื่อประทับตราของ

จํานวนคร้ังท่ีเขาใชบริการ โดยลูกคาตองเก็บบัตรไวใชในคร้ังตอไป เม่ือลูกคาใชบริการครบ 5 คร้ัง

จะไดใชบริการในคร้ังตอไปในราคา 100 บาทตอช่ัวโมงในคร้ังท่ี 6 

6. จัดโปรโมช่ันวันผูสูงอาย ุสําหรับผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไปสามารถนวดในราคา 120

บาท โดยแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรผูสูงอาย ุ

7. การบอกปากตอปากของลูกคา เพื่อแนะนําใหกลุมเพื่อน ญาติพี่นองซ่ึงเปนลูกคาราย

ใหมลองมาใชบริการ 
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บทที ่7 

แผนการบริการ 

สถานทีป่ระกอบการในการบริการ 

ทีต่ั้งสถานที ่ กิจการไดกําหนดสถานท่ีตั้งไวท่ี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี  

ลกัษณะของทีต่ั้ง กิจการไดเชาพื้นท่ีเพื่อทําการกอสรางรานนวดฝาเทาขนาดความยาว  

 9 เมตร กวาง 7 เมตร 

 

 
ภาพที ่6 รานนวดฝาเทา Smile Foot  
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ภาพที ่7 ตัวอยางภายในราน 

หมายเหตุ   

หมายเลข 1คือ พื้นท่ีสําหรับการตอนรับลูกคา - สงลูกคาและการรับชําระคาบริการ 

หมายเลข 2 คือ พื้นท่ีใหบริการนวดฝาเทา 

หมายเลข 3 คือ พื้นท่ีรับรองลูกคา 

หมายเลข 4 คือ หองเก็บอุปกรณและหองพักสําหรับพนักงาน 

หมายเลข 5 คือ หองน้ําสําหรับพนักงาน 

หมายเลข 6 คือ หองน้ําสําหรับลูกคา 
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อุปกรณ์ในการให้บริการ 

ตารางที ่7 อุปกรณในการใหบริการ 

 

สินค้าทีใ่ช้ในการบริการ 

ตารางที ่8 สินคาท่ีใชในการบริการ 

ลาํดับ 

 

รายการ ปริมาณต่อปี ราคาต่อ

หน่วย(บาท) 

มูลค่ารวมทั้ง

ส้ิน(บาท) 

1. แอลกอฮอลทําความสะอาด (ขวด) 72 30 2,160 

2. สําลีแผน (50 แผน/หอ) 288 25 7,200 

3. น้ํามันนวดฝาเทา (กิโลกรัม) 48 450 21,600 

4. ครีมนวดฝาเทา (กิโลกรัม) 72 360 25,920 

5. แปงฝุน (500 กรัม/กระปอง) 72 60 4,320 

6. ผาขนหนู (ผืน) 200 10 2,000 

7. ไมกดจุด (อัน) 6 30 180 

8. กระปุกใสแปงฝุน+แปรงปด

(กระปุก) 

6 20 120 

9. ตะกราใสอุปกรณ (ใบ) 6 15 90 

10. เส้ือกราวนดพนักงาน (ตัว) 7 200 1,400 

 รวม   64,990 

 

 

 

ลาํดับ 

 

รายการ จํานวน 

(หน่วย) 

ราคาต่อ

หน่วย(บาท) 

มูลค่ารวมทั้ง

ส้ิน(บาท) 

อายุการ

ใช้งาน

(ปี) 

1. เกาอ้ีนวดฝาเทา 6 4,000 24,000 5 

2. เกาอ้ีพนักงาน 6 100 600 5 

รวม  24,600  
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ข้อมูลการบริการ 

 ความสามารถในการใหบริการสูงสุด  60 คนตอวัน  

 เปาหมายการบริการ 24 คนตอวัน  

 เวลาการบริการตอวัน 10 ช่ัวโมงตอวัน  

 เวลาท่ีใชบริการตอคร้ัง 1 ช่ัวโมงตอคน  

 จํานวนแรงงานท่ีใชในการบริการ 6 คนตอวัน  

 อัตราคาแรงงานในการบริการคนละ 6,000 บาทตอเดือน 

 คาแรงงานรวมตอเดือน 42,000 บาท 

 รานนวดฝาเทาเปดใหบริการเดือนละ 30 วัน 

หมายเหตุ 

 จํานวนพนักงานบริการท้ังหมด 7 คน  

 พนักงานบริการสามารถเลือกวันหยุดไดสัปดาหละ 1 วัน/คน 

บุคลากรในการให้บริการ 

บุคลากรเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจบริการ คือการท่ีบุคลากรมีความรูความ

ชํานาญและประสบการณในการใหบริการจะเปนจุดเร่ิมตนของการสรางภาพลักษณท่ีดีแกกิจการ 

จึงใหความสําคัญตั้งแตกระบวนการในการคัดเลือกพนักงานตลอดจนกระบวนการในการใหบริการ

แกลูกคา กิจการไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานนวด ดังนี ้

ก่อนการให้บริการลูกค้า 

1.พนักงานจะตองดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย เชน ถาผมยาวควรมัดรวบให

เรียบรอย ควรตัดเล็บใหสะอาดและลางมือทุกคร้ังกอนใหบริการ สวมเส้ือกราวนดทุกคร้ังท่ี

ใหบริการ 

2.ตรวจสอบอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีจะใชวาอยูในสภาพสมบูรณพรอมสําหรับการใช

งานหรือไม 

3.ตรวจสอบวันผลิตและวันหมดอายุของผลิตภัณฑท่ีจะนํามาใช 

4.ทําความสะอาดพื้นท่ีใหบริการหลังจากใหบริการทุกคร้ัง เพื่อเตรียมพรอมสําหรับ

ใหบริการลูกคารายตอไป 
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การให้บริการลูกค้า 

1. ใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกลูกคาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อเตรียมพรอมกอนและหลัง

การรับบริการ 

2. ใหบริการนวดฝาเทา 

3. สอบถามความพึงพอใจในการใชบริการจากลูกคา 

ขั้นตอนในการให้บริการ 

1. การตอนรับลูกคา 

เม่ือมีลูกคามาใชบริการเจาของกิจการและพนักงานจะกลาวคําทักทายคือ “สวัสดีคะ 

Smile Foot ยินดีตอนรับคะ” พรอมท้ังยกมือไหว จากนั้นเชิญลูกคามานั่งพักบริเวณสวนพักผอน

สําหรับลูกคาจัดบริการเคร่ืองดื่ม เชน น้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มาใหลูกคาและสอบถามความ

ตองการของลูกคากอนเพื่อใหลูกคารูสึกเปนกันเองและเสนอบริการตางๆใหลูกคาไดเลือก 

1.1 การตอนรับลูกคาใหม ทางรานจะสอบถามประวัติของลูกคากอนใหบริการ เชน  

-  มีปญหาสุขภาพหรือไม  

- มีโรคประจําตัวหรือไม  

- มีประวัติการแพผลิตภัณฑหรือสมุนไพรชนิดใดบางหรือไม 

1.2 การตอนรับลูกคาประจํา ทางรานจะสอบถามความตองการใชบริการของลูกคา การแนะนํา

รายการสงเสริมการขายตางๆ เพื่อกระตุนใหลูกคาใชบริการอยางตอเนื่อง 

2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการใหบริการ 

พนักงานนวดจะเปนผูจัดเตรียมอุปกรณตางๆและตรวจสอบความเรียบรอยกอนท่ีจะใช

ในการบริการลูกคา เพื่อปองกันปญหาหรือขอผิดพลาดตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับลูกคา 

3. การใหบริการนวดฝาเทาแกลูกคา 

4. การรับชําระคาบริการ 

หลังจากท่ีพนักงานนวดใหบริการนวดฝาเทาเสร็จเรียบรอยแลว พนักงานจะเชิญลูกคา

ไปยังสวนพักผอนสําหรับลูกคา สอบถามความพึงพอใจในการใชบริการเพื่อใชเปนขอมูลในการวัด

ความพึงพอใจของลูกคาแตละเดือน และเชิญลูกคาชําระคาบริการท่ีโตะชําระคาบริการ 

5. การสงลูกคา 

หลังจากท่ีลูกคาใชบริการครบทุกข้ันตอน และทําการชําระคาบริการเรียบรอยแลว เม่ือ

ลูกคาจะเดินทางกลับ พนักงานและเจาของกิจการจะออกมาสงลูกคาพรอมท้ังกลาวคําขอบคุณและ

เชิญลูกคาใหกลับมาใชบริการอีกในโอกาสหนา 
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บทที ่8 

แผนการเงิน 

ประมาณการในการลงทุน 

ตารางที ่9 ประมาณการในการลงทุน 

ลาํดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินร่วมลงทุน เงินกู้  รวมมูลค่า  

1 สาวิตรี  เอ่ียมอาษา 350,000 - - 350,000 

2 ชยานันท  นครพัฒน - 150,000 - 150,000 

รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 350,000 150,000 - 500,000 

โครงสร้างทางการเงิน(เปอร์เซ็นต์) 70 30 - 100 

 

ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 

ตารางที ่10 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจปจจุบัน 

ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 

ลาํดับ รายการ  

รายละเอยีด  

 มูลค่า

ประมาณ  

 ภาระ

ผูกพนั  

1 ท่ีดิน  -  

2 อาคาร  180,000  

3 เคร่ืองตกแตง  70,000  

4 อุปกรณในการใหบริการ  24,600  

5 เคร่ืองใชสํานักงาน  50,000  

6 คาใชจายกอนการดําเนินงาน  60,000  

7 เงินทุนหมุนเวียน  115,400  

รวมมูลค่าทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ

ปัจจุบัน 

 500,000  
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การคาํนวณค่าเส่ือมราคา 

ตารางที ่11 การคํานวณคาเส่ือมราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

การคาํนวณค่าเส่ือมราคา      

คาเส่ือมราคาอาคาร 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

คาเส่ือมราคาอุปกรณในการใหบริการ 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 

คาเส่ือมราคาเคร่ืองตกแตง 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

คาเส่ือมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่าเส่ือมราคารวม(บาท/ปี) 37,920 37,920 37,920 37,920 37,920 

ค่าใช้จ่ายก่อนดําเนินงานตัดจ่าย 

คาใชจายกอนการดําเนินงานตัดจาย

(บาท/ป) 

60,000 - - - - 
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ประมาณการในการบริการรายเดือน 

ตารางที ่12 ประมาณการในการบริการรายเดือน 

 รายการ   เดือนที ่

1  

 เดือนที ่

2  

 เดือนที ่

3  

 เดือนที ่

4  

 เดือนที ่

5  

 เดือนที ่

6  

 เดือนที ่

7  

 เดือนที ่

8  

 เดือนที ่

9  

 เดือนที ่

10  

 เดือนที ่

11  

 เดือนที ่

12  

จํานวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ             

นวดฝาเทา 600 620 600 600 650 670 670 670 680 700 720 720 

ค่าบริการ (บาท/หน่วย)             

นวดฝาเทา 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

รายได้จากการบริการ 

(บาท) 

            

นวดฝาเทา 84,000 86,800 84,000 84,000 91,000 93,800 93,800 93,800 95,200 98,000 100,800 100,800 

รวมรายได้จากค่าบริการ 84,000 86,800 84,000 84,000 91,000 93,800 93,800 93,800 95,200 98,000 100,800 100,800 

รวมรายได้สะสม (บาท)             

ลูกหนีก้ารค้า (บาท)             

เงินสดรับการบริการ 

(บาท) 
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ประมาณการรายได้จากการบริการ 

ตารางที ่13 ประมาณการรายไดจากการบริการ 

 

 ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

จํานวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ  เพิ่ม5% เพิ่ม8% เพิ่ม10% เพิ่ม15% 

นวดฝาเทา 7,900 8,295 8,959 9,854 11,333 

 

ค่าบริการ(บาท/หน่วย)      

นวดฝาเทา 140 140 140 140 140 

 

รายได้จากการให้บริการ 

(บาท) 

     

นวดฝาเทา 1,106,000 1,161,300 1,254,204 1,379,624 1,586,568 

รวมรายได้จากการให้บริการ 

(บาท) 

1,106,000 1,161,300 1,254,204 1,379,624 1,586,568 

 

ประมาณการลูกหนีก้ารค้า - - - - - 

ขายดวยเงินสด - - - - - 

ขายดวยเงินเช่ือ  

(เครดิตการคา) 

- - - - - 

ระยะเวลาใหเครดิตการคา  

 (วัน/เดือน) 

- - - - - 

ลูกหนีก้ารค้ารวม (บาท)      

      

เงินสดรับจากการบริการ 

(บาท) 

1,106,000 1,161,300 1,254,204 1,379,624 1,586,568 
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ประมาณการต้นทุนการบริการและต้นทุนขาย 

ตารางที ่14 ประมาณการตนทุนการบริการและตนทุนขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ต้นทุนค่าบริการ(บาท)      

จํานวนพนักงานนวดฝาเทา 7 7 7 7 7 

เงินเดือนพนักงานนวดฝาเทาตอ

คน 

6,000 6,200 6,300 6,400 6,500 

คาแรงในการใหบริการตอเดือน 42,000 43,400 44,100 44,800 45,500 

คาแรงในการใหบริการตอป 504,000 520,800 529,200 537,600 546,000 

รวมค่าแรงงานในการบริการ 504,000 520,800 529,200 537,600 546,000 

เกาอ้ีนวดฝาเทา 24,000 - - - - 

เกาอ้ีพนักงาน 600 - - - - 

เส้ือกราวนดพนักงาน 1,400 - - - - 

ตะกราใสอุปกรณ 90 - - - - 

ไมกดจุด 180 - - - - 

กระปุกใสแปงฝุน+แปรงปด 120 - - - - 

ผาขนหน ู 2,000 - - - - 

แอลกอฮอลทําความสะอาด 2,160 2,280 2,460 2,700 3,120 

สําลีแผน 7,200 7,550 8,150 8,975 10,325 

น้ํามันนวดฝาเทา(กก.) 21,600 22,500 24,300 26,550 30,600 

ครีมนวดฝาเทา(กก.) 25,920 27,360 29,520 32,400 37,440 

แปงฝุน 4,320 4,560 4,920 5,400 6,240 

คาน้ําประปาในการใหบริการ 3,600 3,780 3,969 4,167 4,376 

คาไฟฟาในการใหบริการ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

คาวัสดุส้ินเปลืองในการบริการ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

รวมต้นทุนการบริการ (1) 101,190 76,030 81,319 88,192 100,101 
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+ บวก สินคาซ้ือเพื่อบริการ

คงเหลือตนงวด 

- - - - - 

- หัก    สินคาซ้ือเพื่อบริการ

คงเหลือปลายงวด 

- - - - - 

+ บวก สินคาระหวางทําคงเหลือ

ตนงวด 

- - - - - 

- หัก    สินคาระหวางทําคงเหลือ

ปลายงวด 

- - - - - 

+ บวก สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตน

งวด 

- - - - - 

- หัก   สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ

ปลายงวด 

- - - - - 

      

รวมต้นทุนขาย (บาท) 605,190 672,860 691,838 713,985 746,202 

หมายเหต ุ

 ทางรานไมมีสินคาคงเหลือ  
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

ตารางที ่15 ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 

(บาท) 

     

เงินเดือนผูจัดการราน 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 

คาเชาท่ีดิน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

คาน้ําประปาในการใหบริการ - - - - - 

คาไฟฟาในการใหบริการ - - - - - 

คารับรองลูกคา 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 

คาใชจายโทรศัพท 2,400 2,450 2,500 3,000 3,500 

คาโฆษณาประชาสัมพันธ 4,000 3,000 2,000 2,000 2,000 

คาใชจายวัสดุส้ินเปลืองสํานักงาน 500 500 500 500 500 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 600 600 600 600 600 

รวมค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย 359,100 358,750 358,400 359,500 360,600 

หมายเหต ุ

 คาโฆษณาและประชาสัมพันธประกอบดวย 

 ใบปลิวประชาสัมพันธราน 1,700 บาทในปท่ี1 

 คาแรงงานแจกใบปลิว 300 บาทในปท่ี1 

 คาประชาสัมพันธทางวิทยุชุมชน 2,000 บาท/ป 
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ประมาณการงบกาํไรขาดทุน 

ตารางที ่16 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุน 
รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได้      

รายไดจากการบริการ 1,106,000 1,161,300 1,254,204 1,379,624 1,586,568 

รายไดอ่ืน - - - - - 

รวมรายได้ 1,106,000 1,161,300 1,254,204 1,379,624 1,586,568 

หัก - ตนทุนขาย 605,190 672,860 691,838 713,985 746,202 

กาํไรขั้นต้น 500,810 488,440 562,366 665,640 840,366 

หัก – คาใชจายในการบริหาร

และการขาย 

359,100 358,750 358,400 359,500 360,600 

หัก – คาเส่ือมราคา 37,920 37,920 37,920 37,920 37,920 

หัก – คาใชจายกอนการ

ดําเนินงานตัดจาย 

60,000 - - - - 

กาํไรจากการดําเนินการ 43,790 91,770 166,046 268,220 441,846 

หัก - ดอกเบ้ียจาย - - - - - 

กาํไรก่อนหักภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 

43,790 91,770 166,046 268,220 441,846 

หัก – ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

20% 

- - 33,209 53,644 132,554 

กาํไรสุทธิ 43,790 91,770 132,837 214,576 309,292 

หักเงินปนผลจาย 30% (แบง2

คนๆละ20%และ10%) 

13,137 27,531 39,851 64,373 92,788 

กาํไรสะสม 30,653 64,239 92,986 150,203 216,505 
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ประมาณการงบกระแสเงินสด 

ตารางที ่17 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

 
รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

เงินสดรับ       

ทุน 384,600 115,400 - - - - 

เงินกูระยะยาว - - - - - - 

เงินกูเงินทุน

หมุนเวียน 

- - - - - - 

รายไดท่ีเก็บเงินได

ในปเดียวกัน 

- 1,106,000 1,161,300 1,254,204 1,379,624 1,586,568 

รายไดท่ีเก็บเงินได

ในปถัดไป 

- - - - - - 

รวมเงินสดรับ (A) 384,600 1,221,400 1,161,300 1,254,204 1,379,624 1,586,568 

 

เงินสดจ่าย       

ท่ีดิน - - - - - - 

อาคาร 180,000 - - - - - 

เคร่ืองตกแตง 70,000 - - - - - 

อุปกรณในการ

ใหบริการ 

24,600 - - - - - 

เคร่ืองใชสํานักงาน 50,000 - - - - - 

คาใชจายกอนการ

ดําเนินงาน 

60,000 - - - - - 

คาวัตถุดิบท่ีซ้ือและ

ชําระในปเดียวกัน 

- - - - - - 

คาวัตถุดิบท่ีซ้ือแต

ชําระในปถัดไป 

- - - - - - 

เงินสดจายคาใช - 605,190 672,860 691,838 713,985 746,202 
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จายในการบริการ 

เงินสดจายคาใช 

จายในการบริหาร

และการขาย 

 

- 

 

359,100 

 

358,750 

 

358,400 

 

359,500 

 

360,600 

จายดอกเบ้ีย

ธนาคาร 

- - - - - - 

จายคืนตนเงินกู

ระยะยาว 

- - - - - - 

จายคืนเงินทุน

หมุนเวียน 

- - - - - - 

จายภาษีในปถัดไป - - 13,137 27,531 49,814 80,466 

เงินปนผลจาย - 9,196 19,272 34,870 56,326 92,788 

รวมเงินสดจ่าย(B) 384,600 973,486 1,064,019 1,112,639 1,179,625 1,280,055 

 

เงินสดคงเหลือตน

งวด(1 ม.ค.) 

- - 247,914 345,195 486,761 686,760 

เงินสดคงเหลือ

ระหวางงวด(A-B) 

- 247,914 97,281 141,565 200,000 306,513 

เงินสดคงเหลอื

ปลายงวด (31 ธ.ค.) 

- 247,914 345,195 486,761 686,760 993,273 
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ประมาณการงบดุล 

ตารางที ่18 ประมาณการงบดุล 

 

รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดในมือและเงิน

สดในธนาคาร 

- 247,914 345,195 486,761 686,760 993,273 

ลูกหนี้การคา - - - - - - 

สินคาคงเหลือ - - - - - - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - - - - - - 

รวมสินทรัพย์

หมุนเวยีน 

- 247,914 345,195 486,761 686,760 993,273 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

ท่ีดิน - - - - - - 

อาคาร 180,000 171,000 162,000 153,000 144,000 135,000 

เคร่ืองตกแตง 70,000 56,000 42,000 28,000 14,000 - 

อุปกรณในการ

ใหบริการ 

24,600 19,680 14,760 9,840 4,920 - 

เคร่ืองใชสํานักงาน 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - 

รวมสินทรัพย์ไม่

หมุนเวยีน 

324,600 286,680 248,760 210,840 172,920 135,000 

สินทรัพยอ่ืนๆ 60,000 - - - - - 

รวมสินทรัพย์ 384,600 534,594 593,955 697,601 859,680 1,128,273 

หนีสิ้นและส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น 

      

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

เงินกูระยะส้ัน - - - - - - 
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เจาหนี้การคา - - - - - - 

เจาหนี้ - คาภาษ ี - 13,137 27,531 49,814 80,466 132,554 

เงินทุนหมุนเวียนท่ีกู - - - - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - 13,137 27,531 49,814 80,466 132,554 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

เงินกูระยะยาว - - - - - - 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน - - - - - - 

รวมหนีสิ้นไม่

หมุนเวยีน 

- - - - - - 

รวมหนีสิ้น - 13,137 27,531 49,814 80,466 132,554 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 

ชําระแลว 

384,600 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน - - - - - - 

กําไร (ขาดทุน) สะสม - 21,457 66,424 147,787 279,214 495,719 

รวมส่วนของเจ้าของ 384,600 521,457 566,424 647,787 779,214 995,719 

       

รวมหนีสิ้นและส่วน

ของเจ้าของ 

384,600 534,594 593,955 697,601 859,680 1,128,273 
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การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

ตารางที ่19 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

 

การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ 

รายการการวเิคราะห์ หน่วย ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

การวดัสภาพคล่องทางการเงิน 

 (Liquidity ratios) 

 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) เทา - - 15.36 13.40 7.94 

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick ratio) เทา - - 15.36 13.40 7.94 

อัตราสวนเงินสด (Cash ratio) เทา 14.79 4.30 5.09 6.40 8.40 

การวดัความสามารถในการดําเนินงาน 

(Efficiency ratios) 

 

อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร รอบ 3.86 4.67 5.95 7.98 11.75 

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม   

(Total asset turnover) 

เทา 2.08 1.95 1.74 1.55 1.34 

การวดัความสามารถในการชําระหนี ้

  (Leverage ratios) 

 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน 

 (Debt to Equity Ratio) 

เทา - - 0.05 0.06 0.13 

หนี้สินตอสินทรัพยรวม 

 (Debt to Total Assets ratio) 

เทา - - 0.05 0.06 0.11 

การวดัความสามารถในการบริหารงาน  

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) % 7.36 15.43 18.42 24.06 26.05 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(ROE) 

% 8.25 15.43 19.31 25.60 29.33 

อัตรากําไรข้ันตน  (Gross Profit Margin) % 45.28 42.06 44.84 48.25 52.97 

อัตรากําไรจากการดําเนินการ  

 (Operation profit margin) 

% 3.96 7.90 13.24 19.44 27.85 
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อัตรากําไรสุทธิ  (Net profit margin) 

 

% 

 

3.96 

 

7.90 

 

10.59 

 

15.55 

 

19.49 

 

ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน  

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 1,672,115.00 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 73% 

ระยะเวลาคืนทุน 1 ป 9 เดือน 
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บทที ่9 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

รานนวดฝาเทา Smile Foot ไดมีการจัดเตรียมแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง

เพื่อใชในการคาดการณเหตุการณตางๆ ท่ีจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจและการหาแนวทางใน

การแกไข ดังนี ้

ด้านการเงิน 

ลกัษณะปัญหา: ยอดรายไดลดลงเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีการปดภาคเรียน 

ผลกระทบ 

1. รายไดในเดือนตุลาคมและในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมลดลง                                 

 2. คาใชจายในการบริหารงานเทาเดิม แตรายไดลดลง เพราะรานนวดฝาเทา Smile Foot 

เปดใหบริการทุกวัน 

แนวทางในการแก้ไข 

1. สงเสริมการตลาดในชวงเดือนกันยายนและในชวงเดือนกุมภาพันธใหมาก เพื่อกระตุน

ใหลูกคาเขาใชบริการมากข้ึน                                                                                                                      

 2. ลดตนทุนในการซ้ือสินคาท่ีใชในการบริการ 

ด้านการตลาด 

ลกัษณะปัญหา: รานนวดฝาเทา Smile Foot เปนรานเปดใหมจึงยังไมเปนท่ีรูจักของลูกคา

เปาหมาย 

ผลกระทบ 

1. รายไดของกิจการในชวงแรกท่ีเปดบริการไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว                                             

 2. กิจการตองเสียคาใชจายในการบริหารงาน เชน เงินเดือนพนักงาน ทําใหขาดเงิน

หมุนเวียน 
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แนวทางในการแก้ไข 

1. จัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธราน เกี่ยวกับการบริการ ประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับ

หลังจากการใชบริการในชวงกอนรานเปดบริการ 1 สัปดาห                                                                          

 2. ประชาสัมพันธหนารานและจัดโปรโมช่ันสําหรับ 3 วันแรกท่ีรานเปดใหบริการ เชน 

ลูกคาสามารถใชบริการไดในราคา 120 บาทตอช่ัวโมง                                                                                     

 3.ใหลูกคาท่ีเคยใชบริการแนะนําเพื่อนๆ หรือญาติพี่นองมาลองใชบริการนวดฝาเทา 

ด้านการบริการ 

ลกัษณะปัญหา: พนักงานท่ีใหบริการมีไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาเนื่องจาก 

พนักงานลาออก  

ผลกระทบ 

1. พนักงานมีไมเพียงพอทําใหลูกคาท่ีมาใชบริการตองรอเปนเวลานานจึงไมใชบริการ                       

 2. ความพึงพอใจของลูกคาตอกิจการลดลง                                                                                      

 3. ลูกคาบอกปากตอปากทําใหภาพลักษณของกิจการเสียหาย                                                          

 4. กิจการตองสูญเสียโอกาสและรายได เนื่องจากมีอุปกรณและพนักงานใหบริการไม

เพียงพอ 

แนวทางในการแก้ไข 

1. ประเมินความตองการของลูกคาและจัดหาบุคลากรและอุปกรณมาใหบริการใหเพียงพอ 

ในชวงแรกควรอธิบายเหตุผลและความจําเปนของปญหาท่ีเกิดข้ึน และกลาวคําขอโทษลูกคา                           

 2. ขอขอมูลลูกคาท่ีสามารถติดตอกับลูกคาเพื่อนัดวันและเวลาท่ีจะใหลูกคามาใชบริการใน

โอกาสตอไป                                                                                                                                                       

 3. การจัดหากิจกรรมใหลูกคาทําขณะท่ีรอใชบริการ เชน การเปดเพลง การอานหนังสือ 

เพื่อใหคลายเครียด                                                                                                                                                   

 4. จัดหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีฝมือและพยายามรักษาบุคลากรใหอยูกับกิจการไว เพื่อลด

การลาออก การเปล่ียนท่ีทํางาน โดยการใหโบนัสประจําป หรือการจัดสวัสดิการใหตามความ

เหมาะสมและการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
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ประวตัิผู้เขียนแผนธุรกจิ 

 

ช่ือ – สกุล   นางสาวสาวิตรี   เอ่ียมอาษา 

ท่ีอยู 47/1 หมู 3 ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

75120 
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ท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประวัติการฝกงาน 

 พ.ศ. 2552   โรงแรมดุสิตธานี (หัวหิน)  แผนก Kitchen Department 

 

 
 


