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แผนธุรกิจ ร้านทาเล็บชิค เนล คลับ
พีรภา พีพลอย1
------------------------------------------------------บทสรุปผู้บริหาร
ในปั จจุบั น ความสวยความงาม เป็ น สิ่ งส าคั ญ ส าหรับ สุ ภ าพสตรีใ นยุ ค นี้ และ
รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเวลาก็ยังเป็นข้อจากัดในการดาเนิน
ชีวิต ท าให้พ ฤติก รรมต่างๆ ในแต่ละวันต้องมีก ารปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกั บข้อจากั ด
ดังกล่าว รวมถึงพฤติกรรมในการเข้าร้านเสริมความงามด้วยเช่นกัน ทาให้สถาบันเสริม
ความงามหลายๆ แห่ง และในด้านต่างๆ ได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนึ่งใน
นั้น มีธุรกิจร้านทาเล็บชิค เนล คลับ ที่ให้บริการเฉพาะทางความงามในด้านการทาเล็บโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถ
ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ร้านทาเล็บชิค เนล คลับ มองเห็นแนวทางและโอกาสที่จะประสบความสาเร็จใน
การลงทุนทาธุรกิจประเภทนี้ เพราะการแข่งขันที่ยังมีไม่สูงมากนัก และอาศัยปัจจัยหลายๆ
อย่ า งด้ ว ยกั น เช่ น ท าเลที่ ตั้ ง ราคาค่ า ใช้ บ ริ ก าร การบริ ก าร และส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและการสร้างจุดขายที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งเป็นข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งหากสามารถสร้างความแตกต่างได้ในสายตาของผู้บริโภคได้
ชัดเจนและสร้างความภักดีในตราสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการรักษาศักยภาพในการ
ทากาไรได้ในระยะยาว และจากปัจจัยเหล่านี้ทาให้ธุรกิจร้านทาเล็บชิค เนล คลับ มีความ
มั่นใจที่จะสามารถดาเนินและประสบความสาเร็จ ในธุรกิจเสริมความงามได้ นอกจากนี้
ร้านทาเล็บชิค เนล คลับ ยังเปิดให้บริการตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ เส้นศรีนครินทร์ เป็นทาเลที่
สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก และผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาเป็นจานวนมาก
ในส่วนของผู้แข่งขันนั้น จากการสารวจตลาดพบว่า ในบริเวณที่ใกล้เคียง มีคู่แข่ง
เพียงแค่หนึ่งราย คือร้าน HAIR@NAIL เป็นร้านทาผมและร้านทาเล็บที่รวมอยู่ในร้านเดียว
มีสาขาให้บริการหลายสาขา และเปิดให้บริการมานาน จึงทาให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า
แต่เนื่องจากว่า ราคาค่าใช้บริการค่อนข้างสูง ทาให้ผู้บริโภคเกิดความลังเลในการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการ จากจุดอ่อนข้อนี้ ทาให้ร้านทาเล็บชิค เนล คลับ เชื่อมั่นว่าจะเป็นร้านทาเล็บที่
ให้บริการและตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มผู้บริโภคได้ดีกว่าคู่แข่ง
__________________________________________
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ด้านการลงทุนและบริหารการเงิน ทางร้านทาเล็บชิค เนล คลับ ได้วางแผนจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่
ไม่สูงจนเกินไป เน้นการลงทุนและค่าใช้จ่ายให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
และช่ วยเพิ่ ม ยอดการใช้ บ ริก ารได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิผล ทางร้านท าเล็บ ชิค เนล คลับ ได้
วางแผนจะเริ่มทาร้านในเดือนมิถุนายน 2557 และคาดว่าจะเปิดให้บริการกับลูกค้าได้ใน
วันที่ 1 มกราคม 2558
คาสาคั : แผนธุรกิจ, ร้านทาเล็บ, ชิค เนล คลับ
บทนา
ในปัจจุบันธุรกิจร้านทาเล็บกาลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และตลาดในด้าน
ความงามก็ให้การตอบรับเป็นอย่า งดี เพราะความสวยความงาม เป็นอีกหนึ่งความต้องการ
ที่ ผู้ บ ริโภคในยุ ค นี้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ซึ่ งแม้ ว่าความงามภายนอกไม่ ไ ด้ เป็ น หนึ่ งในความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์ แต่ก็อาจกล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยที่ช่วย
สนับสนุนให้มนุษย์ได้รับความต้องการโดยอ้อมทางหนึ่ง อีกทั้งธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน
มีความปรารถนาให้ตัวเองงดงามจากภายนอก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากที่เป็นเพียง
ความสนใจของกลุ่มผู้หญิงลูกค้าวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา เท่านั้น แต่ยังขยายกลุ่มลูกค้าไป
ยังกลุ่มผู้ใหญ่และคนวัยทางานอีกด้วย ทั้งนี้ การให้ความสาคัญกับความงามบนเล็บมือ เล็บ
เท้ า ได้ รั บ แรงหนุ น จากการเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของคนยุ ค ใหม่ ที่ มี ก าร
ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ้น ทั้งการพบปะเพื่อนฝูง และการติดต่อเพื่อทาธุรกิจ ทา
ให้คนส่วนใหญ่ต้องการความสวยงาม และดูดีในสายตาบุคคลอื่น เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจ
ทาให้บุคคลที่พบเห็นเกิดการจดจาและประทับใจตั้งแต่ภายนอก
สาหรับแนวโน้มของธุรกิจสถานความงามดูแลเล็บ คาดว่าจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาส
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการความงามที่นับวันจะเพิ่มมาก
ขึ้น ในขณะที่ธุรกิจเสริมความงามมีการปรับปรุง คุณภาพและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ และมี
การบริก ารที่ หลากหลายเพื่ อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและ
รวดเร็วมากขึ้น จนทาให้ผู้บริโภคบางกลุ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มจากการ
ชื่นชอบ ใช้บริการบ่อย กระทั่งบางรายใช้บริการเป็นประจาจนกลายเป็นหนึ่ง ในกิจกรรม
ยามว่าง และกลายเป็นสมาชิกของร้านได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกิจเสริมความงาม
ด้านการดูแลเล็บยังไม่ค่อยมีการแข่งขันด้านการตลาด แต่ก็มีธุรกิจด้านอื่นๆ เช่น ร้านเสริม
ความงามด้านอื่นๆ ร้านเสริมสวยทั่วไป แต่ยังไม่ใช่คู่แข่งทางการตลาดที่น่ากลัว เพราะร้ าน
เสริมสวยจะเน้นไปที่แต่งหน้า ทาผมมากกว่า ซึ่งร้านของเราจะมีบริการทาเล็บมือ เล็บเท้า
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สปามือ สปาเท้าบริการให้กับลูกค้า เป็นการเจาะเฉพาะทางความงามด้านการทาเล็บโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่จะบริการให้กับลูกค้า
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นจึงเป็นคาตอบในการลงทุนทาธุรกิ จร้านทาเล็บ
ภายใต้แบรนด์ ชิค เนล คลับ (Chic Nails Club) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี
อยู่จานวนมากพอที่จะสร้างร้านทาเล็บแบรนด์ตัวเองให้เป็นที่รู้จักได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ ร้านทาเล็บชิค เนล คลับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ ร้านทาเล็บชิค
เนล คลับ
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน

ความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ
ร้านทาเล็บชิค เนล คลับ

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ ร้านทาเล็บชิค
เนล คลับ
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่ เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม
2558
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นิยามคาศัพท์
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้านการผลิ ต/การดาเนิ น งาน การวิเคราะห์ ด้านการเงิน และสรุป ผลว่า ธุ รกิ จ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการดาเนินงานหรือไม่
2. ร้านทาเล็บ หมายถึง การตกแต่งมือและเล็บ ซึ่งปฏิบัติได้ทั้งในที่บ้านหรือใน
ร้านทาเล็บโดยช่างเล็บมือชีพที่มีใบอนุญาตหรือช่างทาเล็บ การทา manicure ไม่เพียงรักษา
และดูแลเล็บธรรมชาติของเราแต่ยังช่วยถนอมมืออีกด้วย การทา manicure ประกอบด้วยกา
รตะใบขอบเล็ บ ให้ เป็ น ทรงที่ ต้ อ งการ บ าบั ด หนั งก าพร้า นวดมื อ และทาน้ ายาบนเล็ บ
นอกจากนี้ยังมีบริการ ทา manicure พิเศษสาหรับเฉพาะมือและเท้า สาหรับมือ จะแช่ด้วย
สารที่ ท าให้นิ่ ม แล้วตามด้วยการทาโลชั่น ซึ่ งเป็น ลัก ษณะที่ ทาในร้านทั่ วไป ขั้น ตอนนี้
สามารถใช้กับเล็บเท้า และเท้า ที่เรียกว่า pedicure
3. การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์ ก าร โดยการวิเคราะห์ จุด แข็ ง จุด อ่ อน โอกาสและอุป สรรค (SWOT
Analysis)
4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการวาง
ตาแหน่ ง ทางการตลาด การก าหนดผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จาหน่ าย และการ
ส่งเสริมการตลาด
5. การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้ า นการจั ดการและก าลังคน หมายถึ ง การก าหนดโครงสร้าง
องค์กร
7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย กาไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. “ชิค เนล คลับ (Chic Nails Club)” ตั้งอยู่ที่ Out door plaza shopping mall (ศูนย์
รวมทาเลขายของ ร้านค้าแฟชั่น กว่า 100 ร้านค้า) ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส ศรีนครินทร์ ที่มี
สิ่งอานวยความสะดวกพร้อม ทั้งที่จอดรถและง่ายต่อการเดินทาง
2. มีการบริการที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
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3. มีมาตรฐานในการอบรมพนักงาน
4. มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
5. ร้านเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นผลให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน
6. ธุรกิจมีช่องทางที่จะพัฒนาการให้บริการ และการขายแพคเกจได้หลากหลาย
รูปแบบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ง่าย
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)
1. เป็นร้านเปิดใหม่ ผู้บริโภคอาจจะยังไม่ค่อยรู้จัก
2. ผลิตภัณฑ์และการบริการไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก มีโอกาสที่ลูกค้าจะ
เปลี่ยนไปใช้การบริการที่ร้านอื่นได้
3. เครื่องมือและอุปกรณ์มีราคาแพง ทาให้เรามีต้นทุนที่สูงขึ้น
4. ค่าเช่าคูหาอาจจะมีราคาสูงมาก ซึ่งเราต้องมีการวางแผนทางการตลาดและกล
ยุทธ์ขององค์กรที่ลดความเสี่ยงจุดนี้ด้วย
5. บุคลากรที่มีฝีมือมีจากัด ทาให้ต้องฝึกพนักงานใหม่เพิ่ม ทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
มากขึ้น
6. การควบคุ ม การดูแ ล การให้ บ ริก ารที่ ส ม่าเสมออาจท าได้ย าก เนื่ อ งจากต้อ ง
ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพนักงาน
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. ผู้บริโภคให้ความนิยมและใส่ใจในการดูแลตัวเองมากขึ้น ทาให้ตลาดในด้าน
ความงามมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
2. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก มีความทันสมัย สะดวก
และรวดเร็ว
3. วัตถุดิบมีความหลากหลาย สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการบริการการเพ้นท์
เล็บ ทาเป็นลวดลายต่างๆ ได้
4. ตลาดคู่แข่งมีน้อย
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. ในอนาคตอาจมีการแข่งขันกันสูง เพราะเป็นธุรกิจที่เปิดได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และ
ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก
2. ได้รับผลกระทบโดยตรง หากเศรษฐกิจซบเซา ส่งผลให้ลูกค้ามีความถี่ในการ
เข้าร้านทาเล็บลดลง
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 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market)
ชิค เนล คลับ (Chic Nails Club) ใช้เกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1. เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic)
โดยใช้อาชีพ เพศ และกลุ่มอายุเป็นตัวแบ่งส่วนตลาด และสามารถแบ่งตลาดของ
กลุ่มผู้บริโภคที่คาดว่าเป็นเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา เพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี
1.2 กลุ่มวัยเพิ่งเริ่มทางาน เพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี
1.3 กลุ่มวัยทางาน เพศหญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี
2. เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic)
โดยกาหนดกลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตถนนศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมา
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (P: Positioning)
ชิค เนล คลับ (Chic Nails Club) ได้เลือกวางตาแหน่งทางการตลาดไว้เป็นร้านที่
ราคาย่อมเยาว์และมีคุณภาพดี
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กลยุทธ์ทางการตลาด 4P/7P (Action Plan) งบประมาณการทาตลาดและประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ทางการตลาดของชิค เนล คลับ (Chic Nails Club) ที่วางแผนดาเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามที่กาหนด
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการทาการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of
mouth)
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

สปา / พาราฟิน
สปามือ (60 นาที)
สปาเท้า (60 นาที)
พาราฟินมือ (45 นาที)
พาราฟินเท้า (45 นาที)

เล็บมือ
ทาเล็บมือเจล
เพ้นท์เล็บมือ
ทาสี-เปลี่ยนสีเล็บมือ

ต่อเล็บอะครีลิค
ต่อเล็บ PVC
ตัดแต่งทรงเล็บ-ทาสีใส
ล้างสี
เจล

เล็บเท้า
ทาเล็บเท้าเจล
เพ้นท์เล็บเท้า
ทาสี-เปลี่ยนสีเล็บเท้า
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ด้านราคา (Price)
รายการ
สปามือ (60 นาที)
สปาเท้า (60 นาที)
พาราฟินมือ (45 นาที)
พาราฟินเท้า (45 นาที)
ต่อเล็บอะครีลิค
ต่อเล็บ PVC
ทาเล็บมือเจล
ทาเล็บเท้าเจล
เพ้นท์เล็บมือ
เพ้นท์เล็บเท้า
ทาสี-เปลี่ยนสีเล็บมือ
ทาสี-เปลี่ยนสีเล็บเท้า
ตัดแต่งทรงเล็บ-ทาสีใส
ล้างสีเจล

ราคา (บาท)
700
700
600
600
800
100
300
300
400
400
200
200
100
100

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ช่องทางการจัดจาหน่ายเป็นเส้นทางในการนาสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่มือ
ผู้บริโภค
สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ Out door plaza shopping mall ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส ศรีนครินทร์
เลขที่ 9 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 เป็นสถานที่
ใกล้ แ หล่ ง ชุ ม ชน และใกล้ โ รงเรี ย น 5 สถาบั น อาทิ เช่ น โรงเรี ย นสตรีส มุ ท รปราการ
โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล และ
โรงเรีย นเทพศิ ริน ทร์ สมุ ท รปราการ เป็ น ต้น และยั งมี ผู้ค นที่ สั ญ จรผ่ านไปผ่านมาเป็ น
จานวนมาก เนื่องจากห้างติดถนนใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เส้นถนนศรีนครินทร์ สามารถ
เดินทางมาได้อย่างสะดวก และมีที่จอดรถรองรับลูกค้า
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ร้านชิค เนล คลับ
ผู้ให้บริการ

ลูกค้าเป้าหมาย
ผู้รับบริการ

ภาพแสดงช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่งเสริมการตลาด เป็นกิจกรรมที่ดาเนินเพื่อต้องการให้ผู้บริโภค ผู้ ใช้สินค้า
หรือผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหันมาสนใจ และพิจารณาสินค้าหรือบริการมาก
ขึ้น โดยชิค เนล คลับ ได้วางแผนการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การแจกใบปลิวเพื่อแนะนาร้านในช่วง
1 สัปดาห์ก่อนเปิดร้าน 1,000 ใบ ใบละ 2 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
1 สัปดาห์หลังเปิดร้าน 1,000 ใบ ใบละ 2 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
*ค่าใช้จ่ายในการแจกใบปลิวทั้งหมด 2,000 คือ 2,000 X 2 = 4,000 บาท
2. บัตรสมาชิก โดยจะมอบบัตรสมาชิกสาหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการครบ 10 ครั้ง
ภายใน 3 เดือน (ครั้งละ 150 บาทขึ้นไป) โดยจะมีสิทธิพิเศษคือ ได้รับส่วนลด 10% ทุกครั้ง
ส าหรับ การใช้ บ ริก ารในครั้ง ต่ อไป และวัน เกิ ด ก็ จะได้ รับ ส่ วนลด 50% ส าหรับ ลู ก ค้ า
สมาชิก
*คาดการณ์จานวนสมาชิกในปีแรก 50 คน
- สมาชิกใช้สิทธิ์ส่วนลด 10% = เฉลี่ยประมาณ 48,000 บาท
- สมาชิกใช้สิทธิ์วันเกิด ส่วนลด 50% = เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาท
= คาดการณ์ส่วนลดตลอดปี คือ 68,000 บาท
3. บัตรสะสมแต้ม สาหรับลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จะได้รับสติ๊กเกอร์ครั้ง
ละ 1 ดวง ต่อ เมื่ อใช้ บ ริก าร 150 บาทขึ้น ไป) ครบ 10 ดวง สามารถนามาแลกรับ การใช้
บริการได้ฟรี 1 ครั้ง มูลค่าไม่เกิน 200 บาท
*คาดการณ์จานวนลูกค้าแลกสิทธิ์บริการฟรี 100 คน
ลูกค้าแลกสิทธิ์บริการฟรี 100 คน x 200 บาท = 20,000 บาท
4. เก็ บ ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ที่ เป็ น สมาชิ ก เพื่ อ น ามาพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ด้ า นการบริ ห าร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อไป เช่น มีโปรโมชั่นใหม่ๆ ประจาเดือน ก็จะส่ งข่าวสารแจ้งกับ
ลูกค้าผ่านทางอีเมล์ เป็นต้น
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ด้านบุคคล (People)
“คน” เป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้เกิดผลประกอบการขององค์กร โดยชิค เนล
คลับ (Chic Nails Club) จะมีการฝึกอบรมพนักงานทุกคนก่อนการเข้าทางานจริงทุกครั้ง
รวมถึงการจัดการบุคลิกภาพอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ การบริการถูกใจและประทับใจลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการ
- การแต่งกาย ใส่ชุดอะไรก็ได้ แต่ต้องสุภาพ เรียบร้อย รองเท้าหุ้มส้น
ด้านการสร้างและนาเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation)
การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ เป็นส่วนผลักดันให้การทาการตลาด
ง่ายขึ้นและประสบความสาเร็จ สามารถกระทาได้จากการทางานที่เป็นระบบ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
โดยชิค เนล คลับ (Chic Nails Club) จะตกแต่งร้านที่ ออกเอิร์ธโทนดูสบายตา สี
ชมพูหวานๆ รวมถึงบรรยากาศหอมๆ ภายในร้าน ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ทาให้ลูกค้าจะ
รู้สึกถึงความหรูหราและความเงียบสงบ
 การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน
ชิค เนล คลับ (Chic Nails Club) จะเน้นที่คุณภาพและวิธีการให้บริการที่สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้มากที่สุด คือ
ลูกค้าเดินเข้าร้าน
เลือกรูปแบบการรับบริการ
เข้ารับบริการ
ชาระค่าบริการ
รับบัตรสะสมแต้ม
พนักงานกล่าวขอบคุณ และส่งลูกค้าออกจากร้าน
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ขั้นที่ 1 : ลูกค้าเดินเข้าร้านชิค เนล คลับ
ขั้นที่ 2 : ลูกค้าเลือกรูปแบบการรับบริการ โดยมีทั้งหมด 14 รูปแบบ
ขั้นที่ 3 : ลูกค้าเข้ารับบริการตามรูปแบบที่เลือก
ขั้นที่ 4 : ชาระค่าบริการที่เคาน์เตอร์ชาระเงิน
ขั้นที่ 5 : ลูกค้ารับบัตรสะสมแต้ม 1 ดวง (เมื่อใช้บริการ 150 บาทขึ้นไป)
ขั้นที่ 6 : พนักงานกล่าวขอบคุณ และส่งลูกค้าออกจากร้าน
 การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
โครงสร้างองค์การ
เนื่ อ งจากธุ รกิ จ ร้า น ชิ ค เนล คลั บ (Chic Nails Club) ที่ จ ะเปิ ด กิ จการเป็ น ธุ รกิ จ
ขนาดเล็ก จึงมีการวางโครงสร้างองค์กรที่ไม่มีความซั บซ้อน มีสายการบังคับบัญชาที่สั้น
ซึ่งก็มีข้อดีคือการตัดสินใจได้เร็ว และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที
ภาพแสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart)

 การวิเคราะห์แผนการเงิน
บริษัทใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 800,000 บาท มียอดขายปีที่ 1 เท่ากับ 1,963,500 บาท
ปีที่ 2 เท่ากับ 2,244,000 บาท ปีที่ 3 เท่ากับ 2,524,500 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ 2,805,000 บาท
และปีที่ 5 เท่ากับ 3,085,500 บาท มีกาไรสุทธิในปีที่ 1 เท่ากับ 215,234 บาท ปีที่ 2 เท่ากับ
407,693 บาท ปี ที่ 3 เท่ ากั บ 524,392 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ 640,922 บาท และปีที่ 5 เท่ากั บ
832,874 บาท
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ผลิต การวิเคราะห์ด้านกาลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจ ร้านทา
เล็บชิค เนล คลับ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกาหนดขึ้นเป็นมีความเป็นไปได้ในการลงทุน
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ทัศนา เชื้อจง. 2553. แผนธุรกิจ Relax’s Zone ธุรกิจบริการเสริมสวยและนวดแผนไทยเพื่อ
การผ่อนคลาย. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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