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ธุรกิจสถานความงามดูแลผิวหนา และผิวพรรณ1

ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

 สิงหาคม 2554 

ความสวยความงาม เปนอีกหนึ่งความตองการที่ผูบริโภคในยุคนี้ใหความสําคัญ กลุมผูที่มีความปรารถนาใหผิวหนา 

และผิวพรรณของตนเองดูดีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น จากที่เปนเพียงความสนใจของกลุมผูหญิงวัยกลางคนที่มีกําลังซื้อสูง 

ปจจุบันความสนใจไดขยายไปยังกลุมวัยรุน นักศึกษา รวมทั้งกลุมลูกคาผูชายมากขึ้น ทั้งนี้ การใหความสําคัญกับความงามบน

ใบหนาและผิวพรรณ ไดรับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของคนยุคใหมที่มีการติดตอส่ือสารกับโลกภายนอก

มากขึ้น ทั้งการพบปะเพื่อนฝูง และการติดตอเพื่อธุรกิจ ทําใหคนสวนใหญตองการมีหนาตา และผิวพรรณที่ดูดี เพื่อชวยสราง

ความมั่นใจ และเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีใหแกตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ กระแสความชื่น

ชอบศิลปนเกาหลี ซึ่งนอกจากจะมีความโดดเดนทั้งความสามารถในการแสดง การรองและเตนแลว และยังมีจุดขายในเรื่อง

ของหนาตาที่สวยงาม และความขาวกระจางใสของผิวหนาและผิวกาย 

โดยปจจัยดังกลาวนอกจากจะชวยใหมีกลุมผูที่สนใจดูแลผิวพรรณเพิ่มมากขึ้นแลว ยังชวยกระตุนใหลูกคามีความ

ตองการที่จะมีผิวพรรณที่สวยใสในเวลาอันรวดเร็ว แตในขณะที่การใชเครื่องสําอางค และครีมบํารุงผิว เพียงอยางเดียวไม

เพียงพอและไมสามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคไดอยางทันทวงที ทําใหคนนิยมที่จะเขามาใชบริการในสถาน

ความงาม/คลินิกความงามเพื่อดูแลผิวหนา และผิวพรรณเพิ่มมากขึ้น จนธุรกิจสถานความงามกลายเปนธุรกิจที่นาสนใจอีก

ธุรกิจหนึ่ง โดยทั่วไป การใหบริการดูแลผิวหนาและผิวพรรณ สามารถแบงตามประเภทของการใหบริการลูกคาไดเปน 2 

ประเภทใหญ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 สถานความงามดูแลผิวหนาและผิวพรรณ ไมรวมโรงพยาบาล คลินิกเวชกรรมทั่วไป โรงพยาบาล/คลินิกศัลยกรรม และสถาบันลดน้ําหนัก 

 

เพ่ือรักษาปญหา 

เกี่ยวกับผิวหนงั 

 

เพ่ือปรับปรุงสภาพ
ผิวหนาให ขาวใส  

ไรริ้วรอย 

- การรักษาปญหาผิว เชน สิว ผดผื่น ฝา เร่ิมมีใหบริการตั้งแตในยุคแรกของธุรกิจความงาม สวน

ใหญจะเปดใหบริการในรูปแบบคลินิก และมีแพทยประจําคลินิกเปนผูตรวจรักษา โดยการ

รักษาจะมีต้ังแตการแนะนําการดูแล ทําความสะอาดผิวหนา ใหความรูเกี่ยวกับปจจัยที่เกิด

ปญหาผิว และรักษาดวยยาฉีด ยาทา และยารับประทาน 

- ลูกคาสวนใหญเปนกลุมวัยรุน ที่มีปญหาสิว ฝา ผดผื่นบนใบหนา  

- เปนการขยายขอบเขตการใหบริการของธุรกิจเสริมความงาม เพ่ือจับลูกคาที่มีความตองการ

เฉพาะ นอกเหนือจากการรักษาปญหาผิวหนัง  โดยการบริการจะมีหลายโปรแกรมใหเลือก 

เชน ทรีทเมนตลบรอยจากสิว ลบร้ิวรอยเหี่ยวยน ปรับผิวขาว  ยกกระชับผิว ขัดและพอกผิว 

- การใหบริการจะมีทั้งคลินิก ที่พัฒนาเปนคลินิกความงามครบวงจรใหบริการทั้งการรักษา

ปญหาผิว และการฟนฟูสภาพผิว ซึ่งตรวจและวินิจฉัยโดยแพทยเฉพาะทาง และสถานความ

งามที่ใหบริการทําทรีทเมนตหนาและสปาผิว 

- กลุมลูกคาคอนขางหลากหลายตั้งแตวัยรุน วัยกลางคน จนถึงวัยสูงอายุ  



 

สําหรับแนวโนมของธุรกิจสถานความงานดูแลผิว คาดวาจะเปนธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะในสวนของการใหบริการปรับปรุงสภาพผิวหนา เนื่องจากกลุมผูบริโภคที่มีความตองการ “สวยอยางเรงดวน” 

นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจสถานความงาม มีการปรับปรุงคุณภาพและเทคโนโลยีที่ใชในการรักษา และมีการ

ใหบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น จนทําใหผูบริโภคบางกลุม

มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มจากการชื่นชอบ ใชบริการบอย กระทั่งบางรายมีการใชบริการเปนประจําจนกลายหนึ่งใน

กิจกรรมยามวาง อยางไรก็ตาม แมธุรกิจสถานความงามดูแลผิวจะมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง แตในขณะเดียวกัน

ผูประกอบการก็ยังตองเผชิญกับการแขงขันที่คอนขางรุนแรงขึ้น ทั้งจากคูแขงในธุรกิจประเภทเดียวกัน และคูแขงในธุรกิจอื่นๆ 

เชน คลินิกเวชกรรม โรงพยาบาล และผลิตภัณฑดูแลผิวหนาและเครื่องสําอางค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คูแขงในกลุมธุรกิจประเภทเดียวกัน 
- สถ านค ว าม ง าม
ดูแลผิ วหน า  และ

ผิวพรรณ 

เปดใหบริการทั้งในรูปแบบคลินิก และสถานความงาม ซึ่งมีทั้งผูประกอบการรายเกาขยายสาขา และผูประกอบการรายใหม

ที่เขาสูตลาด กลยุทธในการแขงขันจะมีคอนขางหลากหลาย  

 ดานคุณภาพการใหบริการและการรักษา เนนการนําเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใหบริการเพื่อตอบสนองความ

ตองการที่หลากหลาย และรวดเร็วในการรักษา เชน เลเซอรลบรอยแผลเปน เลเซอรหนาใส เครื่องนวดหนา นอกจากนี้ 

ทางคลินิกยังเนนการชูจุดขายการตรวจรักษาโดยแพทยผิวหนังเฉพาะทาง และสถานความงามเนนการใหบริการโดย

ผูเชี่ยวชาญที่ผานการฝกอบรม เพื่อสรางความนาเชื่อถือ และความเปนที่นาไววางใจแกลูกคา 

 ดานชองทางการเขาถึงบริการ ขยายสาขาทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และตางจังหวัด เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเขาถึงให

ครอบคลุมกลุมลูกคามากยิ่งขึ้น 

 ดานการประชาสัมพันธ เนนการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน และปายโฆษณามากขึ้น โดยใชดาราทั้งไทยและเกาหลี และ

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เคยเขารับบริการมาเปนพรีเซนเตอร นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธผานชองทางเครือขายสังคม

ออนไลนเพื่อจับกลุมลูกคากลุมวัยรุน 

 ดานการสงเสริมการขาย โดยเนนการขายบริการเปนแพกเก็จในราคาที่ถูกลงกวาการซื้อบริการตอคร้ัง เพ่ือจูงใจให

ลูกคาเกาใหใชบริการกับทางรานตอไป 

คูแขงในกลุมธุรกิจอื่นๆ 
- ค ลิ นิ ก เ ว ช ก ร ร ม
รักษาโรคทั่วไป 

เปนคลินิกทั่วไปที่มีการใหบริการรักษาโรคอื่นๆ รวมทั้งโรคผิวหนัง ซึ่งตรวจวินิจฉัยโดยแพทย แตขอบเขตการใหบริการยัง

จํากัดอยูที่การรักษาปญหาเกี่ยวกับผิวหนัง ยังไมมีการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใหบริการเพื่อปรับปรุงสภาพผิว 

- โรงพยาบาล ปจจุบัน โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ไดขยายการใหบริการในสวนการรักษาโรคผิวหนัง ใหมีขอบเขตการใหบริการที่กวาง

ขึ้นทั้งการรักษาปญหาผิว และการปรับปรุงสภาพผิว ดวยเครื่องมือการแพทยที่ทันสมัย และโปรแกรมการทําทรีทเมนตและ

การรักษาที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคามากขึ้น โดยการใหบริการของโรงพยาบาลจะมีจุดแข็ง

ทางดานความนาเชื่อถือของแพทยที่ทําการรักษา แตอัตราการใหบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนจะมีราคาคอนขางสูง 

สวนโรงพยาบาลรัฐบาล แมจะมีคาบริการไมสูง แตมีขอจํากัดทางดานเวลาในการรอคิวเขารับการรักษาคอนขางนาน และ

จํากัดชวงเวลาในการเปดใหบริการในแตละวัน ทําใหสามารถใหบริการคนไขไดจํานวนจํากัด 

- ผลิตภัณฑดูแล
ผิวหนา และ

เครื่องสําอางค 

เชน สบูรักษาสิว โลชั่นละลายสิวอุดตัน ครีมกันแดดและบํารุงผิวหนา มีวางจําหนายทั้งในหางสรรพสินคา และรานขายยา 

สามารถหาซื้อไดงาย และมีหลายระดับราคา หลายยี่หอใหเลือกใช แตผูบริโภคอาจไมมีความเชื่อม่ันในสรรพคุณของ

ผลิตภัณฑมากนัก และการใชผลิตภัณฑตองอาศัยระยะเวลาในการปรับสภาพผิว ที่นานกวาการใชบริการในสถานความงาม  
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การวิเคราะหจดุแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจสถานความงามดูแลผิวหนา และผิวพรรณ 

หากวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจสถานความงามในเบื้องตน เพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจสําหรับผูประกอบการเอสเอ็มอี ดังนี้ 
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 ปจจัยหลักที่ผูประกอบการควรพิจารณาในการเริ่มทําธุรกจิสถานความงาม 

กอนผูประกอบการเอสเอ็มอีจะประกอบธุรกิจสถานความงาม ควรพิจารณาปจจัยที่สําคัญดังตอไปนี้ 

 การเลือกรูปแบบของการใหบริการ และผูรวมลงทุน/การลงทุน ผูประกอบการจําเปนตองกําหนดขอบเขตของการ

ใหบริการอยางชัดเจนวาจะเลือกเปดบริการในรูปแบบคลินิก หรือสถานความงาม ซึ่งตองคํานึงถึงความถนัด 

ประสบการณ กลุมลุกคาเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขีดความสามารถในการเปดและดําเนินกิจการ เนื่องจากกิจการ

ทั้งสองรูปแบบมีขั้นตอนในการขออนุญาตเปดกิจการตางกัน ดังนี้ 

 คลินิก นับวาเปนสถานพยาบาลประเภทไมรับผูปวยไวคางคืน ซึ่งในการจัดตั้งคลินิกจําเปนตองไดรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สามารถยื่นไดทั้งในนามของบุคคลและนิติบุคคล) และใบอนุญาตดําเนินการ

สถานพยาบาล2 โดยในการอนุญาตดําเนินการมีขอจํากัดใหผูที่สามารถดําเนินการไดจะตองเปนแพทยที่มีใบ

ประกอบโรคศิลปะ และระหวางการดําเนินงานจําเปนตองมีแพทยประจําภายในคลินิกอยางนอย 1 คน ดังนั้น การ

เปดกิจการประเภทคลินิกไดก็ตอเมื่อ ผูประกอบการตองเปนแพทย หรือมีหุนสวนเปนแพทย หรือตองจางแพทย

ประจําคลินิกและใหแพทยที่เปนลูกจางยื่นของอนุญาตเปนผูดําเนินการสถานพยาบาล สวนขั้นตอนทางดานภาษี

จะชําระไดทั้งในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได ทั้งนี้ ตองขึ้นอยูกับชื่อ และประเภทธุรกิจของผูที่ยื่นขอ

อนุญาตประกอบกิจการดังที่กลาวในตอนตน 

 สถานความงาม ในการจัดตั้งธุรกิจมีขั้นตอนเหมือนกับการจัดตั้งธุรกิจทั่วไป กลาวคือ ผูประกอบการตองยื่นขอ

อนุญาตประกอบกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ยื่นเรื่องทางดานภาษี โดยในการเปดสถานความงาม หาก

ผูประกอบการเอสเอ็มอีเปนผูที่มีความรู และประสบการณทางดานธุรกิจเสริมความงาม ก็สามารถทําธุรกิจไดเอง 

ซึ่งจะมีขอดีในเรื่องความเปนอิสระในการบริหารจัดการ แตถาหากผูประกอบการขาดความรูและประสบการณอาจ

เลือกที่จะหาผูรวมลงทุนที่มีความรู หรือมองหาแฟรนไซสที่เหมาะสม ซึ่งอาจพิจารณาจากชื่อเสียงของบริษัทและ

นาเชื่อถือ มีระบบการดําเนินธุรกิจที่ดี และไดสวนแบงของผลตอบแทนคอนขางดี 

 การเลือกทําเลที่ตั้งกิจการ เปนส่ิงที่สําคัญมากสําคัญการดําเนินกิจการ เนื่องจากทําเลที่ดีจะชวยเพิ่มโอกาสในการ

รับรูและการเขาถึงของกลุมผูบริโภค โดยการเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับการเปดสถานความงามดูแลผิว ควร

พิจารณาเลือกที่ตั้งใกลกับบริเวณที่กลุมลูกคาเปาหมายงายแกการเขาถึง เชน ยานธุรกิจและอาคารสํานักงาน 

หางสรรพสินคา สถานศึกษา หรือบริเวณที่มีคนผานเยอะในแตละวัน โดยทําเลที่ตั้งที่ดีจะตองเปนจุดที่คนสามารถ

สังเกต หรือมองเห็นไดงาย สะดวกในการเดินทางไปใชบริการ มีที่จอดรถซึ่งมีทางเขาและที่จอดไดสะดวก ซึ่งหาก

พิจารณาในชวงที่ผานมา การเลือกทําเลเปดสถานความงามในหางสรรพสินคาและศูนยการคาตางๆ จะมีผูใชบริการ

คอนขางมาก เนื่องจาก มีสถานที่จอดรถที่คอนขางสะดวก และเปนศูนยรวมของกิจกรรมตางๆ เชน การชอปปง ออก

                                                 
2 การขออนุญาตประกอบการกิจการสถานพยาบาล และขออนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล ผูประกอบการตองติดตอย่ืนเรื่องขอใบอนุญาตที่
กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข (กทม.) หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่จะขอประกอบกิจการสถานพยาบาลนั้น ๆ 
(สําหรับสวนภูมิภาค) 

 



 

กําลังกาย ทานอาหาร เรียนพิเศษ ซึ่งจะชวยเพิ่มความสะดวกแกลูกคา หากตองการทํากิจกรรมอื่นๆ กอนหรือหลังการ

ใชบริการเสริมความงาม 

 การกําหนดกรอบการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยผูประกอบการควรมุงเนนในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อใหการ

บริการของตนเปนที่นาไววางใจและเชื่อถือไดทางดานคุณภาพการรักษา ความปลอดภัย และการใหบริการที่นาพึง

พอใจของบุคลากร ดังนี้ 

 การสรางความนาเชื่อถือทางดานคุณภาพการรักษา โดยในเรื่องของประสิทธิผลในการรักษาและการปรับสภาพผิว 

นับวาเปนหัวใจสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการของลูกคา โดยสวนใหญที่ผานมา ลูกคาจะเลือกใชบริการกับ

สถานความงาม/คลินิก จากการไดรับคําแนะนําปากตอปากจากคนรูจัก นอกจากนี้ ผูประกอบการบางรายเนนชู

จุดเดนทางดานบุคลากรในการใหบริการ เพื่อเสริมภาพลักษณและสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกคาที่มาใชบริการ 

เชน ในกรณีของการใหบริการในรูปแบบคลินิกจะเนนประชาสัมพันธการรักษาโดยแพทย สวนในกรณีของสถาน

ความงาม จะเนนการใหบริการโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการฝกอบรมในการบํารุงผิวหนา และผิวพรรณ 

 การสรางความนาเชื่อถือทางดานความปลอดภัย ผูประกอบการควรเลือกใชเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย ที่ใชใน

การรักษาและปรับปรุงสภาพผิว ซึ่งผานการขออนุญาตผลิต/นําเขาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) สวนยา ที่ใชและจําหนายใหลูกคา ตองเปนยาที่ขึ้นทะเบียนตํารับยา ไดรับอนุญาตใหจําหนายและมีฉลากยา

ที่ถูกตองตามขอกําหนดของ อย. (ผูประกอบการสามารถหารายละเอยีดไดโดยตรงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ) 

 การสรางมาตรฐานการใหบริการของบุคลากรในระดับปฏิบัติการ (ยกเวนแพทย) บุคลากรในระดับปฏิบัติการ 
นับวาเปนผูใหบริการหลักแกลูกคา โดยบุคลากรที่ทํางานในธุรกิจเสริมความงามจําเปนตองมีทักษะเฉพาะ 

ผูประกอบการควรสรางใหบุคลากรของตนเองมีความรูตั้งแตวิธีการใชเครื่องมืออยางถูกตอง ขั้นตอนในการทํา

เพื่อใหการบริการเปนไปในมาตรการและวิธีการเดียวกัน รวมทั้งบุคลากรควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยา และ

วิตามินที่ใชในการบํารุงผิวหนา ตลอดจนความแตกตางระหวางโปรแกรมตางๆ เพื่อที่จะชวยแนะนําใหแกลูกคา 

และสามารถที่จะตอบคําถามลูกคาไดในเบื้องตน ทั้งนี้ ในชวงเริ่มตนธุรกิจ หากผูประกอบการไมสามารถที่จะ

ฝกอบรมพนักงาน และหาบุคลากรที่มีประสบการณมารวมทํางาน อาจจะคัดสรรบุคลากรที่จบการศึกษาจาก

โรงเรียนสอนวิชาชีพการใหบริการทางความงาม (เชน โรงเรียนสอนนวดหนา สอนทําสปาผิว) ที่มีชื่อเสียงและไดรับ

มาตรฐานในการสอน 

โดยสรุป ธุรกิจสถานความงามดูแลผิวหนาและผิวพรรณนับไดวาเปนธุรกิจที่นาสนใจอีกธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากกระแส

ความตองการใชบริการของผูบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการดํารงชีวิตที่ตองติดตอส่ือสารกับโลก

ภายนอกมากขึ้น ทั้งทางดานการงาน การติดตอธุรกิจ และพบปะเพื่อนฝูง รวมทั้งกระแสความนิยมศิลปนเกาหลี ที่มีจุดเดนใน

ดานความงาม ผิวขาวใส เปนปจจัยกระตุนใหกลุมลูกคาใหความสําคัญกับความสวยความงาม และการดูแลผิวพรรณมากขึ้น 

ในขณะเดียวกัน สถาน/คลินิกความงาม สามารถที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงจุดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทํา

ใหลูกคานิยมที่จะเขาใชบริการดูแลและปรับปรุงสภาพผิว กับสถาน/คลินิกความงามเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม แมวาธุรกิจ

สถานความงามจะกําลังเปนที่นิยมของผูบริโภคยุคปจจุบัน แตหากพิจารณาสภาพการแขงขันในตลาด พบวามีแนวโนมรุนแรง
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ขึ้นเชนกัน เนื่องจากธุรกิจสถานความงามเปนธุรกิจที่สามารถเขามาประกอบธุรกิจไดงาย การบริหารจัดการและการดําเนินงาน

มีขึ้นตอนที่ไมยุงยาก โดยนอกจากจะมีคูแขงภายในธุรกิจเดียวกันแลว ยังตองเผชิญการแขงขันกับคูแขงจากธุรกิจอื่นๆ เชน 

คลินิกเวชกรรมรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาล และผลิตภัณฑดูแลผิวหนา และเครื่องสําอางค 

สําหรับผูประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจที่จะเขามาสูธุรกิจสถานความงาม ควรที่จะพิจารณาเลือกรูปแบบของการ

ใหบริการ (คลินิกหรือสถานความงาม) ที่เหมาะสมกับความสามารถในการประกอบการ หาผูรวมลงทุนที่เหมาะสมกับรูปแบบ

กิจการ หาทําเลที่ตั้งที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคา และชวยเพิ่มโอกาสในการเขาถึงของกลุมลูกคาเปาหมาย นอกจากนี้ ควรมีการ

กําหนดกรอบการบริหารจัดการของธุรกิจที่ชัดเจน โดยควรที่จะมุงเนนใหธุรกิจเปนที่นาเชื่อถือในสายตาของผูบริโภค ทั้ง

ทางดานคุณภาพการรักษา และความปลอดภัย รวมทั้งการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยการใหบริการที่ไดมาตรฐาน

ของบุคลากร 

 

แหลงที่มาของขอมูล 
www.thaifranchisecenter.com 

www.doctorcosmetics.com

พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข 

 
      

       บริการแบบครบวงจรเพื่อ SME มือใหม ให  

       ทั้งความรู สะดวกทุกธุรกรรมทางการเงิน ให  

       เงินทุนไปตอยอด ชวยคุณตั้งตนจนตั้งตัวได   

       เพื่อธุรกิจไรขีดจํากัด 

        

          สมัครวันนี้ไดที่ 
 www.ksmestartup.com  

หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822 

   

ฟรี! คูมือบริการทางการเงนิ หนังสือกอรางสรางธุรกิจ และโปรแกรมบัญชีเพื่อธุรกิจใหม 
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เรียน  แเพทย์ผู้ดำเนินการคลินิก และท่านผู้ประกอบการด้านความงามcc. ผอ.ศูนย์ฯ คุณนิรันดร์ พรหมผลิน DrCosmetics blog : จากประสบการณ์กว่า 5 ปี ซึ่งมีความตั้งใจอยากจะถ่ายทอด มุมมอง น่านน้ำสีขาว ผู้ให้บริการ และผู้ถูกบริการ กับ ธุรกิจความงาม เวชสำสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม อ่านต่อ http://doctorcosmetics.blogspot.com/DoctorCosmetics.com : ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาผิว กับสมาชิกกว่าหลักแสน และบทความทางการแพทย์ ที่เป็นประโยชน์สำหรับ ท่านที่กำลังมองหา คลินิกไหนดี ? รักษากับ หมอคนไหน อ่านต่อ http://www.doctorcosmetics.com/index.phpCosmeticProtection.org ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่อยากจะให้ ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ไหนดี ? ที่เหมาะกับสภาพผิว อ่านต่อ http://www.cosmeticprotection.org/ดังนั้น ทางเราจึงเปิดให้บริการ ที่ปรึกษาการตลาดด้านความงาม คลินิกความงาม ศูนย์ความงาม สอบถามรายละเอียด mPBX : 081-920-2002 " ext. 2eMarketing Div. 
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