แผนธุรกิจ เสื้ อผ้าแฟชั้นสไตล์เกาหลี ชื่ อธุรกิจ NaPa Shop
รุ่ งนภา ลุนแก้ ง1
ดร.รชฎ ขาบุญ2
1.บทคัดย่อ
การจัดทาแผนธุ รกิจฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างผลกาไรจากการลงทุนให้
มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เทคนิ คและและวิธีการจัดทาแผน คือ การวิเคราะห์ปัจจัย แวดล้อมทางธุ รกิจ การ
วิเคราะห์ ถึงระบบแข่งขัน และการสารวจที่เป็ นการใช้เครื่ องมือ แบบสอบถามในการเก็บข้อมู ลตัวอย่า ง
จานวน 50 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างผ่านช่ องทาง facebook page และทาการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทาง
ธุ รกิ จ โดยภาพรวม ด้วยเครื่ องมือ swot,STP marketing และ 5 force model โดยสภาพการตลาดในอนาคต
ธุ รกิจเสื้ อผ้ามีแนวโน้มสู งขึ้น และขยายไปถึงระบบการแข่งขันของธุ รกิจที่มากยิ่งขึ้น การสร้างกลยุทธ์และ
รู ปแบบธุ รกิจที่แตกต่างกันจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยปัจจัยเสี่ ยงที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกในหัวข้อหลักคือ
ด้ า นเทคโนโลยี ที่ ย ัง มี ผู ้ค นอี ก จ านวนมากที่ ย ัง ไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง อิ น เตอร์ เ น็ ต ส่ ว นปั จ จัย เสี่ ย งใน
สภาพแวดล้อมภายในคือการควบคุมคุณภาพของสิ นค้าและราคาให้มีคุณภาพและความเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพไปจนถึงความเหมาะสมในการใช้งบประมาณ ซึ่ งทั้งหมดนี้จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน ใน
การวิเคราะห์ผลการลงทุน นั้นถือว่าเป็ นธุ รกิจที่เหมาะสมแก่การ ลงทุน ซึ่ งจากการคานวณระยะเวลาในการ
คืนทุนของธุ รกิจจะมีระยะเวลา 1 ปี และยังมีการวางแผน พัฒนาธุ รกิจในอนาคตเพื่อต่อสู ้กบั คู่แข่งที่เกิดขึ้น
ใหม่อย่างต่อเนื่ อง โดยการเป็ นผูผ้ ลิ ตเอง ขยาย partner ทางการค้าและพัฒนาระบบ อย่างต่อเนื่ อง และทา
การตลาดผ่านเครื่ องมือสื่ อสารทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างการรับรู ้ และทดลองใช้
สิ นค้าจนกลายเป็ น ลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบนด์ในอนาคต
2.ความเป็ นมาของ ธุรกิจ
การทาธุ รกิจออนไลน์เป็ นสิ่ งที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ปั จจัยหลักเกิด
จากการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค จากอดี ตที่เคยต้องซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้า เปลี่ ยนมาเป็ นการซื้ อ
สิ นค้าผ่านโลกอินเตอร์ เน็ตแทน ในปี 2019 นี้ ธุ รกิจออนไลน์ยงั คงเป็ นสิ่ งที่ได้รับความนิยมไม่เปลี่ยนแปลง
ยังมีธุรกิจใหม่ๆ น่าสนใจและเป็ นกระแสเกิ ดขึ้นอีกด้วย แต่ธุรกิจออนไลน์ที่ยงั เป็ นที่นิยม และได้รับความ
นิยมเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งจากผูบ้ ริ โภคและผูข้ ายนัน่ ก็คือ “ธุ รกิจขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ ออนไลน์”
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นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
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3.รายละเอียดสิ นค้ าและธุรกิจ
ร้ าน NaPa Shop เป็ นร้ านจาหน่ ายเสื้ อผ้า แฟชั่น มี รูปแบบธุ รกิ จเป็ นร้ า นค้า เจ้าของคนเดี ย ว มี
ช่ องทางการจาหน่ ายหลักคือช่ องทางออนไลน์ จาหน่ ายสิ นค้าทั้งปลี ก-ส่ ง เปิ ดขายตลอด 24 ชั่วโมง โดย
เสื้ อผ้าส่ วนใหญ่ที่ขายเป็ นเสื้ อผ้าแฟชัน่ สไตล์เกาหลี NaPa Shop ยังมีตวั แทนขายสิ นค้าแบบที่ตวั แทนขายไม่
ต้องสต๊อคสิ นค้า และทาง NaPa Shop เป็ นผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าในนามของตัวแทนจาหน่าย
4.วิสัยทัศน์
“NaPa Shop” เป็ นร้านค้าออนไลน์ที่ผบู ้ ริ โภคคิดถึงเป็ นอันดับแรก เมื่อต้องการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่
5.พันธกิจ
“NaPa Shop” จาหน่ ายเสื้ อผ้าแฟชั่น ที่ มีรูปแบบที่ หลากหลาย โดยเฉพาะเสื้ อผ้าแฟชั่นสไตล์
เกาหลี โดย “NaPa Shop” เน้นเสื้ อผ้าที่มีราคาถูก คุม้ ค่า มีการออกแบบทันสมัย ผูบ้ ริ โภค กลุ่มแม่คา้ รายย่อย
และกลุ่มลูกค้าผูห้ ญิง สามารถเข้าถึง “NaPa Shop” ได้ง่าย มีความสะดวกสบายในการเลือกซื้ อสิ นค้า
6.เป้ าหมาย
1. ยอดขายในปี แรกไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาท
2. ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย
3. ในระยะยาวต้องการสร้างโรงงานผลิตสิ นค้าในประเทศไทยขึ้นเอง
7.การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
7.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis
7.1.1 จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็ นเสื้ อผ้าแฟชัน่ เน้นสไตล์เกาหลี เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดสู ง
2. มีสินค้าใหม่ๆออกสู่ ตลาดทุกอาทิตย์
3. NaPa Shop เป็ นร้านค้าที่รู้จกั เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะตลาดออนไลน์
4. สามารถจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าได้ทวั่ ประเทศ
5. ลูกค้าจานวนมากที่ชื่นชอบ NaPa Shop เพราะเป็ นร้านค้าออนไลน์เข้าดูสินค้า
ของร้านได้ง่าย
6. เป็ นกิจการขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนไม่มาก
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7.1.2 จุดอ่ อน (Weakness)
1. เป็ นสิ นค้า ที่มีสินค้าทดแทนเป็ นจานวนมาก
2. มีตน้ ทุนเป็ นค่าขนส่ งสิ นค้าที่สูง ต้องอาศัยบริ ษทั ขนส่ งสิ นค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้า
สาหรับลูกค้ารายใหม่อาจจะยังไม่เชื่อมัน่ ในคุณภาพของสิ นค้า
7.1.3 โอกาส (Opportunities)
1. ตลาดสิ นค้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ เปิ ดกว้างสาหรับผูป้ ระกอบการทุกราย ทั้งรายเล็กราย
ใหญ่
2. ลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่ได้ยดึ ติดกับ Brand ของสิ นค้า แต่จะเลือกซื้ อเพราะรู ปแบบ
คุณภาพ ราคา เป็ นสาคัญ
3. แหล่งซื้ อสิ นค้ามีตน้ ทุนหรื อราคาซื้ อที่ต่าความได้เปรี ยบจึงสู ง
7.1.4 อุปสรรค (Threats)
1. ในบางครั้งอาจเกิดปั ญหาการขาดแคลนสิ นค้าบางอย่าง เพราะ NaPa Shop
ไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิตเองผูผ้ ลิตอาจผลิตสิ นค้าไม่ทนั กับความต้องการของกิจการ
2. สิ นค้าประเภทนี้มีคู่แข่งทางตรง และทางอ้อมจานวนมาก
3. มีคู่แข่งจานวนมาก ทั้งรายเล็กและรายใหญ่
4. ลูกค้าบางรายอาจไม่ชอบรู ปแบบของเสื้ อผ้า
8. การวิเคราะห์ อุหาสกรรมและตลาด
8.1 การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
ร้าน NaPa Shop เป็ นธุ รกิจจาหน่ายเสื้ อผ้าแฟชัน่ เน้นเสื้ อผ้าสไตล์เกาหลี ผ่านช่องทางออนไลน์
เป็ นหลัก NaPa Shop ยังมีตวั แทนขายสิ นค้าแบบที่ตวั แทนขายไม่ตอ้ งสต๊อคสิ นค้า และทาง NaPa Shop เป็ น
ผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าในนามของตัวแทนจาหน่าย กลุ่มลูกค้าหลักที่สาคัญของร้าน NaPa Shop คือ กลุ่ม
ลู กค้าผูห้ ญิงที่ชอบเสื้ อผ้าแฟชัน่ สไตล์เกาหลี การตลาดขององค์การส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องของการส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นตัวแทนจาหน่ าย ทั้งในด้านการจัดส่ งสิ นค้า การสื่ อสารการตลาด การโฆษณาผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ต่างๆ รวมไปถึงการหาตัวแทนจาหน่ ายเพิ่ม ร้าน NaPa Shop มีจุดเด่นในเรื่ องของราคาสิ นค้า ที่มี
ราคาต่ากว่าคู่แข่งขันรายอื่นเล็กน้อย
8.2 การวิเคราะห์ สถานภาพทางการตลาด Five Forces Model
1. การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ สาหรับธุ รกิ จจาหน่ ายเสื้ อผ้าแฟชั้นของ NaPa Shop ซึ่ งเป็ น
ร้านค้าออนไลน์ มีคู่แข่งขันจานวนมากราย มีท้ งั รายเล็กรายใหญ่ การที่จะเข้ามาในธุ รกิจนี้ของคู่แข่งรายใหม่
สามารถทาได้ง่ายไม่ยงุ่ ยาก
2. สภาพการแข่งขัน คู่แข่ง การทาธุ รกิจจาหน่ ายเสื้ อผ้าแฟชัน่ ออนไลน์ ในปั จจุบนั มีสภาพของ
การแข่งขันที่สูง เพราะใครๆ ก็สามารถที่จะเข้ามาในธุ รกิจนี้ ได้ง่าย แต่จะอยูใ่ นธุ รกิจนี้ ได้นานหรื อประสบ
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ความสาเร็ จในธุ รกิ จนี้ ได้ก็ไม่ใช่ เรื่ องง่าย หลายคนอาจมองว่าธุ รกิ จนี้ ไม่น่าลงทุนเพราะคู่แข่งเยอะ บางคน
อาจมองเห็นช่องทางของการเติบโต
3. สิ นค้าทดแทน สิ นค้าทดแทนเสื้ อผ้าแฟชัน่ นั้นมีมากมาย แต่ดว้ ยรู ปแบบของเสื้ อผ้าแฟชัน่ ที่มี
รู ปแบบใหม่ๆ ออกมาเรื่ อยๆ รู ปแบบของเสื้ อผ้าที่ ออกมาส่ วนใหญ่จะออกมาตามแฟชัน่ ที่ ดาราสวมใส่
โดยเฉพาะดาราเกาหลี ซึ่ งเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมากในประเทศไทย ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าจึงนิ ยมที่จะซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชัน่ มาสวมใส่ มากกว่าเสื้ อผ้าในรู ปแบบอื่นๆ
4. อานาจการต่อรองจากผูข้ ายวัตถุดิบ ผูข้ ายหรื อผูผ้ ลิต NaPa Shop สั่งซื้ อสิ นค้าจากโรงงานผลิต
โดยตรงในประเทศจีน ซึ่ งมีราคาขายที่ต่ ากว่าโรงงานผลิ ตหรื อผูข้ ายรายอื่ น แต่ทาง NaPa Shop ก็ตอ้ งซื้ อ
สิ นค้าภายใต้เงื่อนไขที่โรงงานเป็ นผูก้ าหนดถึงจะได้ราคาที่ต่า
5. อานาจการต่อรองจากลูกค้า การขายสิ นค้าของทาง NaPa Shop มีช่องทางการจาหน่ายหลักคือ
ช่องทางออนไลน์ โดยมีการกาหนดราคาขายไว้อย่างชัดเจน เช่น ราคาส่ งสาหรับตัวแทนขาย และราคาขายปลีก
สาหรับลูกค้าทัว่ ไป หากลูกค้าต้องการซื้ อสิ นค้าก็ตอ้ งซื้ อในราคาที่ทางร้าน NaPa Shop กาหนดไว้แล้วเท่านั้น
9. การดาเนินการวิจัยตลาด
เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และนาผลมาแปรค่าเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ
,ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจ คือ ผูท้ ี่เป็ นลูกค้าเพจ NaPa
Shop ใช้ตวั อย่า งจานวน 50 คน แบบสอบถามในการวิจยั จะแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมู ล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าของ
ผูห้ ญิง, ส่ วนที่ 3 ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าจาก NaPa Shop
9.1 สรุ ปผลการเก็บข้ อมูลในส่ วนที่ 1
1. จานวนเพศชาย 0 และเพศหญิง 50 คน
2. อายุในช่วงไม่เกิน18 ปี จานวน 8 คน อายุ 18-22 ปี จานวน 22 คน อายุ 23-28ปี 19 คน
3. มากกว่า 29 ปี 11 คน
4. สถานภาพ โสด 39 คน สมรส 9 คน หย่าร้าง 2 คน
5. ระดับการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 2 คน มัธยมศึกษา 32 คน ปริ ญาตรี 14 คน สู งกว่า
ปริ ญญาตรี 2 คน
6. อาชี พ นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา 25 คน พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน 14 คน รั บ จ้า งทัว่ ไป 2 คน
ข้าราชการ 2 คน ค้าขาย 7 คน
9.2 สรุ ปผลการเก็บข้ อมูลในส่ วนที่ 2
จากการสารวจแบบสอบถามในส่ วนที่ 2 นั้นสามารถประเมินผลได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการ
เลือกซื้ อเสื้ อผ้าของผูห้ ญิงแหล่งที่กลุ่มตัวอย่างซื้ อเสื้ อผ้ามากที่สุด สู งสุ ดอยูท่ ี่ตลาดออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ
68 รองลงมาร้านเสื้ อผ้า คิดเป็ นร้อยละ 20 และ น้อยที่สุดคือตลาดนัด คิดเป็ นร้อยละ 12
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9.3 สรุ ปผลการเก็บข้ อมูลในส่ วนที่ 3
จากการสารวจข้อมูลผูบ้ ริ โภคในด้านทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อเสื้ อผ้าของร้าน “NaPa Shop”
โดยผลการสารวจพบว่า จากปั จจัยด้านสิ นค้าและบริ การอยู่ในระดับสาคัญมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ
3.802 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 และเมื่อพิจารณาในแต่ละปั จจัยพบว่า ปั จจัยส่ วนใหญ่จดั อยู่
ในระดับสาคัญมาก เมื่อพิจารณาปั จจัยที่มีคะแนนสู งสุ ดคือ เสื้ อผ้ามีรูปแบบที่ทนั สมัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.08
รองลงมาคือ ความรวดเร็ วในการบริ การ มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 เสื้ อผ้ามีการตัดเย็บที่ดี กับ เสื้ อผ้ามีหลายไซด์
เท่ากัน มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 เสื้ อผ้ามีหลากหลายแบบให้เลือก มีคะแนนเฉลี่ย 3.82 ชนิดของผ้า มีคะแนนเฉลี่ย
3.80 พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการบริ การ มีคะแนนเฉลี่ย 3.74 โดยเสื้ อผ้ามีความแตกต่างจากที่อื่น มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.72
10. การจัดทากลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการ
1. การกาหนดกลยุทธ์ ระดับองค์ กร
ร้าน “NaPa Shop” ใช้กลยุทธ์แบบเจริ ญเติบโต (Growth Strategy) ในรู ปแบบการเจริ ญเติ บโต
ตามแนวนอน คือ กิจการต้องการเพิ่มยอดขาย นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าเดิมซึ่ งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าผูห้ ญิง โดย
จะผลิ ตอาหารให้ตรงความต้องการของกลุ่ ม เป้ าหมาย รั กษามาตรฐานของทางร้ า น และกาหนดราคาที่
เหมาะสมกับตัวสิ นค้า
2. การกาหนดกลยุทธ์ ระดับธุรกิจ
ร้าน “NaPa Shop” เลือกใช้กลยุทธ์ความเป็ นผูน้ าด้านต้นทุน (Cost Leadership) ทางร้ านติดต่อ
กับโรงงานผูผ้ ลิ ตสิ นค้าในประเทศจีนโดยตรง และเป็ นโรงงานผลิตสิ นค้าที่มีราคาสิ นค้าที่ต่ ากว่าคู่แข่งขัน
ทัว่ ไปเล็กน้อย ในอนาคตกิ จการมี การวางแผนที่ จะผลิ ตสิ นค้า ขึ้ นเอง ซึ่ งเรามัน่ ใจว่าจะสามารถควบคุ ม
ต้นทุนการผลิตสิ นค้าได้ต่ากว่าการนาเข้าสิ นค้าจากประเทศจีน
3.การกาหนดกลยุทธ์ ระดับหน้ าที่
การกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ใช้กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ดังนี้
3.1 กลยุทธ์ ด้านการตลาด (Marketing Strategy)
1. ด้า นสิ น ค้า และบริ ก าร กิ จ การมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งของรู ป แบบเสื้ อผ้า แฟชั่น ที่ มี ค วามทัน สมัย
โดยเฉพาะเสื้ อผ้าแฟชัน่ สไตล์เกาหลี
2. ด้า นราคา ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารตั้ง ราคาแบบ Competition Pricing ตั้ง ราคาให้ ต่ า กว่า คู่ แ ข่ ง ขัน
เล็กน้อย เพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน
3. ด้านการจัดจาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่ายของกิจการมีอยู่ 2 ช่องทาง คือ ช่องทางการตลาด
ออนไลน์ ผ่านสื่ อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Page และจาหน่ายผ่านตัวแทน
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4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ใช้หลักการส่ งเสริ มการตลาดมาทาการจัดรายการส่ งเสริ มการขาย
ในช่ วงแรกของการเปิ ดกิจการ ด้วยการจาหน่ ายสิ นค้าในราคาพิเศษ เพื่อเป็ นการกระตุน้ การซื้ อสิ นค้าของ
ลูกค้า
3.2 กลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ (Operation Strategy)
1. ด้านสิ นค้าคงคลัง เพื่อจัดการสิ นค้าคงคลัง สต๊อกสิ นค้า ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการซื้ อสิ นค้าของลูกค้า
2. ด้านความน่าเชื่อถือ และการธารงรักษา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสิ นค้าและการให้บริ การของทาง
ร้านแก่ลูกค้ารายใหม่ และพยายามรักษาฐานลูกค้ารายเก่าไว้ให้ดีที่สุด
3. ด้านการจัดการคุณภาพโดยรวมแบบทัว่ องค์การ (Total Quality Management : TQM) เพื่อ
การจัดระเบียบและวินยั ในการทางาน เพื่อป้ องกันความผิดพลาด ความเสี ยหาย และมุ่งสร้างคุณค่าใน
กระบวนการทางาน ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุ งพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
4. กลยุทธ์ดา้ นการบริ หารการเงิน / บัญชี (Financial Strategy) ใช้กลยุทธ์การไม่สร้างภาระหนี้
กิจการใช้เงินสดส่ วนตัวของเจ้าของกิจการในการลงทุน และการดาเนินการทั้งหมด หากไม่เพียงพอจะมี
ญาติเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านการเงิน
11. กลยุทธ์ และนโยบายทางการเงิน
11.1 วัตถุประสงค์ ทางการเงิน
พิจารณาถึงความคุม้ ค่าในการประกอบธุ รกิจด้วยข้อมูลทางการเงินต่างๆ เพื่อให้ดาเนินนโยบาย
ทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยให้สามารถดูแลและตรวจสอบบัญชี รายได้ รายจ่าย
ตลอดจนดูเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้มีสภาพคล่องในการดาเนินธุ รกิจได้รองรับการเจริ ญเติบโตต่อไปใน
อนาคต
11.2 เป้ าหมายทางการเงิน
1). มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value) ของโครงการเป็ นบวก
2). สามารถบริ หารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3). สามารถเพิ่มกาไรให้ได้ทุกๆปี
11.3 ข้ อสรุ ปทางการเงิน
บริ ษทั มีนโยบายในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานจากส่ วนของเจ้าของหรื อผูบ้ ริ หาร
100% เป็ นจานวนเงิน 782,400 บาท ซึ่ งเป็ นจานวนเงินทุนที่คาดว่าจะสามารถรองรับกับการลงทุนใน
สิ นทรัพย์ถาวร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการเริ่ มดาเนินการ โดยคาดว่ารายรับและรายจ่ายในปี
ที่ 2 และปี ที่ 3 จะเพิ่มขึ้น เป็ น 5% และ 10%ตามลาดับ และคาดว่าผลประกอบการจะคืนทุนภายในระยะเวลา
1 ปี
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12.การควบคุมและประเมินผลการดาเนินการ
ในการเมินผลการดาเนินงานในแต่ละปี จะมีหวั ข้อหลักที่ใช้ในการประเมินเพื่อแก้ไขและพัฒนา
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลให้แก่ธุรกิจโดยแบ่งหัวข้อการประเมินดังนี้
12.1 การประเมินความสาเร็ จของแผนงาน
12.2 การประเมินประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
12.3 การประเมินผลด้านการเงิน
12.4 การประเมินผลด้านกลยุทธ์

บรรณานุกรม
พนันดร อรุ ณีนิรมาน. นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส(EIC). SCB. 2562. ความไม่แน่นอนด้านการเมือง : ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน).
สุ ดปฐพี เวียงสี . วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขาย. (2560). วัฒนธรรมไทย 4.0 :
www.facebook.com/notes/สุ ดปฐพี-เวียงสี .
สานักโฆษก สานักนายกรัฐมนตรี . 2560. ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน : ไทยคู่
ฟ้า วารสารสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี .
Taokaemai. 2562. ขายเสื้ อผ้าออนไลน์อย่างไรให้ขายดี : สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผูป้ ระกอบการ SME.
Thospaak. 2559. รี ววิ ตลาดค้าส่ งเสื้ อผ้า กวางโจว-เซิ นเจิ้น : www.chinamania.co.
Positioningmag. 2561. เสื้ อผ้าแฟชัน่ : today.line.me/th/pc/article (Line Today).
Olive. 2562. แฟชัน่ เกาหลีปี 2019 : www.women.mthai.com/fashion/trend-fashion (MTHAI).
Ruchareka Wittayawuttikulการตลาด (Marketing). 2560. เครื่ องมือวิเคราะห์ตลาด. Five Forces Analysis
การวิเคราะห์พลังกดดัน 5 ด้าน : km.li.mahidol.ac.th.

278

