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1.บทคัดย่อ 

การจดัท าแผนธุรกิจฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยายฐานลูกคา้และสร้างผลก าไรจากการลงทุนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เทคนิคและและวิธีการจดัท าแผน คือ การวิเคราะห์ปัจจยั แวดลอ้มทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์ถึงระบบแข่งขนั และการส ารวจท่ีเป็นการใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลตวัอย่าง 
จ านวน 50 คน โดยใช้การสุ่มตวัอย่างผ่านช่องทาง facebook page และท าการวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ โดยภาพรวม ดว้ยเคร่ืองมือ swot,STP marketing และ 5 force model โดยสภาพการตลาดในอนาคต 
ธุรกิจเส้ือผา้มีแนวโนม้สูงข้ึน และขยายไปถึงระบบการแข่งขนัของธุรกิจท่ีมากยิ่งข้ึน การสร้างกลยุทธ์และ
รูปแบบธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจึงเป็นส่ิงส าคญั โดยปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัแวดลอ้มภายนอกในหวัขอ้หลกัคือ 
ด้านเทคโนโลยี ท่ีย ังมีผู ้คนอีกจ านวนมากท่ีย ังไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ส่วนปัจจัยเส่ียงใน
สภาพแวดลอ้มภายในคือการควบคุมคุณภาพของสินคา้และราคาใหมี้คุณภาพและความเหมาะสม เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพไปจนถึงความเหมาะสมในการใชง้บประมาณ ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะตอ้งขบัเคล่ือนไปพร้อมๆกนั ใน
การวิเคราะห์ผลการลงทุน นั้นถือวา่เป็นธุรกิจท่ีเหมาะสมแก่การ ลงทุน ซ่ึงจากการค านวณระยะเวลาในการ
คืนทุนของธุรกิจจะมีระยะเวลา 1 ปี และยงัมีการวางแผน พฒันาธุรกิจในอนาคตเพื่อต่อสู้กบัคู่แข่งท่ีเกิดข้ึน
ใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยการเป็นผูผ้ลิตเอง ขยาย partner ทางการคา้และพฒันาระบบ อย่างต่อเน่ือง และท า
การตลาดผา่นเคร่ืองมือส่ือสารทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างการรับรู้และทดลองใช้
สินคา้จนกลายเป็น ลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีต่อแบนดใ์นอนาคต 

 
2.ความเป็นมาของ ธุรกจิ 

การท าธุรกิจออนไลน์เป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ปัจจยัหลกัเกิด
จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากอดีตท่ีเคยตอ้งซ้ือสินคา้จากร้านคา้ เปล่ียนมาเป็นการซ้ือ
สินคา้ผา่นโลกอินเตอร์เน็ตแทน ในปี 2019 น้ี ธุรกิจออนไลน์ยงัคงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมไม่เปล่ียนแปลง 
ยงัมีธุรกิจใหม่ๆ น่าสนใจและเป็นกระแสเกิดข้ึนอีกดว้ย แต่ธุรกิจออนไลน์ท่ียงัเป็นท่ีนิยม และไดรั้บความ
นิยมเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ทั้งจากผูบ้ริโภคและผูข้ายนัน่ก็คือ “ธุรกิจขายเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์” 

 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอาเซียน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
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3.รายละเอยีดสินค้าและธุรกิจ 
ร้าน NaPa Shop เป็นร้านจ าหน่ายเส้ือผา้แฟชั่น มีรูปแบบธุรกิจเป็นร้านคา้เจา้ของคนเดียว มี

ช่องทางการจ าหน่ายหลกัคือช่องทางออนไลน์ จ าหน่ายสินคา้ทั้งปลีก-ส่ง เปิดขายตลอด 24 ชั่วโมง โดย
เส้ือผา้ส่วนใหญ่ท่ีขายเป็นเส้ือผา้แฟชัน่สไตล์เกาหลี NaPa Shop ยงัมีตวัแทนขายสินคา้แบบท่ีตวัแทนขายไม่
ตอ้งสตอ๊คสินคา้ และทาง NaPa Shop เป็นผูจ้ดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในนามของตวัแทนจ าหน่าย 

 
4.วสัิยทัศน์ 

“NaPa Shop” เป็นร้านคา้ออนไลน์ท่ีผูบ้ริโภคคิดถึงเป็นอนัดบัแรก เม่ือตอ้งการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ 
 

5.พนัธกจิ  
“NaPa Shop” จ าหน่ายเส้ือผา้แฟชั่น ท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะเส้ือผา้แฟชั่นสไตล์

เกาหลี โดย “NaPa Shop” เนน้เส้ือผา้ท่ีมีราคาถูก คุม้ค่า มีการออกแบบทนัสมยั ผูบ้ริโภค กลุ่มแม่คา้รายยอ่ย 
และกลุ่มลูกคา้ผูห้ญิง สามารถเขา้ถึง “NaPa Shop” ไดง่้าย มีความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา้ 

 
6.เป้าหมาย  

1. ยอดขายในปีแรกไม่ต ่ากวา่ 2 ลา้นบาท  
2. ขยายฐานลูกคา้ใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีของประเทศไทย 
3. ในระยะยาวตอ้งการสร้างโรงงานผลิตสินคา้ในประเทศไทยข้ึนเอง 

 
7.การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 

7.1 การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
7.1.1 จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป็นเส้ือผา้แฟชัน่ เนน้สไตลเ์กาหลี เป็นท่ีตอ้งการของตลาดสูง  
2. มีสินคา้ใหม่ๆออกสู่ตลาดทุกอาทิตย ์
3. NaPa Shop เป็นร้านคา้ท่ีรู้จกัเป็นอยา่งดีโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ 
4. สามารถจ าหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดท้ัว่ประเทศ  
5. ลูกคา้จ านวนมากท่ีช่ืนชอบ NaPa Shop เพราะเป็นร้านคา้ออนไลน์เขา้ดูสินคา้

ของร้านไดง่้าย 
6. เป็นกิจการขนาดเล็ก ใชเ้งินลงทุนไม่มาก 
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7.1.2 จุดอ่อน (Weakness) 
1. เป็นสินคา้ ท่ีมีสินคา้ทดแทนเป็นจ านวนมาก 
2. มีตน้ทุนเป็นค่าขนส่งสินคา้ท่ีสูง ตอ้งอาศยับริษทัขนส่งสินคา้เป็นผูจ้ดัส่งสินคา้

ส าหรับลูกคา้รายใหม่อาจจะยงัไม่เช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้ 
7.1.3 โอกาส (Opportunities) 

1. ตลาดสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ เปิดกวา้งส าหรับผูป้ระกอบการทุกราย ทั้งรายเล็กราย
ใหญ่ 

2. ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ไดย้ดึติดกบั Brand ของสินคา้ แต่จะเลือกซ้ือเพราะรูปแบบ 
คุณภาพ ราคา เป็นส าคญั 

3. แหล่งซ้ือสินคา้มีตน้ทุนหรือราคาซ้ือท่ีต ่าความไดเ้ปรียบจึงสูง 
7.1.4 อุปสรรค (Threats) 

1. ในบางคร้ังอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนสินคา้บางอยา่ง เพราะ NaPa Shop 
ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตเองผูผ้ลิตอาจผลิตสินคา้ไม่ทนักบัความตอ้งการของกิจการ  

2. สินคา้ประเภทน้ีมีคู่แข่งทางตรง และทางออ้มจ านวนมาก 
3. มีคู่แข่งจ านวนมาก ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ 
4. ลูกคา้บางรายอาจไม่ชอบรูปแบบของเส้ือผา้ 
 

8. การวเิคราะห์อุหาสกรรมและตลาด 
8.1 การวเิคราะห์ด้านการตลาด  
ร้าน NaPa Shop เป็นธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่ เนน้เส้ือผา้สไตล์เกาหลี ผา่นช่องทางออนไลน์

เป็นหลกั NaPa Shop ยงัมีตวัแทนขายสินคา้แบบท่ีตวัแทนขายไม่ตอ้งสต๊อคสินคา้ และทาง NaPa Shop เป็น
ผูจ้ดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ในนามของตวัแทนจ าหน่าย กลุ่มลูกคา้หลกัท่ีส าคญัของร้าน NaPa Shop คือ กลุ่ม
ลูกคา้ผูห้ญิงท่ีชอบเส้ือผา้แฟชัน่สไตล์เกาหลี การตลาดขององค์การส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของการส่งเสริม
และสนบัสนุนตวัแทนจ าหน่าย ทั้งในดา้นการจดัส่งสินคา้ การส่ือสารการตลาด การโฆษณาผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ รวมไปถึงการหาตวัแทนจ าหน่ายเพิ่ม ร้าน NaPa Shop มีจุดเด่นในเร่ืองของราคาสินคา้ ท่ีมี
ราคาต ่ากวา่คู่แข่งขนัรายอ่ืนเล็กนอ้ย  

8.2 การวเิคราะห์สถานภาพทางการตลาด Five Forces Model  
1. การเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ ส าหรับธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้แฟชั้นของ NaPa Shop ซ่ึงเป็น

ร้านคา้ออนไลน์ มีคู่แข่งขนัจ านวนมากราย มีทั้งรายเล็กรายใหญ่ การท่ีจะเขา้มาในธุรกิจน้ีของคู่แข่งรายใหม่
สามารถท าไดง่้ายไม่ยุง่ยาก  

2. สภาพการแข่งขนั คู่แข่ง การท าธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ ในปัจจุบนัมีสภาพของ
การแข่งขนัท่ีสูง เพราะใครๆ ก็สามารถท่ีจะเขา้มาในธุรกิจน้ีไดง่้าย แต่จะอยูใ่นธุรกิจน้ีไดน้านหรือประสบ
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ความส าเร็จในธุรกิจน้ีไดก้็ไม่ใช่เร่ืองง่าย หลายคนอาจมองว่าธุรกิจน้ีไม่น่าลงทุนเพราะคู่แข่งเยอะ บางคน
อาจมองเห็นช่องทางของการเติบโต  

3. สินคา้ทดแทน สินคา้ทดแทนเส้ือผา้แฟชัน่นั้นมีมากมาย แต่ดว้ยรูปแบบของเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมี
รูปแบบใหม่ๆ ออกมาเร่ือยๆ รูปแบบของเส้ือผา้ท่ีออกมาส่วนใหญ่จะออกมาตามแฟชั่นท่ีดาราสวมใส่ 
โดยเฉพาะดาราเกาหลี ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมากในประเทศไทย ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้จึงนิยมท่ีจะซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่มาสวมใส่มากกวา่เส้ือผา้ในรูปแบบอ่ืนๆ  

4. อ านาจการต่อรองจากผูข้ายวตัถุดิบ ผูข้ายหรือผูผ้ลิต NaPa Shop สั่งซ้ือสินคา้จากโรงงานผลิต
โดยตรงในประเทศจีน ซ่ึงมีราคาขายท่ีต ่ากว่าโรงงานผลิตหรือผูข้ายรายอ่ืน แต่ทาง NaPa Shop ก็ตอ้งซ้ือ
สินคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีโรงงานเป็นผูก้  าหนดถึงจะไดร้าคาท่ีต ่า  

5. อ านาจการต่อรองจากลูกคา้ การขายสินคา้ของทาง NaPa Shop มีช่องทางการจ าหน่ายหลกัคือ
ช่องทางออนไลน์ โดยมีการก าหนดราคาขายไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น ราคาส่งส าหรับตวัแทนขาย และราคาขายปลีก
ส าหรับลูกคา้ทัว่ไป หากลูกคา้ตอ้งการซ้ือสินคา้ก็ตอ้งซ้ือในราคาท่ีทางร้าน NaPa Shop ก าหนดไวแ้ลว้เท่านั้น  

 
9. การด าเนินการวจัิยตลาด 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก และน าผลมาแปรค่าเป็นอตัราส่วนร้อยละ
,ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการส ารวจ คือ ผูท่ี้เป็นลูกคา้เพจ NaPa 
Shop ใช้ตวัอย่างจ านวน 50 คน แบบสอบถามในการวิจยัจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ส่วนท่ี 1 ข้อมูล
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ของ
ผูห้ญิง, ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้จาก NaPa Shop 

9.1 สรุปผลการเกบ็ข้อมูลในส่วนที ่1 
1. จ านวนเพศชาย 0 และเพศหญิง 50 คน 
2. อายใุนช่วงไม่เกิน18 ปี จ  านวน 8 คน อาย ุ18-22 ปี จ  านวน 22 คน อาย ุ23-28ปี 19 คน 
3. มากกวา่ 29 ปี 11 คน 
4. สถานภาพ โสด 39 คน สมรส 9 คน หยา่ร้าง 2 คน 
5. ระดบัการศึกษา ต ่ากว่ามธัยมศึกษา 2 คน มธัยมศึกษา 32 คน ปริญาตรี 14 คน สูงกว่า

ปริญญาตรี 2 คน 
6. อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 25 คน พนักงานบริษทัเอกชน 14 คน รับจ้างทัว่ไป 2 คน 

ขา้ราชการ 2 คน คา้ขาย 7 คน 
9.2 สรุปผลการเกบ็ข้อมูลในส่วนที ่2  
จากการส ารวจแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 นั้นสามารถประเมินผลไดว้า่พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ือเส้ือผา้ของผูห้ญิงแหล่งท่ีกลุ่มตวัอยา่งซ้ือเส้ือผา้มากท่ีสุด สูงสุดอยูท่ี่ตลาดออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
68 รองลงมาร้านเส้ือผา้ คิดเป็นร้อยละ 20 และ นอ้ยท่ีสุดคือตลาดนดั คิดเป็นร้อยละ 12  
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9.3 สรุปผลการเกบ็ข้อมูลในส่วนที ่3 
จากการส ารวจขอ้มูลผูบ้ริโภคในดา้นทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ของร้าน “NaPa Shop” 

โดยผลการส ารวจพบว่า จากปัจจยัดา้นสินคา้และบริการอยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.802 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 และเม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนใหญ่จดัอยู่
ในระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ เส้ือผา้มีรูปแบบท่ีทนัสมยั มีคะแนนเฉล่ีย 4.08 
รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการบริการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.94 เส้ือผา้มีการตดัเยบ็ท่ีดี กบั เส้ือผา้มีหลายไซด์ 
เท่ากนั มีคะแนนเฉล่ีย 3.86 เส้ือผา้มีหลากหลายแบบใหเ้ลือก มีคะแนนเฉล่ีย 3.82 ชนิดของผา้ มีคะแนนเฉล่ีย 
3.80 พนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีในการบริการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.74 โดยเส้ือผา้มีความแตกต่างจากท่ีอ่ืน มี
คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 3.72 

 
10. การจัดท ากลยุทธ์และแผนปฎบิัติการ 

1. การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร  
ร้าน “NaPa Shop” ใช้กลยุทธ์แบบเจริญเติบโต (Growth Strategy) ในรูปแบบการเจริญเติบโต

ตามแนวนอน คือ กิจการตอ้งการเพิ่มยอดขาย นอกเหนือจากกลุ่มลูกคา้เดิมซ่ึงเนน้ไปท่ีกลุ่มลูกคา้ผูห้ญิง โดย
จะผลิตอาหารให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รักษามาตรฐานของทางร้าน และก าหนดราคาท่ี
เหมาะสมกบัตวัสินคา้  

2. การก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ   
ร้าน “NaPa Shop” เลือกใช้กลยุทธ์ความเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) ทางร้านติดต่อ

กบัโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ในประเทศจีนโดยตรง และเป็นโรงงานผลิตสินคา้ท่ีมีราคาสินคา้ท่ีต ่ากวา่คู่แข่งขนั
ทัว่ไปเล็กน้อย ในอนาคตกิจการมีการวางแผนท่ีจะผลิตสินคา้ข้ึนเอง ซ่ึงเรามัน่ใจว่าจะสามารถควบคุม
ตน้ทุนการผลิตสินคา้ไดต้  ่ากวา่การน าเขา้สินคา้จากประเทศจีน  
 3.การก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที ่ 

การก าหนดกลยทุธ์เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ใชก้ลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี ดงัน้ี 
3.1 กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) 

1. ด้านสินค้าและบริการ  กิจการมุ่งเน้นเร่ืองของรูปแบบเส้ือผ้าแฟชั่นท่ีมีความทันสมัย 
โดยเฉพาะเส้ือผา้แฟชัน่สไตลเ์กาหลี  

2. ด้านราคา ใช้กลยุทธ์การตั้ งราคาแบบ Competition Pricing ตั้ งราคาให้ต ่ากว่าคู่แข่งขัน
เล็กนอ้ย เพื่อใหแ้ตกต่างจากคู่แข่งขนั  

3. ดา้นการจดัจ าหน่าย ช่องทางการจดัจ าหน่ายของกิจการมีอยู ่2 ช่องทาง คือ ช่องทางการตลาด
ออนไลน์ ผา่นส่ือออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Page และจ าหน่ายผา่นตวัแทน  
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4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใชห้ลกัการส่งเสริมการตลาดมาท าการจดัรายการส่งเสริมการขาย
ในช่วงแรกของการเปิดกิจการ ดว้ยการจ าหน่ายสินคา้ในราคาพิเศษ เพื่อเป็นการกระตุน้การซ้ือสินคา้ของ
ลูกคา้  

3.2 กลยุทธ์ด้านการปฏิบัติการ (Operation Strategy)  
1. ดา้นสินคา้คงคลงั เพื่อจดัการสินคา้คงคลงั สตอ๊กสินคา้ ใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้

เพียงพอกบัความตอ้งการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือ และการธ ารงรักษา เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือในตวัสินคา้และการใหบ้ริการของทาง
ร้านแก่ลูกคา้รายใหม่ และพยายามรักษาฐานลูกคา้รายเก่าไวใ้หดี้ท่ีสุด    

3. ดา้นการจดัการคุณภาพโดยรวมแบบทัว่องคก์าร (Total Quality Management : TQM) เพื่อ
การจดัระเบียบและวนิยัในการท างาน เพื่อป้องกนัความผดิพลาด ความเสียหาย และมุ่งสร้างคุณค่าใน
กระบวนการท างาน ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงพฒันากระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4. กลยทุธ์ดา้นการบริหารการเงิน / บญัชี (Financial Strategy) ใชก้ลยทุธ์การไม่สร้างภาระหน้ี 
กิจการใชเ้งินสดส่วนตวัของเจา้ของกิจการในการลงทุน และการด าเนินการทั้งหมด หากไม่เพียงพอจะมี
ญาติเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นการเงิน 
 
 11. กลยุทธ์และนโยบายทางการเงิน 

 11.1 วตัถุประสงค์ทางการเงิน 
พิจารณาถึงความคุม้ค่าในการประกอบธุรกิจดว้ยขอ้มูลทางการเงินต่างๆ เพื่อใหด้ าเนินนโยบาย

ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร โดยใหส้ามารถดูแลและตรวจสอบบญัชี รายได ้รายจ่าย 
ตลอดจนดูเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อใหมี้สภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจไดร้องรับการเจริญเติบโตต่อไปใน
อนาคต 

 11.2 เป้าหมายทางการเงิน 
1). มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) ของโครงการเป็นบวก 
2). สามารถบริหารจดัการทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3). สามารถเพิ่มก าไรใหไ้ดทุ้กๆปี 

 11.3 ข้อสรุปทางการเงิน 
บริษทัมีนโยบายในการจดัห าเงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินงานจากส่วนของเจา้ของหรือผูบ้ริหาร

100% เป็นจ านวนเงิน 782,400 บาท ซ่ึงเป็นจ านวนเงินทุนท่ีคาดวา่จะสามารถรองรับกบัการลงทุนใน
สินทรัพยถ์าวร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในการเร่ิมด าเนินการ โดยคาดวา่รายรับและรายจ่ายในปี
ท่ี 2 และปีท่ี 3 จะเพิ่มข้ึน เป็น 5% และ 10%ตามล าดบั และคาดวา่ผลประกอบการจะคืนทุนภายในระยะเวลา 
1 ปี 
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12.การควบคุมและประเมินผลการด าเนินการ 
ในการเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปีจะมีหวัขอ้หลกัท่ีใชใ้นการประเมินเพื่อแกไ้ขและพฒันา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแ้ก่ธุรกิจโดยแบ่งหวัขอ้การประเมินดงัน้ี 
12.1 การประเมินความส าเร็จของแผนงาน 
12.2 การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
12.3 การประเมินผลดา้นการเงิน 
12.4 การประเมินผลดา้นกลยทุธ์ 
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