ความต้องการและการดําเนินงานธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั เป็ นการศึกษา 1) ความต้องการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การดําเนินงานของ
ธุรกิจและ 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเก็บข้อมูลของกลุ่มเปาหมายธุรกิจ และผูป้ ระกอบหรือศึกษาข้อมูลที
เกียวข้องกับการดําเนินงานของธุรกิจ
ผลการวิจยั 1) ตลาดมีความต้องการ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้บริโภคซือเสือผ้าแฟชันออนไลน์ใน
หนึงเดือนมีความต้องการซือ 0-5 ครัง ต่อเดือน เสือผ้าแฟชันส่ว นใหญ่ทซืี อจะนิ ยมไม่ใช้ของแบรนด์เนม
เสือผ้าทีเลือกสวมใส่เป็ นSize M เสือผ้าแฟชันทีเลือกซือเป็ นเสือผ้าแฟชันทัวไปในขณะนัน ด้านราคา
(Price) ราคาสินค้าต่อการซือสินค้าหนึงตัวอยูท่ ราคาตั
ี
วละ 100-500 บาท ด้านช่องทาง (Place) นิยมซือทาง
ช่องทาง Social Media คือ Facebook และ Line ธนาคารทีใช้ในการชําระค่าสินค้าและบริการคือธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพานิช ขนส่งทีต้องการใช้บริการให้จดั ส่งสินค้าคือขนส่งKerry Express และ
ไปรษณีย์ โดยมีอตั ราค่าบริการขนส่งต่อครัง ครังละ50 บาท ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การ
ส่งเสริมการตลาดทีจงใจลูกค้ามาทีสุดสําหรับ ร้านค้าออนไลน์ ทใช้
ี ด งึ ดูดลูกค้าให้ตดั สินใจซือทันทีคอื ฟรี
ค่าบริการขนส่ง และมีบริการเก็บเงินปลายทาง ด้านการบริการ (Services) ระบบให้บริการทีต้องการใช้คอื
คนให้บริการมากกว่าระบบให้บริการ ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ (Package) การบรรจุภณ
ั ฑ์ทป้ี องการใช้มากทีสุดเป็ น
แบบกล่องสินค้าเพือป้ องกันความเสีย หายในระหว่างการขนส่ง 2) ยอดขาย จากการเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ยอดขาย ยอดขายโดยประมาณสําหรับร้านค้าขนาดกลางจะอยู่ทรายได้
ี
2,000,000ขึนไป 3)การ
ดําเนินงานธุรกิจด้านพฤติกรรมองค์กร ได้แก่ผู้บริหาร แผนกจัดซือ แผนกคลังสินค้า แผนกบัญชี แผนก
แอดมิน แผนกขนส่ ง สิน ค้ า ด้า นการลงทุ น ได้แ ก่ เ งิน ลงทุ น โดยประมาณ1,256,500 บาท งบประมาณ
ดําเนินงาน 942,500 บาท จุดคุม้ ทุนอยู่ท ี 1,256,500บาท โดยมีระยะเวลาการคืนทุน 13วัน ในส่วนของด้าน
การปฏิบตั กิ ารจะดําเนินงานกันเป็ นทีม แบ่งหน้าทีกันทํา4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ จะใช้กลยุทธ์ควบคู่กนั ไป
ในการดําเนินงานได้แก่ Differentiation Strategies, Cost Focus Strategic , Price Strategies และหลังจาก
การเติบโตมาในระดับหนึงจะนํ ากลยุทธ์ Backward Integration มาใช้ในการดําเนินงานสร้างการเติบโต
ให้กบั ธุรกิจ
ความสําคัญ : ธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์

Abstract
The research purpose and to study 1) demand of the market ,The product, consumers buy
clothes online in one month, There is a need to buy 0-5 times per month, not buy brand-name
clothes ,Consumers buy as general fashion clothing at that time, The Price per purchase of a
product is 100-500 baht, The Place is Facebook and Line ,The bank used to pay for goods and
services is Kasikorn Bank and Thai Commercial Bank, The transportation that needs to be used for
the delivery of goods is Kerry Express and Thaipost, with the rate of 50 baht per time, The
promotion, Consumers favorite to Free transportation fee and Cash on delivery ,The service
system that needs to be used is the person than the service system ,The package , the most
protective packaging is a product box to prevent damage during transportation. 2) Sale,From data
and sales analysis Estimated sales for medium sized stores will be on revenue. 2,000,000 or more.
3) Business operation in organizational behavior Including executives, purchasing department,
warehouse department, accounting department, admin department, freight department The
investment is approximately 1,256,500 baht. The operating budget is 942,500 baht. The break-even
point is 1,256,500 baht. There is a 13 day payback period, In terms of operations, the team will
work together. Divided duties And 4) Strategic management planning such as Differentiation
Strategies, Price Focus Strategies, and After Growth to a certain extent, the Backward Integration
strategy will be implemented in the operation to growth business.
Keyword: Online fashion clothing business
1.บทนํา
โลกาภิวตั น์ คือคําจํากัดความคําหนึงทีพวกเราคนไทยได้ศกึ ษาและรับข้อมูลมาตังแต่เด็ก ว่าเป็ นโลกแห่ง
การไร้พรมแดน มีบุคคลให้ความหมายโลกาภิวตั น์ว่า การแพร่กระจายเชือมโยงถึงกันทัวโลกของข้อมูล
ข่าวสาร สามารถรับรูแ้ ละรับผลกระทบจากสิงทีเกิดขึนได้อย่างรวดเร็ว อันสืบเนืองมาจากการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยี การสือสารคมนาคม สังคมยุคโลกาภิวตั น์จงึ เป็ นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารทีไร้พรมแดน
เมือสิบปี ก่อนทุกคนต่างให้ความสนใจรวมไปถึงธุรกิจและประชาชน ในขณะนันเกิดความตืนตัวและตืนเต้น
กับโลกแห่งอนาคตทีไร้พรมแดนทีจะเกิดขึน และเมือวันทีโลกแห่งการไร้พรมแดนมาถึง บางธุรกิจเกิดการ
เติบโตและบางธุรกิจเกิดการถดถอย เป็ นความมหัศจรรย์ทเกิ
ี ดขึน แต่อกี ด้านหนึงเหมือนฝั นร้ายของธุรกิจ
เป็ นความมืดบอดของธุรกิจทีไม่สามารถปรับตัวให้ทนั ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี หลังจากนันอีกไม่นานมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีเครืองมือสือสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศต่างๆ ให้สามารถรองรับการติดต่อได้

อย่างทัวโลก มีเทคโนโลยีทเกิ
ี ดขึนมากมาย รวมไปถึงเทคโนโลยีการติดต่อสือสารแบบไร้สาย ไร้พรมแดนที
เรียกว่า Social media หรือสังคมออนไลน์ คือ เป็ นเทคโนโลยีการสือสารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ทีทุก
คนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแชร์เนือหา เรืองราว บทความ วีดโี อ เพลง รูปภาพ การขายสนค้า ของ
ตนเองผ่าน Account ของตนเอง จนเกิดการรวมกลุ่มจับกลุ่มสําหรับคนทีมีรสนิยมเหมือนกันหรือเรียน
โรงเรียนเดียวกันมากขึน จนเกิดเป็ นสังคม แต่สงั คมในทีนีเกิดขึนบนโลกออนไลน์หรือการเชือมต่อทีไร้สาย
และมีผทู้ ใี ช้ Social media มากขึนทุกปี ตามสถิตขิ องคนไทยทีใช้อนิ เตอร์เน็ตของปี 2018ดังนี

รูปภาพที 1.1 จํานวนร้อยละทีแสดงถึงจํานวนคนไทยใช้สอสั
ื งคมออนไลน์
ทีมา : https://www.twfdigital.com/blog/2019/03/thailand-internet-user-profile-2018/
จากภาพจะเห็นว่า คนไทยใช้อนิ เทอร์เน็ตเฉลียต่อวัน 10 ชัวโมง 5 นาทีวนั ทํางาน/เรียน 9 ชัวโมง
48 นาที ต่อวันวันหยุด การใช้อนิ เทอร์เน็ต10 ชัวโมง 54 นาที ต่อวัน ช่วงอายุทใช้
ี อนิ เทอร์เน็ตต่อวันสูงทีสุด
คือ Gen Z และ Gen Y ตามด้วย Gen X และ Baby Boomer และการใช้ Social media มากกว่า 50
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน โดยแจ้งการใช้ Social media ดังนี

รูปภาพที 1.2 จํานวนร้อยละทีแสดงถึงจํานวนคนไทยใช้สอสั
ื งคมออนไลน์
ทีมา : https://www.twfdigital.co
https://www.twfdigital.com/blog/2019/03/thailand-internet-user-profile
profile-2018/
อันดับหนึงคือYouTube อันดับรองลงมา LINE Facebook Facebook Messenger Instagram
Pantip Twitterและอับดับสุดท้าย WhatsApp และนีคือโอกาสของการสร้างรายได้จากการขายสินค้าออนไลน์
เสือผ้า ได้เป็ นมูลค่ามหาศาล
การพัฒนาของเทคโนโลยีทํ าให้พฤติก รรมของคนทัวโลกเปลียนไป รวมไปถึงพฤติก รรมการซือ
สิงของด้วยเช่นกันทําให้เกิดการพัฒนาวิธกี ารขายสินค้า เพือให้ทนั ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเปลียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันทัวโลกได้รบั ผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ภคทีทีเปลียนไปเช่ นกัน
รวมถึงธุรกิจการขายเสือผ้าแฟชันในประเทศไทยด้วย ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลทีไม่ให้มกี าร
ขายเสือผ้าตามท้องถนนต่าง อธิเช่น อนุ สาวรียช์ ยั สมรภูม ิ สะพานพุทธ ครองถม เป็ นต้น รับผลกระทบต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคทีถูกปรับเปลียนโดยนโยบายของประเ
ยนโดยนโยบายของประเทศและพฤติ
ทศและพฤติกรรมผู้บริโภคทีถูกปรับเปลียนโดย
เทคโนโลยี เพือการอยู่รอดของธุรกิจขายเสือแฟชัน การทีผูค้ นหันมาใช้ช่องทาง Social media เป็ นจํานวนที
มากขึนและเพิมขึนทุกปี หลักการการเลือกทําเลขายของคือทีใดทีคนสัญจรผ่านไปผ่านมาเป็ นจํานวนมาก
เป็ นทําเลทีดีทสุี ด และช่องทาง Social media เป็ นทําเลทองของธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ เป็ นแหล่งที
เข้าถึงคนได้ทวประเทศไทยและทั
ั
วโลกไม่จํากัดแค่ในบางพืนทีนัน ทําให้เป็ นทําเลทองของการขายเสือผ้า
แฟชันออนไลน์ สามารถสร้างมูลค่าต่อวันได้อย่างมหาศาลและในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีการชําระเงิ
ร นผ่านการ
ซือของออนไลน์เข้ามารองรับเพิมมากขึนรวมไปถึงขนส่งสินค้า ทําให้การขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ และกร
ซือเสือผ้าแฟชันออนไลน์เป็ นเรืองทีสะดวก ง่าย และรวดเร็วมากยิงขึนสําหรับผู้ขายและผู้ซอื ช่องทางทีนิยม
มากทีนิยมมากทีสุดสําหรับการขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ คือช่องทาง Facebook LINE และ Instagram

ดังนันการดําเนินงานธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จงึ เป็ นหนึงธุรกิจ
ในฝั นของเด็กรุ่นใหม่และใครหลายๆคนในยุคปั จจุบนั เนืองจากเป็ นการสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาล งาน
อิสระ สามารถทําการขายได้ทุกที ไม่ว่าจะเป็ นทีบ้าน บนรถ ทุ่งนา ทางด่วนหรือแม้แต่กระทังในห้องนํ า เป็ น
ความอิสระของการทํางานโดยปราศจากขอบเขตเป็ นตัวกําหนด แต่สงที
ิ จํากําหนดความอยู่รอดของธุรกิจสิง
ทีต้องคํานึงในการดําเนินงานจะต้องคํานึง 5ด้าน เพือเป็ นแนวทางการคงอยู่และเติบโตของธุรกิจคือการ
วางแผน ด้านการเงิน ว่าควรลงทุน คืนทุนเท่าไหร่ ด้านการตลาดจะดึงดูดให้ลุกค้าอย่างไร ด้านการจัดการ
องค์กร จะจัดการพนักงานในองค์อย่างไรให้พนักงานทํางานได้อย่างมีคุณภาพ ด้านการจัดกระบวนการการ
ดําเนินงานอย่างไรให้ประหยัดเวลาและรวดเร็วทีสุด รวมไปด้านกลยุทธ์ทจะมั
ี ดใจลูกค้าอย่างไรให้เป็ นลูกค้า
ประจําและเพิมลูกค้าใหม่ในทุกวัน เป็ นโจทย์ของการดําเนินธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ทจะพั
ี ฒนาธุรกิจ
และเติบโตสร้างกําไรได้อย่างยังยืน
2.วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
2. เพือศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5ปี
3. เพือศึกษาการดําเนินการธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์
4. เพือศึกษาวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเป็ นระยะเวลา 5ปี
3.วิ ธีการเก็บข้อมูล
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เพือสํารวจความต้องการของผู้บริโภคผูห้ ญิงทีซือเสือผ้าแฟชันทางช่องทาง
ออนไลน์ ว่ า มีพ ฤติก รรมการซือเสือผ้ า แบบใด มีค วามต้ อ งการซือเสือผ้ า แบบไหน และสอบถาม
ผู้ประกอบการในธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ เพือนํ ามาวางแผนการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค
1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีต้องการศึกษา คือประชากรทีทําการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารเลือกแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จํานวน 200ชุด ในกรุงเทพมหานคร

2. การสร้างเครืองมือในการวิ จยั
เครืองมือ ทีใช้ใ นการวิจ ัย ครังนี เป็ น แบบสอบถามความต้ อ งการการดํ าเนิ น ธุ ร กิจขายเสือผ้า แฟชัน
ออนไลน์ไปยังผูบ้ ริโภค โดยแบบสอบถามมี 3ส่วนดังนี
2.1.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เพือให้ทราบลักษณะทัวไปของประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชัพ และรายได้เฉลียต่อเดือน เพือนํ าข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสรีระเพือตัดสินใจนํ า
เสือผ้าแบบใดมาขายให้กบั ผูบ้ ริโภค
2.1.2 ข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาดการเลือกซือร้านเสือผ้าออนไลน์ เพือให้ทราบความต้องการของ
ผู้บริโภคทีแท้จริง ว่ าต้อ งการเสือผ้าแฟชันแบบใดทีตรงกลับความต้ อ งการของกลุ่ มตัว อย่าง เพือนํ า มา
วิเคราะห์ความต้องการขอมูลบริโภค
2.1.3 ข้อมูลด้านกระบวนการตัดสินใจการเลือกซือร้านเสือผ้าออนไลน์ เพือให้ราบการบวนการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจเลือกซือเสือผ้าแฟชันออนไลน์ มีวธิ กี ารตัดสินใจอย่างไร
2.1.4 เครืองมือทีวิจยั ครังนีมีวธิ กี าร การศึกษาจากข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการณ์โดยตรง
จํานวน
2 ท่าน (Personal interview) การสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ ประกอบไปด้วยข้อมูล 5ด้าน มี
รายละเอียดต่อไปนี
1. การจัดการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์
2. การจัดการการจัดการพฤติกรรมองค์กรในอุตสาหกรรมธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์
3. การจัดการการการตลาดในอุตสาหกรรมธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์
4. การจัดการการจัดการการดําเนินงานในอุตสาหกรรมธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์
5. การจัดการการจัดการเงินในอุตสาหกรรมธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์
1.สถานทีเก็บข้อมูล
สถานทีเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตในการซือเสือผ้าฟั นออนไลน์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคและการดําเนินธุรกิจทีธุรกิจขายเสือผ้าแฟชัน
ออนไลน์ ผูป้ ระกอบการทําอย่างไร ดังนันการเก็บข้อมูลแยกออกเป็ นสองส่วนตัวนี
2. การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม ทางผูว้ จิ ยั ได้ส่งแบบสอบถามไปยังผูบ้ ริโภคผู้หญิงทีซือเสือผ้าแฟชัน
ออนไลน์ อยู่ในบริเ วณกรุ งเทพมหานครผ่านทางช่ อ งทาง Facebook และ Email เป็ น แบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ เพือให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคได้ง่ายและสะดวกมากยิงขึน
3.เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ จํานวน 2ท่าน ทีประกอบการธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์
โดยการสัมภาษณ์ ด้ว ยตนเอง สอบถามเกียวกับการลงทุน การดําเนิ นงานทํางานกันอย่างไร มีกลยุท ธ์

เทคนิ คอะไรในการจูงใจลูก ค้า และการคัดสรรหรือจูงใจพนักงานให้ทํางานอยู่ก บั ผู้ประกอบการจูงใจด้วย
อะไร
3.การวิ เคราะห์ข้อมูล
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้วเิ คราะห์การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ทําการวิเคราะห์แยกส่วนทีมีเนือหา
เกียวกับการจัดการและพฤติกรรมองค์การ การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการดําเนินงาน
และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในหัวข้อการเก็บข้อมูล ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านส่วนประสม
การตลาดการเลือกซือร้านเสือผ้าออนไลน์ และข้อ มูล ด้านกระบวนการตัด สินใจการเลือ กซือร้านเสือผ้า
ออนไลน์ โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
4.สรุปผลการดําเนิ นงานการวิ จยั
โครงสร้างธุรกิ จที ต้องการดําเนิ นการ
4.1 การจัดการการจัดการพฤติ กรรมองค์กรในอุตสาหกรรมธุรกิจขายเสื อผ้าแฟชันออนไลน์
โครงสร้างของธุรกิ จขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ ภายใต้ แบรนด์ Street Style สถานทีตัง พญา
ไทกรุงเทพมหานคร
ผูบ้ ริหาร

แผนกจัดซือ

แผนกคลังสินค้ า

แผนกบัญชี

แผนกแอดมิน

แผนกการขนส่ง

รูปภาพที 1.3 โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของการขายเสือผ้าแฟชันไม่ว่าจะเป้ นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
จะมีส่วนประกอบขององค์กรอยูห่ ลักๆ มี 6 ส่วนดังนี คือ
ผูบ้ ริหาร
ผู้ทดูี แลผู้บริหารนอกเหนือจากจะมีบทบาทหน้าทีในการกํากับดูแลปั จจัยต่ างๆทีมีผลกระทบต่ อ
ความมันคงของกิจการหรือ ธุรกิจทีตนรับผิดชอบ ซึงอาจเกียวเนื องกับบุค ลากรในสัง กัด หรือ ระบบการ
บริหารงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนแล้ว งานทีต้องรับผิดชอบเพิมเติมคือ
1.การจัดทําโฆษณาทุกช่องทางด้วยตนเอง เนืองจากข้อมูลเป็ นคนลับไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคล
ภายในองค์กรหรือภายนอกได้

2.การ Live streaming เจ้าของร้านต้องเป็ นคน Live streaming เนืองจากลูกค้าจะติดแม่คา้ ที Live
streaming เพือป้ องกันความเสียงจากลูกน้องทีลาออก
แผนกจัดซือ
มีหน้ าทีทําการสรรหา จัดซือเสือผ้าแฟชันออนไลน์ของผู้หญิง ทีเป็ น Trend อยู่ในขณะนัน เสือผ้า
แฟชันบางครังจะต้องทําการสังซือทุกวัน Trendแฟชันเสือผ้ามาเร็วไปเร็วและก็จะวนกลับมาเป็ นTrend เดิม
อีกครังตามวงจรชีวติ จึงต้องใช่คามเชียวชาญในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการเสือผ้าแฟชัน
ในลักษณะไหน มีการจัดซ้อภายในสองส่วน
1.จัดซือสินค้าภายในประเทศ ทีรับพรีออเดอร์จากประตูนํา ต้องทําการซือสินค้าทุกวันตามคําสังซือ
จากลูกค้า
2.จัดซือสินค้าภายนอกประเทศโดยเดินทางไปประเทศจีนทีเมือ งกวางโจวและเมือ งอีอู้จะต้องมี
ความรูท้ างด้านภาษาจีน ระยะเวลาในการเดินทาง 3-4 วันเดินทางเดินละครัง
3.ทํางานตามคําสังทีรับมอบหมาย
แผนกคลังสิ นค้า
แผนกคลัง สินค้ามีหน้ าทีในการดูแลรับผิดชอบสต็อ กสินคลังหมด รวมไปถึงการแพ็คสินค้าโดยมี
รายละเอียดดังนี
1.จัดทําสต็อกสินค้า ตังรหัสให้กบั สินค้า บันทึกลงฐานข้อมูลของร้านค้าและจัดเก็บสินค้า เช็คสต็อก
2.แพ็คสินค้าตามคําสังซือของลูกค้า
3.ถ่ายรูปสินค้า เพือเป็ น Content
4.จัดเตรียมสินค้าสําหรับการ Live streaming ในแต่ละวัน
5.ทํางานตามคําสังทีรับมอบหมาย
แผนกบัญชี
เป็ นแผนกทีมีความสําคัญมากในธุรกิจ เป็ นแผนกทีเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินขององค์กรปฏิบตั ิ
ตามแผนธุรกิจทีองค์กรเป็ นคนกําหนดไว้ให้บญ
ั ชีขององค์กรมีแผนกทางการเงินทีมีประสิทธิภาพ
1.หน้าทีทํางานเกียวกับการเก็บรวบรวมรายการรายรับและรายจ่ายของธุรกิจ
2.จัดทําเป็ นรายงาน ตรวจสอบความถูกต้อง และนําเสนอกับผูบ้ ริหาร
3.ทําหน้าทีในการส่งยืนภาษี
4.ทํางานตามคําสังทีรับมอบหมาย
แผนกแอดมิ น
เป็ นแผนกทีคอยให้บริการลูกค้าทังด้านข้อมูลต่ างๆเกียวกังองค์ก ร ในด้านของสินค้า การบริการ
หรือตลอดจนการติดตามพัสดุจากขนส่งต่างๆ เป็ นแผนกทีเป็ นภาพลักษณ์อกี แผนกหนึงขององค์กรเพราะ
เป็ นคนคอยประสานงานช่วยเหลือและแก้ปัญหารมทังให้ขอ้ มูลแก่ลกู ค้า
1.หน้าทีการให้บริการข้อมูลกับลูกค้าและตอบข้อซักถามของลูกค้าตลอด 24 ชัวโมง

2.ผูท้ เปิ
ี ดบิลคําสังซือให้กบั ลูกค้า เช็คความถูกต้องของบิลูกครัง
3.ทํางานตามคําสังทีรับมอบหมาย
แผนกการขนส่ง
ดําเนินการในส่วนของการคิดต่อขนส่งต่างๆเพือให้ได้รบั ค่าขนส่งทีถูกทีสุด ในลักษณะการทํางานจะ
เป็ นแผนกเบ็ดเตร็ดในการดําเนินงานโดยรายละเอียดงานมีดงั ต่อไปนี
1.มีหน้าทีแพ็คสินค้าตามใบออเดอร์ของแอดมินและทําการจัดนําส่งไปยัง ขนส่งเอกชนหรือขอส่ง
ของรัฐบาลทีทางร้านใช้บริการ
2.ดําเนินงานในส่วนของการซืออุปกรณ์สาํ นักงานต่างๆ
3.ทํางานตามคําสังทีรับมอบหมาย
เนื องจากทางองค์กรเป็ นองค์ก รในขนาดกลางของธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ แ ละเป็ นการ
ดํา เนินงานในรูปแบบของธุรกิจ Ecommerce พนัก งานในองค์ก รจึงมีจํานวนไม่มาก เพือง่า ยต่ อ การ
ดําเนินการ จึงมีพนักงานประมาณ 5-6คน และพนักงานทุกคนสามารถทํางานแทนกันได้ทุกตําแหน่ งยกเว้น
งานทีต้องการความเชียวชาญสูง เช่น จัดซือสินค้าจากต่ างประเทศและบัญชีต้องเป็ นคนเดิมและทํางาน
ประจํา
หลักการการจูงใจหรือการสร้างขวัญกําลังใจให้กบั พนักงานภายในองค์กร
1.การรับพนักงานไม่จาํ กัดวุฒกิ ารศึกษาเพราะเชือว่าทุกสายงานทุกคนสามารถเรียนรูเ้ พิมเติมได้
2.ค่าตอบแทนในการให้พนักงาน ให้ค่าตอบแทนเป็ น รายวัน วันละ 500 บาท ทําโอทีได้เพิมอีกวัน
ละ 200 บาท ทํางานมากยิงได้มาก จูงใจด้วยค่าตอบแทนทีสูง
3.ค่าอาหารกลางวันฟรี เนืองจากทางมีนโยบายอยากให้พนักงานมีเงินเหลือเก็บ ทางร้านเชือว่าถ้า
การทีพนักงานไม่เสียรายจ่ายค่าอาหารกลางวันจะเชือว่าจะมีเงินเก็บมากยิงขึน
4.การเฉลิมฉลองวันเกิดหรือมีการกินเลียงวันเกิดของน้องๆพนักงานทุกคน
5.วัฒ นธรรมองค์ก รอยู่ ก ัน เป็ น เหมือ นครอบครัว ให้พ นัก งานรู้ส ึก ว่ า ตนเองเป็ น บุ ค คลหนึ งใน
ครอบครัวเพือลดปั ญหาการลาออก
6.การแต่งตัว แต่งตัวตามสบาย
ทังหมดนีเป็ นวิธรี การจูงใจพนักงานของธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ Street Style
ทําให้พนักงานรูส้ กึ ว่าเหมือนอยูบ่ า้ น เป็ นสมาชิกในครอบครัวคนหนึง ให้พนักงานช่วยกันทํางานเป็ นทีม
เป็ นวิธกี ารจูงใจทีใช้ได้ผลในธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์
ปัญหาทีคาดว่าจะเกิ ดขึนและวิ ธีการแก้ปัญหา
1.เนืองจากจ่ายเงินเป็ นรายวัน อาจทําให้พนักงานลาหยุดเยอะแบบไม่มกี ําหนด วิธกี ารแก้ปัญหาคือ
การให้พนักงานแต่ละคนเลือกวันหยุดในหนึงสัปดาห์กนั เอง โดยการหยุดจะต้องผัดกันหยุดห้ามหยุดวันที
ตรงกัน หรือหากใครมีธุระด่วนต้องการลากลับบ้านหรือธุระต่างๆ ต้องแจ้งเพือนพนังงานด้วยกันให้ทํางาน
ช่วยกันในช่วงทีตนเองหยุด

2.ปั ญหาการทะเลากันภายในองค์กร เป็ นปั ญหาของทุกองค์กรทีจะต้องเจอ พนักงานมีปัญหาในการ
ทํางานจากงานทีผิดพลาดของพนักงานด้วยกันเอง วิธกี ารแก้ปัญหาคือ ต้องสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงาน
ว่าทุกงานสามารถมีความผิดพลาดได้แต่เมือผิดพลาดต้องแก้ไขไม่ให้ผดิ พลาดและสร้างให้พนังงานรักกัน
รูจ้ กั ให้อภัยซึงกันและกัน ผู้บริหารหรือหัวหน้ าต้องมีใจเป้ นกลางในการสร้างรากฐานทัศคติให้แก้พนักงาน
และช่วยพนักงานแก้ไขปั ญหาไปด้วยกัน
4.2 การจัดการการจัดการการดําเนิ นงานในอุตสาหกรรมธุรกิจขายเสื อผ้าแฟชันออนไลน์
ธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ภายใต้แบรนด์ Street Style (ชือร้านและแบรนด์สนิ ค้า) สถานทีตัง พญา
ไท ดําเนินงานในรูปแบบการซือมาและขายออกไป ไม่ผลิตเองเนืองจากมีต้นทุนค่อนข้างสูงและไม่มคี วาม
เชียวชาญในการผลิต ช่องทางการขายทางร้านขายผ่านช่องทางออนไลน์ Social media ได้แก่ Facebook,
Instagram, และ Line@ และทางช่องทาง Market Places ได้แก่ Shopee และLazada โดยวิธกี ารขายจะทํา
การ Post และlive streaming โดยสถานทีตังพญาไท เป็ นออฟฟิ ตและทีเก็บสต็อกสินค้าทังหมด การทํา
ธุรกิจในรูปแบบขายของออนไลน์ จัดทําธุรกิจในขนาดกลาง ไม่เล็กและไม่ใหญ่มากแหล่งสินค้าวัตถุดบิ ทีมา
2 แห่ง ดังนี
1. ตลาดประตูนํา อยูต่ รงถนนเพชรบุร ี มีช่วงเวลาการเปิ ดสามช่วงเวลา คือตลาดเช้าหน้าตึกใบหยก
เปิ ดเวลา 5.00-9.00AM ตลาดปกติเปิ ดเวลา 8.00 AM -15.00 PM และตลาดในห้างจะเปิ ดเวลา 11.00AM –
16.00 PM มีเสือผ้าหลากหลายแนวให้เลือกสรรในราคาส่ง สัดส่วนร้อยละ20
ข้อดีคอื - มีพนั ธมิตรทีไม่ตอ้ งสต็อกสินค้า ประหยัดต้นทุนในการสต็อก
- ใกล้แหล่งทังของธุรกิจ สามารถไปเอาสินค้าใหม่ได้ทุกวัน
ข้อเสีย - ราคาแพงกว่านําเข้าจีนเอง กําไรได้น้อยกว่า
2. นําเข้าจากจีนเองโดยผ่านเว็บไซต์จนี หรือนําเข้าจากจีนทีกวางโจวหรือตลาดอีอู สัดส่วนร้อยละ80
ข้อดี - ราคาถูก
- มีช่องว่างการแข่งขันทางด้านราคาสูงกว่าเจ้าอืน
-สามารถผันตัวเป็ นผูค้ า้ ส่งได้ในอนาคต เพือสร้างรายได้และกระจายสินค้า
ข้อเสีย - ต้องสต็อกสินค้าจํานวนมาก ถึงจะคุม้ ต่อการบินไปจีนหนึงเทียวบิน
การสต็อกสินค้าแต่ละแบบต้องเลือกแบบสินค้าทีตรงกับกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดทีทางร้านวาง
ไว้เนืองจาก Street Style เป็ นรูปแบบธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันของผู้หญิงออนไลน์ทําธุรกิจในขนากลาง การ
สังซือในแต่ละแบบ ไม่ควรเกิน 50 ตัว/แบบ เพือได้ความหลากหลายและทันแฟชันของในเสือผ้าในแต่ละ
หนึงเดือนทางร้านต้องสต็อกของในและเดือน เดือนละ 12,000ตัว แบบสินค้า 240แบบ ขายแบบใหม่วนั ละ
8แบบ เพือเพิมความหลากหลายและน่ าสนใจ อาจจะนํ าสินค้าจากประตูนํามาช่วยในการขายบ้างเพือเพิม
ความหลากหลายให้กบั สินค้าของทางร้านและตอบโจทย์สวยหรูดแู พงราคาหลักร้อย
การวางผังการดําเนินงานขององค์กร Street Style มีการดําเนินงานในอุตสาหกรรมดังนี

การดําเนินงานในอุตสาหกรรมธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ภายใต้แบรนด์ Street Style ดังนี
ซือวัตถุดบิ (เสือผ้า)
จัดสต็อกสินค้า
ถ่ายรูปภาพสินค้า Content
Post หรือLive streaming
ตอบข้อซักถามของลูกค้า
รับออเดอร์ลกู ค้า

จัดออเดอร์ตามรายการสังซือ
ปิ ดถุงสินค้า
นําส่งขนส่ง
ติดตามสินค้า
รูปภาพที 4.4 กระบวนการการดําเนินงานภายในองค์การ

ขันตอนการดําเนินงาน มี 7 ขันตอนการดําเนิน เริมต้นตังแต่มกี ารซือวัตถุดบิ หรือเสือผ้าเข้าร้านเพือ
มาขาย จัดทําสต็อกสินค้า ถ่ายภาพสินค้าเพือเข้าสู่กระบวนการขายโยมีสองวิธใี นการขายผ่านทุกช่องทาง
Post หรือ live streaming ตามช่อ งทางทีธุ รกิจทํา ต่ อด้ว ยการตอบข้อซัก ถามของลูกค้า รับออเดอร์
(มีโปรแกรมให้บริการสําหรับการรับออเดอร์) จัดออเดอร์ตามคําซือ ปิ ดถุงสินคาและจัดนําส่งขนส่ง ตลอดจน
การติดตาสินค้าให้กบั ลูกค้าในกรณีสนิ ค้าสูญหายหรือการส่งสินค้าล่าช้า เป็ นผังโครงสร้างการทํางานในทุก
วัน โดยแจ้งรายละเอียดระยะเวลาทํางานโดยประมาณดังนี
1. การซือวัตถุดบิ ฝ่ ายจัดซือมีหน้าทีหาสินค้าโดยแหล่งสินค้าทีหาเข้ามานันมีสองแหล่ง
- ตลาดประตูนํา เวลาทีทําการทําการซือทุกวันจะเดิมสินค้าในส่วนของสินค้าพรีออเดอร์จาก
ประตู นําเพือเพิมความหลากหลายให้ก ับ ร้านค้า โดยระยะเลาในการดําเนิ น การจะซือช่ ว งเวลา
13.00-14.30PM ของทุกวัน
- นํ าเข้าจากจีนเองโดยผ่านเว็บไซต์จนี หรือนํ าเข้าจากจีนทีกวางโจวหรือตลาดอีอู จะ
ดําเนินการไปเดือนละครัง หนึงครังไปอยู่ประเทศจีนสีวันสามคืน เพือการเดินทางไปได้สองเมืองคือ
กวางโจวและอีอู การเดินทางของสินค้าทีจะมาถึงไทยใช้ระยะเวลา 15 วัน
2. จัดสต็อกสินค้า การจัดสต็อกสินค้าหลักจากทีนํ าสินค้าแผนกคลังสินค้าจะเป็ นคนคัดแยกสินค้า
และสินคัดเข้าทีและใส่รหัสสินค้าเพือง่ายต่อการจดจํารายการสินค้าและหาสินค้า การใส่สต็อกจะใส่ในระบบ
หลังร้าน เวลาเปิ ดบิลจะตัดสต็อกอัตโนมัติ สามารถเช็คจํานวนได้ว่าสินค้ารหัสนี มีจํานวนเท่าไหร่ ขายไป
เท่าไหร่ รายการอะไรขายดีบา้ งในแต่ระวัน ระยะเลาในการจัดสต็อก ถ้าเป็ นสินค้าจะประตูนําใช้ระยะเลาใน
การจัดสต็อกและจัดเตรียมสินค้าเพือ Liveในการใส่รหัสเข้าระบบใช่ระยะเวลา1 ชัวโมงของทุกวัน แต่ถ้าเป็ น
สินค้าจากจีนระยะเวลาในการจัดสต็อกหลังจากทีสินค้ามาถึงไทยใช้ระยะเวลา 2 วันในการจัดสต็อกเพือใช้
สต็อกสินค้านีทังเดือน
3. ในการหารูปภาพมีวธิ กี ารสองส่วน คือถ่ายภาพเอง โดยถ่ายสินค้าและนําสินค้าเข้าหุ่น วิธที สอง
ี
ถ่ายภาพและนํ าค้นหารูปภาพทีมีนางแบบจากเว็บจีน เพือง่ายสะดวกปละประหยัดต่อต้นทุนหานางแบบมา
ถ่าย ระยะเวลาการจัดทํา 1 อาทิตย์สําหรับสินค้าจีน แต่สนิ ค้าพรีออเดอร์จากประตูนํา ร้าน้าประตูนําจะมีรปู
สินค้ามาให้อยูแ่ ล้ว
4. Post หรือlive streaming สําหรับการ Post สินค้าเป็ นหน้ าทีของแอดมินทีต้องทําการ Post
รูปภาพทุกวันทุกช่องทางการขาย สําหรับการ live streaming ทําการ live streaming วันละสองครัง ตอน
เช้าและตอนเย็นของทุกวัน
5. ตอบข้อซักถามของลูกค้า เมือมีการ Post หรือLive streaming แผนกแอดมินจะมีลูกค้ามี
สอบถามข้อมูลเกียวกับสินค้าหรือการให้ขอ้ มูลด้านต่ างๆใน Live Chat ลูก ค้าต่ อคนใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 2 นาที
6. รับออเดอร์ลูกค้า เมือมีการสังซือสินค้าเข้ามาแผนกแอดมินทําหน้ าที รับออเดอร์และทําการเปิ ด
บิลหลังลูกค้าโอนเงิน ระยะเวลาต่อคนไม่เกินสองนาที

7. จัดออเดอร์ตามรายการสังซือ หลังจากเปิ ดบิลรายการสังซือจะไปหาแผนกคลังสินค้า เพือจัด
รายการตาออเดอร์ทลูี กค้าสังซือเข้าในแต่ละคนใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
8. ปิ ดถุงสินค้า ปิ ดถุงแพ็คสินค้าให้เรียบร้อย
9. นําส่งขนส่ง เมือจัดเตรียมสินค้าทีจะจดส่งเรียบร้อยนําส่งขนส่ง
10. ติดตามสินค้า เป็ นการติดตามและเช็คสถานะของพัสดุของให้ลูกค้า ในกรณีลูกค้าสอบถามมา
เท่านัน
คนทุกคนในองค์กรสามารถทําหน้ าทีแทนกันได้ในทุกตําแหน่ งยกเว้นบัญชีและแผนกจัดซือสินค้า
จากต่างประเทศ ทําให้การจัดการการดําเนินงานของแต่ละคนสามารถทดแทนกันได้ และเมือไหร่ทงานแห
ี
น้ าทีของตนเองเสร็จจะต้องมีก ารช่ ว ยเหลือ กัน ในหน้ าทีอืนๆเพือให้งานสามารถทําให้ท นั เวลาส่งของที
กําหนดของทุกวัน
คุณภาพทีองค์กรต้องรักษาคุณภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. การใช้คาํ หรือบทสนทนากับลูกค้าต้องสุภาพ ให้เกียติรลูกค้า
2. การPost ภาพสินค้าหรือ Live Streaming จะต้องสร้างความโดดเด่นหรือแตกต่างเพือให้ลูกค้า
จดจํา
3. การบริหารเวลาเป็ นเรืองทีสําคัญในการดําเนินงาน ยิงสามารถตอบลูกค้าได้เร็วมากเท่าไหร่จะยิง
ขายได้ดมี ากเท่านัน เนืองจากการซือเสือผ้าแฟชันเป็ นเพียงการตัดสินใจชัวขณะของลูกค้า หากยิงตอบเร็วก็
ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซือเร็ว ทําให้พลาดโอกาสในการขายน้ อยมาก หากตอบช้าจะทําให้พรากโอกาในการ
ขายลูกค้าตัดสินใจไปซือร้านอืนทันทีภายใต้สภาวะการแข่งขันทีสูง
4. การจัดส่งสินค้าต้องรวดเร็วทันใจ การส่งสินค้าเร็วทําให้ลูกค้าเชือมันและกลับมาซือซําได้มากกว่า
การส่งสินค้าล้าช้า จะต้องทําการเลือกขนส่งทีส่งของเร็ว ราคาถูก
5) คุณภาพสินค้า ก่ อนทีจําทําการซือสินค้าเข้าร้านควรตรวจสอบคุณภาพเนือผ้าให้ดเี พือจัดมอบ
สินค้าทีมีคุณภาพให้กบั ลูกค้ารวมถึงการป้ องกันสินค้าโดยใช้วสั ดุในการแพ็คสินค้าเป็ นแบบกล่องกระดาษ
แข็งกับถุงพลาสติก ป้ องกันสินค้าเสียหายได้ด ี
4.3 การจัดการการจัดการเงินในอุตสาหกรรมธุรกิ จขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์
ขนาดธุรกิจทีทางร้านวางโครงสร้างเป็ นระดับธุรกิจในขนาดกลางเป็ นธุ รกิ จทีมีเจ้าของพนักงาน 5-6 คน
โดยงบประมาณการลงทุ น 1,300,000 บาท แหล่ งเงิ นทุน เป็ นแหล่ งเงิ นทุ นของตัวเอง โดยมี รายละเอีย ด
ดังต่อไปนี
3 ช่องทางหลัก Facebook, Line, Instagram และMarket Places จากโครงสร้างทางการเงิ นของธุ รกิ จ
ขนาดเล็กแต่ละช่องทางการขายมีโครงสร้างทางการเงินมีดงั นี

รายการการลงทุนของธุรกิจเสื อผ้าแฟชั นออนไลน์
ลําดับ
รายการการลงทุน
งบประมาณ
1
เครื องคอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือ
60,000บาท
2
Stock สิ นค้า
800,000บาท/เดือน
3
ค่าการเดินทางไปซื อเสื อผ้าทีประเทศจีน
20,000บาท/เดือน
4
ค่าอินเตอร์ เน็ตรายเดือน
1,000บาท/เดือน
5
Banking (ธนาคาร)
2,500 บาท
6
ค่าการทําการตลาดหรื อการโฆษณา
50,000บาท/เดือน
7
ค่าพนักงาน
90,000-120,000บาท/เดือน
8
ค่าอาหารกลางวันพนักงาน
9,000 บาท/เดือน
9
แพ็คเกจรายเดือนLine@
1,000 บาท
10
Office (ค่านํา,ค่าไฟ)
10,000 บาท/เดือน
11
ค่าขนส่ งพัสดุ (20บาท/ชิน)
180,000บาท/เดือน
12
อุปกรณ์สํานักงาน
3,000บาท/เดือน
รวม
1,256,500 บาท
ตาราง 4.4.1 โครงสร้างทางการเงินของธุรกิจขนาดกลาง
การทําธุ รกิจขายเสื อผ้าแฟชันออนไลน์ขนาดเล็ก มีสิงประกอบหลักๆ 12 อย่าง ดังทีกล่าวไปข้างต้น
สิ งจําเป็ น
1) คอมพิวเตอร์ หรื อมือถือต้องหลายเครื องเพือรองรับการตอบข้อความของลู กค้า เงิ นลงทุนสู งขึน 4
เครื อง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื อง และเครื องปริ นเตอร์ 1 เครื อง
2) การสต็อกสิ นค้าสู งขึนเพือรองรับการซื อสิ นค้าจากลูกค้าในแต่ละวัน 12,000 ตัว ราคาสิ นค้าทีสต็อก
ต่อตัวราคา 50 บาท ราคา 600,000 บาท เงิน 200,000 เป็ นเงินทีซื อสิ นค้าจากประตูนาลั
ํ กษณะการซื อเป็ นการนํา
รู ปมาขายก่อนเมือมีรายการสังซือจึงทําการซื อ
3) ค่าการเดินทางไปซื อเสื อผ้าทีประเทศจีน เป็ นค่าเดือนทางตัวเครื องบิน ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายใน
การใช้ชีวติ อยูท่ ีประเทศจันระยะเวลาสามคืนสี วัน 20,000บาท/เดือน เนืองจากบินจีนทุกเดือน
4) ค่าอินเตอร์ เน็ตรายเดือน เนื องจากลูกค้าเยอะขึนต้องใช้ความเร็ วอินเตอร์ เน็ตทีเร็ วขึนเพือรองรับการ
ตอบข้อความสําหรับลูกค้า
5) Banking (ธนาคาร) การเปิ ดธนาคารเริ มต้นทีเงินฝาก 500 บาทเงิ นฝากทีหายไปไม่ได้หายไปไหนแต่
กลายเป็ นเงินเก็บอยูใ่ นบัญชีธนาคาร สามารถถอนออกมาเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อเก็บไว้เป็ น เปิ ดธนาคาร 5แห่ง ได้แก่

ธนาคารกสิ กรไทย, ธนาคารไทยพาณิ ชย์, ธนาคารกรุ งไทย, ธนาคารกรุ งเทพ, และ การชําระแบบ Paypal รายจ่าย
ทังหมด 2,500 บาท
6) ค่าการทําการตลาดหรื อการโฆษณา อาจจะเป็ นการโฆษณาหรื อ Activityเช่น กิ จกรรมแจกของ
สําหรับคนแชร์ post เล่นเกมต่างๆ ค่า Display ในช่ องทาง Market Places เป็ นต้น เพือเสนอข้อมูลข่าวสาร จัดทํา
โปรโมทสิ นค้า และกระตุน้ ยอดขาย ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 50,000บาท/เดือน ในทุกช่องทาง
7) เมือยอดขายเพิมมากขึน ตัวช่วยหรื อพนักงานจําเป็ นต้องมีเพือรองรับการตอบลูกค้าและการจัดสิ นค้า
สามารถจ้างเป็ นรายวัน เฉลียในการจ้างต่อคนคน 15,000-17,000บาท/คน ใช้คนโดยประมาณ 5-6 คน
8) ค่าอาหารกลางวันพนักงาน คนละ 50 บาท/วัน
9) แพ็คเกจรายเดือนLine@ เป็ นค่าแพ็กเก็จในการใช้บริ การเพือส่ งข้อมูลโดยตรงไปถึงลูกค้าได้เพิมมาก
ยิงขึน
10) Office (ค่านํา, ค่าไฟ) เนื องจากว่าบ้านทีใช้เป็ นสถานทีตังของสํานักงานเป็ นบ้านของเจ้าของธุ รกิจ
ทําให้ไม่ตอ้ งจ่ายค่าเช่ าหรื อค่าพืนทีในการดําเนิ นธุ รกิ จ สิ งทีต้องจ่ายเป็ นค่าใช้สาธารณู ปโภคได้แก่ ค่านําค่าไป
ตกเดือนละ 10,000บาท
11) ค่าขนส่ ง ในปั จจุบนั ค่าใช้บริ การขนส่ งทีใช้บริ การ ส่ งด่วนอยูท่ ี 20 บาท/ออเดอร์ 200-300ออเดอร์
ต่อเดือน ค่าขนส่ อยูท่ ีประมาณ 180,000บาทต่อเดือน
12) อุปกรณ์สาํ นักงาน อธิ เช่น ปากกา กระดาษ เป็ นต้น
เงินทุนในการหมุนเวียนการซื อสิ นค้า Stock อยูท่ ี 800,000บาทต่อเดือน อัตราการการส่ งสิ นค้าต่อเดือน
อยูท่ ี 6,000-9,000 ออเดอร์ /เดือน ทําให้มีรายได้จากการขายประมาณ 2,800,000 บาทต่อเดือน ซึ งเจ้าของกิ จการ
มีตน้ ทุนในการเช่าพืนที Office ต้นทุนค่าเช่าพืนที, ค่าพนักงาน, ค่านํา, ค่าไฟ ประมาณ 130,000บาท
รายได้จากการขายประมาณ 2,800,000 บาทต่อเดือน
อัตรากําไรส่วนเกิน
= (รายได้ – ต้นทุนรวมต่อเดือน) / รายได้
= (2,800,000-1,256,500) /2,800,000
= 0.55
= 55.125
ธุรกิจขนาดกลางมีรายรับต่อเดือนสุทธิ =ยอดขายต่อเดือน – ต้นทุนต่อเดือน
= 2,800,000-1,256,500
= 1,543,500 บาท
ปริมาณการขาย ณ จุดคุม้ ทุนอยูท่ ี
= ต้นทุนคงที / (ราคาขายต่อหน่ วย-ต้นทุนผันแปร)
= 942,500/200-50
= 6,283ตัว/เดือน

กิจการจะต้องขายไม่ตํากว่า 6,283ตัว/เดือน จึงไม่ขาดทุน
จุดคุม้ ทุน
= 6,283x200
= 1,256,666 บาท
ระยะเวลาคืนทุน
= เงินลงทุน /ผลตอบแทนการลงทุน
= 1,256,500/2,800,000
= 0.448
= 13 วันคืนทุน

4.4การจัดการการการตลาดในอุตสาหกรรมธุรกิจขายเสื อผ้าแฟชันออนไลน์
Marketing Plan
Brand name : StreetStyle (ตัวย่อ: SS) ความหมายเป็ นเสือผ้าหรือแนวการแต่งตัวทีเกิดขึนตามท้องถนน
ซึงมีทุกแนวทุกTrend ของแฟชันการแต่งตัวของสาวๆเป็ นร้านค้าออนไลน์ศูนย์รวมแฟชัน
SWOT Analysis
Strengths (S) จุดแข็ง
- ช่องทางขายสามารถเข้าถึงคนได้ทวโลก
ั
ซึงหมายถึงการขายทีไม่จาํ กัดแค่สถานที
- ประหยัดต้นทุนในการเช่าหน้าร้าน
- ต้นทุนในการบริหารสต็อกสินค้าแฟชันตํา เนืองจากมี Connection ผูค้ า้ ส่งสามารถนํารูปเสือผ้า
มาลง ขายก่อนได้เมือมี Orderจึงไปซือสินค้า
- ต้นทุนในสินค้าตํา เนืองจากนํ าเข้าจากจีนเองโดยไม่ผ่านคนกลาง
- มีความเชียวชาญในการขายสินค้าออนไลน์มายาวนาน 8 ปี
Weaknesses (W) จุดอ่อน
- เป็ นร้านค้าร้านใหม่ไม่มคี นรูจ้ กั
- ไม่มฐี านลูกค้าเก่าต้องใช้เวลา เงิน ในการสร้างฐานลูกค้าใหม่
- ต้นทุนในการโฆษณาเพือให้คนเห็นเป็ นจํานวนมากๆในแต่ละช่องทางขายออนไลน์ราคาสูง
Opportunities (O) โอกาส
- พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลียนไปจากเดิมจากเดิมซือสินค้าตามตลาดขายของตามห้างสรรพสินค้า แต่
ปั จจุบนั หันมาซือของทาออนไลน์
- มีเทคโนโลยีในการติดตามสินค้าเกิดขึนทําให้ผบู้ ริโภคซือสินค้าได้ตดิ ตามสินค้าจากขนส่งง่ายขึน
และ ยังสร้างความมันใจให้กบั ผูบ้ ริโภควาซือสินค้าร้านนีได้รบั สินค้าจริงๆ
- มาตรการของภาครัฐยังไม่มกี ารเรียกเก็บภาษีจากการขายสินค้าออนไลน์
- มูลค่าตลาดมีมลู ค่ามหาศาล
- มีบริษทั ขนส่งทีเกิดขึนมากมายเกิดการแข่งขันกันขึนทําให้ตน้ ทุนในการจัดส่งสินค้าตําลง

Threats (T) อุปสรรค
- มีจาํ นวนคู่แข่งทีทําธุรกิจแบบเดียวกันมีจาํ นวนมาก
- ผูบ้ โิ ภคมีทางเลือกมากในการเลือกซือสินค้า
3. STP
Segmentation: เสือผ้าแฟชันออนไลน์
Targeting: เพศหญิง อายุตงแต่
ั 20-35 ปี
Positioning: เสือผ้าแฟชันราคาหลักร้อย
4.Marketing Mix
Product
- สินค้าแฟชันนําเข้าจากจีนและสินค้าแฟชันจากประตูนําเพือเพิมความหลากหลายให้กบั ผลิตภัณฑ์
- เสือผ้าเป็ นแฟชันทุกแบบทีนิยมในขณะนัน
- เสือผ้าเน้นเป็ นฟรีไซส์ จะเน้นไซส์ M-L เป็ นหลัก
Price
- ราคาเสือผ้าเริมต้นที 100-300บาท ราคาหลักร้อย
- ราคาค่าขนส่งด่วน 50บาท
Place
- ช่องทางการขายทาง Social Media ได้แก่ Facebook ,Line@ และ Instagram แต่จะให้ความสําคัญ
แก่การขายใน Facebook เนืองจากเป็ นชองทางทีนิยมสําหรับกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง
- ช่องทางการขายผ่า Market Places คือ Shopee และ Lazada
- ช่องทางทีเปิ ดให้ลกู ค้าโอนเงินสําหรับการชําระเงินได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,
ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ และ Paypal
- ขนส่งทีใช้บริการส่งพัสดุสนิ ค้าให้กบั ลูกค้าได้แก่ Kerry express, ไปรษณียไ์ ทย และ Flash
Express
Promotion
- การโฆษณาบนช่องทาง Facebook และ Instagram โดยแยกการยิงโฆษณาออกเป็ นภูมภิ าคเพือ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้งา่ ยขึนโดยกําหนดพืนทีแค่ประเทศไทยเท่านันในทุกช่องทางเพือสร้างการ
รับรู้ และกระตุน้ ปั ญหาทีต้องได้รบั การแก้ไขด้านแฟชัน พร้อมทังกระตุน้ ให้เกิดการซือตลอดจนการ
ซือซําและภักดีต่อแบรนด์
- การส่งเสริมการขาย : การลด,แจก,แถม,เล่นเกมชิงรางวัลพร้อมทังจัดโปรโมชันนาทีทองจัดส่งฟรี
ทุกช่องทางการขายและบริการเสริมเก็บเงินปลายทางสําหรับช่องทาง Market Places

- การประชาสัมพันธ์บนช่องทางออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ขายสารใหม่ผ่านทุกชองทาง
- การตลาดทางตรง บนช่องทางออนไลน์
Package
- วัสดุทใช้
ี ในการบรรจุภณ
ั ฑ์เพือใช้ในการขนส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าใช้เป็ นวัสดุ กล่องกับถุงพลาสติก
เพือป้ อกันสินค้าเสียหายจากการขนส่ง
Service
- ในพนักงานเป็ นคนให้บริการกับลูกค้าโดยควบคู่กบั ระบบบอทในการตอบข้อมูลลูกค้าร้อยละ10
4.5การจัดการการจัดการเชิ งกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมธุรกิ จขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์
กาวางกลยุทธ์ทใช้
ี เพือให้เกิดเป็ นกระแสและภาพลักษณ์รวมไปถึงการสร้างยอดขายในปั จจุบนั ของ
ร้านค้าออนไลน์ มีหลายรูปแบบมากมายแต่เพือให้ธุรกิจเติบโดตอย่างมันคงถาวร จึงจ้องวางกลยุทธ์ให้มี
ความครอบคลุมและหลายหลาย ให้เหมาะสมกับธุรกิจ มีกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี
1.Differentiation Strategies กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างให้กบั ภาพลักษณ์ของร้านค้า ทาง
ร้านเป็ นร้านขายสินค้าออนไลน์ ขายในรูปแบบของการ Post รูปภาพและ Liveสดในการขาย สิงทีจะทําให้
แตกต่างคือการใส่ความเป็ น Life Style ลงไปในรูปภาพและ Live สด ให้มคี วามแตกต่าง โดดเด่น และเพิม
ลูกเล่นของ Content โดยสร้างตัวตนผ่าน Vlog คือ มาจากคําว่า Video ผสมกับ Log (ออกเสียงว่า วล็อก
หรือ วีล ็อ ก) โดยจะเป็ น การบัน ทึก วิดีโ อเกียวกับ ไลฟ์ สไตล์ ความชอบ กิ จ กรรมต่ า งๆรวมไปถึ ง วิถี
ชีวติ ประจําวัน(favforward,2019,1) ให้ลูกเพจหรือคนทีซือของได้ตดิ ตามเพือโดนเด่นด้วยตัวตน วิถกี ารใช้
ชีวติ ให้มคี วามเป็ น Reality จนเกิดเป็ นฐานแฟนคลับ ติตามผลงาน ซือของและภักดีต่อแม่คา้ หรือร้านค้า
2.Cost Focus Strategic การทําให้ตน้ ทุนตําโดยการ เจาะจงกลุ่มผู้บริโภคมากยิงขึน โดยการเลือก
หรือSegment ให้กลุ่มลูกค้ามีความ Niche Market อธิเช่นการเลือกขายเสือผ้าแฟชันเลือกว่าเป็ นแฟชันแนว
ใด เจากลุ่มให้เล็ก เพือเพิมมาตรฐานในการขายสินค้าให้เข้ากับกลุ่มเป้ าหมาย ลดต้นทุนการสต็อ กสินค้า
หลายๆแนวหลายๆแบบและหลายๆไซส์
3.Price Strategies จากสินค้าทีเราได้นําเข้าจากจีนโดยไม่ผ่านคนกลางจากประตูนําทําให้ต้นทุนสิน
คีนําเข้ามามีราคาตํา มีกําลังในการต่อสูก้ บั คู่แข่งขันในด้านราคามากยิงขึน ขายสินค้าในราคาหลักร้อยกําไร
ได้น้อยแต่เน้นปริมาณมากยิงขึน เพือเป็ นแนวทางสู่การเป็ นผูค้ า้ ส่งออนไลน์ทใหญ่
ี ทสุี ดในอีกห้าปี ขา้ งหน้า
4.Backward Integration การขยายธุรกิจโดยการถอยหลัง คือการเข้าไปขยายธุรกิจทีมีความ
เกียวข้อ งกับธุรกิจทีทําอยู่ ในปั จจุบนั เราเป็ นผู้ค้าปลีก โดยนํ าเข้าสิน ค้าจีน ขายปลีก ให้ก ับผู้บริโภค ใน
อนาคตทางรานมีกลยุทธ์ทจะขยายกิ
ี
จการไปเป็ นผู้ขายสินค้านํ าเข้าในราคาส่งให้กบั รานค้าออนไลน์แ ละ
ร้านค้าออฟไลน์เพือการเติบโตในธุรกิจในอนาคต

5.สรุปผลการศึกษา
5.1จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุปผลได้ดงั นี
จากการศึกษาลักษณะของกลุ่มตัวอย่างประชากรศาสตร์ทเป็
ี นกลุ่มนัก Shopping Online จากกลุ่ม
ตัวอย่างทังสิน 200 คน ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุ 15-25 ปี รองลงมา26-35ปี มีนําหนัก 51-60
กิโลกรัม ส่วนสูง151-160เซนติเมตร อยู่ในสถานะภาพโสด มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริญญาตรี
และทํางานเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือนอยู่ท ี 10,001-30,000 บาท รองลงมาคือระดับรายได้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
5.2จากการศึกษาความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการสินค้าเสือผ้าแฟชันดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี
1) ด้านผลิต ภัณ ฑ์ (Product) ผู้บริโภคซือเสือผ้า แฟชันออนไลน์ ในหนึ งเดือนมีความต้อ งการซือ
0-5 ครัง ต่ อเดือน เสือผ้าแฟชันส่วนใหญ่ทซืี อจะไม่นิยมซือของแบรนด์เนม เสือผ้าทีเลือกสวมใส่ส่วนใหญ่
เป็ น Size M และอันดับรองลงมาคือ Size Lเสือผ้าแฟชันทีเลือ กซือเป็ นเสือผ้าแฟชันทัวไปในขณะนัน
รองลงมาคือเสือผ้าแฟชันเรียบหรูดูแพง
2) ด้านราคา (Price) ราคาสินค้าต่อการซือสินค้าหนึงตัวอยูท่ ราคาตั
ี
วละ 100-500 บาท
3) ด้านช่องทาง (Place) โดยส่วนใหญ่นิยมซือเสือผ้าแฟชันออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media คือ
Facebook รองลงมาคือ Line ธนาคารทีใช้ในการชําระค่าสินค้าและบริการส่วนใหญ่ชําระผ่านธนาคารกสิกร
ไทย รองลงมาคือธนาคารไทยพานิช ขนส่งทีต้องการใช้บริก ารให้จดั ส่งสินค้าคือขนส่งKerry Express
รองลงมาคือไปรษณีย์ โดยมีอตั ราค่าบริการขนส่งต่อครัง ครังละ50 บาท รองลงมาคือ40 บาท
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดทีจงใจลูกค้ามาทีสุดสําหรับร้านค้า
ออนไลน์ทใช้
ี ดงึ ดูดลูกค้าให้ตดั สินใจซือทันทีคอื ฟรีค่าบริการขนส่ง รองลงมาคือมีบริการเก็บเงินปลายทาง
5) ด้านการบริการ (Services) ระบบให้บริการทีต้องการใช้คอื คนให้บริการมากกว่าระบบให้บริการ
6) ด้า นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ (Package) การบรรจุภ ัณ ฑ์ท ีป้ อ งการใช้ม ากทีสุ ด เป็ น แบบกล่ อ งสิน ค้า เพือ
ป้ องกันความเสียหายในระหว่างการขนส่ง
5.3จากการศึกษาความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านกระบวนการตัดสินใจซือ มีกระบวนการ
ตัดสินใจซือดังรายละเอียดดังต่อไปนี
1) ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสวงหน้ า
ข้อมูลเสือผ้าแฟชันผ่านหน้าTimeline ของ Social Mediaทังหมด รองลงมาคือGoogle
2) ด้านการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ
เลือกร้านค้านันพิจารณาจากแม่คา้ และเหตุผลในการเลือกซือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เนืองจากสะดวก
และไม่มเี วลาไปเลือกซือนอกสถานที
3) ด้านการตัดสินใจซือ (Decision Marking) ในการตัดสินใจซือเสือผ้าจะพิจารณาจากเสือผ้าทีโดน
ใจและร้านค้ามีความน่ าเชือถือ

4) ด้านการพฤติกรรมหลังการซือ (Post Purchase Behavior) ผู้บริโภคจะเลือกร้านค้าทีมีเสือผ้า
และแบบสินค้าทีตรงกับ Lifestyle ของตนเองและสอดคล้องกับความต้องการสินค้าเสือผ้าแฟชันในขณะนัน
ในช่องทางการตัดสินใจซือจะตัดสินซือผ่านช่องทาง Social Media และ Market Place อธิเช่น Shopee และ
Lazada หรือช่องทางทีค้นหาสินค้านันง่ายและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
5.4สรุปตามวัตถุประสงค์ ในสีด้านจะทําอย่างไร
1.เพือศึกษาความต้องการและพฤติก รรมของตลาด จากการศึกษาความต้อ งการและพฤติกรรม
ตลาดของผู้บริโภคออนไลน์ นัน เนืองจากมีค วามสะดวกต่ อ การเลือ กซือสามารถเลือกซือผ่ านมือถือหรือ
คอมพิวเตอร์ได้เลย เนืองจากกรทําแบบสอบถามพบว่าผูห้ ญิงในยุคปั จจุบนั ไม่ค่อยมีเวลาในการออกไปซือ
เสือผ้านอกสถานทีเลือกนิยมเลือกทีจะซือผ่านช่องทางออนไลน์ โยส่วนใหญ่เลือกซือจากหน้ าTimelineของ
Social Media และทีสําคัญในการเลือกซือต้องเป็ นสินค้าแฟชันทีเป็ นทีสนใจในขณะนัน มีความหลากหลาย
ราคาจับต้องได้ ในส่วนของร้านค้าต้องมีความน่ าเชือถือ มีการรีววิ สินค้าจากลูกค้าท่านอืนเพือให้เกิดความ
เชือมันในมันใจในการตัดสินใจซือว่าซือสินค้าและได้สินค้าจริงๆ โดยจะวิเคราะห์แ ละตัดสินใจเลือกจาก
ความชอบของตนเองเป็ นหลัก
2.เพือศึกษายอดขายและแนวโน้ มยอดขาย 5ปี จากว่าการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ มคี วามเติบโต
อย่างต่อเนือง จากสถิตพิ บว่าผูค้ นยุคปั จจุบนั มีการใช้โทรศัพท์มอื ถือเฉลียต่อวัน 10 ชัวโมง 5นาทีต่อวัน คือ
Gen Z และ Gen Y ตามด้วย Gen X และ Baby Boomer และการใช้ Social media มากกว่า 50
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ทําให้เห็นถึงการใช้ชวี ติ ในโลกออนไลน์มากยิงขึน ส่งผลให้มแี นวโน้มการเติบโดในการซือ
ของออนไลน์ เพิมขึน สร้างมูล ค่ามหาศาลและแนวทางการเติบโตขยายธุร กิจขยายรูปแบบ Backward
Integration หากมีการเติบโตขึนอย่างต่อเนืองทําให้มคี วามต้องการในการซือเสือผ้าออนไลน์เป็ นจํานวนมาก
ความต้องการขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์แบบค้าปลีกก็มคี วามต้องการเป็ นจํานวนมากเช่นกัน ในอนาคตอีก
ห้าปี ข้างหน้ า ธุรกิจต้อ งเติบโตและสามารถขายสินค้าออนไลน์ ในการค้าปลีกและค้าส่ง เป็ นผู้นําทางด้าน
แฟชันในโลกออนไลน์ ในราคาหลักร้อย ทางร้านจะนํ าความผสมผสานระหว่างการตลาดกับการขายของ
รวมถึงการสร้าง Life Style ข้ามามีส่วนร่วมในการขายของมากยิงขึน เพือการเติบโตและการเป็ นผู้นํา
ทางด้านเสือผ้าแฟชันออนไลน์
3.เพือศึกษาการดําเนินการธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ ในกระบวนการการดําเนินงานธุรกิจใน
อีกห้าปี ขา้ งหน้าจะต้องมีการดําเนินงานการขายในรูปแบบใหม่ เพิมเติบจากTools ในปั จจุบนั ทีมีอยู่ ทางร้าน
มีก ารดํ า เนิ น งานทียืน หยุ่ น และสามารถปรับ ตัว ได้ต ลอดเวลาเนื องจากเป็ น ธุ รกิจ ออนไลน์ ทต้ี อ งพึงพา
เทคโนโลยีในอนาคตรวมถึงระบบในการดําเนินงานทีต้องอาศัยความก้าวไกลและทันสมัยเพือตอบพฤติกรรม
ทีเปลียนแปลงขอผูบ้ ริโภค
4.เพือศึกษาวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเป็ นระยะเวลา 5ปี ในระยะเวลา 5 ปี ขา้ งหน้า
กลยุทธ์ทธุี รกิจต้องใช้ในการดําเนินงานและความอยู่รอดคือ การใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์

สร้างความผูกผันในตราสินค้า ให้ลูกค้าจดจําแบรนด์จดจําร้านค้า และสร้างกลยุทธ์สร้างความอํานวยความ
สะดวกสบายให้กบั ลูกค้าเพิมมากยิงขึน เพือง่ายต่อการซือสินค้าและตัดสินใจซือสินค้าแฟชันอย่างรวดเร็ว
5.5ข้อวิจารณ์
ในปั จจุบนั เราอยู่ในยุคที Digital มีความสําคัญมากในการดํารงชีวติ Digital เป็ นเสมือนปั จจัยสี ทํา
ให้การดํารงชีวติ ในรูปแบบเดิมๆได้เปลียนแปลงไป หรือแม้แต่กระทังธุรกิจต่างๆ การขายเสือผ้าแฟชันก็เป็ น
อีกหนึงธุรกิจทีได้รบั ผลกระทบต่อปั จจัยการเปลียนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงนโยบาย
ของรัฐบาลทีห้ามขายบนทางเท้า เพือความสะอาดและเป็ นระเบียบของประเทศ จากเดิมขายตลาดนัด ตลาด
กลางคืน (ทางเท้า) หรือแม้แต่แบรนด์ในห้างสรรพสินค้า ได้ปรับเปลียนมาเป็ นรูปแบบขยายช่องทางการ
ขายออนไลน์มากยิงขึน มีการขายในรูปแบบ Real Time สะดวก รวดเร็ว ทันใจ และสามารถตอบรับกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเปลียนแปลงไปได้เป็ นอย่างดี เป็ นธุรกิจทีเหมาะกับคนรุ่นใหม่สามารถประสานระหว่าง
โลกออนไลน์กบั โลกออฟไลน์เข้ากันได้อย่างลงตัว สร้างกําไรและรายได้อย่างมหาศาลในยุดปั จจุบนั
จากการสํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคในปั จจุบนั ได้มกี ารเปลียนแปลงพฤติกรรมการซือสินค้าจากเดิม
ซือสินค้าในรูปแบบออฟไลน์ มีความต้องการซือในรูปแบบออนไลน์เพิมขึนและตัวเลขอัตราการซือสินค้าหรือ
เสือผ้าแฟชันมีเ พิมขึนทุกปี ในอีกห้าปี ขา้ งหน้ าจะมีการซือผ่านช่องทางออนไลน์ จํานวนเพิมขึนแบบทวีคูณ
ทําให้เป็ นโอกาสอันดีสําหรับ นักลงทุนรุ่นใหม่ทต้ี องการขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์ โดยอายุส่ วนใหญ่ใน
ปั จ จุบ ัน ทีนิ ย มซือเสือผ้า ออนไลน์ อ ยู่ท ีอายุ 15-25ปี มีส ัด ส่ ว น นํ าหนั ก 51-60กิโ ลกรัม ส่ ว นสู ง 151-160
เซนติเมตร ส่ว นใหญ่ ส วมใส่ M-L ซึงแสดงให้เห็นเป็ นผู้หญิงวัย รุ่ นชอบการแต่ ง ตัวมีส ถานะภาพโสด มี
การศึกษาจนปริญญาตรีแ ละส่วนใหญ่ นิยมทํางานเป็ นพนังงานบริษทั เอกชน จะนิยมซือเสือผ้าแฟชันโดย
ผ่า นช่อ งทางออนไลน์ เ พิมมากขึนเนืองจากไม่ส ะดวกเดิน ซือในช่อ งทางออฟไลน์ แ ละสะดวกกับการซือ
ออนไลน์ มากกว่า สิงทีทําให้ตดั สินใจเลือกซือคือร้านค้ามีค ามน่ าเชือถือ สินค้าหลากหลายโดนใจ ค้นหา
ข้อมูลได้งา่ ย เป็ นปั จจัยประกอบในการตัดสินใจเลือกซือ
สิงทีสําคัญทีสุดของการทําการตลาดบนโลกออนไลน์ ต้องตามเทนด์ให้ทนั ผู้บริโภค ความต้องการ
ของผู้บริโ ภคคือ สิงสํ าคัญ ในการดํ าเนิ นธุ รกิจเมือมีค วามความต้อ งการทางร้านค้าต้อ งตอบโจทย์ค วาม
ต้องการให้กบั ผู้บริโภค การยิงทําให้รา้ นค้ามีกระแสมากเท่าไหร่กย็ งทํ
ิ าให้มลี ูกค้าในการซือสินค้าเพิมมาก
ขึนเท่านัน ต้องปรับตัวให้ยดื หยุน่ ต่อการดําเนินงานกับลูกค้าและภายในองค์กรอยูเ่ สมอเพือความอยู่รอดและ
สร้างการเติบโตในอนาคต
5.6ข้อเสนอแนะ
1.จากการศึก ษาความต้องการของผู้บริโภคในธุ รกิจต้อ งการร้า นค้าออนไลน์ ทมีี ความน่ า เชือถือ
เสือผ้าแฟชันทีนํามาขายต้องมีความหลายหลาย เสือผ้าโดนใจ การบริการให้ทให้
ี บริการต้องมีความสุภาพให้
เกียรติ และดําเนินงานโดยคนและระบบควบคู่กนั ไป ทีสําคัญในการดําเนินงาน และในอนาคตจะมีผคู้ นทีหัน

มาซือของออนไลน์เป็ นจํานวนมาก ดังนัน ดังนันการดําเนินงานเพือวางแผนในการดําเนินการจะต้องศึกษา
ความต้องการของผูบ้ ริโภคและออกแบบร้านค้าให้มคี วามเป็ นตัวเองตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้
2.จากการทํา แบบวิจยั ในครังต่ อ ไปการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการเป็ น เรืองทียากมาก เนื องการ
ประกอบธุรกิจประเภทร้านค้าออนไลน์ เป็ นความลับสําหรับร้านค้าเป้ นอย่างมากจึงไม่นิยมเปิ ดเผยหรือให้
ผูใ้ ดมาสัมภาษณ์ กาสอบถามคนรูจ้ กั หรือคนทีดําเนินงานธุรกิจออนไลน์จะเป็ นเรืองทีสามารถทําได้ง่ายกว่า
การสอบถามคนผูป้ ระกอบการณ์ทเป็
ี นทีนิยมในขณะนัน
3.การวางแผนกลยุทธ์หรือการตลาดต้องศึกษาจากการสังเกตจากการทําการตลาดออนไลน์ ของ
ผูป้ ระกอบการจริงและหาความรูไ้ ด้จากอินเตอร์เน็ตหรือ Youtube เพือใช้ประกอบการในการวางแผนในการ
ดําเนินงานสําหรับผูท้ ไม่
ี มปี ระสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจออนไลน์

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการค้นคว้าอิสระเล่มนีสําเร็จได้ดว้ ยบุคคลหลายฝ่ าย ผูศ้ กึ ษาจึงเขียนกิตติกรรมประกาศเพือ
แสดงคําขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจ
ในลําดับแรก ผู้ศ ึก ษาต้ อ งขอกราบขอบพระคุณ คุณ แม่ จิด าภา รัต นภูรสิ กุล ผู้ท ีคอยสนั บสนุ น
ทุนการศึกษาในทุกๆ เรือง คอยผักดันในการศึกษาและวิธกี ารดําเนินชีวติ ในแบบของตัวลูกเองโดยไม่ขาด
ตกบกพร่อง วันนีลูกได้สําเร็จการศึกษาในแบบทีคุณแม่คาดหวังแล้ว ต่ อจากนีเป็ นการนํ าความรูท้ คุี ณแม่
สนับสนุ นมาตลอดเพือใช้ในการประกอบวิชาชีพและดําเนินตามความฝั นของลูก เพือตอบแทนพระคุณแม่
และดูแลคุณแม่ต่อไป
ขอกราบขอบพระคุ ณ พีชายทังสองและพีสะใภ้ท ังสอง ทีคอยสนั บ สนุ น ในด้ า นทุ น การศึก ษา
ประคับประคองให้ผศู้ กึ ษาได้เรียนหนังสือตามความฝัน ตลอดจนทุนในการดําเนินการเพือเดินทางตามความ
ฝั นของตนเอง และหลานสาวทังสามคนทีคอยเป็ นกําลังใจให้ผศู้ กึ ษาในการเรียน
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนเจริญ อาจารย์ทปรึ
ี กษาและประธานโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับ CEOs และ CMOs ในความกรุณาให้คําปรึกษาและแก้ไขข้อผิดพลาด เพือ
เป็ น แนวทางในการจัด ทํ า แผนการดํ า เนิ น ของธุ ร กิ จ ให้ ถู ก ต้ อ งและมีค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิงขึนและ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ทีประศาสตร์ความรูใ้ นทฤษฎีมาปรับใช้ในชีวติ ประจําวันและรายงานการ
ค้นคว้าอิสระเล่มนี
ขอขอบพระคุ ณ มหาวิท ยาลัย รามคํ าแหง สถานบัน การศึก ษาของผู้ศึก ษา ทีมอบความรู้ และ
มิตรภาพดีดตี ลอดไป
คุณค่าและประโยชน์จากรายงานการค้นคว้าอิส ระเล่มนี ขอมอบให้แก่ ทุกท่านทีสนใจดําเนินงาน
ธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันออนไลน์หรือธุรกิจทีเกียวขายสินค้าออนไลน์ เพือเป็ นแนวทางในการดําเนินการและ
นําข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาต่อไป
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