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วตัถปุระสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษา 1) ความต้องการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การดาํเนินงานของ

ธุรกจิและ 4) การจดัการเชงิกลยทุธ ์การเกบ็ขอ้มลูของกลุ่มเปาหมายธุรกจิ และผูป้ระกอบหรอืศกึษาขอ้มลูที

เกยีวขอ้งกบัการดําเนินงานของธุรกจิ 

ผลการวจิยั1) ตลาดมคีวามตอ้งการ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ผู้บรโิภคซอืเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ใน

หนึงเดอืนมคีวามต้องการซอื 0-5 ครงั ต่อเดอืน เสอืผ้าแฟชนัส่วนใหญ่ทซีอืจะนิยมไม่ใช้ของแบรนด์เนม 

เสอืผ้าทเีลอืกสวมใส่เป็นSize M เสอืผ้าแฟชนัทเีลอืกซอืเป็นเสอืผ้าแฟชนัทวัไปในขณะนัน ด้านราคา 

(Price) ราคาสนิคา้ต่อการซอืสนิคา้หนึงตวัอยูท่รีาคาตวัละ 100-500 บาท ดา้นช่องทาง (Place) นิยมซอืทาง

ช่องทาง Social Media คอื Facebook และ Line ธนาคารทใีชใ้นการชําระค่าสนิคา้และบรกิารคอืธนาคาร

กสกิรไทย และธนาคารไทยพานิช ขนส่งทตี้องการใช้บรกิารให้จดัส่งสนิค้าคอืขนส่งKerry Express และ

ไปรษณีย์ โดยมอีตัราค่าบรกิารขนส่งต่อครงั ครงัละ50 บาท ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) การ

ส่งเสรมิการตลาดทจีงใจลูกค้ามาทสีุดสําหรบัร้านค้าออนไลน์ทใีช้ดงึดูดลูกค้าให้ตดัสินใจซอืทนัทีคอื ฟรี

ค่าบรกิารขนส่ง และมบีรกิารเกบ็เงนิปลายทาง ดา้นการบรกิาร (Services) ระบบใหบ้รกิารทตี้องการใชค้อื

คนใหบ้รกิารมากกว่าระบบให้บรกิาร ด้านบรรจุภณัฑ ์(Package) การบรรจุภณัฑท์ป้ีองการใชม้ากทสีุดเป็น

แบบกล่องสนิค้าเพอืป้องกันความเสยีหายในระหว่างการขนส่ง 2) ยอดขาย จากการเก็บข้อมูลและการ

วเิคราะห์ยอดขาย ยอดขายโดยประมาณสําหรบัรา้นค้าขนาดกลางจะอยู่ทรีายได้ 2,000,000ขนึไป 3)การ

ดําเนินงานธุรกจิด้านพฤตกิรรมองคก์ร ไดแ้ก่ผู้บรหิาร แผนกจดัซอื แผนกคลงัสนิค้า แผนกบญัช ี แผนก

แอดมิน แผนกขนส่งสินค้า ด้านการลงทุนได้แก่เงินลงทุนโดยประมาณ1,256,500 บาท งบประมาณ

ดาํเนินงาน 942,500 บาท จุดคุม้ทุนอยู่ท ี1,256,500บาท โดยมรีะยะเวลาการคนืทุน 13วนั ในส่วนของดา้น

การปฏบิตักิารจะดาํเนินงานกนัเป็นทมี แบ่งหน้าทกีนัทํา4) การจดัการเชงิกลยุทธ ์จะใชก้ลยุทธค์วบคู่กนัไป

ในการดําเนินงานไดแ้ก่ Differentiation Strategies, Cost Focus Strategic , Price Strategies และหลงัจาก

การเตบิโตมาในระดบัหนึงจะนํากลยุทธ ์ Backward Integration มาใช้ในการดําเนินงานสรา้งการเติบโต

ใหก้บัธุรกจิ 

ความสาํคญั : ธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ 



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 

โลกาภวิตัน์ คอืคาํจาํกดัความคาํหนึงทพีวกเราคนไทยไดศ้กึษาและรบัขอ้มลูมาตงัแต่เดก็ ว่าเป็นโลกแห่ง

การไรพ้รมแดน มบีุคคลใหค้วามหมายโลกาภวิตัน์ว่า การแพรก่ระจายเชอืมโยงถงึกนัทวัโลกของขอ้มลู

ข่าวสาร  สามารถรบัรูแ้ละรบัผลกระทบจากสงิทเีกดิขนึไดอ้ยา่งรวดเรว็ อนัสบืเนืองมาจากการพฒันาระบบ

สารสนเทศ เทคโนโลย ีการสอืสารคมนาคม สงัคมยุคโลกาภวิตัน์จงึเป็นสงัคมยคุขอ้มลูขา่วสารทไีรพ้รมแดน   

เมอืสบิปีก่อนทุกคนต่างใหค้วามสนใจรวมไปถงึธุรกจิและประชาชน ในขณะนันเกดิความตนืตวัและตนืเตน้

กบัโลกแห่งอนาคตทไีรพ้รมแดนทจีะเกดิขนึ และเมอืวนัทโีลกแหง่การไรพ้รมแดนมาถงึ บางธุรกจิเกดิการ

เตบิโตและบางธุรกจิเกดิการถดถอย เป็นความมหศัจรรยท์เีกดิขนึ แต่อกีดา้นหนึงเหมอืนฝันรา้ยของธุรกจิ

เป็นความมดืบอดของธุรกจิทไีมส่ามารถปรบัตวัใหท้นัต่อการพฒันาเทคโนโลย ี หลงัจากนันอกีไมน่านมกีาร

พฒันาเทคโนโลยเีครอืงมอืสอืสาร โทรศพัท ์คอมพวิเตอร ์สารสนเทศต่างๆ ใหส้ามารถรองรบัการตดิต่อได้



อยา่งทวัโลก มเีทคโนโลยทีเีกดิขนึมากมาย รวมไปถงึเทคโนโลยกีารตดิต่อสอืสารแบบไรส้าย ไรพ้รมแดนที

เรยีกว่า Social media หรอืสงัคมออนไลน์ คอื เป็นเทคโนโลยกีารสอืสารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ ททีุก

คนสามารถเขา้ไปมสี่วนรว่มในการแชรเ์นือหา เรอืงราว บทความ วดีโีอ เพลง รปูภาพ การขายสนคา้ ของ

ตนเองผ่าน Account ของตนเอง จนเกดิการรวมกลุ่มจบักลุ่มสาํหรบัคนทมีรีสนิยมเหมอืนกนัหรอืเรยีน

โรงเรยีนเดยีวกนัมากขนึ จนเกดิเป็นสงัคม แต่สงัคมในทนีีเกดิขนึบนโลกออนไลน์หรอืการเชอืมต่อทไีรส้าย 

และมผีูท้ใีช ้Social media มากขนึทุกปีตามสถติขิองคนไทยทใีชอ้นิเตอรเ์น็ตของปี 2018ดงันี 

 

 

รปูภาพท ี1.1 จาํนวนรอ้ยละทแีสดงถงึจํานวนคนไทยใชส้อืสงัคมออนไลน์ 

ทมีา : https://www.twfdigital.com/blog/2019/03/thailand-internet-user-profile-2018/ 

จากภาพจะเหน็ว่า คนไทยใชอ้นิเทอรเ์น็ตเฉลยีต่อวนั 10 ชวัโมง 5 นาทวีนัทาํงาน/เรยีน  9 ชวัโมง 

48 นาท ีต่อวนัวนัหยดุ การใชอ้นิเทอรเ์น็ต10 ชวัโมง 54 นาท ีต่อวนั ช่วงอายทุใีชอ้นิเทอรเ์น็ตต่อวนัสงูทสีุด

คอื Gen Z และ Gen Y ตามดว้ย Gen X และ Baby Boomer และการใช้ Social media มากกว่า 50 

เปอรเ์ซน็ตต่์อวนั โดยแจง้การใช ้Social media ดงันี 



รปูภาพท ี1.2 จาํนวนรอ้ยละทแีสดงถงึจํานวนคนไทยใชส้อืสงัคมออนไลน์

ทมีา : https://www.twfdigital.co

อนัดบัหนึงคอืYouTube  อนัดบัรองลงมา

Pantip Twitterและอบัดบัสุดทา้ย WhatsApp 

เสอืผา้ ไดเ้ป็นมลูค่ามหาศาล 

การพฒันาของเทคโนโลยทีําให้พฤติกรรมของคนทวัโลกเปลียนไป รวมไปถึงพฤติกรรมการซอื

สงิของดว้ยเช่นกนัทําใหเ้กดิการพฒันาวธิกีารขายสนิคา้ เพอืใหท้นัต่อพฤตกิรรมของผู้บรโิภคทเีปลยีนแปลง

ไปอย่างรวดเรว็ ธุรกจิขายเสอืผ้าแฟชนัทวัโลกได้รบัผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บรโิภค

รวมถงึธุรกจิการขายเสอืผา้แฟชนัในประเทศไทยด้วย ไดร้บัผลกระทบจากนโยบายของรฐับาลทไีม่ใหม้กีาร

ขายเสอืผา้ตามทอ้งถนนต่าง อธเิช่น อนุสาวรยีช์ยัสมรภูมิ

พฤตกิรรมผู้บรโิภคทถีูกปรบัเปลยีนโดยนโยบายของประเ

เทคโนโลย ีเพอืการอยู่รอดของธุรกจิขายเสอืแฟชนั การทผีูค้นหนัมาใชช้่องทาง

มากขนึและเพมิขนึทุกปี หลกัการการเลอืกทําเลขายของคอืทใีดทคีนสญัจรผ่านไปผ่านมาเป็นจํานวนมาก

เป็นทาํเลทดีทีสีุด และช่องทาง Social media

เข้าถึงคนได้ทวัประเทศไทยและทวัโลกไม่จํากดัแค่ในบางพนืทนีัน ทําให้เป็นทําเลทองของการขายเสอืผ้า

แฟชนัออนไลน์ สามารถสรา้งมูลค่าต่อวนัไดอ้ย่างมหาศาลและในปัจจุบนัมเีทคโนโลยกีารชําร

ซอืของออนไลน์เข้ามารองรบัเพมิมากขนึรวมไปถงึขนส่งสนิคา้ ทําใหก้ารขายเสอืผ้าแฟชนัออนไลน์และกร

ซอืเสอืผา้แฟชนัออนไลน์เป็นเรอืงทสีะดวก งา่ย และรวดเรว็มากยงิขนึสําหรบัผู้ขายและผู้ซอื

มากทนิียมมากทสีุดสาํหรบัการขายเสอืผา้แฟชั

จาํนวนรอ้ยละทแีสดงถงึจํานวนคนไทยใชส้อืสงัคมออนไลน์

: https://www.twfdigital.com/blog/2019/03/thailand-internet-user-profile

อนัดบัรองลงมา LINE Facebook Facebook Messenger Instagram 

WhatsApp และนีคอืโอกาสของการสรา้งรายไดจ้ากการขายสนิคา้ออนไลน์ 

การพฒันาของเทคโนโลยทีําให้พฤติกรรมของคนทวัโลกเปลียนไป รวมไปถึงพฤติกรรมการซอื

สงิของดว้ยเช่นกนัทําใหเ้กดิการพฒันาวธิกีารขายสนิคา้ เพอืใหท้นัต่อพฤตกิรรมของผู้บรโิภคทเีปลยีนแปลง

ไปอย่างรวดเรว็ ธุรกจิขายเสอืผ้าแฟชนัทวัโลกได้รบัผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคทเีปลยีนไปเช่นกนั 

รวมถงึธุรกจิการขายเสอืผา้แฟชนัในประเทศไทยด้วย ไดร้บัผลกระทบจากนโยบายของรฐับาลทไีม่ใหม้กีาร

ขายเสอืผา้ตามทอ้งถนนต่าง อธเิช่น อนุสาวรยีช์ยัสมรภูม ิ สะพานพุทธ ครองถม เป็นต้น รบัผลกระทบต่อ

พฤตกิรรมผู้บรโิภคทถีูกปรบัเปลยีนโดยนโยบายของประเทศและพฤตกิรรมผู้บรโิภคทถีูกปรบัเปลยีนโดย

เทคโนโลย ีเพอืการอยู่รอดของธุรกจิขายเสอืแฟชนั การทผีูค้นหนัมาใชช้่องทาง Social media

มากขนึและเพมิขนึทุกปี หลกัการการเลอืกทําเลขายของคอืทใีดทคีนสญัจรผ่านไปผ่านมาเป็นจํานวนมาก

Social media เป็นทาํเลทองของธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ เป็นแหล่งที

เข้าถึงคนได้ทวัประเทศไทยและทวัโลกไม่จํากดัแค่ในบางพนืทนีัน ทําให้เป็นทําเลทองของการขายเสอืผ้า

แฟชนัออนไลน์ สามารถสรา้งมูลค่าต่อวนัไดอ้ย่างมหาศาลและในปัจจุบนัมเีทคโนโลยกีารชําร

ซอืของออนไลน์เข้ามารองรบัเพมิมากขนึรวมไปถงึขนส่งสนิคา้ ทําใหก้ารขายเสอืผ้าแฟชนัออนไลน์และกร

ซอืเสอืผา้แฟชนัออนไลน์เป็นเรอืงทสีะดวก งา่ย และรวดเรว็มากยงิขนึสําหรบัผู้ขายและผู้ซอื

มากทนิียมมากทสีุดสาํหรบัการขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ คอืช่องทาง Facebook LINE และ

 

จาํนวนรอ้ยละทแีสดงถงึจํานวนคนไทยใชส้อืสงัคมออนไลน์ 

profile-2018/ 

LINE Facebook Facebook Messenger Instagram 

และนีคอืโอกาสของการสรา้งรายไดจ้ากการขายสนิคา้ออนไลน์ 

การพฒันาของเทคโนโลยทีําให้พฤติกรรมของคนทวัโลกเปลียนไป รวมไปถึงพฤติกรรมการซอื

สงิของดว้ยเช่นกนัทําใหเ้กดิการพฒันาวธิกีารขายสนิคา้ เพอืใหท้นัต่อพฤตกิรรมของผู้บรโิภคทเีปลยีนแปลง

ทเีปลยีนไปเช่นกนั 

รวมถงึธุรกจิการขายเสอืผา้แฟชนัในประเทศไทยด้วย ไดร้บัผลกระทบจากนโยบายของรฐับาลทไีม่ใหม้กีาร

สะพานพุทธ ครองถม เป็นต้น รบัผลกระทบต่อ

ทศและพฤตกิรรมผู้บรโิภคทถีูกปรบัเปลยีนโดย

Social media เป็นจาํนวนที

มากขนึและเพมิขนึทุกปี หลกัการการเลอืกทําเลขายของคอืทใีดทคีนสญัจรผ่านไปผ่านมาเป็นจํานวนมาก

เป็นทาํเลทองของธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ เป็นแหล่งที

เข้าถึงคนได้ทวัประเทศไทยและทวัโลกไม่จํากดัแค่ในบางพนืทนีัน ทําให้เป็นทําเลทองของการขายเสอืผ้า

แฟชนัออนไลน์ สามารถสรา้งมูลค่าต่อวนัไดอ้ย่างมหาศาลและในปัจจุบนัมเีทคโนโลยกีารชําระเงนิผ่านการ

ซอืของออนไลน์เข้ามารองรบัเพมิมากขนึรวมไปถงึขนส่งสนิคา้ ทําใหก้ารขายเสอืผ้าแฟชนัออนไลน์และกร

ซอืเสอืผา้แฟชนัออนไลน์เป็นเรอืงทสีะดวก งา่ย และรวดเรว็มากยงิขนึสําหรบัผู้ขายและผู้ซอื ช่องทางทนิียม

และ Instagram  



ดงันันการดําเนินงานธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์จงึเป็นหนึงธุรกจิ

ในฝันของเด็กรุ่นใหม่และใครหลายๆคนในยุคปัจจุบนั  เนืองจากเป็นการสรา้งรายได้ได้อย่างมหาศาล งาน

อสิระ สามารถทาํการขายไดทุ้กท ีไมว่่าจะเป็นทบีา้น บนรถ ทุ่งนา ทางด่วนหรอืแมแ้ต่กระทงัในหอ้งนํา เป็น

ความอสิระของการทาํงานโดยปราศจากขอบเขตเป็นตวักําหนด แต่สงิทจีํากําหนดความอยู่รอดของธุรกจิสงิ

ทตี้องคํานึงในการดําเนินงานจะต้องคํานึง 5ด้าน เพอืเป็นแนวทางการคงอยู่และเติบโตของธุรกิจคอืการ

วางแผน ดา้นการเงนิ ว่าควรลงทุน คนืทุนเท่าไหร่ ด้านการตลาดจะดงึดูดให้ลุกคา้อย่างไร ดา้นการจดัการ

องคก์ร จะจดัการพนักงานในองคอ์ย่างไรใหพ้นักงานทํางานไดอ้ย่างมคีุณภาพ ดา้นการจดักระบวนการการ

ดาํเนินงานอยา่งไรใหป้ระหยดัเวลาและรวดเรว็ทสีุด รวมไปด้านกลยุทธท์จีะมดัใจลูกคา้อย่างไรให้เป็นลูกคา้

ประจาํและเพมิลกูคา้ใหมใ่นทุกวนั เป็นโจทยข์องการดาํเนินธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ทจีะพฒันาธุรกจิ

และเตบิโตสรา้งกําไรไดอ้ยา่งยงัยนื 

2.วตัถปุระสงค ์

1. เพอืศกึษาความต้องการและพฤตกิรรมของตลาด 

2. เพอืศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5ปี 

3. เพอืศกึษาการดาํเนินการธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ 

4. เพอืศกึษาวางแผนการจดัการเชงิกลยทุธข์องธุรกจิเป็นระยะเวลา 5ปี 

3.วิธีการเกบ็ข้อมูล 

การวจิยัครงันีเป็นการวจิยัเพอืสํารวจความต้องการของผู้บรโิภคผูห้ญงิทซีอืเสอืผ้าแฟชนัทางช่องทาง

ออนไลน์ ว่ามีพฤติกรรมการซือเสือผ้าแบบใด มีความต้องการซือเสือผ้าแบบไหน และสอบถาม

ผู้ประกอบการในธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ เพอืนํามาวางแผนการดําเนินธุรกจิให้สอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค 

1. การกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรกลุ่มตวัอย่างทตี้องการศกึษา คอืประชากรททีําการสุ่มตวัอย่างด้วยวธิกีารเลอืกแบบตาม

สะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล การเก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม จาํนวน 200ชุด ในกรุงเทพมหานคร  

 

 



2. การสร้างเครืองมอืในการวิจยั 

เครอืงมือทีใช้ในการวิจัยครงันีเป็นแบบสอบถามความต้องการการดําเนินธุรกิจขายเสือผ้าแฟชัน

ออนไลน์ไปยงัผูบ้รโิภค โดยแบบสอบถามม ี3ส่วนดงันี 

2.1.1 ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ เพอืให้ทราบลกัษณะทวัไปของประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชพั และรายได้เฉลยีต่อเดอืน เพอืนําขอ้มูลมาวเิคราะหข์อ้มูลด้านสรรีะเพอืตดัสนิใจนํา

เสอืผา้แบบใดมาขายใหก้บัผูบ้รโิภค 

2.1.2 ขอ้มูลด้านส่วนประสมการตลาดการเลอืกซอืรา้นเสอืผา้ออนไลน์ เพอืให้ทราบความต้องการของ

ผู้บริโภคทีแท้จรงิว่าต้องการเสือผ้าแฟชนัแบบใดทตีรงกลบัความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง เพือนํามา

วเิคราะหค์วามต้องการขอมลูบรโิภค 

2.1.3 ขอ้มลูดา้นกระบวนการตดัสนิใจการเลอืกซอืรา้นเสอืผา้ออนไลน์ เพอืให้ราบการบวนการตดัสนิใจ

ของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจเลอืกซอืเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ มวีธิกีารตดัสนิใจอย่างไร 

2.1.4 เครอืงมอืทวีจิยัครงันีมวีธิกีาร การศกึษาจากขอ้มูลการสมัภาษณ์จากผู้ประกอบการณ์โดยตรง

จํานวน    2 ท่าน (Personal interview) การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ ประกอบไปดว้ยขอ้มลู 5ด้าน มี

รายละเอยีดต่อไปนี 

1. การจดัการการจดัการเชงิกลยทุธใ์นอุตสาหกรรมธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ 

2. การจดัการการจดัการพฤตกิรรมองคก์รในอุตสาหกรรมธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ 

3. การจดัการการการตลาดในอุตสาหกรรมธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ 

4. การจดัการการจดัการการดาํเนินงานในอุตสาหกรรมธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ 

5. การจดัการการจดัการเงนิในอุตสาหกรรมธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ 

1.สถานทีเกบ็ข้อมลู 

สถานทเีกบ็ขอ้มลูจากผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในการซอืเสอืผา้ฟันออนไลน์ ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

2.การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1. การเก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการของผู้บรโิภคและการดําเนินธุรกิจทธีุรกิจขายเสอืผ้าแฟชนั

ออนไลน์ ผูป้ระกอบการทาํอยา่งไร ดงันนัการเกบ็ขอ้มลูแยกออกเป็นสองส่วนตวันี 

2. การเกบ็ขอ้มลูโดยแบบสอบถาม ทางผูว้จิยัไดส้่งแบบสอบถามไปยงัผูบ้รโิภคผู้หญงิทซีอืเสอืผา้แฟชนั

ออนไลน์ อยู่ในบรเิวณกรุงเทพมหานครผ่านทางช่องทาง Facebook และ Email เป็นแบบสอบถาม

อเิลก็ทรอนิกส ์เพอืใหเ้ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดง้่ายและสะดวกมากยงิขนึ 

3.เกบ็ขอ้มูลการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ จาํนวน 2ท่าน ทปีระกอบการธุรกจิขายเสอืผ้าแฟชนัออนไลน์ 

โดยการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง สอบถามเกียวกับการลงทุน การดําเนินงานทํางานกันอย่างไร มีกลยุทธ์



เทคนิคอะไรในการจูงใจลูกค้า และการคดัสรรหรอืจูงใจพนักงานให้ทํางานอยู่กบัผู้ประกอบการจูงใจด้วย

อะไร  

3.การวิเคราะหข้์อมลู  

สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูไดว้เิคราะหก์ารสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ ทําการวเิคราะห์แยกส่วนทมีเีนือหา

เกยีวกบัการจดัการและพฤตกิรรมองค์การ การจดัการการตลาด การจดัการการเงนิ การจดัการดําเนินงาน 

และการจดัการเชงิกลยุทธ ์ในหวัขอ้การเก็บขอ้มลู ข้อมูลทางดา้นประชากรศาสตร ์ ขอ้มูลด้านส่วนประสม

การตลาดการเลือกซอืร้านเสือผ้าออนไลน์ และข้อมูลด้านกระบวนการตัดสินใจการเลือกซอืร้านเสอืผ้า

ออนไลน์ โดยนําเสนอในรปูแบบของตารางแจกแจงความถ(ีFrequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
4.สรปุผลการดาํเนินงานการวิจยั 

โครงสร้างธรุกิจทีต้องการดาํเนินการ 

4.1 การจดัการการจดัการพฤติกรรมองคก์รในอตุสาหกรรมธรุกิจขายเสือผา้แฟชนัออนไลน์ 

โครงสร้างของธรุกิจขายเสือผา้แฟชนัออนไลน์ ภายใต้แบรนด ์Street Style สถานทีตงั พญา

ไทกรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 
 

รปูภาพท ี1.3 โครงสรา้งองคก์ร 

 โครงสรา้งองคก์รของการขายเสอืผา้แฟชนัไม่ว่าจะเป้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็

จะมสี่วนประกอบขององคก์รอยูห่ลกัๆ ม ี6 ส่วนดงันี คอื 

 ผูบ้ริหาร  

 ผู้ทดีูแลผู้บรหิารนอกเหนือจากจะมบีทบาทหน้าทใีนการกํากบัดูแลปัจจยัต่างๆทมีผีลกระทบต่อ

ความมนัคงของกิจการหรอืธุรกิจทตีนรบัผิดชอบ ซึงอาจเกียวเนืองกบับุคลากรในสงักดั หรอืระบบการ

บรหิารงานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนแลว้ งานทตีอ้งรบัผดิชอบเพมิเตมิคอื  

 1.การจดัทําโฆษณาทุกช่องทางดว้ยตนเอง เนืองจากข้อมูลเป็นคนลบัไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคล

ภายในองคก์รหรอืภายนอกได ้ 

ผูบ้รหิาร 

แผนกจดัซอื 

 

แผนกคลงัสินค้า แผนกแอดมนิ แผนกการขนสง่ แผนกบญัช ี



 2.การ Live streaming เจา้ของรา้นต้องเป็นคน Live streaming เนืองจากลูกคา้จะตดิแม่คา้ท ีLive 

streaming เพอืป้องกนัความเสยีงจากลกูน้องทลีาออก 

 แผนกจดัซือ  

 มหีน้าททีําการสรรหา จดัซอืเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ของผู้หญงิ ทเีป็น Trend อยู่ในขณะนัน เสอืผา้

แฟชนับางครงัจะต้องทําการสงัซอืทุกวนั Trendแฟชนัเสอืผา้มาเรว็ไปเรว็และกจ็ะวนกลบัมาเป็นTrend เดมิ

อกีครงัตามวงจรชวีติจงึตอ้งใช่คามเชยีวชาญในการวเิคราะหค์วามต้องการของลกูคา้ว่าตอ้งการเสือผา้แฟชนั

ในลกัษณะไหน มกีารจดัซอ้ภายในสองส่วน 

 1.จดัซอืสนิคา้ภายในประเทศ ทรีบัพรอีอเดอรจ์ากประตูนํา ต้องทําการซอืสนิคา้ทุกวนัตามคําสงัซอื

จากลูกคา้ 

 2.จดัซือสินค้าภายนอกประเทศโดยเดินทางไปประเทศจนีทเีมอืงกวางโจวและเมอืงอีอู้จะต้องมี

ความรูท้างดา้นภาษาจนี ระยะเวลาในการเดนิทาง 3-4 วนัเดนิทางเดนิละครงั 

3.ทาํงานตามคําสงัทรีบัมอบหมาย 

         แผนกคลงัสินค้า  

         แผนกคลงัสนิค้ามหีน้าทใีนการดูแลรบัผิดชอบสต็อกสนิคลงัหมด รวมไปถึงการแพ็คสินค้าโดยมี

รายละเอยีดดงันี 

 1.จดัทําสตอ็กสนิคา้ ตงัรหสัใหก้บัสนิคา้ บนัทกึลงฐานขอ้มลูของรา้นคา้และจดัเกบ็สนิคา้ เชค็สตอ็ก 

 2.แพค็สนิคา้ตามคําสงัซอืของลกูคา้  

 3.ถ่ายรปูสนิคา้ เพอืเป็น Content 

 4.จดัเตรยีมสนิคา้สําหรบัการ Live streaming ในแต่ละวนั 

5.ทาํงานตามคําสงัทรีบัมอบหมาย 

แผนกบญัชี 

          เป็นแผนกทมีคีวามสาํคญัมากในธุรกจิ เป็นแผนกทเีกบ็รวบรวมขอ้มลูทางการเงนิขององคก์รปฏบิตัิ

ตามแผนธุรกจิทอีงคก์รเป็นคนกําหนดไวใ้หบ้ญัชขีององคก์รมแีผนกทางการเงนิทมีปีระสทิธภิาพ 

 1.หน้าททีาํงานเกยีวกบัการเกบ็รวบรวมรายการรายรบัและรายจา่ยของธุรกจิ  

 2.จดัทําเป็นรายงาน ตรวจสอบความถูกตอ้ง และนําเสนอกบัผูบ้รหิาร  

 3.ทาํหน้าทใีนการส่งยนืภาษ ี

4.ทาํงานตามคําสงัทรีบัมอบหมาย 

แผนกแอดมิน  

เป็นแผนกทคีอยให้บรกิารลูกค้าทงัด้านขอ้มูลต่างๆเกยีวกงัองค์กร ในด้านของสนิค้า การบรกิาร

หรอืตลอดจนการตดิตามพสัดุจากขนส่งต่างๆ เป็นแผนกทเีป็นภาพลกัษณ์อกีแผนกหนึงขององค์กรเพราะ

เป็นคนคอยประสานงานช่วยเหลอืและแกปั้ญหารมทงัใหข้อ้มลูแก่ลกูคา้ 

1.หน้าทกีารใหบ้รกิารขอ้มลูกบัลูกคา้และตอบขอ้ซกัถามของลกูคา้ตลอด 24 ชวัโมง  



2.ผูท้เีปิดบลิคาํสงัซอืใหก้บัลกูคา้ เชค็ความถูกตอ้งของบลิูกครงั  

3.ทาํงานตามคําสงัทรีบัมอบหมาย 

แผนกการขนส่ง 

 ดาํเนินการในส่วนของการคดิต่อขนส่งต่างๆเพอืใหไ้ดร้บัค่าขนส่งทถีูกทสีุด ในลกัษณะการทาํงานจะ

เป็นแผนกเบด็เตรด็ในการดําเนินงานโดยรายละเอยีดงานมดีงัต่อไปนี 

1.มหีน้าทแีพค็สนิคา้ตามใบออเดอรข์องแอดมนิและทาํการจดันําส่งไปยงั ขนส่งเอกชนหรอืขอส่ง 

ของรฐับาลททีางรา้นใชบ้รกิาร 

 2.ดาํเนินงานในส่วนของการซอือุปกรณ์สาํนักงานต่างๆ 

3.ทาํงานตามคําสงัทรีบัมอบหมาย 

เนืองจากทางองค์กรเป็นองค์กรในขนาดกลางของธุรกิจขายเสอืผ้าแฟชนัออนไลน์และเป็นการ

ดําเนินงานในรูปแบบของธุรกิจ Ecommerce พนักงานในองค์กรจึงมจีํานวนไม่มาก เพือง่ายต่อการ

ดาํเนินการ จงึมพีนักงานประมาณ 5-6คน และพนักงานทุกคนสามารถทํางานแทนกนัไดทุ้กตําแหน่งยกเวน้

งานทตี้องการความเชยีวชาญสูง เช่น จดัซอืสนิค้าจากต่างประเทศและบญัชีต้องเป็นคนเดิมและทํางาน

ประจาํ  

 หลกัการการจงูใจหรือการสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัพนักงานภายในองคก์ร 

 1.การรบัพนกังานไมจ่าํกดัวุฒกิารศกึษาเพราะเชอืว่าทุกสายงานทุกคนสามารถเรยีนรูเ้พมิเตมิได ้

 2.ค่าตอบแทนในการใหพ้นักงาน ใหค้่าตอบแทนเป็น รายวนั วนัละ 500 บาท ทําโอทไีดเ้พมิอกีวนั

ละ 200 บาท ทํางานมากยงิไดม้าก จงูใจดว้ยค่าตอบแทนทสีงู 

 3.ค่าอาหารกลางวนัฟร ีเนืองจากทางมนีโยบายอยากใหพ้นักงานมเีงนิเหลอืเก็บ ทางร้านเชอืว่าถ้า

การทพีนักงานไมเ่สยีรายจา่ยค่าอาหารกลางวนัจะเชอืว่าจะมเีงนิเกบ็มากยงิขนึ 

 4.การเฉลมิฉลองวนัเกดิหรอืมกีารกนิเลยีงวนัเกดิของน้องๆพนักงานทุกคน  

 5.วัฒนธรรมองค์กรอยู่กันเป็นเหมือนครอบครัว ให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลหนึงใน

ครอบครวัเพอืลดปัญหาการลาออก 

 6.การแต่งตวั แต่งตวัตามสบาย 

 ทงัหมดนีเป็นวธิรีการจงูใจพนักงานของธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ภายใต้แบรนด ์Street Style 

ทาํใหพ้นักงานรูส้กึว่าเหมอืนอยูบ่า้น เป็นสมาชกิในครอบครวัคนหนึง ใหพ้นกังานช่วยกนัทํางานเป็นทมี 

เป็นวธิกีารจงูใจทใีชไ้ดผ้ลในธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ 

 ปัญหาทีคาดว่าจะเกิดขึนและวิธีการแก้ปัญหา 

 1.เนืองจากจา่ยเงนิเป็นรายวนั อาจทําใหพ้นักงานลาหยุดเยอะแบบไม่มกีําหนด วธิกีารแก้ปัญหาคอื

การให้พนักงานแต่ละคนเลอืกวนัหยุดในหนึงสปัดาหก์นัเอง โดยการหยุดจะต้องผดักนัหยุดห้ามหยุดวนัที

ตรงกนั หรอืหากใครมธีุระด่วนต้องการลากลบับ้านหรอืธุระต่างๆ ต้องแจง้เพอืนพนังงานด้วยกนัใหท้ํางาน

ช่วยกนัในช่วงทตีนเองหยดุ 



 2.ปัญหาการทะเลากนัภายในองคก์ร เป็นปัญหาของทุกองคก์รทจีะต้องเจอ พนักงานมปัีญหาในการ

ทาํงานจากงานทผีดิพลาดของพนักงานดว้ยกนัเอง วธิกีารแก้ปัญหาคอื ต้องสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่พนักงาน

ว่าทุกงานสามารถมคีวามผดิพลาดได้แต่เมอืผดิพลาดต้องแก้ไขไม่ให้ผดิพลาดและสรา้งให้พนังงานรกักนั 

รูจ้กัให้อภยัซงึกนัและกนั ผู้บรหิารหรอืหวัหน้าต้องมใีจเป้นกลางในการสร้างรากฐานทศัคตใิห้แก้พนักงาน

และช่วยพนักงานแกไ้ขปัญหาไปดว้ยกนั 

4.2 การจดัการการจดัการการดาํเนินงานในอตุสาหกรรมธรุกิจขายเสือผา้แฟชนัออนไลน์ 

ธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ภายใตแ้บรนด ์Street Style (ชอืรา้นและแบรนดส์นิค้า) สถานทตีงั พญา

ไท ดําเนินงานในรูปแบบการซอืมาและขายออกไป ไม่ผลติเองเนืองจากมตี้นทุนค่อนขา้งสูงและไม่มคีวาม

เชยีวชาญในการผลติ ช่องทางการขายทางรา้นขายผ่านช่องทางออนไลน์ Social media ไดแ้ก่ Facebook, 

Instagram, และ Line@ และทางช่องทาง Market Places ไดแ้ก่ Shopee และLazada โดยวธิกีารขายจะทํา

การ Post และlive streaming โดยสถานทตีงัพญาไท เป็นออฟฟิตและทเีกบ็สต็อกสนิค้าทงัหมด การทํา

ธุรกจิในรปูแบบขายของออนไลน์ จดัทําธุรกจิในขนาดกลาง ไม่เลก็และไม่ใหญ่มากแหล่งสนิค้าวตัถุดบิทมีา 

2 แห่ง ดงันี 

1. ตลาดประตูนํา อยูต่รงถนนเพชรบุร ีมช่ีวงเวลาการเปิดสามช่วงเวลา คอืตลาดเชา้หน้าตกึใบหยก

เปิดเวลา 5.00-9.00AM ตลาดปกตเิปิดเวลา 8.00 AM -15.00 PM และตลาดในหา้งจะเปิดเวลา 11.00AM – 

16.00 PM มเีสอืผา้หลากหลายแนวใหเ้ลอืกสรรในราคาส่ง สดัส่วนรอ้ยละ20 

ขอ้ดคีอื - มพีนัธมติรทไีมต่อ้งสตอ็กสนิคา้ ประหยดัตน้ทุนในการสตอ็ก 

- ใกลแ้หล่งทงัของธุรกจิ สามารถไปเอาสนิคา้ใหมไ่ดทุ้กวนั 

ขอ้เสยี  - ราคาแพงกว่านําเขา้จนีเอง กําไรไดน้้อยกว่า 

2. นําเขา้จากจนีเองโดยผ่านเวบ็ไซตจ์นีหรอืนําเขา้จากจนีทกีวางโจวหรอืตลาดออีู สดัส่วนรอ้ยละ80 

ขอ้ด ี - ราคาถูก  

- มช่ีองว่างการแข่งขนัทางดา้นราคาสูงกว่าเจา้อนื 

-สามารถผนัตวัเป็นผูค้า้ส่งไดใ้นอนาคต เพอืสรา้งรายไดแ้ละกระจายสนิคา้ 

ขอ้เสยี  - ตอ้งสตอ็กสนิคา้จาํนวนมาก ถงึจะคุม้ต่อการบนิไปจนีหนึงเทยีวบนิ 

 การสต็อกสนิค้าแต่ละแบบต้องเลอืกแบบสนิค้าทตีรงกบักลุ่มเป้าหมายทางการตลาดททีางรา้นวาง

ไวเ้นืองจาก Street Style เป็นรปูแบบธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัของผู้หญงิออนไลน์ทําธุรกจิในขนากลาง การ

สงัซอืในแต่ละแบบ ไม่ควรเกนิ 50 ตวั/แบบ เพอืไดค้วามหลากหลายและทนัแฟชนัของในเสอืผา้ในแต่ละ

หนึงเดอืนทางรา้นต้องสตอ็กของในและเดอืน เดอืนละ 12,000ตวั แบบสนิค้า 240แบบ ขายแบบใหม่วนัละ    

8แบบ เพอืเพมิความหลากหลายและน่าสนใจ อาจจะนําสนิค้าจากประตูนํามาช่วยในการขายบ้างเพอืเพมิ

ความหลากหลายใหก้บัสนิคา้ของทางรา้นและตอบโจทยส์วยหรดูแูพงราคาหลกัรอ้ย 

การวางผงัการดาํเนินงานขององคก์ร Street Style มกีารดาํเนินงานในอุตสาหกรรมดงันี 

 



การดาํเนินงานในอุตสาหกรรมธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ภายใตแ้บรนด ์Street Style ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    รปูภาพท ี4.4 กระบวนการการดาํเนินงานภายในองคก์าร 

Post หรอืLive streaming 

รบัออเดอรล์กูคา้ 

จดัออเดอรต์ามรายการสงัซอื 

นําส่งขนส่ง 

ตอบขอ้ซกัถามของลกูคา้ 

ตดิตามสนิค้า 

ถ่ายรปูภาพสนิคา้ Content 

ปิดถุงสนิคา้ 

ซอืวตัถุดบิ(เสอืผา้) 

จดัสตอ็กสนิคา้ 



ขนัตอนการดําเนินงาน ม ี7 ขนัตอนการดําเนิน เรมิต้นตงัแต่มกีารซอืวตัถุดบิหรอืเสอืผา้เขา้รา้นเพอื

มาขาย จดัทําสต็อกสนิคา้ ถ่ายภาพสนิค้าเพอืเขา้สู่กระบวนการขายโยมสีองวธิใีนการขายผ่านทุกช่องทาง 

Post หรอืlive streaming ตามช่องทางทธีุรกิจทํา ต่อด้วยการตอบข้อซกัถามของลูกค้า รบัออเดอร ์          

(มโีปรแกรมใหบ้รกิารสําหรบัการรบัออเดอร)์ จดัออเดอรต์ามคําซอื ปิดถุงสนิคาและจดันําส่งขนส่ง ตลอดจน

การตดิตาสนิคา้ใหก้บัลูกค้าในกรณีสนิค้าสูญหายหรอืการส่งสนิค้าล่าช้า เป็นผงัโครงสรา้งการทํางานในทุก

วนั  โดยแจง้รายละเอยีดระยะเวลาทาํงานโดยประมาณดงันี 

1. การซอืวตัถุดบิ ฝ่ายจดัซอืมหีน้าทหีาสนิคา้โดยแหล่งสนิคา้ทหีาเขา้มานันมสีองแหล่ง 

- ตลาดประตูนํา เวลาททีาํการทาํการซอืทุกวนัจะเดมิสนิคา้ในส่วนของสนิคา้พรอีอเดอรจ์าก

ประตูนําเพอืเพิมความหลากหลายให้กับร้านค้า โดยระยะเลาในการดําเนินการจะซือช่วงเวลา 

13.00-14.30PM ของทุกวนั 

- นําเข้าจากจนีเองโดยผ่านเว็บไซต์จนีหรอืนําเข้าจากจีนทกีวางโจวหรอืตลาดออีู จะ

ดาํเนินการไปเดอืนละครงั หนึงครงัไปอยู่ประเทศจนีสวีนัสามคนื เพอืการเดนิทางไปได้สองเมอืงคอื

กวางโจวและออีู การเดนิทางของสนิคา้ทจีะมาถงึไทยใชร้ะยะเวลา 15 วนั 

 2. จดัสต็อกสนิค้า การจดัสต็อกสนิค้าหลกัจากทนํีาสนิค้าแผนกคลงัสนิค้าจะเป็นคนคดัแยกสนิค้า

และสนิคดัเขา้ทแีละใส่รหสัสนิคา้เพอืง่ายต่อการจดจํารายการสนิคา้และหาสนิค้า การใส่สต็อกจะใส่ในระบบ

หลงัรา้น เวลาเปิดบลิจะตดัสต็อกอตัโนมตัิ สามารถเช็คจํานวนไดว้่าสนิคา้รหสันี มจีํานวนเท่าไหร่ ขายไป

เท่าไหร่ รายการอะไรขายดบีา้งในแต่ระวนั ระยะเลาในการจดัสตอ็ก ถ้าเป็นสนิค้าจะประตูนําใชร้ะยะเลาใน

การจดัสตอ็กและจดัเตรยีมสนิคา้เพอื Liveในการใส่รหสัเขา้ระบบใช่ระยะเวลา1 ชวัโมงของทุกวนั  แต่ถ้าเป็น

สนิคา้จากจนีระยะเวลาในการจดัสต็อกหลงัจากทสีนิค้ามาถงึไทยใช้ระยะเวลา 2 วนัในการจดัสตอ็กเพอืใช้

สตอ็กสนิคา้นีทงัเดอืน 

 3. ในการหารปูภาพมวีธิกีารสองส่วน คอืถ่ายภาพเอง โดยถ่ายสนิค้าและนําสนิคา้เขา้หุ่น วธิทีสีอง

ถ่ายภาพและนําคน้หารปูภาพทมีนีางแบบจากเวบ็จนี เพอืง่ายสะดวกปละประหยดัต่อต้นทุนหานางแบบมา

ถ่าย ระยะเวลาการจดัทํา 1 อาทติยส์ําหรบัสนิค้าจนี แต่สนิค้าพรอีอเดอรจ์ากประตูนํา รา้น้าประตูนําจะมรีปู

สนิคา้มาใหอ้ยูแ่ลว้ 

4. Post หรอืlive streaming สําหรบัการ Post สนิค้าเป็นหน้าทขีองแอดมนิทตี้องทําการ Post 

รปูภาพทุกวนัทุกช่องทางการขาย สําหรบัการ live streaming ทําการ live streaming วนัละสองครงั ตอน

เชา้และตอนเยน็ของทุกวนั 

5. ตอบขอ้ซกัถามของลูกค้า เมอืมกีาร Post หรอืLive streaming แผนกแอดมนิจะมลีูกค้ามี

สอบถามขอ้มูลเกียวกบัสนิค้าหรอืการให้ขอ้มูลด้านต่างๆใน Live Chat ลูกค้าต่อคนใช้ระยะเวลาในการ

ดาํเนินงาน 2 นาท ี

6. รบัออเดอรล์ูกคา้ เมอืมกีารสงัซอืสนิคา้เขา้มาแผนกแอดมนิทําหน้าท ีรบัออเดอร์และทําการเปิด

บลิหลงัลกูคา้โอนเงนิ ระยะเวลาต่อคนไมเ่กนิสองนาท ี



7. จดัออเดอร์ตามรายการสงัซอื หลงัจากเปิดบิลรายการสงัซอืจะไปหาแผนกคลงัสนิค้า เพอืจดั

รายการตาออเดอรท์ลีกูคา้สงัซอืเขา้ในแต่ละคนใชเ้วลาไมเ่กนิ 5 นาท ี

8. ปิดถุงสนิคา้ ปิดถุงแพค็สนิคา้ใหเ้รยีบรอ้ย 

9. นําส่งขนส่ง เมอืจดัเตรยีมสนิคา้ทจีะจดส่งเรยีบรอ้ยนําส่งขนส่ง 

10. ตดิตามสนิค้า เป็นการตดิตามและเช็คสถานะของพสัดุของให้ลูกคา้ ในกรณีลูกค้าสอบถามมา

เทา่นัน 

คนทุกคนในองค์กรสามารถทําหน้าทแีทนกนัได้ในทุกตําแหน่งยกเว้นบญัชแีละแผนกจดัซอืสนิค้า

จากต่างประเทศ ทําใหก้ารจดัการการดําเนินงานของแต่ละคนสามารถทดแทนกนัได้ และเมอืไหร่ทงีานแห

น้าทขีองตนเองเสร็จจะต้องมกีารช่วยเหลือกันในหน้าทีอืนๆเพอืให้งานสามารถทําให้ทนัเวลาส่งของที

กําหนดของทุกวนั 

คณุภาพทีองคก์รต้องรกัษาคณุภาพ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. การใชค้าํหรอืบทสนทนากบัลกูคา้ต้องสุภาพ ใหเ้กยีตริลูกคา้ 

2. การPost ภาพสนิคา้หรอื Live Streaming จะต้องสรา้งความโดดเด่นหรอืแตกต่างเพอืให้ลูกค้า

จดจาํ 

3. การบรหิารเวลาเป็นเรอืงทสีาํคญัในการดําเนินงาน ยงิสามารถตอบลูกคา้ไดเ้รว็มากเท่าไหร่จะยงิ

ขายไดด้มีากเทา่นัน เนืองจากการซอืเสอืผา้แฟชนัเป็นเพยีงการตดัสนิใจชวัขณะของลูกค้า หากยงิตอบเรว็ก็

ทําให้ลูกค้าตดัสนิใจซอืเรว็ ทําให้พลาดโอกาสในการขายน้อยมาก หากตอบช้าจะทําให้พรากโอกาในการ

ขายลกูคา้ตดัสนิใจไปซอืรา้นอนืทนัทภีายใต้สภาวะการแข่งขนัทสีงู 

4. การจดัส่งสนิคา้ต้องรวดเรว็ทนัใจ การส่งสนิคา้เรว็ทาํใหลู้กคา้เชอืมนัและกลบัมาซอืซําไดม้ากกว่า

การส่งสนิคา้ลา้ชา้ จะตอ้งทาํการเลอืกขนส่งทสี่งของเรว็ ราคาถูก 

5) คุณภาพสนิค้า ก่อนทจีําทําการซอืสนิค้าเขา้ร้านควรตรวจสอบคุณภาพเนือผ้าให้ดเีพอืจดัมอบ

สนิค้าทมีคีุณภาพให้กบัลูกคา้รวมถงึการป้องกนัสนิค้าโดยใช้วสัดุในการแพค็สนิค้าเป็นแบบกล่องกระดาษ

แขง็กบัถุงพลาสตกิ ป้องกนัสนิคา้เสยีหายไดด้ ี

4.3 การจดัการการจดัการเงินในอตุสาหกรรมธรุกิจขายเสือผา้แฟชนัออนไลน์ 

ขนาดธุรกิจททีางรา้นวางโครงสรา้งเป็นระดบัธุรกจิในขนาดกลางเป็นธุรกิจทีมีเจา้ของพนกังาน 5-6 คน 

โดยงบประมาณการลงทุน 1,300,000 บาท แหล่งเงินทุนเป็นแหล่งเงินทุนของตวัเอง โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

3 ช่องทางหลกั Facebook, Line, Instagram และMarket Places จากโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ

ขนาดเล็กแต่ละช่องทางการขายมีโครงสร้างทางการเงินมีดงันี 



รายการการลงทุนของธุรกจิเสือผ้าแฟชันออนไลน์ 

ลาํดับ รายการการลงทุน งบประมาณ 

1 เครืองคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทม์ือถือ 60,000บาท 

2 Stock สินคา้ 800,000บาท/เดือน 

3 ค่าการเดินทางไปซือเสือผา้ทีประเทศจีน 20,000บาท/เดือน 

4 ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน 1,000บาท/เดือน 

5 Banking (ธนาคาร) 2,500 บาท 

6 ค่าการทาํการตลาดหรือการโฆษณา 50,000บาท/เดือน 

7 ค่าพนกังาน 90,000-120,000บาท/เดือน 

8 ค่าอาหารกลางวนัพนกังาน 9,000 บาท/เดือน 

9 แพค็เกจรายเดือนLine@ 1,000 บาท 

10 Office (ค่านาํ,ค่าไฟ) 10,000 บาท/เดือน 

11 ค่าขนส่งพสัดุ (20บาท/ชิน) 180,000บาท/เดือน 

12 อุปกรณ์สํานกังาน  3,000บาท/เดือน 

รวม 1,256,500 บาท 

ตาราง 4.4.1 โครงสรา้งทางการเงนิของธุรกจิขนาดกลาง  

การทาํธุรกิจขายเสือผา้แฟชนัออนไลน์ขนาดเล็ก มีสิงประกอบหลกัๆ 12 อยา่ง   ดงัทีกล่าวไปขา้งตน้ 

สิงจาํเป็น 

1) คอมพิวเตอร์หรือมือถือตอ้งหลายเครืองเพือรองรับการตอบขอ้ความของลูกคา้ เงินลงทุนสูงขึน 4

เครือง โทรศพัทม์ือถือ 1 เครือง และเครืองปรินเตอร์ 1 เครือง 

2) การสต็อกสินคา้สูงขึนเพือรองรับการซือสินคา้จากลูกคา้ในแต่ละวนั 12,000 ตวั ราคาสินคา้ทีสต็อก

ต่อตวัราคา 50 บาท ราคา 600,000 บาท เงิน 200,000 เป็นเงินทีซือสินคา้จากประตูนาํลกัษณะการซือเป็นการนาํ

รูปมาขายก่อนเมือมีรายการสังซือจึงทาํการซือ 

3) ค่าการเดินทางไปซือเสือผา้ทีประเทศจีน เป็นค่าเดือนทางตวัเครืองบิน ค่าทีพกั ค่าอาหาร ค่าใชจ้่ายใน

การใชชี้วติอยูท่ีประเทศจนัระยะเวลาสามคืนสีวนั 20,000บาท/เดือน เนืองจากบินจีนทุกเดือน 

4) ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน เนืองจากลูกคา้เยอะขึนตอ้งใชค้วามเร็วอินเตอร์เน็ตทีเร็วขึนเพือรองรับการ

ตอบขอ้ความสาํหรับลูกคา้ 

5)  Banking (ธนาคาร) การเปิดธนาคารเริมตน้ทีเงินฝาก 500 บาทเงินฝากทีหายไปไม่ไดห้ายไปไหนแต่

กลายเป็นเงินเก็บอยูใ่นบญัชีธนาคาร สามารถถอนออกมาเป็นค่าใชจ้่ายหรือเก็บไวเ้ป็น เปิดธนาคาร 5แห่ง ไดแ้ก่



ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย,์ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, และ การชาํระแบบ Paypal รายจ่าย

ทงัหมด 2,500 บาท 

 6) ค่าการทาํการตลาดหรือการโฆษณา อาจจะเป็นการโฆษณาหรือ Activityเช่น กิจกรรมแจกของ

สาํหรับคนแชร์ post เล่นเกมต่างๆ ค่า Display ในช่องทาง Market Places เป็นตน้ เพือเสนอขอ้มูลข่าวสาร จดัทาํ

โปรโมทสินคา้ และกระตุน้ยอดขาย ค่าใชจ้่ายต่อเดือน 50,000บาท/เดือน ในทุกช่องทาง 

7) เมือยอดขายเพิมมากขึน ตวัช่วยหรือพนกังานจาํเป็นตอ้งมีเพือรองรับการตอบลูกคา้และการจดัสินคา้ 

สามารถจา้งเป็นรายวนั เฉลียในการจา้งต่อคนคน 15,000-17,000บาท/คน ใชค้นโดยประมาณ  5-6 คน 

8) ค่าอาหารกลางวนัพนกังาน คนละ 50 บาท/วนั  

9) แพค็เกจรายเดือนLine@ เป็นค่าแพก็เก็จในการใชบ้ริการเพือส่งขอ้มูลโดยตรงไปถึงลูกคา้ไดเ้พิมมาก

ยงิขึน 

10) Office (ค่านาํ, ค่าไฟ) เนืองจากว่าบา้นทีใชเ้ป็นสถานทีตงัของสํานกังานเป็นบา้นของเจา้ของธุรกิจ 

ทาํให้ไม่ตอ้งจ่ายค่าเช่าหรือค่าพืนทีในการดาํเนินธุรกิจ สิงทีตอ้งจ่ายเป็นค่าใชส้าธารณูปโภคไดแ้ก่ค่านาํค่าไป 

ตกเดือนละ 10,000บาท 

11)  ค่าขนส่ง ในปัจจุบนัค่าใชบ้ริการขนส่งทีใชบ้ริการ ส่งด่วนอยูท่ี 20 บาท/ออเดอร์ 200-300ออเดอร์

ต่อเดือน ค่าขนส่อยูที่ประมาณ 180,000บาทต่อเดือน 

12) อุปกรณ์สาํนกังาน อธิเช่น ปากกา กระดาษ เป็นตน้  

เงินทุนในการหมุนเวียนการซือสินคา้ Stock อยูท่ี 800,000บาทต่อเดือน อตัราการการส่งสินคา้ต่อเดือน

อยูท่ี 6,000-9,000 ออเดอร์/เดือน ทาํให้มีรายไดจ้ากการขายประมาณ 2,800,000 บาทต่อเดือน ซึงเจา้ของกิจการ 

มีตน้ทุนในการเช่าพืนที Office ตน้ทุนค่าเช่าพืนที, ค่าพนกังาน, ค่านาํ, ค่าไฟ ประมาณ 130,000บาท   

รายไดจ้ากการขายประมาณ 2,800,000 บาทต่อเดอืน 

อตัรากําไรส่วนเกนิ    = (รายได ้– ต้นทุนรวมต่อเดอืน) / รายได้ 

     = (2,800,000-1,256,500) /2,800,000 

     = 0.55 

     = 55.125 

ธุรกจิขนาดกลางมรีายรบัต่อเดอืนสุทธ ิ =ยอดขายต่อเดอืน – ต้นทุนต่อเดอืน 

= 2,800,000-1,256,500  

= 1,543,500 บาท  

ปรมิาณการขาย ณ จดุคุม้ทุนอยูท่ ี = ตน้ทุนคงท ี/ (ราคาขายต่อหน่วย-ต้นทุนผนัแปร) 

= 942,500/200-50  

= 6,283ตวั/เดอืน 



กจิการจะตอ้งขายไมต่ํากว่า 6,283ตวั/เดอืน จงึไมข่าดทุน 

จดุคุม้ทุน    = 6,283x200  

     = 1,256,666 บาท   

ระยะเวลาคืนทนุ    =  เงินลงทนุ /ผลตอบแทนการลงทนุ 

      = 1,256,500/2,800,000 
      = 0.448 
      = 13 วนัคืนทนุ 

4.4การจดัการการการตลาดในอตุสาหกรรมธรุกิจขายเสือผา้แฟชนัออนไลน์ 

Marketing Plan 

Brand name : StreetStyle  (ตวัยอ่: SS) ความหมายเป็นเสอืผา้หรอืแนวการแต่งตวัทเีกดิขนึตามทอ้งถนน 

ซงึมทีุกแนวทุกTrend ของแฟชนัการแต่งตวัของสาวๆเป็นรา้นคา้ออนไลน์ศูนยร์วมแฟชนั 

SWOT Analysis 

Strengths (S) จดุแขง็ 

-  ช่องทางขายสามารถเขา้ถงึคนไดท้วัโลก ซงึหมายถงึการขายทไีม่จาํกดัแค่สถานท ี

-  ประหยดัตน้ทุนในการเช่าหน้ารา้น 

-  ตน้ทุนในการบรหิารสตอ็กสนิคา้แฟชนัตํา เนืองจากม ีConnection ผูค้า้ส่งสามารถนํารปูเสอืผา้

มาลง   ขายก่อนไดเ้มอืม ีOrderจงึไปซอืสนิคา้ 

- ตน้ทุนในสนิคา้ตํา เนืองจากนําเขา้จากจนีเองโดยไม่ผ่านคนกลาง 

- มคีวามเชยีวชาญในการขายสนิคา้ออนไลน์มายาวนาน 8 ปี 

Weaknesses (W) จดุอ่อน 

- เป็นรา้นคา้รา้นใหมไ่ม่มคีนรูจ้กั 

- ไมม่ฐีานลกูคา้เก่าต้องใชเ้วลา เงนิ ในการสรา้งฐานลกูคา้ใหม่ 

- ตน้ทุนในการโฆษณาเพอืใหค้นเหน็เป็นจาํนวนมากๆในแต่ละช่องทางขายออนไลน์ราคาสูง 

Opportunities (O) โอกาส 

- พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลยีนไปจากเดมิจากเดมิซอืสนิคา้ตามตลาดขายของตามหา้งสรรพสนิคา้ แต่ 

ปัจจบุนัหนัมาซอืของทาออนไลน์ 

- มเีทคโนโลยใีนการตดิตามสนิคา้เกดิขนึทําใหผู้บ้รโิภคซอืสนิคา้ไดต้ดิตามสนิค้าจากขนส่งงา่ยขนึ 

และ ยงัสรา้งความมนัใจใหก้บัผูบ้รโิภควาซอืสนิค้ารา้นนีไดร้บัสนิคา้จรงิๆ 

- มาตรการของภาครฐัยงัไม่มกีารเรยีกเก็บภาษจีากการขายสนิคา้ออนไลน์ 

- มลูค่าตลาดมมีลูค่ามหาศาล 

- มบีรษิทัขนส่งทเีกดิขนึมากมายเกดิการแขง่ขนักนัขนึทาํใหต้น้ทุนในการจดัส่งสนิคา้ตําลง 



Threats (T) อุปสรรค 

- มจีาํนวนคู่แข่งททีําธุรกจิแบบเดยีวกนัมจีาํนวนมาก 

- ผูบ้โิภคมทีางเลอืกมากในการเลอืกซอืสนิคา้ 

 

3. STP 

 Segmentation: เสอืผา้แฟชนัออนไลน์ 

 Targeting: เพศหญงิ อายุตงัแต่ 20-35 ปี  

 Positioning: เสอืผา้แฟชนัราคาหลกัรอ้ย 

4.Marketing Mix 

Product 

- สนิคา้แฟชนันําเขา้จากจนีและสนิคา้แฟชนัจากประตูนําเพอืเพมิความหลากหลายใหก้บัผลติภณัฑ ์

- เสอืผา้เป็นแฟชนัทุกแบบทนิียมในขณะนัน 

- เสอืผา้เน้นเป็นฟรไีซส ์จะเน้นไซส ์M-L เป็นหลกั 

Price 

- ราคาเสอืผา้เรมิต้นท ี100-300บาท ราคาหลกัรอ้ย  

- ราคาค่าขนส่งด่วน 50บาท 

Place 

- ช่องทางการขายทาง Social Media ไดแ้ก่ Facebook ,Line@ และ Instagram แต่จะใหค้วามสําคญั

แก่การขายใน Facebook เนืองจากเป็นชองทางทนิียมสําหรบักลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

- ช่องทางการขายผ่า Market Places คอื Shopee และ Lazada 

- ช่องทางทเีปิดใหล้กูคา้โอนเงนิสําหรบัการชําระเงนิไดแ้ก่  ธนาคารกสกิรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย,์

ธนาคารกรงุไทย, ธนาคารกรุงเทพ และ Paypal 

- ขนส่งทใีชบ้รกิารส่งพสัดุสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ไดแ้ก่  Kerry express, ไปรษณยีไ์ทย และ Flash 

Express  

Promotion 

- การโฆษณาบนช่องทาง Facebook และ Instagram โดยแยกการยงิโฆษณาออกเป็นภูมภิาคเพอื

เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดง้า่ยขนึโดยกําหนดพนืทแีค่ประเทศไทยเท่านันในทุกช่องทางเพอืสรา้งการ

รบัรู ้และกระตุน้ปัญหาทตีอ้งไดร้บัการแก้ไขดา้นแฟชนั พรอ้มทงักระตุน้ใหเ้กดิการซอืตลอดจนการ

ซอืซาํและภกัดต่ีอแบรนด ์

- การส่งเสรมิการขาย  : การลด,แจก,แถม,เล่นเกมชงิรางวลัพรอ้มทงัจดัโปรโมชนันาททีองจดัส่งฟร ี 

ทุกช่องทางการขายและบรกิารเสรมิเกบ็เงนิปลายทางสําหรบัช่องทาง Market Places 



- การประชาสมัพนัธบ์นช่องทางออนไลน์ ประชาสมัพนัธข์ายสารใหมผ่่านทุกชองทาง 

- การตลาดทางตรง บนช่องทางออนไลน์ 

Package 

- วสัดุทใีชใ้นการบรรจุภณัฑเ์พอืใชใ้นการขนส่งสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ใชเ้ป็นวสัดุ กล่องกบัถุงพลาสตกิ

เพอืป้อกนัสนิคา้เสยีหายจากการขนส่ง 

Service 

- ในพนักงานเป็นคนใหบ้รกิารกบัลูกคา้โดยควบคู่กบัระบบบอทในการตอบขอ้มลูลูกค้ารอ้ยละ10 

4.5การจดัการการจดัการเชิงกลยทุธใ์นอตุสาหกรรมธรุกิจขายเสือผา้แฟชนัออนไลน์ 

กาวางกลยทุธท์ใีชเ้พอืใหเ้กดิเป็นกระแสและภาพลกัษณ์รวมไปถงึการสรา้งยอดขายในปัจจุบนัของ

รา้นคา้ออนไลน์ มหีลายรปูแบบมากมายแต่เพอืใหธุ้รกจิเตบิโดตอยา่งมนัคงถาวร จงึจอ้งวางกลยทุธใ์ห้มี

ความครอบคลุมและหลายหลาย ใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิ มกีลยทุธด์งัต่อไปนี 

1.Differentiation Strategies กลยุทธใ์นการสรา้งความแตกต่างใหก้บัภาพลกัษณ์ของรา้นค้า ทาง

รา้นเป็นรา้นขายสนิคา้ออนไลน์ ขายในรปูแบบของการ Post รปูภาพและ Liveสดในการขาย สงิทจีะทําให้

แตกต่างคอืการใส่ความเป็น Life Style ลงไปในรปูภาพและ Live สด ใหม้คีวามแตกต่าง โดดเด่น และเพมิ

ลูกเล่นของ Content  โดยสรา้งตวัตนผ่าน Vlog คอื มาจากคําว่า Video ผสมกบั Log (ออกเสยีงว่า วลอ็ก 

หรือ วีล็อก) โดยจะเป็นการบันทึกวิดีโอเกียวกับไลฟ์สไตล์ ความชอบ กิจกรรมต่างๆรวมไปถึงวิถี

ชวีติประจําวนั(favforward,2019,1) ใหลู้กเพจหรอืคนทซีอืของไดต้ดิตามเพอืโดนเด่นดว้ยตวัตน วถิกีารใช้

ชวีติใหม้คีวามเป็น Reality จนเกดิเป็นฐานแฟนคลบั ตติามผลงาน ซอืของและภกัดต่ีอแมค่า้หรอืรา้นคา้ 

2.Cost Focus Strategic  การทาํใหต้น้ทุนตําโดยการ เจาะจงกลุ่มผู้บรโิภคมากยงิขนึ โดยการเลอืก

หรอืSegment ใหก้ลุ่มลกูคา้มคีวาม Niche Market อธเิช่นการเลอืกขายเสอืผา้แฟชนัเลอืกว่าเป็นแฟชนัแนว

ใด เจากลุ่มให้เล็กเพอืเพมิมาตรฐานในการขายสนิค้าให้เข้ากบักลุ่มเป้าหมาย ลดต้นทุนการสต็อกสินค้า

หลายๆแนวหลายๆแบบและหลายๆไซส ์

3.Price Strategies จากสนิคา้ทเีราไดนํ้าเขา้จากจนีโดยไม่ผ่านคนกลางจากประตูนําทําใหต้้นทุนสนิ

คนํีาเขา้มามรีาคาตํา มกีําลงัในการต่อสูก้บัคู่แข่งขนัในดา้นราคามากยงิขนึ ขายสนิค้าในราคาหลกัรอ้ยกําไร

ไดน้้อยแต่เน้นปรมิาณมากยงิขนึ เพอืเป็นแนวทางสู่การเป็นผูค้า้ส่งออนไลน์ทใีหญ่ทสีุดในอกีหา้ปีขา้งหน้า 

4.Backward Integration การขยายธุรกิจโดยการถอยหลงั คอืการเข้าไปขยายธุรกิจทมีคีวาม

เกียวข้องกับธุรกิจทีทําอยู่ ในปัจจุบนัเราเป็นผู้ค้าปลีกโดยนําเข้าสินค้าจนี ขายปลีกให้กับผู้บริโภค ใน

อนาคตทางรานมกีลยุทธ์ทจีะขยายกิจการไปเป็นผู้ขายสนิค้านําเข้าในราคาส่งให้กบัรานค้าออนไลน์และ

รา้นคา้ออฟไลน์เพอืการเตบิโตในธุรกจิในอนาคต 

  

 



5.สรปุผลการศึกษา 

5.1จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปผลไดด้งันี 

จากการศกึษาลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างประชากรศาสตรท์เีป็นกลุ่มนัก Shopping Online จากกลุ่ม

ตวัอย่างทงัสนิ 200 คน ประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนมากมอีายุ 15-25 ปี รองลงมา26-35ปี มนํีาหนัก 51-60

กโิลกรมั ส่วนสงู151-160เซนตเิมตร อยู่ในสถานะภาพโสด มรีะดบัการศกึษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี

และทาํงานเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได้ต่อเดอืนอยู่ท ี10,001-30,000 บาท รองลงมาคอืระดบัรายได้

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

5.2จากการศกึษาความต้องการของกลุ่มตวัอย่าง มคีวามต้องการสนิคา้เสอืผา้แฟชนัดงัรายละเอยีด

ดงัต่อไปนี 

1) ด้านผลติภณัฑ์ (Product) ผู้บรโิภคซอืเสอืผ้าแฟชนัออนไลน์ในหนึงเดือนมคีวามต้องการซอื      

0-5 ครงั ต่อเดอืน เสอืผ้าแฟชนัส่วนใหญ่ทซีอืจะไม่นิยมซอืของแบรนด์เนม เสอืผา้ทเีลอืกสวมใส่ส่วนใหญ่

เป็นSize M และอันดบัรองลงมาคอื Size Lเสอืผ้าแฟชนัทเีลอืกซอืเป็นเสอืผ้าแฟชนัทวัไปในขณะนัน 

รองลงมาคอืเสอืผา้แฟชนัเรยีบหรดููแพง 

2) ดา้นราคา (Price) ราคาสนิคา้ต่อการซอืสนิคา้หนึงตวัอยูท่รีาคาตวัละ 100-500 บาท 

3) ดา้นช่องทาง (Place) โดยส่วนใหญ่นิยมซอืเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media คอื 

Facebook รองลงมาคอื Line ธนาคารทใีชใ้นการชําระค่าสนิคา้และบรกิารส่วนใหญ่ชําระผ่านธนาคารกสกิร

ไทย รองลงมาคือธนาคารไทยพานิช ขนส่งทตี้องการใช้บรกิารให้จดัส่งสนิค้าคือขนส่งKerry Express 

รองลงมาคอืไปรษณยี ์โดยมอีตัราค่าบรกิารขนส่งต่อครงั ครงัละ50 บาท รองลงมาคอื40 บาท 

4) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) การส่งเสรมิการตลาดทจีงใจลูกคา้มาทสีุดสําหรบัรา้นคา้

ออนไลน์ทใีชด้งึดดูลูกคา้ใหต้ดัสนิใจซอืทนัทคีอื ฟรคี่าบรกิารขนส่ง รองลงมาคอืมบีรกิารเกบ็เงนิปลายทาง 

5) ดา้นการบรกิาร (Services) ระบบใหบ้รกิารทตีอ้งการใชค้อืคนใหบ้รกิารมากกว่าระบบใหบ้รกิาร 

6) ด้านบรรจุภณัฑ์ (Package) การบรรจุภัณฑ์ทีป้องการใช้มากทสีุดเป็นแบบกล่องสินค้าเพือ

ป้องกนัความเสยีหายในระหว่างการขนส่ง 

5.3จากการศกึษาความต้องการของกลุ่มตวัอย่าง ในด้านกระบวนการตดัสนิใจซอื มกีระบวนการ

ตดัสนิใจซอืดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1) ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มลู (Search for Information) ประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่แสวงหน้า

ขอ้มลูเสอืผา้แฟชนัผ่านหน้าTimeline ของ Social Mediaทงัหมด รองลงมาคอืGoogle 

2) ดา้นการประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternative) ดา้นการประเมนิทางเลอืกในการตดัสนิใจ

เลอืกรา้นคา้นันพจิารณาจากแม่คา้ และเหตุผลในการเลอืกซอืสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์เนืองจากสะดวก

และไมม่เีวลาไปเลอืกซอืนอกสถานท ี

3) ดา้นการตดัสนิใจซอื (Decision Marking) ในการตดัสนิใจซอืเสอืผา้จะพจิารณาจากเสอืผา้ทโีดน

ใจและรา้นคา้มคีวามน่าเชอืถอื 



4) ดา้นการพฤตกิรรมหลงัการซอื (Post Purchase Behavior) ผู้บรโิภคจะเลอืกรา้นคา้ทมีเีสอืผ้า

และแบบสนิคา้ทตีรงกบั Lifestyle ของตนเองและสอดคลอ้งกบัความต้องการสนิคา้เสอืผา้แฟชนัในขณะนนั 

ในช่องทางการตดัสนิใจซอืจะตดัสนิซอืผ่านช่องทาง Social Media และ Market Place อธเิช่น Shopee และ

Lazada หรอืช่องทางทคีน้หาสนิคา้นันงา่ยและสะดวกต่อการคน้หาขอ้มลู 

5.4สรุปตามวตัถุประสงค ์ในสดีา้นจะทาํอยา่งไร  

1.เพอืศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด จากการศึกษาความต้องการและพฤติกรรม

ตลาดของผู้บรโิภคออนไลน์นัน เนืองจากมคีวามสะดวกต่อการเลอืกซอืสามารถเลือกซอืผ่านมอืถือหรอื

คอมพวิเตอร์ไดเ้ลย เนืองจากกรทําแบบสอบถามพบว่าผูห้ญงิในยุคปัจจุบนัไม่ค่อยมเีวลาในการออกไปซอื

เสอืผ้านอกสถานทเีลอืกนิยมเลอืกทจีะซอืผ่านช่องทางออนไลน์โยส่วนใหญ่เลอืกซอืจากหน้าTimelineของ 

Social Media และทสีําคญัในการเลอืกซอืต้องเป็นสนิคา้แฟชนัทเีป็นทสีนใจในขณะนัน มคีวามหลากหลาย

ราคาจบัต้องได้ ในส่วนของรา้นค้าต้องมคีวามน่าเชอืถอื มกีารรวีวิสนิค้าจากลูกค้าท่านอนืเพอืให้เกดิความ

เชอืมนัในมนัใจในการตัดสินใจซอืว่าซอืสินค้าและได้สินค้าจรงิๆ โดยจะวเิคราะห์และตัดสนิใจเลือกจาก

ความชอบของตนเองเป็นหลกั 

2.เพอืศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5ปี จากว่าการเตบิโตของธุรกจิออนไลน์มคีวามเตบิโต

อยา่งต่อเนือง จากสถติพิบว่าผูค้นยคุปัจจุบนัมกีารใชโ้ทรศพัทม์อืถอืเฉลยีต่อวนั 10 ชวัโมง 5นาทต่ีอวนั คอื 

Gen Z และ Gen Y ตามดว้ย Gen X และ Baby Boomer และการใช้ Social media มากกว่า 50 

เปอรเ์ซน็ตต่์อวนั ทาํใหเ้หน็ถงึการใชช้วีติในโลกออนไลน์มากยงิขนึ ส่งผลใหม้แีนวโน้มการเตบิโดในการซอื

ของออนไลน์เพิมขนึ สร้างมูลค่ามหาศาลและแนวทางการเติบโตขยายธุรกิจขยายรูปแบบ Backward 

Integration หากมกีารเตบิโตขนึอยา่งต่อเนืองทําใหม้คีวามต้องการในการซอืเสอืผา้ออนไลน์เป็นจาํนวนมาก 

ความต้องการขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์แบบค้าปลกีกม็คีวามต้องการเป็นจาํนวนมากเช่นกนั ในอนาคตอกี

ห้าปีข้างหน้า ธุรกิจต้องเตบิโตและสามารถขายสนิค้าออนไลน์ในการค้าปลกีและค้าส่ง เป็นผู้นําทางด้าน

แฟชนัในโลกออนไลน์ ในราคาหลกัร้อย ทางรา้นจะนําความผสมผสานระหว่างการตลาดกบัการขายของ

รวมถงึการสรา้ง Life Style ขา้มามสี่วนร่วมในการขายของมากยงิขนึ เพอืการเตบิโตและการเป็นผู้นํา

ทางดา้นเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ 

3.เพอืศกึษาการดําเนินการธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์ ในกระบวนการการดําเนินงานธุรกจิใน

อกีหา้ปีขา้งหน้าจะตอ้งมกีารดาํเนินงานการขายในรปูแบบใหม ่เพมิเตบิจากTools ในปัจจุบนัทมีอียู่ ทางรา้น

มกีารดําเนินงานทียืนหยุ่นและสามารถปรบัตัวได้ตลอดเวลาเนืองจากเป็นธุรกิจออนไลน์ทตี้องพึงพา

เทคโนโลยใีนอนาคตรวมถงึระบบในการดาํเนินงานทตีอ้งอาศยัความกา้วไกลและทนัสมยัเพอืตอบพฤตกิรรม

ทเีปลยีนแปลงขอผูบ้รโิภค 

4.เพอืศกึษาวางแผนการจดัการเชงิกลยุทธข์องธุรกจิเป็นระยะเวลา 5ปี ในระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า 

กลยุทธ์ทธีุรกจิต้องใชใ้นการดําเนินงานและความอยู่รอดคอื การใชก้ลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง กลยุทธ์



สรา้งความผูกผนัในตราสนิคา้ ใหลู้กคา้จดจาํแบรนดจ์ดจาํรา้นคา้ และสรา้งกลยุทธส์รา้งความอํานวยความ

สะดวกสบายใหก้บัลกูคา้เพมิมากยงิขนึ เพอืงา่ยต่อการซอืสนิคา้และตดัสนิใจซอืสนิคา้แฟชนัอยา่งรวดเรว็ 

5.5ขอ้วจิารณ์ 

ในปัจจุบนั เราอยู่ในยุคท ีDigital มคีวามสําคญัมากในการดํารงชวีติ Digital เป็นเสมอืนปัจจยัส ีทํา

ใหก้ารดํารงชวีติในรปูแบบเดมิๆไดเ้ปลยีนแปลงไป หรอืแมแ้ต่กระทงัธุรกจิต่างๆ การขายเสอืผา้แฟชนักเ็ป็น

อกีหนึงธุรกจิทไีด้รบัผลกระทบต่อปัจจยัการเปลยีนแปลงทางดา้นพฤตกิรรมของผู้บรโิภค รวมถงึนโยบาย

ของรฐับาลทหีา้มขายบนทางเทา้ เพอืความสะอาดและเป็นระเบยีบของประเทศ จากเดมิขายตลาดนัด ตลาด

กลางคนื (ทางเท้า) หรอืแม้แต่แบรนด์ในห้างสรรพสนิคา้ ได้ปรบัเปลยีนมาเป็นรูปแบบขยายช่องทางการ

ขายออนไลน์มากยงิขนึ มกีารขายในรูปแบบ Real Time สะดวก รวดเรว็ ทนัใจ และสามารถตอบรบักบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทเีปลยีนแปลงไปไดเ้ป็นอยา่งด ีเป็นธุรกจิทเีหมาะกบัคนรุ่นใหม่สามารถประสานระหว่าง

โลกออนไลน์กบัโลกออฟไลน์เขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั สรา้งกําไรและรายไดอ้ยา่งมหาศาลในยุดปัจจบุนั 

จากการสํารวจพฤตกิรรมผู้บรโิภคในปัจจุบนัได้มกีารเปลยีนแปลงพฤตกิรรมการซอืสนิค้าจากเดมิ

ซอืสนิคา้ในรปูแบบออฟไลน์ มคีวามต้องการซอืในรปูแบบออนไลน์เพมิขนึและตวัเลขอตัราการซอืสนิคา้หรอื

เสอืผ้าแฟชนัมเีพมิขนึทุกปีในอีกห้าปีขา้งหน้าจะมกีารซอืผ่านช่องทางออนไลน์จํานวนเพมิขนึแบบทวคีูณ 

ทําให้เป็นโอกาสอันดสีําหรบันักลงทุนรุ่นใหม่ทตี้องการขายเสอืผ้าแฟชนัออนไลน์ โดยอายุส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบันทีนิยมซอืเสือผ้าออนไลน์อยู่ทีอายุ 15-25ปี มีส ัดส่วน นําหนัก 51-60กิโลกรมั ส่วนสูง151-160

เซนติเมตร ส่วนใหญ่สวมใส่ M-L ซึงแสดงให้เห็นเป็นผู้หญิงวยัรุ่นชอบการแต่งตัวมสีถานะภาพโสด มี

การศึกษาจนปรญิญาตรแีละส่วนใหญ่นิยมทํางานเป็นพนังงานบรษิทัเอกชน จะนิยมซอืเสอืผ้าแฟชนัโดย

ผ่านช่องทางออนไลน์เพมิมากขนึเนืองจากไม่สะดวกเดินซือในช่องทางออฟไลน์และสะดวกกับการซือ

ออนไลน์มากกว่า สงิททีําให้ตดัสินใจเลือกซอืคอืร้านค้ามคีามน่าเชอืถือ สินค้าหลากหลายโดนใจ ค้นหา

ขอ้มลูไดง้า่ย เป็นปัจจยัประกอบในการตดัสนิใจเลอืกซอื 

 สงิทสีําคญัทสีุดของการทําการตลาดบนโลกออนไลน์ต้องตามเทนด์ให้ทนัผู้บรโิภค ความต้องการ

ของผู้บริโภคคือสิงสําคญัในการดําเนินธุรกิจเมอืมีความความต้องการทางร้านค้าต้องตอบโจทย์ความ

ต้องการใหก้บัผู้บรโิภค การยงิทําให้รา้นค้ามกีระแสมากเท่าไหร่กย็งิทําให้มลีูกค้าในการซอืสนิค้าเพมิมาก

ขนึเท่านนั ตอ้งปรบัตวัใหย้ดืหยุน่ต่อการดาํเนินงานกบัลกูคา้และภายในองคก์รอยูเ่สมอเพอืความอยู่รอดและ

สรา้งการเตบิโตในอนาคต 

5.6ขอ้เสนอแนะ  

1.จากการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในธุรกิจต้องการร้านค้าออนไลน์ทมีคีวามน่าเชอืถือ 

เสอืผา้แฟชนัทนํีามาขายต้องมคีวามหลายหลาย เสอืผา้โดนใจ การบรกิารใหท้ใีหบ้รกิารต้องมคีวามสุภาพให้

เกยีรต ิและดําเนินงานโดยคนและระบบควบคู่กนัไป ทสีําคญัในการดําเนินงาน และในอนาคตจะมผีูค้นทหีนั



มาซอืของออนไลน์เป็นจาํนวนมาก ดงันัน ดงันันการดําเนินงานเพอืวางแผนในการดําเนินการจะต้องศกึษา

ความต้องการของผูบ้รโิภคและออกแบบรา้นคา้ใหม้คีวามเป็นตวัเองตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคได้ 

 2.จากการทําแบบวิจยัในครงัต่อไปการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเป็นเรืองทียากมาก เนืองการ

ประกอบธุรกจิประเภทรา้นค้าออนไลน์เป็นความลบัสําหรบัรา้นค้าเป้นอย่างมากจงึไม่นิยมเปิดเผยหรอืให้

ผูใ้ดมาสมัภาษณ์ กาสอบถามคนรูจ้กัหรอืคนทดีําเนินงานธุรกจิออนไลน์จะเป็นเรอืงทสีามารถทําไดง้่ายกว่า

การสอบถามคนผูป้ระกอบการณ์ทเีป็นทนิียมในขณะนนั 

3.การวางแผนกลยุทธ์หรอืการตลาดต้องศึกษาจากการสงัเกตจากการทําการตลาดออนไลน์ของ

ผูป้ระกอบการจรงิและหาความรูไ้ดจ้ากอนิเตอรเ์น็ตหรอื Youtube เพอืใชป้ระกอบการในการวางแผนในการ

ดาํเนินงานสาํหรบัผูท้ไีมม่ปีระสบการณ์ในการดาํเนินธุรกจิออนไลน์ 

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการคน้ควา้อสิระเล่มนีสําเรจ็ไดด้ว้ยบุคคลหลายฝ่าย ผูศ้กึษาจงึเขยีนกติตกิรรมประกาศเพอื

แสดงคาํขอบคุณทุกท่านดว้ยความจรงิใจ 

 ในลําดับแรก ผู้ศึกษาต้องขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ จดิาภา รตันภูรสิกุล ผู้ทีคอยสนับสนุน

ทุนการศกึษาในทุกๆ เรอืง คอยผกัดนัในการศกึษาและวธิกีารดําเนินชวีติในแบบของตวัลูกเองโดยไม่ขาด

ตกบกพร่อง วนันีลูกได้สําเรจ็การศกึษาในแบบทคีุณแม่คาดหวงัแล้ว ต่อจากนีเป็นการนําความรูท้คีุณแม่

สนับสนุนมาตลอดเพอืใช้ในการประกอบวชิาชพีและดําเนินตามความฝันของลูก เพอืตอบแทนพระคุณแม่

และดแูลคุณแมต่่อไป 

 ขอกราบขอบพระคุณพีชายทังสองและพีสะใภ้ทังสอง ทีคอยสนับสนุนในด้านทุนการศึกษา 

ประคบัประคองใหผู้ศ้กึษาไดเ้รยีนหนังสอืตามความฝัน ตลอดจนทุนในการดําเนินการเพอืเดนิทางตามความ

ฝันของตนเอง และหลานสาวทงัสามคนทคีอยเป็นกําลงัใจใหผู้ศ้กึษาในการเรยีน 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์มจติร  ลว้นเจรญิ อาจารย์ทปีรกึษาและประธานโครงการ

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติสําหรบั CEOs และ CMOs ในความกรุณาใหค้ําปรกึษาและแก้ไขขอ้ผดิพลาด เพอื

เป็นแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินของธุรกิจ ให้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์มากยิงขึนและ

ขอขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่าน ทปีระศาสตรค์วามรูใ้นทฤษฎมีาปรบัใช้ในชวีติประจําวนัและรายงานการ

คน้ควา้อสิระเล่มนี 

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยรามคําแหง สถานบันการศึกษาของผู้ศึกษา ทีมอบความรู้ และ

มติรภาพดดีตีลอดไป 

 คุณค่าและประโยชน์จากรายงานการค้นคว้าอิสระเล่มนี ขอมอบให้แก่ทุกท่านทสีนใจดําเนินงาน

ธุรกจิขายเสอืผา้แฟชนัออนไลน์หรอืธุรกจิทเีกยีวขายสนิคา้ออนไลน์ เพอืเป็นแนวทางในการดําเนินการและ

นําขอ้มลูดงักล่าวไปพฒันาต่อไป 
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