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บทคัดย่อ 
 

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้าน สมบูรณ์ ช้อป โดยวิ
เคราะรายละเอียดภาพรวมธุรกิจ ในด้านการตลาด การเงิน และการจัดการ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั่วไปทางธุรกิจ (PESTE Analysis) วิเคราะห์แวดล้อมสภาพการแข่งขัน (SWOT Analysis) วิเคราะห์
ทางการตลาด (Marketing Mix 4Ps) รวมไปถึงแนวทางในการด าเนินงาน และบริหารทรัพยากรบุคคล 
นอกจากนี้มีการคาดการณ์ประมาณค่าใช้จ่าย รายได้ ก าไร ระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทน เพื่อให้เห็น
ถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจนี้ และ คุ้มค่าแก่การลงทุน  
           แผนธุรกิจนี้จัดท าข้ึนส าหรับธุรกิจจ าหน่ายเสื้อผ้ากีฬาออกแบบสกรีน และเฟล็ก ซึ่งให้การ
บริการแบบมีความใส่ใจลายระเอียดและความต้องการของลูกค้า เนื่องจาก สมบูรณ์ ช้อปได้มองเห็น
ความส าคัญของกลุ่มท่ีชอบออกก าลังกาย ท าชุดทีม เสื้อกลุ่ม จ าเป็นต้องมีความรู้ในด้านเสื้อกีฬาการ
ออกแบบลายเสื้อสกรีนและเฟล็ก ที่ได้มาตราฐานและค านึงถึงพนักงานขององค์กรที่เป็นปัจจัยของร้านที่มี
ความรู้มีใจในการรักการบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
 แผนการตลาดธุรกิจร้านสมบูรณ์ ช้อป จะเน้นกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในชลบุรีที่มีรายได้ 
10,000 ขึ้นไป กลุ่มที่ชอบออกก าลังกาย ท าชุดทีม เสื้อกลุ่ม และร้านสมบูรณ์ ช้อปจะมีการส่งเสริม
การตลาดโดยการจัดท าโปโมชั่น เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภค และแผนการจัดการองค์กรและ
บริหารทรัพยากรบุคคล สมบูรณ์ ช้อป จะมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้ามาท างาน
เพ่ือสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการ และยังมีการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน 
 แผนด าเนินงาน ร้านสมบูรณ์ ช้อป จะจัดตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รูปแบบการจะ
เน้นให้บริการเป็นกันเอง ความใส่ใจและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีกระบวนการ
ในการสั่งซื้อสินค้า การให้บริการลูกค้า แผนการเงิน ร้านสมบูรณ์ ช้อปใช้เงินลงทุน 1,500,000 บาท จาก
เงินของเจ้าของคนเดียว ร้านสมบูรณ์ ช้อปมีการประมาณการรายได้จากลูกค้า 30 คนต่อวัน ซึ่งระยะเวลา
คืนทุนอยู่ที่ 1 ปี 1 เดือน มูลค่าสิทธิ 1,949,168.68ผลตอบแทบการลงทุน 76% 
 

ค ำส ำคัญ: แผนธุรกิจ, ธุรกิจร้ำนเสื้อผ้ำกีฬำ, สมบูรณ์ช้อป 
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ABSTRACT 
 

The objective is to study the feasibility of opening a complete store by analyzing 
the details of the business overview. Both marketing, financial and management by 
general business environment analysis (PESTE Analysis), competitive environment 
analysis (SWOT Analysis), marketing analysis (Marketing Mix 4Ps) as well as operating 
guidelines. It also provides projections of expenses, revenues, profits, payback periods 
and returns to determine the feasibility of this business and the worthiness of the 
investment. 

This business plan is for the sportswear, screen and flex design business that 
offers care, texture and customer needs as a complete shop sees the importance of a 
group that likes to exercise, make clothing. Group jersey team Need to have knowledge 
of sports shirts, design of standard screen and flex shirts, and take into account the 
employees of the organization as a factor of the store with knowledge and service mind 
to build confidence. And satisfaction to customers who use the service. 

The Somboon Shop business marketing plan will focus on the population of 
Chonburi residents with income of 10,000 or more, exercise enthusiasts, team uniforms, 
group shirts and complete shops. Shop will have a marketing promotion by creating a 
promotion. In order to make consumers more attractive and manage management and 
human resource management. Somboon Shop will get to know employees who are 
knowledgeable and able to work in order to create beauty for the users. 
 Completely shopping operation guidelines are located in Muang District, 
Chonburi Province. Chonburi Service is friendly, clean and order is the main way, this 
way can serve customers. Somboon's money is spent 1,500,000 baht from the money of 
a single owner Somboon shop has cleaning income from 30 customers per day, with a 
payback period of 1 year, 1 month, receiving 1,949,168.68 76%. 
 
Keyword: Business, Sportswear retailer, Somboon shop 
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อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระซึ่งได้ให้ความรู้ การชี้แนะแนวทาง การศึกษา ตรวจทาน และแก้ไข
ข้อบกพร่องในงาน ตลอดจนการให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการท า แผนธุรกิจครั้งนี้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนส าเร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้และสามารถน าวิชาการ
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท าแผนธุรกิจครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ร้านสมบูรณ์ ช้อป เป็นร้านจ าหน่ายเสื้อผ้ากีฬาออกแบบสกรีน และ เฟล็ก โดยใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์ที่ทันสมัยลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถมาสั่งซื้อเสื้อและน าแบบลายที่ต้องการมาเองได้หรือจะใช้
บริการในด้านของการออกแบบ ทางร้านจะมีคนออกแบบลายให้จากช่างออกแบบที่มีความรู้โดยตรง 
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าท่ีมาใช้บริการมากที่สุด ในปัจจุบันธุรกิจจ าหน่ายเสื้อกีฬา สกรีน 
เฟล็ก เป็นที่นิยมและผู้บริโภคต้องการมากขึ้น ส่วนมากผู้บริโภคจะมีความต้องการที่จะท าเสื้อกลุ่ม เป็น
ทีม แข่งกีฬา ชุดยูนิฟอร์ม เพื่อแสดงถึงความเป็นกลุ่มเดียวกัน และไว้ใช้ในงานต่าง ๆ  หรือท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ทางร้านสมบูรณ์ ช้อปจึงเล็งเห็นได้ว่าธุรกิจนี้สามารถด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จได้ 

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มคนท างานอยู่จ านวนมาก ท าให้มีโรงงาน บริษัท โรงเรียน และมี
อีกหลากหลายธุรกิจ ทางร้านมีความต้องการในการจัดท าเสื้อกีฬาของโรงงาน บริษัท หน่วยงานต่าง ๆ 
หรือท าเสื้อเพ่ือเป็นการแข่งขันกีฬา  ดังนั้นธุรกิจเสื้อกีฬา สกรีน เฟล็ก จึงสามารถด าเนินธุรกิจได้ และร้าน
สมบูรณ์ ช้อป อยู่ในอ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ท าให้ผู้บริโภคสังเกตมองเห็นร้านได้ง่าย เป็นสถานที่สะดวก
ในการมาใช้บริการ ร้านสมบูรณ์ ช้อป จะมีแบบเสื้อให้เลือกหลายแบบ หลายสี และลูกค้าสามารถสั่งตัด
เย็บได้โดยไม่จ ากัดจ านวนที่ผลิต ราคาค่อนข้างถูก ท าให้ผู้บริโภคประหยัดเวลา และสะดวกท่ีจะมาใช้
บริการ มาที่เดียวได้ครบทุกอย่าง ทางร้านสมบูรณ์ ช้อปจึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจัดตั้งเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ทั้ง โรงงาน บริษัท โรงเรียน และหน่วยงานต่าง 

 

1.1 แนะน าธรุกิจ  
1.1.1 ชื่อธุรกิจ สมบูรณ์ ช้อป 

 

1.1.2 ประเภทของธุรกิจ / บริการ 
ร้านสมบูรณ์ ช้อปมีการจ าหน่ายเสื้อกีฬารูปแบบซื้อมาขายไปและออกแบบสกรีน เฟล็ก และมี

แคตตาล็อกของทางโรงงานที่ได้รับจาก Supplier ภายในประเทศไทย เพ่ือที่จะให้ผู้บริโภคเลือกเสื้อกีฬา
ตามท่ีบริโภคต้องการที่จะออกแบบและเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว โดยสว่นใหญ่จะเป็นเสื้อกีฬากลุ่ม เสื้อทีม 
เสื้อแข่งขันกีฬาต่าง ๆ และออกแบบชุด Uniform  รวมไปถึงการออกแบบและสกรีนแบบครบวงจรหรือ
เรียกกันว่า (one stop service
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1.1.3 ท าเลที่ตั้ง 159/15 หมู่6 ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 พ้ืนที่ใน

การท าแผนธุรกิจ สมบูรณ์ ช้อป เป็นตึกอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 
1.2 ที่มาของการด าเนินธุรกิจ  

ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งข้ึนเพราะโรคระบาดก็มีข้ึนทุก ๆ ปี ท าให้การออกก าลัง
กายส าคัญมากในการใช้ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นผู้บริโภคเลยเริ่มหันมาเลือกซ้ือเสื้อผ้ากีฬา และยิ่งมีรวดลาย
แบบสกรีนหรือเฟล็ก ดึงดูดการใส่เสื้อกีฬาที่มีสีสันและดูไม่น่าเบื่อ ท าให้ผู้บริโภคสนใจเรื่องการใส่เสื้อกีฬา
แบบสกรีนและเฟล็กมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ร้านสมบูรณ์ ช้อป ยังมีบริการด้านโรงงานที่ต้องการเสื้อผ้า
กีฬาสกรีนและเฟล็กในจ านวนมาก เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ และรับออกแบบเสื้อกีฬาแบบที่ผู้บริโภค
ต้องการจัดท าสกรีนหรือเฟล็ก และรวดเร็วตรงตามต้องการของผู้บริโภค ท าให้ร้านเสื้อกีฬาที่รับออกแบบ
สกรีน เฟล็ก ไดร้ับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีผลิตเร็ว ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ดี ปัจจุบันมีการแข่งขันเป็นจ านวนมาก แต่บางร้านก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ เช่น ไม่มีสีเสื้อ แบบเสื้อ ไซส์เสื้อ หรือถ้าสั่งสินค้าไปก็ไม่ได้ตามวันเวลาที่ก าหนดใช้ของ
ผู้บริโภคได้ เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก อีกท้ังบริษัทและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดท าเสื้อให้เป็นแบบเดียวกัน เสื้อทีม เสื้อกลุ่ม และเสื้อแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ดังนั้น
ทางร้านจึงมองเห็นการเติบโตธุรกิจการจ าหน่ายเสื้อกีฬา สกรีน เฟล็ก เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งทางร้านจะมีเครื่องมือที่ทันสมัย และช่างออกแบบที่คอยปรึกษาให้บริการอยู่ตลอด เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการและเกิดความประทับใจ สร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคได้ว่าจะ
ได้รับสินค้าตามจ านวนครบและตรงตามแบบให้กับผู้บริโภค 
1.3 วัตถุประสงค์ในการท าแผนธุรกิจ  

เพ่ือศึกษาธุรกิจความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้าน สมบูรณ์ ช้อป เป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างผล
ก าไรและเพ่ือให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักของลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 
 

1.4 รูปแบบการด าเนินธุรกิจ   
รูปแบบของธุรกิจ สมบูรณ์ ช้อปมีการด าเนินงานโดยทางร้านจะมีแบบเสื้อกีฬา สกรีน เฟล็ก และแคต

ตาล็อกของทางโรงงานที่ได้รับจากซับพลายเออร์ภายในประเทศไทย เพื่อที่จะให้บริโภคเลือกเสื้อกีฬา
ตามท่ีบริโภคต้องการที่จะออกแบบและเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ส าหรับผู้บริโภคที่ไม่สะดวกมาที่หน้าร้าน
ทางร้านจะมีช่องทางการติดต่อเพ่ือสั่งสินค้า ผ่านออนไลน์ เช่น Line และ Facebook และผู้บริโภค
สามารถบอกความต้องการที่จะสั่งเสื้อ ลายเสื้อ ไซส์เสื้อ ออกแบบสกรีนหรือเฟล็ก และสามารถปรึกษา
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ลายละเอียดอ่ืน ๆ ได้โดยตรง จากนั้นเมื่อได้สินค้าตามที่ผู้บริโภคต้องการครบถ้วนแล้วนั้นทางร้านจะมีทั้ง
บริการจัดส่งสินค้าให้ฟรีหรือบริโภคจะมารับสินค้าด้วยตนเองที่หน้าร้านก็ได้เช่นกัน ตามข้อตกลงที่ได้ตก
ลงกับทางร้านไว้  
ตารางท่ี: 1.4 รูปแบบการด าเนินธุรกิจ  แผนภาพ The Business Model Canvas 

 

Key Partners 
-บ ริ ษั ท Brand
เสื้อกีฬาชั้นน า
ในประเทศ 
-บ ริ ษั ท ที่ ข า ย
อุปกรณ์สกรีน  

Key Activities 
-รับสั่งสินค้าผ่าน
ทาง online, 
offline โปรโมท
ร้านผ่านทาง 
Facebook , Line 
-บริการ เสื้ อกีฬา
ส ก รี น ล า ย 
และเฟล็กลาย 
 

Value 
Propositions 
-บริการเสื้อกีฬา
ออกแบบสกรีน
และเฟล็ก ด้วย
อุปกรณ์ที่ทันสมัย 
-เราจะมีการบริการ
ที่ ค ร บ ว ง จ ร ห รื อ
เรียกว่า(one stop 
service)) 
-มี สิ นค้ า ให้ เ ลื อ ก
เยอะ 
-สามารถสั่ ง ได้ ใน
หลากหลายตัวแต่
ท าให้ได้รวดเร็ว 
 

Customer 
Relationships 
-ผลิตแบบสินค้า
ตามท่ีลูกค้า
ต้องการ 
-รับประกันสินค้า 
-บริการครบวงจร 
 
 

Customer 
Segments 
นิคม
อุตสาหกรรม 
อ าเภอชลบุรี 
จังหวัดชลบุร ี
อายุตั้ งแต่  18-
60 ปี 
-ลูกค้าทาง
โรงงาน  
-ลูกค้าธุรกิจ 
40% 
  -เอกชน 30%  
  -รัฐบาล 10% 
-นักเรียน 
นักศึกษา 
- กลุ่มเพ่ือน 
 

Key Resources 
-พนักงาน 
-หน้าร้าน 
-อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
 

Channels 
-ช่องทางออนไลน์ 
เช่น
Facebook,Line 
และติดต่อผ่าน
ทางโทรศัพท์ 
-หน้าร้าน 
 
 

Cost Structure 
ค่าพนักงาน ค่าโฆษณา ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเช่า 
ค่าเสื่อมของอุปกรณ ์
ค่าไฟ ค่าน้ า 

Revenue Streams 
-จากการขายเสื้อกีฬาแบบสกรีนและแบบเฟล็ก 
-จากขายเสื้อกีฬาแบบไม่มีสกรีน 
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จากภาพที่1 Business Model Canvas ซึ่งแสดงถึงรูปแบบการด าเนินกิจการสมบูรณ์ ช้อป ที่
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 

1. Key Partners 
ธุรกิจร้านสมบูรณ์ ช้อป มีบริษัทBrand เสื้อผ้าชั้นน าภายในประเทศ และเป็นคู่ค้ากับทางร้าน และ
บริษัทที่ขายอุปกรณ์ เช่น สีกสรีน เฟล็ก โต๊ะสกรีน แผ่นบล็อก เพราะบริษัทจ าพวกนี้มีความส าคัญกับ
ธุรกิจของเรามาก ดังนั้นคู่ค้าของเราคือกลุ่มนี้ และทางธุรกิจของเราจะด าเนินไปได้ดีต้องคอยพึ่งพา
กัน    
2. Key Activities 
สิ่งนี้ส าคัญต่อการด าเนินกิจการ จะท าให้ผู้ประการเห็นภาพในการด าเนินธุรกิจได้ชัดขึ้น และยังรู้ว่า
ต้องท าอะไรบ้างเพ่ือท าให้แผนธุรกิจเป็นไปได้ คือ รับสั่งสินค้าผ่านทาง online, offline และมีการโป
รโมทร้านผ่านทาง Facebook , Lineบริการเสื้อกีฬาสกรีนลาย และเฟล็กลาย 
3. Key Resources 
ทรัพยากรหลักของร้าน พนักงาน อุปกรณ์ และหน้าร้าน จะท าให้เห็นความชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง และ
ทางร้านจะน ามาพัฒนาธุรกิจ  
4. Value Propositions 
Value Propositions มีการบริการเสื้อกีฬาออกแบบสกรีน และเฟล็กด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เสื้อ
กีฬาหลากหลายแบบ ทางร้านมีบริการที่เป็นกันเองและบริการที่ครบวงจรที่เรียกกันว่า one stop 
service ที่ร้านสามารถสั่งสินค้าได้ไม่จ ากัดและยังได้สินค้าที่รวดเร็วต่อการใช้งานของลูกค้า 
5. Customer Relationships 
ทางร้านจะผลิตแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า และรับประกันสินค้าระยะ 7 วัน และจะเน้น
ความละเอียดและใส่ใจความต้องการของลูกค้าท าให้การบริการเกิดการบอกต่อและกลับมาใช้บริการ
ซึ่งเป็นผลดีกับร้าน สมบูรณ์ ช้อป 
6. Customer Segments 
กลุ่มเป้าหมายของร้าน สมบูรณ์ ช้อป เพศชาย-หญิงที่มีอายุ 18-60 คือกลุ่มลูกค้าโรงงาน ลูกค้าธุรกิจ
เอกชน/รัฐบาล และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีและต้องการจะท าเสื้อกลุ่ม เสื้อ
ทีม และส่วมใส่ในการออกก าลังกาย 
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7. Cost Structure 
ค่าใช้จ่ายธุรกิจ สมบูรณ์ ช้อป คือ ค่าการตลาดและค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในส่วนพนักงาน ค่าอุปกรณ ์
ค่าเช่า ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเสื่อมต่าง ๆ   
8. Channels 
ทางร้าน สมบูรณ์ ช้อปมีการจัดช่องทางการจัดจ าหน่าย การประชาสัมพันธ์สินค้าของธุรกิจ ได้แก่ 
Facebook , Line หน้าร้าน และติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย 
9. Revenue Streams 
รายได้หลักของทางร้าน สมบูรณ์ ช้อป มี 2 แบบได้แก่จากการขายเสื้อกีฬาแบบสกรีนและเฟล็ก และ
จากการขายเสื้อกีฬาแบบไม่มีสกรีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

 

บทที่2 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

 
2.1 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของตลาด 

2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) 
PESTEL Analysis นี้ใช้เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของธุรกิจ เป็นปัจจัยต่าง ๆ และค้นหาทาง

ธุรกิจให้ดี และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รวมถึงอุปสรรคธุรกิจที่มีความเสี่ยงโดยการ
วิเคราะห์นี้จะช่วยพัฒนาให้ธุรกิจด าเนินไปในทางที่ดีข้ึน 

2.1.1.1 ปัจจัยด้านการเมือง (Political)  
สภาวะการเมืองอยู่ในช่วงส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ จึงท าให้ผู้บริโภคท่ีต้องการจะซื้อสินค้า

หรือผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักได้รับผลกระทบท าให้ยอดในการสั่งซื้อลดลง 
2.1.1.2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
ในภาวะที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับโรคระบาดท าให้เศรษฐกิจไทยเกิดการว่างงาน ขาด

รายได้ และขาดก าลังที่ซื้อเสื้อผ้าใส่ แต่เสื้อผ้ากีฬาที่ยังเป็นที่นิยมเพราะราคาไม่แพง สามารถสวมใส่ได้ทุก
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 

2.1.1.3 ปัจจัยทางด้านสังคม (Social) 
สังคมไทยในปัจจุบันการเลือกซื้อเสื้อผ้ากีฬาได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเสื้อกีฬาเป็น

เสื้อที่สามารถสวมใส่สบาย เนื้อผ้าระบายได้ดี และปัจจุบันยังมีเทรนใส่เสื้อกีฬาโดยไม่จ าเป็นต้องใส่ออก
ก าลังกาย 

2.1.1.4ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technology) 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถ

รับรู้ข่าวสารผ่านออนไลน์ ท าให้ผู้คนเข้าถึงในการเลือกซื้อของได้ง่ายยิ่งขึ้น 
2.1.1.5ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
สมบูรณ์ ช้อป ตั้งอยู่บริเวณท่ีอยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานที่ท างานต่าง ๆ 

ท าให้การเดินทางค่อนข้างสะดวก
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2.1.1.6 ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal) 
การสกรีนเสื้อ เฟล็ก เสื้อตามแบบลายที่ลูกค้าสั่งอาจจะเป็นลายที่เป็นลิขสิทธิ์ ท าให้ต้องระวังใน

เรื่องนี ้2.1.2 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของตลาด Five Force 
2.1.2.1การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among Current Competitions) 
ระดับการแข่งขันอยู่ในระดับที่ปานกลาง เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีโรงงาน

อุตสาหกรรม โรงเรียน สถานที่ราชการอยู่หลายแห่ง ท าให้ความต้องการของลูกค้าที่จะซื้อเสื้อผ้าและ
อุปกรณ์กีฬานั้นมีอยู่ปานกลาง เพราะมีร้านที่รับสกีนเสื้อกีฬาที่ปริมาณเยอะและมีราคาที่แพง ท าให้ถือว่า
การแข่งขันไม่สูงมากเม่ือเทียบธุรกิจกันที่คล้ายกัน 

2.1.2.2อ านาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customer) 
ลูกค้ามีอ านาจการต่อรองในระดับปานกลาง เพราะ ร้านขายเสื้อผ้ากีฬาในบริเวณนี้มีอยู่หลาย

ร้านและร้านเสื้อผ้าที่ขายในแต่ล่ะร้านมีความคล้ายกัน แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบความรวดเร็ว คุณภาพดี 
และราคาไม่แพงธุรกิจร้านสมบูรณ์ ช้อป สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างน่าพอใจ 

2.1.2.3อ านาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers) 
          ร้านสมบูรณ์ ช้อป มีอ านาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์อยู่พอสมควร เนื่องจากโรงงานเสื้อผ้า
กีฬาและอุปกรณ์กีฬาในกรุงเทพฯมีอยู่จ านวนมากหลากหลายร้าน ท าให้ร้านสมบูรณ์ ช้อป สามารถเลือก
และต่อรองกับทางร้านค้าส่งได้ 

2.1.2.4ภัยคุมคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 
ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนอยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากมีสินค้าที่สามารถใกล้เคียงกับเสื้อกีฬา

แบบสกรีนและเฟล็ก ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ลายทั้งตัว การปักเสื้อ ท าให้เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ 
2.1.2.5ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ (Threat of New Entrants) 
ธุรกิจร้านขายเสื้อผ้ากีฬา สกีน เฟล็ก นั้นเป็นธุรกิจที่สามารถเปิดได้ง่ายและเสี่ยงที่จะไปไม่รอดก็

ง่ายเช่นกัน เพราะสินค้าประเภทเสื้อผ้ากีฬา สกีน เฟล็ก มีคู่แข่งที่มีสินค้าประเภทเดียวกันอยู่เยอะ ต้นทุน
ในการผลิตก็ไม่สูงมาก  

 
2.2 การวิเคราะห์คู่แข่งขัน 
     คู่แข่งในธุรกิจ การพิจารณาคู่แข่งจะพิจารณาทั้งคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

2.2.1 คู่แข่งทางตรง  ได้แก่ ร้านครีมโมสปอร์ต เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและมีหน้าร้าน
ขาย ออนไลน์และหน้าร้าน ซึ่งทางร้านครีมโม สปอร์ตจะเน้นขายสินค้าประเภทชุดกีฬาฟุตบอลแบบสกรีน
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มากกว่า และรวมไปถึงการท าเสื้อพิมพ์ลาย ซึ่งราคาอาจจะสูงกว่าร้านสมบูรณ์ ช้อป แต่ได้คุณภาพในการ
ท าเหมือนกัน 
ภาพที่2.1 : แสดงแผนที่สถานที่ตั้งของร้านครีมโมสปอร์ต 

 
ตารางที่2.2 : รายละเอียดเปรียบเทียบคู่แข่งขัน 
เปรียบเทียบคู่แข่งขันธุรกิจ 

ด้านราคา ร้านสั่งเสื้อโดยตรงท าให้ราคาอาจจะต่ ากว่าร้านอ่ืน และสามารถลดให้ลูกค้าเพ่ือความพึงพอใจ
ของถ้าได้ส่วนลด 

การเปรียบเทียบ ครีมโม สปอร์ต ร้านสมบูรณ์ ช้อป 

สินค้าและบริการ ให้บริการเสื้อกีฬาสกรีน เฟล็ก 
พิมพ์ลาย  

ให้บริการเสื้อกีฬาสกรีน เฟล็ก ไม่จ ากัดจ านวน
เพราะรับรองผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม 

ช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค หน้าร้าน ช่องทางออนไลน์ 
(Facebook) 

หน้าร้าน มีช่องทางการบริการออนไลน์ (Line 
Facebook) และมีอัพเดตสินค้าทุกวัน 

ความได้เปรียบด้านราคา ราคาอยู่ระดับกลาง มีร้านสั่งเสื้อโดยตรงท าให้ราคาอาจจะถูก ถ้า
ยิ่งสั่งเยอะราคายิ่งจะต่ า 

กิจกรรมทางการตลาด ไม่มี มีการโฆษณา มีส่วนลดให้กับลูกค้าท่ีเคยมาใช้
บริการ และมีโปรโมชั่น 

การครอบครองตลาด กลุ่มคนที่ชอบเตะบอล ชอบ
ออกก าลังการ 

กลุ่มลูกค้าทั่วไป โรงงาน บริษัทภาครัฐ/เอกชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียน-นักศึกษา  
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ด้านการบริการ ทางร้านจะเน้นให้พนักงานมีความเป็นกันเองกับลูกค้าดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจ เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเกิดการกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้าในรอบต่อไป 
 
ด้านสินค้า ทางร้านจ าหน่ายเสื้อผ้ากีฬาออกแบบสกีน และ เฟล็ก ท าชุดทีม เสื้อกลุ่ม เสื้อออกก าลังกาย 
โดยทางร้านจะเน้นความหลากหลายของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ล่ะกลุ่มและรวมทั้งมี
บริการออกแบบชุด Uniform ที่ครบวงจร 
 
ด้านพันธมิตร ที่ร้านจะมีแคตตาล็อกแบบเสื้ออุปกรณ์กีฬาของแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาภายในไทย และพอ
ผู้บริโภคได้เลือกตามที่ตัวเองต้องการทางร้านก็จะสั่งเสื้อกีฬาให้ที่เขาได้มาเป็นพันธมิตรกับท่ีร้านให้ลูกค้า
และในการท าธุรกิจไม่มีใครท าธุรกิจที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะธุรกิจที่จะเติบโตและดีคือต้องมีพันธมิตรและ
มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้พึ่งพากัน 
 
ด้านเครือข่ายทางสังคม ที่ร้านจะมีการท าเสื้อสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดเพ่ือสนับสนุนในการแข่งขันของ
เด็ก เพ่ือท าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และอาจมีการโฆษณาในระแวกใกล้เคียง 



  

 

บทที่3 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

 
3.1 ประเมินศักยภาพธุรกิจ (SWOT) 
การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของธุรกิจ (Swot Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 

ท าการตลาดออนไลน์เพ่ือให้ลูกค้าได้เข้าถึงร้านได้ง่ายขึ้น ราคาสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม เสิร์ฟ
ความต้องการของลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะพอใจ  มีอุปกรณ์ท่ีสะดวกและทันสมัย สามารถผลิตได้รวดเร็วและ
มีคุณภาพเพ่ือที่ผู้บริโภคไม่ต้องรอสินค้านาน มีทีมงานออกแบบโดยตรงในด้านการสกรีนลายจึงท าให
ผู้บริโภคไว้ใจในการผลิต และได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ มีบริการครบวงจรจบในที่เดียวเพื่อที่
ผู้บริโภคไม่ต้องไปสั่งซื้อหลายที่ 
จุดอ่อน (Weakness) 

ฐานลูกค้ายังมีน้อย เนื่องจากเป็นร้านที่พ่ึงเปิดใหม่อาจต้องใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ผู้บริโภครู้จักและเข้ามาใช้บริการร้านกีฬา สมบูรณ์ ช้อป บางโปรโมชั่นของร้านอาจจะยังดึงความ
สนใจของลูกค้ายังไม่ค่อยได้เพราะร้านยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก และเจ้าของธุรกิจยังไม่มีประสบการณ์ท าธุรกิจ
มาก่อน อาจจะมีความบกพร่องในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน 
โอกาส (Opportunities) 

ผู้บริโภคยังให้ความส าคัญกับการแต่งกายเวลาเล่นกีฬา เพ่ือบุคลิกภาพของผู้บริโภค เทรนด์รัก
สุขภาพมาแรงเลยท าให้เกิดการเลือกซื้อใส่ชุดกีฬาและการสกรีนลาย และ เฟล็กลาย ที่ตั้งร้านอยู่ในท าเล
ที่เหมาะสม เป็นแหล่งอุตสาหกรรม โรงเรียน และสถานที่ท างาน ท าให้ผู้บริโภคผ่านไปมาและเห็นร้านได้
ง่าย  มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง ท าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านได้ง่ายขึ้น และในช่วงเทศกาลงาน
ส าคัญต่าง ๆ สามารถขายสินค้าเป็นของฝากได้ เช่น งานขึ้นปีใหม่ งานสงกรานต์ 
อุปสรรค (Threats) 

ธุรกิจจ าหน่ายเสื้อผ้ากีฬาสกรีน และ เฟล็ก ใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงท าให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่
สามารถเข้ามาแข่งขันได้ไม่ยาก เป็นธุรกิจที่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายเพราะในการสกรีน และ เฟล็ก 
ค่อนข้างผลิตเหมือนกัน และในการท าเสื้อสกรีน หรือ เฟล็ก บางลายอาจละเมิดลิขสิทธิ์ 
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3.2 แผนกลยุทธ์ของธุรกิจ 
 
วิสัยทัศน์ 
บริการออกแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและใสใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน 
 
พันธกิจ 
1. เป็นร้านจ าหน่ายเสื้อผ้ากีฬาและอกแบบสกรีน เฟล็ก เพ่ือตอบสนองความต้องการให้ผู้บริโภค 
2. จ าหน่ายเสื้อผ้ากีฬาที่คุณภาพดี มีความหลากหลาย และใส่ใจความต้องการของลูกค้าเพ่ือความ
ประทับใจ 
           
 เป้าหมาย 
1. สร้างมาตรฐานการบริการที่น่าประทับใจให้กับผู้บริโภคที่มาใช้บริการเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ า 
2. ต้องการท าให้ร้านเป็นที่รู้จักและเป็นที่หนึ่งทางเลือกของลูกค้าถ้าพูดถึงเรื่องเสื้อกีฬาออกแบบสกรีน
และเฟล็กต้องนึกถึงร้านสมบูรณ์ ช้อป เป็นอันดับแรก 
3. รักษามาตรฐานการบริการให้ได้เสมอ เช่น ความรวดเร็ว คุณภาพของสินค้าและการลงสีสกรีนลงบน
เสื้อ  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้ สมบูรณ์ ช้อป เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างก าไร และอัตราก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนในแต่ล่ะปี 
3.สร้างสื่อร้านผ่านทางออนไลน์ทั้งเพจใน Facebook , Line เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าให้มากกว่า 1หมื่นคน
ภายใน 1 ปี 
 
แนวทางกลางกลยุทธ์องค์กร 
กลยุทธ์องค์กร 

แนวทางกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) ร้านสมบูรณ์ ช้อป จ าหน่ายเสื้อ
กีฬาสกรีน และเฟล็ก ซึ่งให้การบริการแบบมีความใส่ใจลายระเอียดและความต้องการของลูกค้า เนื่องจาก 
สมบูรณ์ ช้อปได้มองเห็นความส าคัญของกลุ่มท่ีชอบออกก าลังกาย ท าชุดทีม เสื้อกลุ่ม จ าเป็นต้องมีความรู้
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ในด้านเสื้อกีฬา การออกแบบลายเสื้อสกรีนและเฟล็ก ที่ได้มาตราฐาน และค านึงถึงพนักงานขององค์กรที่
เป็นปัจจัยของร้าน ที่มีความรู้ มีใจในการรักการบริการเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

แนวทางกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) ร้านสมบูรณ์ ช้อป เน้นการสร้างความ
แตกต่างจากร้านทั่วไป เพราะร้านสมบูรณ์ ช้อป มีผู้ออกแบบลายสกรีน และเฟล็ก คอยปรึกษาและดูแล  
เพ่ือให้มีความแตกต่าง และแปลกใหม่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

แนวทางกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Level Strategy) ร้านสมบูรณ์ ช้อป มีการแบ่ง
ลักษณะงานออกมาอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถ ท าหน้าที่ของทุกคนได้อย่างเต็มที่ และให้การ
บริการออกมามีคุณภาพ ราบรื่น 

 
3.3 การวิเคราะห์ผู้บริโภค 
 ในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องการออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น จึงท าให้ผู้คนในปัจจุบันได้มีการ
หันมาส่วมใส่ชุดกีฬาใส่ออกก าลังกายแทนชุดธรรมดา และเริ่มมีรวดลายการออกแบบสกรีนและเฟล็กเสื้อ
ตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค จึงท าให้ผู้บริโภคเริ่มมองว่าเสื้อผ้ากีฬาแบบกสีนและเฟล็ก เริ่มมีความแปลก
ใหม่และเป็นแฟชั่นในการส่วมใส่ชุดกีฬาหรืออาจเป็นไลฟ์สไตล์หรือแนวทางการใช้ชีวิต 

วิธีเก็บข้อมูล  
ใช้ข้อมูลด้วยแบบสอบถามทางเอกสารกับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านสมบูรณ์ ช้อป จากผู้ให้ข้อมูล 200 คน 
ความคิดเห็นของการเลือกซ้ือเสื้อผ้ากีฬาและออกแบบสกรีน เฟล็ก 
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ภาพที่3.1 : แสดงสัดส่วนเพศของผู้ท าแบบสอบถาม 
 

 
จากผู้ท าแบบสอบถามจ านวน 200 คน มีผู้ท าแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย 62.50% และเป็นเพศหญิง 
37.50% 
 
ภาพที่3.2 : แสดงสัดส่วนอายุของผู้ท าแบบสอบถาม 

 

เพศ 

ชาย หญิง 

      37.50%   62.50% 

อายุ 

ต่ ากว่า 30 ปี 30-40 มากกว่า40 ปี 

10% 

42.50% 

47.50%
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จากผู้ท าแบบสอบถามจ านวน 200 คน มีผู้ท าแบบส ารวจที่อยู่ต่ ากว่า 30 ปี 47.50% อายุ 30-40 ปี 
42.50% อายุมากกว่า 40 ปี 10.00% 
 
ภาพที่3.3 : แสดงสัดส่วนอาชีพของผู้ท าแบบสอบถาม 

 
จากผู้ท าแบบสอบถาม 200 คน กลุ่มประกอบอาชีพ อาชีพบริษัทเอกชน 41.50% อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
24.50%  
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20.50% กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 13.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีพ 

บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศีกษา 

41.50% 

24.50% 

20.50% 
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ภาพที่3.4 : สัดส่วนรายได้ต่อเดือนของผู้ท าแบบสอบถาม 

 
 
จากการท าแบบสอบถาม 200 คน มีผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 12,000 บาท 62.50% ผู้ที่มีรายได้ 

12,000-20,000 บาท 27.50% ผู้ที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท 5.50% ผู้ที่มีรายได้ 30,0001 ขึ้นไป 
4.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ 

ต่ ากว่า12,000 12,000-20,000 20,001-30,000 30,0001 ขึ้นไป 

62.50% 
27.50% 
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ภาพที่3.5 : แสดงสัดส่วนการชอบซื้อเสื้อกีฬาแบบสกรีน เฟล็ก กับ เสื้อกีฬาแบบไม่สกรีน  

 
จากการท าแบบสอบถาม 200 คน มีผู้เลือกเสื้อกีฬาออกแบบการสกรีน 62.50% เสื้อกีฬาเปล่า 37.50% 
 
วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

จากข้อมูลที่ได้จากกรวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าในอ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเสื้อผ้ากีฬาสกรีน และเฟล็ก คนชื่นชอบ
มากกว่าเสื้อกีฬาเปล่า คนส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพ่ือซื้อใช้ส าหรับการการท าเสื้อทีม 
เสื้อกลุ่ม และส่วมใส่การออกก าลังกาย การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถท าให้ร้าน
สมบูรณ์ ช้อป ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น รายได้ อายุ ต าแหน่ง ฯลฯ 

การตัดสินใจเลือกซ้ือ 

เสื้อกีฬาสกรีน เฟล็ก เสื้อกีฬาเปล่า 

62.50% 
37.50%



 

 

บทที่4 
แผนการตลาด 

 
4.1 การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 
การแบ่งส่วนตลาดทาง  
ภูมิศาสตร์ 

ประชากรที่อาศัยในชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 
การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ ใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ เน่ืองจากรายได้น่าจะเป็น
ตวัแปรสําคญัของพฤติกรรมการเลือกประเภทลกัษณะ และสถานท่ีจําหน่ายเสือ้กีฬาของคนชลบุรี โดย
สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

ประชากรท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 12,000 บาท 
การแบ่งส่วนตลาดตามจิตวิทยา ใช้รูปแบบการใช้ชีวิต โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 

ชื่นชอบกีฬา 
ชื่นชอบในการออกก าลังกาย 
ชื่นชอบการออกแบบ 
ชอบเนื้อผ้าเสื้อกีฬาที่ระบายได้ดี 

การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม และการแสวงผลประโยชน์ ใช้พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ โดย
สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

มีความต้องการเสื้อผ้าที่ใส่เรียบง่าย สะดวก ตอนออกก าลังกาย หรือ ใส่ในตรีมงานเลี้ยงต่าง ๆ 
เลือกซื้อในช่วงงานกีฬาต่าง ๆ 
มีความต้องการใส่เป็นกลุ่ม หรือ แบบเป็นทีม 

 
4.1.1 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายหลัก 
-กลุ่มคนท างานในโรงงาน บริษัท และสถานที่ท างานต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี แต่ล่ะโรงงานมีพนักงาน

จ านวนมาก และจะมีการสั่งซื้อเป็นเสื้อกีฬาในงานประจ าปีต่าง ๆ 
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กลุ่มเป้าหมายรอง 
-กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ซื้อไปใส่ออกก าลังกาย 

-กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่อยากให้ร้านออกแบบเสื้อกีฬา สกรีน และ เฟล็ก ใส่เป็นกลุ่ม เป็นทีม 
 
4.1.2 การวางต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) 
               การวางต าแหน่งของร้านกีฬา สมบูรณ์ ช้อป จะให้ความส าคัญเรื่องการบริการ ความ
ประทับใจแก่ลูกค้า ความใส่ใจการบริการ การออกแบบที่ใส่ใจความต้องการของลูกค้า มีความหลากหลาย 
และรวมไปถึงราคาท่ีลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ 
 
4.2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix (4Ps) 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
               สมบูรณ์ ช้อป มีราคาและขนาดของสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลาย และจะให้
ความส าคัญในเรื่องการบริการแบบใส่ใจลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ สมบูรณ์ ช้อป มีเสื้อกีฬาและออกแบบ 
สกรีน เฟล็ก และออกแบบให้แตกต่างและเพ่ือคามต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
กับลูกค้าที่มาใช้บริการ 

หมวดหมู่รายการเสื้อกีฬา มีดังนี้ 
เสื้อกีฬา แบบ คอกลม คอวี คอปก 
เสื้อกีฬา แบบ แขนสั้น แขนยาว เสื้อกล้าม 
 
หมวดหมู่รายการเสื้อกีฬาลงลาย มีดังนี้ 

     1.การกรีนเสื้อ screen คือ การสกรีนเสื้อโดยต้องใช้บล็อกสกรีน 1 บล็อก ต่อ 1 สี วธิีการสกรีนแบบ
นี้เหมาะกับการท าเสื้อจ านวนมากและมีลวดลายที่ไม่เยอะ การสรีนเสื้อแบบ screen เป็นงานที่ต้องใช้
สมาธิ และทักษะ ทั้งฝีมือในการแกะบล๊อคกรีน และปาดสีลงบนเสื้ออีกด้วย 
    2.การสรีนเสื้อ Flex Transfer คือ การสรีนเสื้อโดยใช้การท าลวดลายลงในคอมพิวเตอร์และใช้เครื่อง
ตัดสติ๊กเกอร์ท าแบบ Flex เหมาะกับการท า ตัวเลข อักษร แล้วน าแผ่น Flex ใช้เครื่องรีดอัดความร้อน
เพ่ือให้แผ่น Flex ละลายไปติดบนเสื้อ
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ด้านราคา (Price) 
               สมบูรณ์ ช้อป เลือกใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาของสินค้าเท่าคู่แข่ง และหลากหลายอยู่ที่ความ
ต้องการของลูกค้า หรืออาจจะต่ ากว่านั้น 
-ราคาเสื้อกีฬาเริ่มต้น 90-180  
 
ตารางที่ 4.2 ตารางเรทราคาบล็อกสกรีนและเฟล็ก 

ราคา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
1.บล็อกสกรีน 150 260 380 

2.เฟล็ก 30 50 80 

 
ราคาแบบสกรีน 

จ านวน (ตัว) สีแรก(สีที่1) สีต่อไป(สีที่1,2,3) 
1 – 99 ราคาเหมาตัวล่ะ 150 บาท ราคานี้รวมค่าเสื้อค่าสกรีน ค่าบล็อกแล้ว 

(S-2XL สกรีนไม่เกิน3สี) 
100 – 299 15 5 

300 – 499 10 5 

500 – 999 9 4 
1,000 ขึ้นไป 8 3 

 
ราคาแบบเฟล็ก 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสินค้าประเภทเสื้อผ้ากีฬาแบบเฟล็ก  ราคาต่อชิ้น(ตัว) 30-80 บาท (อยู่ที่ขนาด) 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
มีการสั่งซื้อผ่านทางโซเซียลมีเดีย สมบูรณ์ ช้อป เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย เพ่ือให้ลูกค้า

เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้า เช่น Facebook Fan page และ Line 
Official 

มีหน้าร้านสามารถให้ลูกค้าเลือกดูสินค้าได้เอง ตามความต้องการของลูกค้า 
 
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

จัดโปโมชั่นในช่วง Low Season  
ยิงโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์(Facebook) 
มีการท าโปโมชั่นท าบัตรสมาชิกให้ลูกค้าเก่าซ้ือครบตามท่ีร้านก าหนด ซื้อในครั้งต่อไปมี

ส่วนลด 10% 
 

        4.3 แผนกิจกรรมการสื่อการการตลาด 
               ในการท าแผนกิจกรรมสื่อสารการตลาด จะใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด วางแผน
การตลาดเพ่ือให้เหมาะสม กับกลุ่มผู้บริโภคในสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เพราะผู้บริโภคมี
การรับสื่อในทุก ๆรูปแบบ และการท าการสื่อสารการตลาดจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงลักษณะความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายแต่ล่ะประเภท 
 
 ดังนั้นการสื่อสารทางการตลาดทั้งหมดจะท าเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.สื่อสารการโฆษณา (Advertising) เป็นการเสนอในเชิงสินค้า เช่น การสร้างความแตกต่างของสินค้า 
2. สื่อสารการส่งเสริมการขาย (Sale promotion) เพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าไว้ 
3. สื่อสารการประชาสัมพันธ์ (Public relation) เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า 
 
 แผนปฏิบัติการการสื่อสารทางการตลาด 

1. สื่อสารการโฆษณา (Advertising) เป็นการเสนอในเชิงสินค้า เช่น การสร้างความแตกต่างของ
สินค้า 
ท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook , Line  และมีการโปรโมตในละแวกใกล้เคียง 
โดยจะเน้นความแตกต่างจากร้านทั่วไป 
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2. สื่อสารการส่งเสริมการขาย (Sale promotion) เพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าไว้ 
จะมีการจัดโปรโมชั่นในช่วง Low Season ที่หน้าร้านและออนไลน์ เพ่ือดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการ 

3. สื่อสารการประชาสัมพันธ์ (Public relation) เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า 
ท าประชาสัมพันธ์อย่าต่อเนื่อง เพ่ือให้ร้านที่เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น และยังคงโปรโมตผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
 
ตารางที่ 4.3 : แสดงแผนด าเนินการทางการตลาด 
 

เดือน กิจกรรม งบประมาณ 
มกราคม-มีนาคม -ช่วงโปรโมตร้าน โดยท าแผ่นป้ายขนาดกลาง

ติดตามละแวกใกล้เคียงร้าน 
4,000 

เมษายน-กรกฎาคม -ลงโฆษณาใน Facebook ยิง Add เพ่ือท าให้เป็น
ที่รู้จักของผู้บริโภค 
-ท าแผ่นป้ายขนาดกลางในช่วงจัดโปรโมชั่น 
-ลงโฆษณาใน Facebook ยิง Add เพ่ือท าให้เป็น
ที่รู้จักของผู้บริโภค 

10,000 
 
5,000 
10,000 
 
 

สิงหาคม-ธันวาคม -ลงโฆษณาใน Facebook ยิง Add เพ่ือท าให้เป็น
ที่รู้จักของผู้บริโภค 
-ท าแผ่นป้ายขนาดกลางในช่วงจัดโปรโมชั่น 
-ลงโฆษณาใน Facebook ยิง Add เพ่ือท าให้เป็น
ที่รู้จักของผู้บริโภค 

10,000 
 
5,000 
10,000 

รวม กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดในปีแรก 54,000 
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ตารางที ่4.4 : แสดงงบประมาณส าหรับกิจกรรมสื่อสารการตลาด 
 

กิจกรรม Year 2 Year 3 

ค่าโฆษณาใน Facebook 40,000 40,000 

แผ่นป้าย 10,000 5,000 

การส่งเสริมการขายภายในร้าน 10,000 10,000 

รวม 60,000 55,000 

 
 
 

 
 
 



  

 

 

บทที่5 
แผนจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
5.1 การจัดโครงสร้างองค์กร  
 

 
 
5.1.1 แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายของบุคลากร 
ตารางที5่.1 : ตารางแสดงจ านานพนักงาน และเงินเดือน 
ล าดับ ต าแหน่งงาน จ านวน อัตราเงินเดือน(บาท) 

1. เจ้าของกิจการ 1  

2. ฝ่ายขาย 2 10,500 
3. ฝ่ายออกแบบ 1 12,000 

4. ฝ่ายบัญชี 1 12,000 

 
5.2 การก าหนดต าแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน รวมถึงคุณสมบัติของบุคลากร 
               การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล คือ การจัดสรรบุคคลให้เหมาะสมกับการด าเนินของของ
แต่ล่ะแผนก เพ่ือให้การด าเนินงานมีคุณภาพ และด าเนินงานไปได้อย่างเป็นระบบ 
              สมบูรณ์ ช้อป ก าหนดต าแหน่ง ความรับผิดชอบตามผังองค์กรดังนี้ 

1. เจ้าของกิจการ เป็นเจ้าของร้าน มีหน้าที่คัดเลือกสินค้าเข้ามาภายในร้าน จัดการระบบภายใน
ร้าน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในร้าน ก ากับดูแลพนักงาน และท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย และ
ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายโดยรวมในการบริหารงาน 

เจ้าของกิจการ 

ฝ่ายขาย ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายบญัชี 
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2. ฝ่ายขาย  ท าหน้าที่แนะน าสินค้าและโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเกิดการซื้อ เช็คสต๊อกสินค้า และบริการ
ลูกค้าด้วยความใส่ใจ  
คุณสมบัติ ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา บริการลูกค้าด้วยอัธยาศัยที่เป็นมิตร เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ แนะน าสินค้าและโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเกิดการซื้อ และ เช็คสต๊อกสินค้า 

3. ฝ่ายออกแบบ ท าหน้าที่ออกแบบสินค้า สกรีน และ เฟล็ก ใส่ ใจรายละเอียด และออกแบบให้
ลูกค้าพึงพอใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี มีความสามารถพ้ืนฐานด้าน Graphic Design Program 
(Photoshop)  และอัธยาศัยดี 

4. ฝ่ายบัญชี จัดท าแผนงานและประมาณการทางการเงิน วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและควบคุมต้นทุน
ทางการเงิน      
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์          

               
5.3 นโยบายการบริหารบุคลากร 

5.3.1 กระบวนการสรรหาบุคลากร 
กระบวนการสรรหาบุคลากร มีวัตถุประสงค์ คือการคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสม ในแต่ล่ะต าแหน่ง 

โดยมีวิธีการคัดเลือกดังนี้ 
          1. ประกาศรับสมัครทางสื่อออนไลน์ หรือกลุ่มเว็บไซต์จัดหางาน 
          2. ผู้ที่รับการเข้าท างานจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อน โดยมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 เดือน
เพ่ือเป็นการรับรองเรื่องสุขภาพของพนักงาน 
          3. ผู้สมัครต้องผ่านการสัมภาษณ์ เนื่องจากท่ีร้านมีลูกค้ามาใช้บริการตลอด จึงต้องดูบุคลิก
พฤติกรรม มารยาท ของผู้สมัคร 
          5.3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบเรื่องการปฏิบัติงาน ของพนักงานกับ
นโยบายที่วางไว้ และสามารถน าไปปรับปรุงการบริการอีกด้วย 
          สมบูรณ์ ช้อป เป็นธุรกิจขนาดเล็ก และการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะเข้าถึงกับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน โดยการให้ลูกค้ารีวิว และคอมเม้นภายในเพจร้าน เพ่ือให้สามารถน าไปปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 
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5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
นโยบายการพัฒนาบุคลากรคือ มีการอบรม ในการท างานทั้งด้านความคิด ทั้งให้เรื่องงานและ

การปฏิบัติต่อลูกค้าท่ีมาใช้บริการ มีทัศนคติท่ีดี เพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเจ้าของกิจการมี
การแนะน าในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของลักษณะงาน การปฏิบัติตัวต่อลูกค้า นอกจากนี้ยังต้องน า
ค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 6 
แผนการด าเนนิงาน 

 
6.1 จัดตั้งธุรกิจและข้ันตอนการจัดตั้ง 
           สถานประกอบการร้านสมบูรณ์ช้อป ตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี เป็นสถานประกอบการเพราะย่านนั้น
เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน และโรงงานอีกมากมาย เป็นแหล่งคนท างาน สามารถขนส่ง
สินค้าและกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 
          ขั้นตอนการจัดตั้งร้านสมบูรณ์ ช้อป จะจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัย และ มีคุณภาพ จัดซื้อ
ภายในประเทศไทย โดยค านึงถึงรูปแบบที่ได้มาตราฐาน และราคาที่เหมาะสม 
          บุคลากรร้านสมบูรณ์ ช้อปจะจัดจ้างพนักงานเป็นรายเดือน 
 
6.2 ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ 
1.เสื้อกีฬา 
สั่งแบบเสื้อตัวอย่างจากบริษัทที่เป็น Suppliers มาไว้ที่ร้านเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ลูกค้าท่ีจะมาใช้บริการใน
ร้านดูและสั่งสินค้าในแบบที่ลูกค้าต้องการ 
 
ขั้นตอนการปฎิบัติเกี่ยวกับเสื้อกีฬา 
การจัดซื้อ ในการจัดซื้อต้องมีการก าหนดคุณลักษณะของเสื้อกีฬาเพ่ือการควบคุมสินค้าให้ถูกต้อง 
1.ไม่ช ารุด  
2. ครบจ านวนตามที่สั่ง 
3. แบบที่ต้องการ 
 
2.บล๊อคสกรีน 
ทีมออกแบบออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการท าบล็อกสกรีน 
ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.ในขนาดสกรีนบล๊อคไม่ขาด 
2.ไม่ช ารุด ไม่มีรูตอนลงสีสกรีน 
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3.เฟล็ก 
ทีมออกแบบออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการท าแผ่นเฟล็ก 
ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

กาวยังเหนียวและติดทน 
ไม่ช ารุด ไม่ขาดตอนรีดลงเสื้อ 

4.สีสกรีน 
สีสกรีนมีสรรพคุณคล้ายกับยางยืด มีความเงา และสามารถเกาะเนื้อผ้าได้ดี 
ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

สีสดคมชัด มัน เงา ไม่เป็นก้อน ติดทนนาน 
สีมีความเนื้อละเอียด 
ไม่มีคราบหรือสีอ่ืนมาปะปน 
 

6.3 การจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงเหลือ 
          การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงเหลือ ร้านสมบูรณ์ ช้อป เป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับธุรกิจ
ที่ขายผลิตภัณฑ์ สินค้า การบริการ หากมีการจัดการสินค้าคลังที่ดีจะสามารถลดปัญหาการเกิดการขาด
แคลนสินค้าและสินค้าล้นคลังได้ ซึ่งนั่นจัดเป็นสาเหตุของการเก็บรักษาสินค้า และน ามาซึ่งการสูญเสียเงิน
แบบไม่จ าเป็น เพ่ือเป็นการบริการการคลังที่ดีของ สมบูรณ์ ช้อป ได้ท าการวิเคราะปัจจัยที่อาจส่งผล
กระทบต่อการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงเหลือ 
          ผู้จ าหน่ายจะมีห้องท่ีสต๊อกสินค้าและการควบคุมสินค้าคงเหลือดังนี้ 
          เสื้อกีฬา-กางเกงกีฬา 

ห้องและล้อคสินค้าที่วางต้องไม่รก วางเป็นระเบียบ ตามสี size และถุงไม่ฉีกขาด เพ่ือไม่ให้สินค้า
ดูเก่าหรือช ารุดได้ 

 สีสกรีนเสื้อ 
แยกเก็บตามสีไม่ให้ ปะป่นสีกัน เพ่ือป้องกันสีผสมกันและเกิดความเสียหายได้ 
ใช้ถุงพลาสติกห่อหุ้มให้มิดชิด
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บล็อกสกรีน 
หลีกเลี่ยงการโดนน้ าเพราะอาจะท าให้บล็อกเปื่อยและไม่สามารถใช้งานได้ 
แยกขนาดบล็อคแต่ล่ะขนาดให้อยู่ด้วยกันเพ่ือไม่ให้มาปะปนกันเพราะอาจจะเกิดการบาดกันจน
ท าให้บล็อคเกิดการฉีดขาดได้ 
แผ่นเฟล็ก 
หลีกเลี่ยงการโดนน้ า เพราะอาจจะท าให้แผ่นเฟล็กมีความเสียหายและกาวเปื่อยและท าให้เกิด
การเสียหาย 
ใช้กล่องเก็บมีฝาปิด ไม่ให้โดนลม จะท าสินค้าอยู่คงนาน 
แยกแผ่นเฟล็กแต่ล่ะขนาดเพ่ือไม่ให้เกิดการปะปนกันในการหยิบออกมาใช้งาน 
 

6.4 กระบวนการหรือขั้นตอนการส่งสินค้าหรือให้บริการ 
  ร้านสมบูรณ์ ช้อป ใช้ขั้นตอนและวิธีการของการสั่งซื้อสินค้า ที่ลูกค้าสามารถเลือกเนื้อผ้า แบบที่ลูกค้า
ต้องการ เสื้อกีฬามีเลือกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นแขนยาว แขนสั้น คอปก คอวี คอกลม และประเภทของ
งานสกรีนเสื้อ มีอยู่ 2 ประเภท คือ การสกรีนเสื้อ screen และ การสรีนเสื้อ Flex Transfer และความ
แตกต่างในลักษณะการสกรีนก็จะแตกต่างกันดังนั้นจึงเลือกประเภทสกรีนให้เหมาะสม เพ่ือคุณภาพที่ตอบ
โจทย์ให้ตรงตามต้องการของลูกค้า 
กระบวนการบริการ 

1. ลูกค้าติดต่อจ านวนที่ต้องการจะผลิต 
2. ลูกค้าเลือกแบบเสื้อ สี ไซส์ แบบ  
3. ลูกค้ามัดจ าของ 30-50% ของจ านวนเต็มที่ต้องการผลิต 
4. ทางร้านสั่งสินค้าตามแบบลูกค้าสั่งกับ supplier 
5. ทางร้านส่งไปให้ช่างออกแบบสกรีนหรือเฟล็กลายเสื้อที่ลูกค้าต้องการ 
6. เมื่อสกรีนเสร็จ ติดต่อลูกค้าเพ่ือมารับสินค้า 
7. ลูกค้าตรวจเช็คของและช าระเงินส่วนที่เหลือและน าสินค้ากลับได้ 
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6.4.1  แผนผังกระบวนการบริการ 
ภาพที่6.4 : แสดงขั้นตอนในการบริการ สมบูรณ์ ช้อป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สมบูรณ์ ช้อป 

ผลิต 

มัดจ า 30-50% 

สั่งสินค้าจาก 
Supplier 

Walk-in ช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 

รับสินค้าและจ่าย
ส่วนที่เหลือ 



  

 

บทที่ 7 
แผนการเงิน 

 
7.1 โครงสร้างเงินทุน 
ขนาดของการลงทุนร้าน สมบูรณ์ ช้อป เงินลงทุนประมาณ 1,500,000 บาท เพ่ือท าไปลงทุน เช่าอาคาร
พาณิชย์ 3ชั้น 2 ตึก และซ้ืออุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจ 
 แหล่งที่มาของเงินทุนร้าน สมบูรณ์ ช้อป มาจากเงินทุนของเจ้าของธุรกิจโดยตรง 1,500,000 บาท 
เงินลงทุนเริ่มต้น 1,500,000 บาท ส าหรับค่าเช่าตึกและรวมทั้งค่าอุปกรณ์ 
 
7.2 สมมุติฐานทางการเงิน 
ปีที่ 1  
7.2.1 การประมาณการรายได้ สมบูรณ์ ช้อป ปีที่ 1 ประมาณการณ์ว่าลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการวันล่ะ 30 
คน รายได้ต่อวันอยู่ที่ 12,370 บาท ต่อปีอยู่ที่ 4,453,200 บาท 
7.2.2 การประมาณการรายได้ สมบูรณ์ ช้อป ปีที่ 2 ประมาณการณ์ว่าลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการวันล่ะ 60 
คน 
รายได้ต่อวันอยู่ที่ 13,607 บาท ต่อปีอยู่ที่ 4,898,520 บาท 
7.2.3 การประมาณการรายได้ สมบูรณ์ ช้อป ปีที่ 3 ประมาณการณ์ว่าลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการวันล่ะ 90 
คน 
รายได้ต่อวันอยู่ที่ 16,328 บาท ต่อปีอยู่ที่ 5,878,224 บาท 
7.2.4 รายได้จากการขายเตอบโตขึ้นปีล่ะ 10% ตั้งแต่ปี 2 
7.2.5 ค่าเสื่อมราคา 113,004 บาท 
7.2.6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประกอบด้วย 
     7.2.6.1 ค่าไฟ ค่าน้ า ประมาณ 3,500 บาทต่อเดือน 42,000 บาท 
     7.2.6.3 ค่าโทรศัพท์ ประมาณ 7,188 บาทต่อปี  
     7.2.6.4 ค่าใช้จ่ายทางการตลาด รายละเอียดแต่ล่ะปีต่อไปนี้  
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ประมาณการขายรายเดือน (จ านวน) ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 

รายการเสื้อกีฬา(สกรีน/เฟล็ก)    
เสื้อกีฬา+สกรีน 12,600.00 13,860.00 16,632.00 
เสื้อกีฬา+เฟล็ก 5,400.00 5,940.00 7,128.00 
กางเกงกีฬา+สกรีน 3,600.00 3,960.00 4,752.00 
กางเกงกีฬา+เฟล็ก 1,800.00 1,980.00 2,376.00 

รายการขายแยก    
เสื้อกีฬา (เปลา่) 3,960.00 4,356.00 5,227.00 
กางเกง (เปล่า) 1.080.00 1,188.00 1,425.00 
รวมจ านวนสินค้า 28,440.00 31,284.00 37,540.00 
ราคา(บาท/ช้ิน)    
รายการขายเสื้อกีฬา (สกรีน/เฟลก็)    
เสื้อกีฬา+สกรีน 150.00 150.00 150.00 
เสื้อกีฬา+เฟล็ก 240.00 240.00 240.00 
กางเกงกีฬา+สกรีน 115.00 115.00 115.00 

กางเกงกีฬา+เฟล็ก 150.00 150.00 150.00 
รายการขายแยก    
เสื้อกีฬา (เปลา่) 120.00 120.00 120.00 
กางเกง (เปล่า) 100.00 100.00 100.00 
รวมรายไดจ้ากขายสินค้า    
รายการเสื้อกีฬา(สกรีน/เฟล็ก)    

เสื้อกีฬา+สกรีน 1,890,000.00 2,079,000.00 2,494,800.00 
เสื้อกีฬา+เฟล็ก 1,296,000.00 1,425,600.00 1,710,720.00 

กางเกงกีฬา+สกรีน 414,000.00 455,400.00 546,480.00 
กางเกงกีฬา+เฟล็ก 270,000.00 297,000.00 356,400.00 
รายการขายแยก    
เสื้อกีฬา (เปลา่) 475,200.00 522,720.00 627,264.00 
กางเกง (เปล่า) 108,000.00 118,800.00 142,560.00 

รวมรายไดจ้ากการขายสินค้า 4,453,200.00 4,898,520.00 5,878,224.00 

7.2 สมมติฐานทางการเงิน 
ตารางท่ี แสดงปริมาณยอดขาย 
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 ตาราง 7.2.6 แสดงค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด 

กิจกรรม Year 1 Year 2 Year 3 
ค่าโฆษณาใน Facebook , 
Line 

40,000 40,000 40,000 

แผ่นป้าย 10,000 10,000 5,000 

การส่งเสริมการขายภายในร้าน 10,000 10,000 10,000 

รวม 60,000 60,000 55,000 
 

การประมาณการรายได้ 
การประมาณรายได้ ร้านสมบูรณ์ ช้อป มีแนวคิด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีที่หน้าร้านและติดตามทาง 
Facebook , Line และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า และมีการโฆษณา ติดแผ่นป้ายระแวกใกล้เคียง 
และมีการศึกษาค้นพบงานวิจัยการประมาณรายได้พิจารณาสถานการณ์ปกติท่ีลูกค้าเข้ามาใช้บริการร้าน 
สมบูรณ์ ช้อป 
 

ตารางการประมาณรายได้ 30 คนต่อวัน โดยลูกค้าจะเพิ่มข้ึน 10 % ของทุกปี 
การประมาณรายได้ ปีที ่1 วันล่ะ 30 คน ปีที่ 2 วันล่ะ 60 คน ปีที่ 3 วันล่ะ 90 คน 

รายได้ขายต่อวัน  12,370 13,607 16,328 

รายได้ขายต่อเดือน 371,100 408,210 489,852 
รายได้ขายต่อปี 4,453,200.00 4,898,520 5,878,224 

รวมรายได้ท้ังหมด 4,453,200.00 4,898,520 5,878,224 

จากตารางประมาณการยอดขาย รายได้ และต้นทุนสินค้า 3 ปี สรุปได้ดังนี้ 
ในปีที่ 1 ขายสินค้าได้ทั้งหมด 28,440  และมีรายได้ทั้งหมด 4,453,200 
ในปีที่ 2 ขายสินค้าได้ทั้งหมด 31,284  และมีรายได้ทั้งหมด 4,898,520 
ในปีที่ 3 ขายสินค้าได้ทั้งหมด 37,540  และมีรายได้ทั้งหมด 5,878,224 
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7.3 งบก าไรขาดทุน (รายเดือน ปีที่ 1) 
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7.3.1 การประมาณการงบการเงิน 
งบก าไรขาดทุน 

  ปีที1่   ปีที2่   ปีที3่  

 รายได้     
รายได้จากการขาย       4,452,000.00       4,898,520.00       5,878,224.00  

รวมรายได้       4,452,000.00       4,898,520.00       5,878,224.00  

 ต้นทุนขาย  
   ต้นทุนสินค้าขาย       1,900,000.00       2,102,400.00       2,775,168.00  

ก าไรขั้นต้น      2,552,000.00       2,796,120.00       3,103,056.00  

 ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 
   เงินเดือน         540,000.00          540,000.00          540,000.00  

ค่าเช่า         180,000.00          180,000.00          180,000.00  
ค่าน้ า             4,200.00              4,200.00              4,200.00  

ค่าไฟ           36,000.00            36,000.00            36,000.00  

ค่าโทรศัพท์             7,188.00              7,188.00              7,188.00  
ค่าใช้จ่ายการตลาด           60,000.00            60,000.00            55,000.00  

ค่าเสื่อมราคา         113,000.00          113,000.00          113,000.00  

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน ๆ         158,760.00          158,760.00          158,760.00  
รวมค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด       1,099,148.00       1,192,392.00       1,094,148.00  

ก าไรจากการด าเนินงาน        1,452,852.00       1,603,728.00       2,008,908.00  
ก าไรก่อนหักภาษี        1,452,852.00       1,603,728.00       2,008,908.00  

ภาษีเงินได้           172,927.80          195,559.20          256,336.20  

ก าไรสุทธิ        1,279,924.20       1,408,168.80       1,752,571.80  
ก าไรสะสม        1,279,924.20       2,688,093.00       4,440,664.80  

 
จากตารางงบก าไรขาดทุน สมบูรณ์ ช้อป มียอดก าไรสุทธิในปีแรกอยู่ที่ 1,279,924.20 บาท ปีที่ 2 มีก าไร
สุทธิ 1,408,168.80 บาท ปีที่ 3 มีก าไรสุทธิ 1,752,571.80 บาท จึงท าให้ใช้ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 2เดือน
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งบดุล 

 

 ปีท่ี1   ปีท่ี2   ปีท่ี3  
 สินทรัพย์  

    สินทรัพย์หมุนเวียน  
    เงินสด       2,121,684.20       3,439,857.00       5,099,188.80  

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น            93,240.00          296,236.00          502,476.00  

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       2,214,924.20       3,736,093.00       5,601,664.80  
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

      คอมพิวเตอร์            20,000.00            16,000.00            12,000.00  
   โต๊ะสกรีน           25,000.00            20,000.00            15,000.00  
   เครื่องปรับอากาศ           20,000.00            16,000.00            12,000.00  
 รถยนต์         500,000.00          400,000.00          300,000.00  

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          565,000.00          452,000.00          339,000.00  

 รวมสินทรัพย์       2,779,924.20       4,188,093.00       5,940,664.80  

     ส่วนของผู้ถือหุ้น  
    ทุน       1,500,000.00       1,500,000.00       1,500,000.00  

 ก าไรสะสม       1,279,924.20       2,688,093.00       4,440,664.80  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       2,779,924.20       4,188,093.00       5,940,664.80  

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       2,779,924.20       4,188,093.00       5,940,664.80  

 
จากตารางงบแสดงฐานะทางการเงินจะแสดงใหเ้ห็นวา่ สมบูรณ์ ชอ้ป มีสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน จากปี

แรก2,779,924.20 บาทมาเป็น 4,188,093.00 บาทในปีที่ 2 และ 5,940,664.80 บาทในปีที่ 3 
ตามล าดับ 
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งบกระแสเงินสด 

 
 ปีที1่   ปีที2่   ปีที3่  

  กระแสเงินเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
    เงินสดรับจากจากการขาย  4,452,000.00 4,898,520.00 5,878,224.00 

  เงินสดจ่ายเงินเดือน      540,000.00    540,000.00    540,000.00 

   เงินสดจ่ายสาธารณูปโภค         47,388.00     47,388.00     47,388.00 

 เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้     172,927.80   195,559.20   256,336.20 

 เงินสดจ่ายด าเนินงานอื่น ๆ  2,505,000.00   2,797,400.00   3,375,168.00 

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน  1,186,684.20   1,318,172.80   1,659,331.80 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
    เงินสดจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์   (565,000.00) - - 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (565,000.00) - - 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
    เงินลงทุนจากเจ้าของ  1,500,000.00 

   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน   1,500,000.00 - - 

      เงินสดสุทธิเพิ่ม   2,121,684.20 1,318,172.80 1,659,331.80 

  บวก เงินสดต้นปี   - 2,121,684.20 3,439,857.00 

  เงินสดปลายปี   2,121,684.20 3,439,857.00 5,099,188.80 
 

จากตารางงบกระแสเงินสดให้เห็นว่าสมบูรณ์ ช้อป โดยปีแรกอาจจะใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ จึง
ท าให้เห็นกระแสเงินสดได้อย่างชัดเจนปีที่ 2
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วิเคราะห์อัตราส่วน 
 

 ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร(Profitability)    
อัตราก าไรขั้นต้น(Gross Profit Margin) 57.32% 57.08%  
52.79% 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน(Operating Profit Margin) 32.63% 32.74%  
34.18% 
อัตราก าไรสุทธิ(Net Profit Margin) 28.75% 28.75%  
29.81% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(ROA) 46.04% 33.62%  
29.50% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE) 46.04% 33.62%  
29.50%   
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 1 ปี 1 เดือน   
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 1,949,168.68  
ผลตอบแทนการลงทุน(IRR) 76%   
 

จากตารางอัตราส่วนทางการเงิน แสดงให้เห็นว่า 
ในปี 1 มีอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ 57.32% อัตราก าไรด าเนินงานอยู่ที่ 32.63% อัตราก าไรสุทธิ 28.75%
อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 46.04% อัตราผลตอบผู้ถือหุ้น 46.04% 
ในปี 2 มีอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ 57.08% อัตราก าไรด าเนินงานอยู่ที่ 32.74% อัตราก าไรสุทธิ 28.75% 
อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 33.62% อัตราผลตอบผู้ถือหุ้น 33.62% 
ในปี 3 มีอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ 52.79% อัตราก าไรด าเนินงานอยู่ที่ 34.18% อัตราก าไรสุทธิ 29.81% 
อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 29.50% อัตราผลตอบผู้ถือหุ้น 29.50% 
โดยมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 1 ปี 1 เดือน ผลตอบแทนการลงทุน 62%  และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
1,949,168.68 บาท 
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         จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจ สมบูรณ์ ช้อป มีระยะเวลาคืน 1 ปี 1 เดือน 
ซึ่งถือว่าระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างเร็ว ซึ่งเมื่อเทียบกับธุรกิจอ่ืน ๆ แล้วถือว่ามีความเหมาะสมในการลงทุน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 1,949,168.68 และผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ธุรกิจนี้มีความเป็นไป
ได้ในการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

บทที่ 8 
แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคตของธุรกิจ 

 
8.1 แผนฉุกเฉิน  
     การท าธุรกิจมักจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์หรือผลกระทบต่อการท าธุรกิจ เช่น การเมือง 
เสถียรภาพทางการเงิน โรคระบาด ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ ดังนั้นเพ่ือให้รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
ธุรกิจจึงได้มีแผนส ารองไว้เพ่ือให้สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว   

1. การเข้ามาของคู่แข่งหน้าใหม่ ทางร้านจะเน้นให้การบริการแบบเป็นกันเอง เอาใจใส่ลูกค้าด้วย
ความประทับใจและรักษามาตราฐานและคุณภาพอยู่เสมอ เพ่ือรักษาลูกค้าเก่า ลูกค้าปัจจุบันและ
ลูกค้าอนาคต ทางร้านจึงมีการท าโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้า ในช่วงเทศกาลวันส าคัญต่าง ๆ  

2. ผู้บริโภคเข้าใช้บริการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว กรณีส าหรับปัญหาที่มีผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น ทางร้านจะมี
การจัดระบบในการท างานเพ่ือไม่ให้เกิดการสับสน หรืออาจท าสินค้าผิดพลาดได้ ทางร้านจะมี
การสต๊อกสินค้า เพื่อให้เพียงพอต่อผู้บิโภคท่ีเข้าใช้บริการและไม่เกิดการล่าช้า 

3. กรณีสินค้าถูกลอกเลียนแบบ ธุรกิจจ าหน่ายเสื้อกีฬาสกรีนและเฟล็กได้รับผลกระทบไม่ค่อยมาก
นัก เนื่องจากทางร้านเป็นการจ าหน่ายเสื้อกีฬาและสกรีน เฟล็ก ซึ่งลายสกรีนจะไม่ค่อย
เหมือนกับร้านอื่น ๆ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า  

4. สินค้าขายไม่ได้ตามท่ีคาดหวัง ทางร้านจะมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือให้ทันกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการปรับตัวได้ทัน  
 

8.2 แผนอนาคต 
     จะมีการท าเสื้อพิมพ์ลายบนเนื้อผ้า คือ ซับลิเมชัน เป็นการพิมพ์ลายลงบนผ้าและพวกลายที่ออกแบบ
ก็จะฝังในเนื้อผ้า ลายผ้าไม่ซีด แต่ราคาค่อนข้างสูงกว่าการสกรีน และ เฟล็ก แต่การท าเสื้อซับลิเมชัน
เหมาะกับการท าเสื้อกีฬาเป็นอย่างมาก 
 
 

 
 



43 

 
บรรณานุกรม 

 
.  เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ. (2020).  กลยุทธ์การตลาด 4P คืออะไร

สืบค้นจาก  https://www.iok2u.com/index.php/article/11-marketing/333-
4psmarketingmix?fbclid=IwAR1idhmWWuzgD8F8iK0jma_8cqmLtyi7oSLrg2Ju19kO2
dYEBWo77aeNrUY 

K Pairoj. (2018). วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PESTEL Analysis. 
สืบค้นจาก https://greedisgoods.com/pestel-
%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/ 

Thinkaboutwealth. (2561). การวิเคราะห์ 5 forces. 
สืบค้นจาก https://www.thinkaboutwealth.com/five-forces-model-
%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/?fbclid=IwAR1idhmWWuzgD8F8iK0jma_8c
qmLtyi7oSLrg2Ju19kO2dYEBWo77aeNrUY 

 
 
 



44 

 
ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม “ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ สมบูรณ์ ช้อป ร้านจ าหน่ายเสื้อผ้ากีฬาออกแบบสกรีน 
และเฟล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” 
ลักษณะธุรกิจ: จ าหน่ายเสื้อผ้ากีฬาออกแบบสกรีน และเฟล็ก 
ค าชี้แจ้ง: แบบประเมินนี้ใช้เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการการเปิดธุรกิจ มีทั้งหมด 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อกีฬา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ    (  ) ชาย  (  ) หญิง 
 

2. อายุ    (  ) ต่ ากว่า 30 ปี      (  ) อายุ 30-40 ปี   (  ) อายุมากกว่า 40 ปี  
 

3. อาชีพ  (  ) พนักงานเอกชน   (  ) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ธุรกิจส่วนตัว  (  ) นักเรยีน/
นักศึกษา 

 
4. รายได้ (  ) ต่ ากว่า 12,000   (  ) 12,000 - 20,000  (  ) 20,001 – 30,000  (  ) 30,001 

ขึ้นไป 
 

5. การตัดสินใจเลือกซ้ือ  (  ) เสื้อกีฬาแบบสกรีน เฟล็ก       (  ) เสื้อกีฬาเปล่า 
 

6. ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสารนิพนธ์ 

 

                                                                     วันท่ี   16  เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.   2563   

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) นางสาวฐิติยาภรณ์ แจ่มแจ้ง  อยู่บ้านเลขท่ี    159/14 หมู่ 6    

ซอย -   ถนน -  ตำบล/แขวง หนองไม้แดง  

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20000 

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รหัสประจำตัว   7621200315     

 

ระดับปริญญา      �    ตรี     R    โท     �   เอก 

หลักสูตร     การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา  สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ  คณะ   การสร้าง

เจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ  

ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า  “ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ”   ฝ่ายหน่ึง  และ  

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ต้ังอยู่เลขท่ี  9/1 หมู่ 5  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหน่ึง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัด

ปทุมธานี  12120  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ” อีกฝ่ายหน่ึง   

 

ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปน้ี 

 

ข้อ 1. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิขอรับรองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์และมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

หัวข้อ        ร้าน สมบูรณ์ ช้อป  

ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร         การจัดการมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

(ต่อไปน้ีเรียกว่า  “สารนิพนธ์”) 

 

ข้อ 2. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตกลงยินยอมให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ใช้สิทธิโดยปราศจากค่าตอบแทนและไม่มี

กำหนดระยะเวลา ในการนำสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อ

สาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน ให้ประโยชน์ในสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ แก่ผู้อ่ืน  อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้

สิทธิโดยจะกำหนดเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใดหรือไม่ก็ได้ ไม่ว่าท้ังหมดหรือเพียงบางส่วน หรือการกระทำอ่ืนใดใน

ลักษณะทำนองเดียวกัน   

          ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้

อนุญาตให้ใช้สิทธิ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน สารนิพนธ์ ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ

ตลอดไป โดยข้าพเจ้าในฐานะผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ตกลงยินยอมให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทำการจัดเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ 

 

ข้อ 3. หากกรณีมีข้อขัดแย้งในปัญหาลิขสิทธ์ิในสารนิพนธ์ระหว่างผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลภายนอกก็ดี หรือ

ระหว่างผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลภายนอกก็ดี หรือมีเหตุขัดข้องอ่ืนๆ เก่ียวกับลิขสิทธ์ิ อันเป็นเหตุให้
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