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บทคัดย่อ 
 

 ธุรกิจแฟรี่ มัมมี่ (Fairy Mommy) เกิดจากความฝันของผูจ้ดัทําที่ต้องการมีธุรกิจเสื้อผ้าเป็น
ของตัวเอง จากการเลง็เห็นโอกาสของกลุม่ธุรกจิเสื้อผ้าสตรี โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่คุณแม่ที่กําลัง
ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร จึงดําเนินการวางแผนการดําเนินงานของธุรกิจอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายที่
วางไว้ในอนาคต การจัดทําแผนธุรกจินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 
เนื่องจากในการสร้างธุรกจิทีม่ีการคิดและวางแผนอย่างรอบคอบนั้น เปรียบเสมอืนเป็นแบบแผนให้แก่
องค์กรในการดําเนินงาน นอกจากนี้แผนงานจะช่วยให้การทาํงานมีความสะดวกรวดเร็ว และเป็นมอื
อาชีพในการจัดการทางด้านเทคนิค หรือการจัดสรรทรัพยากรใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดในอนาคต ช่วย
ลดข้อผิดพลาดในการดําเนินงาน ลดปัญหาการทํางานทีซ่้ําซอ้นกัน  และที่สําคัญจะเป็นส่วนช่วยให้
เราน้ันมกีารพฒันากระบวนการคิด การมองการณ์ไกลตลอดเวลา เพื่อนําพาให้ธุรกจิของเราน้ันบรรลุ
เป้าหมายได้เป็นผลสําเรจ็  
 ภายในแผนธุรกิจฉบบันี้ จึงจะมกีารวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน การ
วิเคราะห์คู่แข่งขัน การกําหนดแผนกลยทุธ์ของธุรกจิในระดบัต่าง ๆ การกําหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทาง
การตลาดในด้านของผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหนา่ย การส่งเสริมการตลาด การบรรจุภัณฑ ์
การใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวสาร รวมไปถึงการวางแผนด้านงบประมาณการประกอบธุรกจิ 
เพื่อให้ธุรกิจดําเนินต่อได้อย่างยั่งยืนและประสบผลสําเรจ็ตามเป้าหมายที่ตอ้งการ 
 
ค าส าคัญ: แผนธุรกจิ, ธุรกจิเสื้อผ้าสตรี, เสือ้ผ้าส าหรับสตรมีคีรรภ์ 
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ABSTRACT 
 
 Fairy Mommy came from writer’s inspiration to start his own clothing retail 
business. Writer sees the opportunity in women’s wear, especially those pregnant 
and breast-feeding mothers. The business plan and operation procedures are 
therefore set to reach the goals in the future. The objective of this business plan is 
to plan the operations of the business in accordance with future goals, create a 
business that has comprehensive thinking and planning. It is like a pattern for the 
organization to operate in order to have the convenience, speed of work and 
professionalism in the technical management or allocation of resources for maximum 
benefit in the future and also help to reduce operating errors and problem of 
running duplicate. The most important, it will help us to develop a thinking process, 
foresight all the time to lead our business to achieve success. 
 Within this business plan, there will be analysis of external and internal 
environmental factors, competitor analysis, strategic planning for different levels of 
business including strategic marketing mix in product, price, distribution channel, 
marketing promotion, packaging, sales force and other information, including business 
budget planning, to enable the business to be continue with sustainability and 
success. 
 
Keywords: Business Plan, Clothing Retail Business, Women’s Wear Business, Fairy 
Mommy 
 
 
 



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การจัดทําแผนธุรกจิฉบบันี้ เสรจ็สมบรูณ์ลลุ่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.วรวรรณ  
เลาหะพลวัฒนา อาจารยท์ี่ปรึกษา ที่กรุณาเสียสละเวลามาให้คําแนะนําต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพรอ่งต่าง ๆ ในการทําแผนธุรกิจจนสามารถเสร็จสมบรูณ์ไปได้ด้วยดี ผู้จัดทําจงึขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสงู 
 ผู้จัดทําขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ให้คําแนะนําและคอยเป็นกําลังใจที่ดี
เสมอมา 
 สุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนทีเ่ป็นเพื่อนคู่คิด ให้คําแนะนําช่วยเหลือกันมาโดยตลอด
และยังคอยให้กําลงัใจในการทําแผนธุรกจินี้จนเสร็จสมบูรณ์ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 

บุษกร ทศราช   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 

สารบญั 
 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ จ 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญภาพ ญ 
บทที่ 1 บทนํา  
 1.1 ประเภทของธุรกจิ 1 
 1.2 ที่มาของการดําเนินธุรกจิ 1 
 1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนธุรกิจ 2 
 1.4 รูปแบบของธุรกจิ 2 
บทที่ 2 การวิเคราะห์ปจัจัยแวดล้อมภายนอก  
 2.1 การวิเคราะหส์ภาพการแข่งขันของการตลาด 7 
 2.2 การวิเคราะห์คู่แข่งขัน 12 
บทที่ 3 การวิเคราะห์ปจัจัยแวดล้อมภายใน  
 3.1 การประเมินศักยภาพธุรกิจ (SWOT Analysis) 15 
 3.2 แผนกลยุทธ์ของธุรกิจ 17 
 3.3 การวิเคราะหผ์ูบ้ริโภค 19 
บทที่ 4 แผนการตลาด  
 4.1 การกําหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย 21 
 4.2 การกําหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 22 
 4.3 แผนกิจกรรมการสื่อสารการตลาด 24 
บทที่ 5 แผนจัดการองค์กรและบริหารทรพัยากรบุคคล  
 5.1 โครงสร้างองค์กร 26 
 5.2 หน้าที่และความรบัผิดชอบ 26 
 5.3 นโยบายการบริหารบุคลากร 27 
 5.4 นโยบายการฝึกพฒันาองค์กร 28 

 
 



ซ 

สารบญั (ต่อ) 
 

 หน้า 
บทที่ 6 แผนดําเนินงาน  
 6.1 การจัดต้ังธุรกิจและข้ันตอนการจัดต้ัง 29 
 6.2 ข้ันตอนและวิธีการผลิตสินค้า 30 
 6.3 ข้ันตอนและวิธีการจัดซื้อ 31 
 6.4 การจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงเหลอื 32 
 6.5 กระบวนการหรือข้ันตอนการส่งสินค้าหรือใหบ้รกิาร 32 
บทที่ 7 แผนการเงิน  
 7.1 ความต้องการเงินทุน แหลง่ทีม่าของเงินทุน และโครงสร้างของเงินทุน 34 
 7.2 สมมติฐานทางการเงิน 34 
 7.3 ประมาณการงบการเงิน 40 
 7.4 การประเมินระยะเวลาคืนทุน จุดคุ้มทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน 47 
บทที่ 8 แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคตของธุรกิจ  
 8.1 แผนฉุกเฉิน 50 
 8.2 แผนอนาคต 51 
บรรณานุกรม 53 
ประวัติผูเ้ขียน 54 
เอกสารข้อตกลงว่าด้วยการอนญุาตให้ใช้สทิธิในรายงานการค้นคว้าอิสระ  

 
 
 
 
 
 
 



 ฌ 

สารบญัตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที่ 1.1: Business Model Canvas 3 
ตารางที่ 4.1: แผนดําเนินกจิกรรมการตลาด 25 
ตารางที่ 7.1: เงินลงทุนของ Fairy Mommy 34 
ตารางที่ 7.2: แสดงประมาณการรายได้ของ Fairy Mommy 38 
ตารางที่ 7.3: แสดงประมาณการค่าใช้จ่ายของบริษัท Fairy Mommy 39 
ตารางที่ 7.4: แสดงงบกําไรขาดทุนของบริษัท Fairy Mommy ในปีที่ 1 40 
ตารางที่ 7.5: แสดงงบกําไรขาดทุนของบริษัท Fairy Mommy ในปีที่ 1-5 42 
ตารางที่ 7.6: แสดงงบดุลของบริษัท Fairy Mommy ในปีที่ 1-5 43 
ตารางที่ 7.7: แสดงงบกระแสเงินสดของบริษัท Fairy Mommy ในปีที่ 1-5 44 
ตารางที่ 7.8: แสดงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท Fairy Mommy 46 
ตารางที่ 7.9: แสดงจุดคุ้มทุนในแต่ละป ี 47 
ตารางที่ 7.10: แสดงระยะเวลาคืนทุนของบริษัท 48 
ตารางที่ 7.11: แสดงการวิเคราะห์ปจัจบุันสทุธิของบริษัท 49 
ตารางที่ 7.12: แสดงผลตอบแทนจาดการลงทุนของบริษัท 49 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ญ 

สารบญัภาพ 
 

  หน้า 
ภาพที่ 1.1: Business Model Canvas 2 
ภาพที่ 2.1: PESTEL Analysis 7 
ภาพที่ 2.2: Five Forces Model 10 
ภาพที่ 5.1: โครงสร้างองค์กร 26 
ภาพที่ 6.1: วงจรการผลิตเสื้อผ้าสําเรจ็รปู 30 
ภาพที่ 6.2: ข้ันตอนการสง่สินค้าหรือให้บริการ 33 

 



 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 แนะน าธุรกิจ 
 Fairy Mommy เป็นธุรกจิเสื้อผ้าแฟช่ันสําหรับคุณแมท่ี่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ที่ด้วยไลฟ์สไตล์
ของคุณแม่อาจทําให้ยังคงต้องออกไปนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นไปท่องเที่ยว ไปทํางาน หรืออื่น ๆ สินค้า
ของ Fairy Mommy จึงให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายในการสวมใส่ และการออกแบบโดย
คํานึงถึงความสะดวกของคุณแม่อย่างแท้จริง ทําให้คุณแม่สามารถเปิดให้นมบุตรในพื้นที่สาธารณะ 
โดยไม่จําเป็นต้องพกผ้าคลุมให้นมบุตรให้ยุ่งยาก ธุรกิจนีเ้ริม่ต้นจากธุรกจิขนาดเลก็ เป็นกิจการทีม่ี
เจ้าของคนเดียว จัดทําข้ึนมาเพือ่จําหน่ายเสื้อผ้าแฟช่ันคุณภาพดีให้แก่ผูห้ญงิที่อยู่ในช่วงกําลังมบีุตร
หรือให้นมบุตร ที่รกัในการแตง่ตัวและต้องการมีภาพลักษณ์ภายนอกที่ดี อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ที่ไม่มี
บุตรกส็ามารถใส่เสื้อผ้าของเราได้เช่นกัน ทั้งนี้ Fairy Mommy จัดจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 
Facebook และ Instagram เป็นหลัก โดยทางร้านจะมีการทําวิดีโอคอนเทนตเ์พื่อโปรโมตสินค้า มี
การสร้างเพจของร้านค้า สําหรบัอัปเดตข่าวสารและโฆษณาเพื่อใหส้ามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากข้ึน 
และทางร้านจะมีการสง่สินค้าไปให้ดาราหรือเซเลบริตีท้ี่มีบุตรสวมใส่ เพื่อทีจ่ะได้เป็นการโฆษณาสินค้า
ของร้านอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ทางร้านจะจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งทีม่ีความน่าเช่ือถือ อาทิ Kerry,
ไปรษณีย์ไทย EMS หรอื Lineman เป็นต้น 
 
1.2 ท่ีมาของการด าเนินธุรกิจ 
 ด้วยความฝันที่อยากมีธุรกิจเสื้อผ้าเป็นของตัวเอง แต่พบว่าเสื้อผ้าแฟช่ันตามท้องตลาดนั้นมี
จํานวนมากแล้ว จึงเริม่ตั้งคําถามในการวางแผนธุรกจิเพื่อใหส้มความปรารถนาของตน จนเลง็เห็น
โอกาสของการทําธุรกจิเกี่ยวกบักลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญงิที่ตัง้ครรภ์ ที่หลังจากคลอดบุตรแล้วนั้นมักจะ
หาเสื้อผ้าแฟช่ันใส่ยาก เนื่องด้วยหน้าท้องที่ขยายขนาด รวมถึงข้อจํากัดเรื่องการให้นมบุตร จึงทําให้
เกิดเป็น Fairy Mommy ธุรกิจเสื้อผ้าแฟช่ันที่ให้ความสะดวกสบายและออกแบบมาเป็นอย่างดี 
เพื่อให้คุณแมส่ามารถให้นมบุตรได้อย่างสะดวก เป็นสินค้าทีส่ามารถตอบโจทย์แก่กลุ่มคุณแม่ได้ ไม่
เพียงเท่านั้น กลุม่คนทั่วไปที่ไม่ได้ต้ังครรภ์กส็ามารถใส่สินค้าของเราไดเ้ช่นเดียวกัน จากการเล็งเห็น
โอกาสดงักล่าว ผนวกกบัจํานวนคู่แข่งทางการตลาดในตอนนี้ที่ยังถือว่ามีจํานวนน้อยทีท่ําธุรกจิ
เกี่ยวกับชุดให้นมบุตร ซึง่ทําให้โอกาสทีจ่ะเตบิโตของธุรกิจมแีนวโน้มสูง จงึทําใหเ้กิดเป็นไอเดียในการ
สร้างธุรกิจ Fairy Mommy นี้ข้ึน 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนธุรกิจ 
 เพื่อวางแผนการดําเนินงานของธุรกิจอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ในการ
สร้างธุรกิจที่มีการคิดและวางแผนอย่างรอบครอบ เปรียบเสมือนเป็นแบบแผนให้แกอ่งค์กรในการ
ดําเนินงาน เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการทางด้าน
เทคนิค หรือการจัดสรรทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต  ช่วยลดข้อผิดพลาดในการ
ดําเนินงาน ลดปญัหาการทํางานที่ซ้ําซ้อนกัน  และทีส่ําคัญจะเป็นส่วนช่วยให้เราน้ันมกีารพฒันา
กระบวนการคิด การมองการณ์ไกลตลอดเวลา เพื่อนําพาใหธุ้รกิจของเราน้ันบรรลุเป้าหมายได้เป็น
ผลสําเร็จ 
 
1.4 รูปแบบของธุรกิจ 
 Fairy Mommy เป็นผลิตภัณฑ์ชุดให้นมบุตร ที่มีแฟช่ันของการแต่งตัวเข้ามาเกี่ยวเพื่อที่จะ
ทําให้ชุดดูทันสมัย สามารถอธิบายภาพรวมของธุรกิจโดยวิเคราะหผ์่านโมเดล Business Model 
Canvas  
 
ภาพที่ 1.1: Business Model Canvas 
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ตารางที่ 1.1: Business Model Canvas 
 
Key Partners 
- โรงงานผลิต 
- ผู้ออกแบบ
และตัดเย็บ
เสื้อผ้า 
- ผู้จัดส่ง 
- ดารา/ 
เซเลบริตี ้
 
 
 
 

Key Activities 
- ออกแบบเสื้อผ้า 
- ทําการตลาด 
- จัดสง่สินค้า 
- รับคําสั่งซือ้จาก
ลูกค้า 
- กําหนดราคา
สินค้า 

Value 
Proposition 
การสร้างแบ
รนด์คุณภาพดี 
พร้อมการออก
แบบอย่างเข้าใจ 
มีความทันสมัย                             
ในราคาที่
เหมาะสม 
 

Customer 
Relationships 
- มอบสิทธิพเิศษ 
- จัดกิจกรรมร่วม
สนุกในแต่ละ
ช่วงเวลา 
- สอบถามและรับฟงั
คําร้องเรียน 
- รับเปลี่ยนหรือคืน
สินค้า 

Customer 
Segments 
- เพศหญิง 
กําลังตัง้ครรภ์
หรือมีบุตร 
-  เพศหญงิ
ทั่วไป 

Key Resources. 
- ทักษะการ
บรหิารจัดการ
ธุรกิจ 

Channels. 
- ใช้สื่อต่าง ๆ เช่น 
Facebook และ 
Instagram เพื่อกระ
จ่ายข่าวสารและโป
รโมทธุรกิจ 

Cost Structure 
- ค่าทําการตลาดออนไลน ์
- ค่าวัตถุดิบ 
- ค่าจัดส่งสินค้า 

Revenue Streams 
รายได้จากการขายเสือ้ผ้าออนไลน ์

 
 1.4.1 Key Partners 
 การประกอบธุรกจิในยุคปจัจบุันนั้นมีความท้าทายและอปุสรรคทีผู่้ประกอบการต้องเผชิญ
อยู่มากการมีพันธมิตรหรือคู่ค้าที่ดีจะเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิง่ที่สามารถสนับสนุนให้ธุรกจิเราก้าวหน้า
ไปในทิศทางที่ดีข้ึน โดยคู่ค้าน้ันสามารถเป็นได้ทัง้แหล่งความรู้ แหลง่เงินทุน ด้านเทคโนโลยี ด้าน
วัตถุดิบ หรือแม้แต่ด้านการพัฒนาบุคลากร สําหรับธุรกิจ Fairy Mommy นั้น Key Partner 
Network จะมีบทบาทบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางด้านการจัดหาวัตถุดิบ
และการผลิต เพื่อผลิตและตัดเยบ็ให้ได้สินค้าทีม่ีคุณภาพตามที่กิจการต้องการ นอกจากนี้ธุรกิจจะมี
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พันธมิตรในส่วนของผู้จัดส่ง เพื่อจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วและไม่สร้างความเสียหายแกลู่กค้า เพื่อเป็น
การโฆษณาสินค้าของร้านอีกทางหนึง่ 
 1.4.2 Key Activities 
 เนื่องจาก Fairy Mommy เป็นธุรกิจเสื้อผ้าแฟช่ัน ดังนั้น กจิกรรมหลกัก็จะอยู่ที่การ
ออกแบบดีไซน์ เสื้อผ้าให้ตอบโจทย์ของความต้องการของผูบ้ริโภคเป้าหมายในตลาด การกําหนด
ราคาสินค้าอย่างเหมาะสม และการรบัคําสั่งซื้อของลูกค้าเพือ่ดําเนินกระบวนการการจําหน่ายสินค้า 
นอกจากนี้ กจิกรรมหลกัอีกอย่างหนึง่ของทกุ ๆ บริษัทที่สําคัญอย่างยิ่งคือ การทําการตลาด โดยใน
ปัจจุบันองค์กรไมส่ามารถหลีกเลี่ยงการทําการตลาดออนไลน์ได้ เพราะต้นทุนถูกกว่าการทําการตลาด
แบบอื่น ๆ แล้ว และสามารถสื่อสารกบัลกูค้าที่มีความสนใจในสินค้าของกิจการ หรือสื่อสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างแม่นยํา การทําการตลาดออนไลน์ยังสามารถเลือกเนื้อหาที่จะใช้สือ่สารไปยัง
ลูกค้าได้หลากหลายตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและโอกาสอีกด้วย โดย Fairy Mommy จะเน้น
การสือ่สารทาง Facebook และ Instagram 
 1.4.3 Key Resources 
 การดําเนินธุรกิจต้องอาศัยทรพัยากรหลายประเภทมาร่วมกนัทํางานเพือ่ก่อใหเ้กิดเป็น
ผลลัพธ์ที่กจิการต้องการ ซึ่งสามารถเป็นได้ทัง้เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ดิน เทคโนโลยีต่าง ๆ 
และบุคลากรภายใต้ธุรกจิ ความแตกต่างด้านคุณภาพของสนิค้าหรือบริการระหว่างสองบริษัท ส่วน
หนึ่งเกิดจากความแตกต่างของคุณภาพด้านทรัพยากร แน่นอนว่าองค์กรทีม่ีทรัพยากรที่สมบรูณ์
เพียบพร้อมมากว่า วัตถุดิบมีคุณภาพ อุปกรณ์ทันสมัย พนักงานหรอืผูป้ฏิบัติงานมทีักษะ
ความสามารถมากกว่า ย่อมผลิตสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้
ดีกว่าคู่แข่ง ทั้งนี้เพื่อใหก้ารดําเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทรัพยากรทีส่ําคัญในการทํา
ธุรกิจ Fairy Mommy คือ ทักษะการบรหิารจัดการธุรกจิ เนื่องจากจะเป็นทกัษะสําคัญที่จะช่วย
ควบคุมกระบวนการการดําเนินงานและสามารถดงึศักยภาพของทุก ๆ ส่วนในธุรกจิให้ออกมาสูงสุด 
ซึ่งจะสง่ผลใหเ้กิดผลลัพธ์การประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพสงู 
 1.4.4 Cost Structure 
 เพื่อใหม้ีผลประกอบการที่คุ้มกบัการลงทุน ผูป้ระกอบการจาํเป็นอย่างยิง่ที่ต้องคํานึงถึง
โครงสร้างของต้นทุนทัง้หมดที่ใช้ในการดําเนินธุรกจิ เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานด้าน Key 
Partner, Key Resources หรือ Key Activity ล้วนจะต้องใช้ทุนในการขับเคลื่อนทัง้สิ้น ดังนั้นการ
ควบคุมต้นทุนในด้านต่าง ๆ จึงถือเป็นสิ่งทีส่ําคัญในการบริหารงาน ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมี
มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวัตถุดิบ การจัดส่งสินค้า การทํา
การตลาดออนไลน์ และด้านอื่น ๆ ทัง้นี้ ในการควบคุมต้นทนุการผลิตน้ัน ผูป้ระกอบการจะต้องทํา
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ข้อตกลงกบัผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อควบคุมวัตถุดิบให้มีคุณภาพเสมอ และมมีาตรการควบคุมคุณภาพการ
ผลิตจากโรงงานตัดเย็บ 
 1.4.5 Value Proposition 
 ในการทําธุรกจิใหป้ระสบความสําเร็จได้น้ัน ต้องมีการแข่งขันกับคู่แข่งจํานวนมากนอ้ย
ข้ึนอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม โดยคู่แข่งอาจเป็นได้ทั้งคู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อม ซึง่สินค้า
ของเราจะประสบความสําเร็จได้น้ัน เราต้องสามารถมอบคุณค่าจากสินค้าหรือบริการที่เหนือกว่า
คู่แข่ง หรือต้องมีการสร้างจุดแข็งที่แตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกัน หากทําธุรกจิขายเสือ้ผ้า กจิการ
ต้องสามารถระบุจุดแข็งหรือคุณค่าที่เป็นลักษณะของสินค้าได้ กล่าวคือ จําหน่ายในราคาที่เหมาะสม 
สินค้ามีคุณภาพดีผ่านการออกแบบอย่างเข้าใจลูกค้า ผู้บริโภคสวมใส่แล้วดูดีทันสมัย สวมใส่แล้วดูมี
รูปร่างที่ดี เหมาะกับใช้งานทีเ่ป็นทางการ เป็นต้น ทั้งนีเ้สื้อผา้แฟช่ันของ Fairy Mommy นั้น เป็น
เสื้อผ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผูส้วมใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคุณแม่ที่อยู่
ในช่วงให้นมบุตร 
 1.4.6 Customer Relationships 
 การสร้างความสัมพันธ์กบัลูกค้าที่ดี ย่อมใหผ้ลตอบแทนระยะยาวแก่องค์กรได้ สิ่งที่สําคัญ
คือ การสร้างการบอกต่อ นําไปสู่การได้ลูกค้าใหม่ นําไปสู่การซื้อซ้ํา และสุดท้ายสามารถนําไปสู่การจง
รักภัคดีในแบรนน้ัน ๆ (Brand Loyalty) โดยทั้งหมดนี้จะเกดิข้ึนได้เมื่อองค์กรสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยผ่านวิธีการทีห่ลากหลายและผสมผสานกัน ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้ากบัแบรนให้มีความใกล้ชิด คือสิ่งทีร่้าน Fairy Mommy จําเป็นต้องให้ความสําคัญอย่าง
มาก สามารถทําได้หลายวิธี เช่น การมอบสทิธิพิเศษ การจัดกิจกรรมร่วมสนุกในแต่ละช่วงเวลา การ
สอบถามและรับฟงัคําร้องเรียน และบริการหลังการจําหน่าย อาทิ รับเปลี่ยนหรอืคืนสินค้า เป็นต้น 
 1.4.7 Channels 
 เป็นที่ยอมรบัโดยทั่วกันว่า การสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าสามารถนําไปสู่โอกาสใน
การตัดสินใจซื้อที่สงู จึงกล่าวได้ว่า ยิ่งธุรกิจมีช่องทางการซือ้ที่สะดวกและตรงกับวิถีชีวิตของลูกค้ามาก
เท่าไหร่ก็จะยิ่งได้เปรียบในการแข่งขัน Distribution Channel หลกัของร้าน Fairy Mommy คือการ
จัดจําหน่ายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ คือ Facebook และ Instagram ซึ่งเป็นช่องทางที่กิจการ
สามารถทําวิดีโอคอนเทนตเ์พื่อโปรโมตสินค้า และอัปเดตข่าวสารหรือโฆษณาเพื่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้มากข้ึนไปในตัว นอกจากนี้ กจิการจะทําการส่งสินค้าผ่านบริษัทขนสง่ทีม่ีความน่าเช่ือถือ
อาทิ Kerry ไปรษณีย์ไทย EMS หรือ Lineman เป็นต้น 
 1.4.8 Customer Segments 
 เพื่อทีจ่ะสามารถวางแผนการตลาด ผลิตสินค้า การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสม 
และออกแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกบัความต้องการกลุม่ลูกค้าที่องค์กรวางไว้เป็น
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กลุ่มเป้าหมาย องค์กรจะตอ้งสามารถระบุและแบง่กลุ่มลูกคา้ของตัวเองได้ ทั้งนี้ สําหรบัร้าน Fairy 
Mommy นั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดจะเป็นผูห้ญงิ ส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุในช่วง 25-45 ปี เป็น
พนักงานบริษัท และเจ้าของกิจการ หรืออื่น ๆ โดยเนน้ที่กลุม่ที่กําลงัตั้งครรภ์หรือมบีุตร แต่สบืเนือ่ง
จากการศึกษาค้นคว้ารูปแบบของอุตสาหกรรม พบว่าตลาดของกลุม่เป้าหมายที่เป็นผูห้ญงิที่ไม่ได้
ตั้งครรภ์กม็ีความน่าสนใจไม่แพก้ัน สินค้าของ Fairy Mommy จึงจะถูกออกแบบให้ผูห้ญงิทั่วไปที่
ไม่ได้ตั้งครรภ์หรือมบีุตรสามารถสวมใส่ไดเ้ช่นกัน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทํากําไรและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีม่ีความต้องการในสินค้าของกิจการ โดยการออกแบบจะเน้นไปที่
การใช้งานอย่างสะดวกสบาย สามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส เช่น งานสงัสรรค์ ทํางาน ไปเที่ยว 
หรืออยูบ่้าน เป็นต้น 
 1.4.9 Revenue Streams 
 รายได้ของร้าน Fairy Mommy นั้นมาจากการจําหน่ายสินค้าซึ่งก็คือเสื้อผ้าแฟช่ัน
หลากหลายสไตล์ โดยสินค้าของร้าน Fairy Mommy นั้นจะเสนอขายอยู่ในช่วงราคาประมาณ 1190-
1590 บาท ข้ึนอยู่กับขนาด รูปแบบของสินค้า และการตัดเย็บ 



 
 

บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

 
2.1 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการตลาด 
 2.1.1การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) 
 
ภาพที่ 2.1: PESTEL Analysis 
 

 
 
ที่มา: Scanning the environment: PESTEL analysis. (2016). Retrieved from 

https://www.business-to-you.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/. 
 
  1) ปัจจัยด้านการเมือง 
  เนื่องจากความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงเวลาปจัจบุนั รวมถึงการประท้วงหา
ความชอบทําของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ความน่าเช่ือถือของ
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ประเทศไทยลดตํ่าลง ยิ่งไปกว่าน้ัน มาตรการการจ่ายเงินเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรค COVID-19 ที่ล่าช้าและไร้ประสทิธิภาพ ผนวกกับนโยบายปิดประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของ
โรค ทําให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวอย่างมาก ธุรกิจระหว่างประเทศหยุดชะงัก ผู้คนลด
การใช้จ่ายเงินอย่างมีนัยสําคัญ กจิการหลายแห่งจําเป็นต้องระงบัการดําเนินงานช่ัวคราวหรอืเลิก
กิจการ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐเลง็เห็นถึงปญัหาและมีความพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกจิและการใช้
จ่าย โดยการออกโครงการเพื่ออัดฉีดเงินในตลาด อาทเิช่น โครงการคนละครึง่ เพื่อกระตุ้นการบริโภค
ภายในประเทศ และให้เม็ดเงินกระจายสู่ผูป้ระกอบการรายย่อยมากข้ึน 
  2) ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 
  อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกายปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวสูง เมื่อเทียบกับปี 
2562 โดยมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุม่เครือ่งแต่งกาย ไตรมาส 2 ป ี2563 อยู่ที่ 73.76 หดตัวร้อย
ละ -19.77 (% yoy) ทั้งนี้ มีผลกระทบหลักมาจากการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ที่ยังคง
แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลกทําใหก้ําลังซื้อในกลุ่มเครื่องแต่งกายที่มาจากนักทอ่งเที่ยวต่างประเทศ
หายไปทั้งหมด รวมถงึพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในประเทศที่ชะลอการซื้อสินค้าที่ไมจ่ําเป็นโดยเฉพาะ
กลุ่มเสื้อผ้าแฟช่ัน (วริศรา เหมือนสุมธวงศ์, 2563) อย่างไรกต็ามยังมผีู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังคงใส่ใจต่อ
การแต่งกายเพื่อภาพลกัษณ์ของตนเองเมื่อต้องประชุม VDO Conference ผ่านระบบดจิิทลัจากที่
บ้าน หรือแต่งตัวเพื่อแชรร์ูป/Content ลงโซเชียลมเีดีย รวมถึงพฤติกรรมการใช้โซเชียลมเีดียที่เพิ่มข้ึน
ในช่วง Lockdown ต่างช่วยให้การสั่งซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายผ่าน Online มีมากข้ึน ซึ่งปจัจัย
เหล่าน้ีอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพยุงไม่ให้อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกายหดตัวลงมากกว่าน้ี 
  มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุม่เครือ่งแต่งกายของไทยในช่วงเดอืน ม.ค.–พ.ค. ปี 2563 มี
มูลค่ารวม 892.1 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง ที่รอ้ยละ-12.8 จากการส่งออกไปยังตลาดจีน สหรัฐอเมรกิา 
และญีปุ่่น ที่ปรับตัวลดลง สําหรบัมลูค่าการนําเข้ากลุม่เครือ่งแต่งกายของไทยในช่วงเดอืน ม.ค.–พ.ค. 
ปี 2563 มีมูลค่ารวม 414.9 ล้านเหรียญสหรัฐหดตัวลงร้อยละ -14.1 จากการปรับลดการนําเข้าจาก
จีนเป็นหลักทีล่ดลงถึงร้อยละ -12.4 ซึ่งตลาดจีนถือเป็นตลาดที่ไทยนําเข้าเสื้อผ้ามากทีสุ่ด โดยมีส่วน
แบ่งตลาดกว่าร้อยละ 50 จึงส่งผลให้ภาพรวมการนําเข้าในช่วง 5 เดือนทีผ่่านมาลดลง 
  3) ปัจจัยด้านสังคม 
  ธุรกิจการขายเสื้อผ้าในประเทศไทย เป็นธุรกจิที่ได้รบัความนิยมและมอีัตราการแข่งขัน
ที่สูงมาก ถือเป็นตลาดทีม่ีผู้ขายรายใหมเ่ข้ามาเป็นจํานวนมากที่ต้องการมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเอง 
เนื่องด้วยการพัฒนาตลาดทางสื่อออนไลน์ ที่เปิดโอกาสใหบ้คุคลทั่วไปมีพลังการสือ่สารไปยังกลุ่ม
ลูกค้าได้เป็นวงกว้าง นอกจากนี้ การขายเสื้อผ้ายังเกี่ยวของกับแฟช่ันซึ่งเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ทําให้การแข่งขันในตลาดเสื้อผ้ามีการพัฒนา ต่อยอด หมุนเวียน อย่างไมจ่บสิ้น นอกจากนี้ยังมี
ห้างสรรพสินค้า แหล่งขายเสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่ทีเ่ปิดใหม่อยา่งต่อเนื่อง เป็นอกีช่องทางหนึ่งในการ
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กระจายสินค้า ทําให้ธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์สามารถพฒันาขายธุรกิจเปิดร้านขายเสื้อผ้าของตัวเองตาม
ห้างหรือตลาดแฟช่ันต่าง ๆ ได้ง่ายมากข้ึน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในมมุความต้องการบริโภคของ
ผู้บริโภค พฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลงไป โดยคํานึงถึงการใช้จ่ายที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวันมากข้ึนและเลี่ยงการซือ้สินค้าที่ไมจ่ําเป็น ซึ่งกลุ่มสินค้าแฟช่ันได้รับผลกระทบ
ค่อนข้างมาก 
  4) ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี
  ในปัจจบุัน ผูป้ระกอบการสามารถอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต เพือ่อํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิง่ข้ึน 
ตั้งแต่ระบบการผลิต วัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และการจัดจําหน่าย เช่น การนําเอาเทคโนโลยี 
3D มาใช้ในการออกแบบ การจัดแสดงผลงานในรปูแบบ Digital Showroom หรือผ่านการใช้ 
Livestream ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ผู้บรโิภคเกิดความคุ้นเคย
กับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยในช่วง 2 สัปดาหแ์รกของเดือนมีนาคม 2563 พบว่ามียอด
คําสั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์เพิม่มากข้ึน 20% เป็นไปได้ว่าการซื้อเสือ้ผ้าที่ห้างสรรพสินค้าอาจมี
แนวโน้มลดลง (วริศรา เหมือนสุมธวงศ์, 2563) 
  5) ปัจจัยด้านสิ่งแวดลอ้ม 
  ประเทศไทยมลีักษณะภูมิอากาศส่วนใหญเ่ป็นแบบอบอุ่น รอ้นช้ืน ส่วนปลายใต้สุดและ
ตะวันออกสุดของประเทศ มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ทีไ่ด้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ซึง่มสีภาพ
ภูมิอากาศชุ่มช้ืนในฤดูฝนและแหง้แล้งในฤดูแล้งอย่างชัดเจน (จิตรลดา จารุกรวศิน, 2561) 
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยเอื้ออํานวยต่อธุรกิจเสื้อผ้าของทางร้าน เนื่องจากกจิการได้คํานึงถึง
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้คัดเลือกวัตถุดิบและเนื้อผ้าที่นาํมาใช้ในการผลิตสินค้าทีเ่หมาะกับสภาพ
ภูมิอากาศและภูมิประเทศในแต่ละช่วงฤดูกาล ยิ่งไปกว่าน้ัน กิจการสามารถขยายพื้นที่หรือช่อง
ทางการจําหน่ายสินค้าไปยังประเทศที่มีสภาพแวดลอ้มใกล้เคียงกับประเทศไทยหรือมีฤดูกาลที่
สามารถสวมใสส่ินค้าของ Fairy Mommy ได ้
  6) ปัจจัยด้านกฎหมาย 
  รัฐมีการออกคําสั่งขยายเวลาห้ามเครื่องบินโดยสารจากต่างประเทศเข้าประเทศไทย
ช่ัวคราว ทําให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไมส่ามารถเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยได้ อย่างไรก็
ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือและพฒันาผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) มีเป้าหมายเพื่อยกระดับไปสู่ยคุ 4.0 ที่มีศักยภาพ โดยมีมาตรการ
ช่วยเหลือทางด้านการเงิน และการเปิดการค้าเสรี เพื่อเพิ่มโอกาสใหเ้จ้าของกจิการได้ดําเนินธุรกิจ
โดยสะดวก 
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 2.1.2 การวิเคราะห์ปจัจัยกดดันต่อธุรกิจหรอืการประเมินความน่าสนใจของอุตสาหกรรม 
(Porter’s Five Forces Model) 
 
ภาพที่ 2.2: Five Forces Model 
 

 
 

ที่มา: ปัจจัยกดดันทัง้ 5 (Five Force Model). (2563). สืบค้นจาก https://inc.karmins.com/
ปัจจัยกดดันทั้ง-5-five-force-model/. 

 
  1) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry among Existing 
Competitors) 
  เนื่องจากในปจัจบุัน ธุรกิจเสือ้ผ้าแฟช่ันสําหรับคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรนั้นยงัมผีู้เล่น
ในตลาดไม่มากนัก โดยทีม่ีอยู่ พบว่า ส่วนใหญเ่ป็นร้านค้าขนาดเล็กที่จําหน่ายตามพื้นที่ตลาดของ
แหล่งชุมชน และจําหน่ายในระดับราคาทีผู่้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ ส่วนมากจะมีดีไซนท์ี่ทันสมัยและ
อยู่ในรูปแบบที่ค่อนข้างคล้ายคลงึกัน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของธุรกจิการขายเสือ้ผ้าในประเทศไทย 
เป็นธุรกจิที่ได้รับความนิยมและมีอัตราการแข่งขันที่สงูมาก ถือเป็นตลาดที่มผีู้ขายรายใหม่เข้ามาเป็น
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จํานวนมากที่ต้องการมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเอง เนือ่งดว้ยการพัฒนาตลาดทางสื่อออนไลน์ ที่เปิด
โอกาสให้บุคคลทั่วไปมีพลังการสือ่สารไปยังกลุม่ลูกค้าได้เปน็วงกว้าง นอกจากนี้ การขายเสือ้ผ้ายัง
เกี่ยวของกบัแฟช่ันซึ่งเป็นสิ่งทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทาํให้การแข่งขันในตลาดเสือ้ผ้ามกีารพฒันา 
ต่อยอด หมุนเวียน อย่างไมจ่บสิ้น ดังนั้น Fairy Mommy ซึง่เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างความ
แตกต่าง และพรอ้มดําเนินงานอย่างมีคุณภาพและคล่องตัว จึงมีโอกาสสงูที่ธุรกจิจะเติบโตได้ใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว 
  2) อํานาจต่อรองของผู้จัดจําหน่าย (Bargaining Power of Suppliers) 
  ผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ประกอบชุดมีอํานาจต่อรองค่อนข้างต่ํา เช่น ผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าชีฟองและวัสดสุําหรับการผลิตอื่น ๆ เพราะผู้ประกอบการจะเลอืกซือ้จากผู้จัด
จําหน่ายตามแหลง่ชุมชมของผู้ผลิตวัตถุดิบโดยตรงที่มีช่ือเสยีงของประเทศไทยในปริมาณที่มาก
พอสมควร และจะหมั่นให้ Feedback ระหว่างกันอยู่เสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัคู่ค้า และ
เพื่อใหก้ิจการได้เนื้อผ้า และวัตถุดิบคุณภาพดีในราคาต้นทุนที่ต่ําสําหรับใช้ในการผลิต 
  3) อํานาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Buyers) 
  เนื่องจาก Fairy Mommy เป็นธุรกิจเสื้อผ้าแฟช่ันที่ตอบโจทย์การใช้งานสําหรบัคุณแม่
ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร โดยมีกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีการเพิ่มมลูค่าสินค้าด้วยการสร้าง
ความแตกต่าง ด้วยการออกแบบที่มเีอกลักษณ์โดดเด่นไมซ่้ําใคร ฟังก์ช่ันการใช้งานที่อํานวยความ
สะดวกและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วนแก่ลูกค้า และความพิเศษของคุณสมบัติ
ของสินค้าทีลู่กค้าไม่สามารถหาซื้อได้จากแบรนด์เสือ้ผ้าอื่น ๆ ทําให้ธุรกจิ Fairy Mommy มีความ
ได้เปรียบทีส่ามารถกําหนดราคาขายสินค้าในทอ้งตลาดได้ โดยกําหนดราคาตามมลูค่าของสินค้าและ
ต้นทุนที่กิจการลงทุนไปอย่างเหมาะสม 
  4) ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Pressure from Substitute) 
  ด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอย ลูกค้าบางรายอาจจะกําหนดงบประมาณในการซือ้เสื้อผ้าแต่
ละครัง้ให้น้อยลงจากเดมิ จึงอาจจะหันมาซื้อสินค้าแบรนด์อืน่ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานที่
คล้ายคลึงกันเป็นการทดแทน เช่น เสื้อผ้าตลาดระดับกลางทีต่ราสินค้ายังไม่ติดตลาดแต่มีราคาถูกลง 
หรือเสือ้ผ้าสําหรับผู้หญิงทีก่ําลงัตั้งครรภ์หรือมบีุตรทั่วไป เปน็ต้น 
  5) การคุกคามของคู่แข่งขันใหม่ (Barriers to Entry) 
  เนื่องจากสถานการณ์ทางการตลาดเสื้อผ้าในปัจจุบันมีผูป้ระกอบการรายใหม่เพิ่มข้ึน
จํานวนมาก อย่างต่อเนือ่งเพราะต้องการชิงส่วนแบง่ตลาดจากผู้ประกอบการรายเดิม อีกทัง้เป็นตลาด
ที่ไม่ได้ต้องอาศัยทุนในการเริ่มต้นสงู ถึงแม้ว่าในส่วนของเสื้อผ้าสําหรบัคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หรือมบีุตร 
อาจยังไม่มกีิจการในตลาดมากนักในปัจจุบัน แต่ก็มีโอกาสทีจ่ะมีการคุกคามของคู่แข่งขันสูงเช่นกันใน
อนาคต กิจการจึงต้องจัดทําแผนป้องกันการคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่ด้วยการสร้างความเช่ือมโยง
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และความสัมพันธ์ของธุรกจิกับกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย รักษาและหมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้า 
สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพิ่มมูลค่าของสินค้า และดําเนินงานด้านกลยุทธ์
การตลาดเพื่อรักษาฐานลกูค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 
2.2 การวิเคราะห์คู่แข่งขัน 
 2.2.1 คู่แข่งขัน 
  1) Mamy Ann. ธุรกิจชุดคลุมทอ้ง ให้นม ใส่แล้วอารมณ์ดี “ถ้าแม่มีความสุข ลูกในทอ้ง
ก็ยิ่งอารมณ์ดี” 
  ความเป็นมาของธุรกิจ : เจ้าของธุรกิจเป็นคุณแมลู่กสอง ที่มใีจรักแฟช่ันและศรัทธา
ผู้หญิงที่ช่ือว่า "แม่" โดยธุรกจิ Mamy Ann. ต้องการที่จะทําหน้าที่เป็น "เพื่อน" กับคุณแม่ทุกคนที่
กําลังอุม้ท้อง และกําลังเลี้ยงดูลูก ต้องการที่จะเดินไปด้วยกนั เติบโตไปด้วยกันกับคุณแมทุ่กคน 
  จุดเด่น คือ  
   - มีการนําเสนอสินค้าสําหรบัคุณแม่ที่กําลังตัง้ครรภ์อย่างหลากหลาย 
   - มีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผลิตคอนเทนต์เพื่อโฆษณาอย่าง
สม่ําเสมอ 
   - มีการจัดโปรโมช่ัน สามารถดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
   - มีบริการเสริมมากมาย เช่น การให้คําแนะนํา บริการจัดส่งสินค้า และอื่น ๆ 
   - มีช่องทางการจัดจําหน่ายทั้งออนไลน์และหน้าร้าน 
   - มีบริการการแนะนําสินค้า โดยให้ลูกค้าแจ้งน้ําหนกั ส่วนสงู และอายุครรภ์ 
  จุดด้อย คือ  
   - สินค้าไม่มีการออกแบบที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่บง่ช้ีความเป็น Mamy Ann 
   - เป็นกจิการขนาดเลก็ ตราสินค้าไม่ได้เป็นทีรู่้จักอย่างกว้างขวาง 
  2) MOMMY & DEAN แบรนด์เสื้อผ้าให้นมแม่ มาพร้อมดีไซน์แบบเรียบง่าย สไตล์
คลาสสิก แต่ยังคงความอบอุ่นในอารมณ์ของความเป็นแม่ 
  ความเป็นมาของธุรกิจ Mommy & Dean (มอมมี่แอนด์ดีน) เกิดข้ึนในช่วงที่เจ้าของ 
แบรนด์มลีูกคนแรก และต้องประสบปญัหากบัการหาชุดใหน้มที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ เนื่องจาก
ชุดให้นมที่มีขายในช่วงนั้นมีแบบให้เลือกน้อย และส่วนใหญเ่ป็นชุดให้นมที่เน้นใส่ในวันสบายๆ ซึ่งอาจ
ดูไม่สุภาพหากต้องใส่ไปในที่สาธารณะ เจ้าของแบรนด์จึงทําชุดให้นมที่มีดีไซนห์ลากหลายแบบข้ึน 
โดยเน้นว่าจะต้องเป็นชุดที่ดูไมอ่อกว่าเป็นชุดให้นม จากนั้นจึงเริ่มผลิตขายออนไลน์เมื่อปลายปี 2015 
เป็นต้นมา โดยเน้นผลิตเสื้อผ้าให้นมดีไซนจ์ากแมสู่่แม่ เพื่อให้คุณให้นมลูกได้ในทุก ๆ โอกาส เมื่อคุณ
แม่มีบทบาททางสงัคมมากข้ึน ในขณะเดียวกันบทบาท ความเป็นแมก่็ต้องทําใหส้มบรูณ์ทีสุ่ด เสือ้ผ้าที่
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ช่วยให้คุณแม่ลูก อ่อนสามารถให้นมในที่สาธารณะไดส้ะดวก พร้อมทัง้เสริมบุคลิกภาพที่ดจีึงเป็นสิ่ง
สําคัญ 
  จุดเด่น คือ  
   - ฝีมือทีมช่างเย็บระดับมอือาชีพมากประสบการณ์ที่ใส่ใจในรายละเอียด 
   - มีช่องทางจําหน่ายและการเข้าถึงกลุม่ลูกค้าผ่านทั้งทางออนไลน์และหน้าร้าน 
   - มีดีไซน์หลากหลายแบบ โดยเน้นว่าจะตอ้งเป็นชุดที่ดูไม่ออกว่าเป็นชุดให้นม 
  จุดด้อย คือ ราคาสินค้าค่อนข้างสงู 
  3) @WHATSOEVER_KLN แบรนด์น้องใหม่มาแรงที่ไม่ว่าจะออกคอลเลคช่ันไหนก็
ได้รับความสนใจอย่างมาก ผลงานของสองสาวคู่ซี้แฟช่ันไอคอนอันดับต้น ๆ ของวงการ Young 
Designer ไทย 
  ความเป็นมาของธุรกิจ ต้องการออกแบบสินค้าที่เมื่อว่าที่แมแ่ม่คนไหนสวมใส่ตอนท้อง
ชุดของแบรนด์แล้วจะต้อง ‘เผ็ช แซบ่ ฮ๊อต’ ฉีกกฎการออกแบบจากรปูแบบเสือ้ผ้าเดิม ๆ มีคอนเซ็ปต์
การออกแบบที่น่าสนใจ เช่น คอนเซ็ปต์ ‘When Hippie Meets Cowboy’ สําหรับคอลเลคช่ัน 3 
ของแบรนด์ เป็นต้น 
   จุดเด่น คือ  
    - การออกแบบที่เป็นเอกลกัษณ์ เสรมิสร้างความมั่นใจและบคุลิกภาพของผู้สวม
ใส่ 
    - มีช่องทางจําหน่ายและการเข้าถึงกลุม่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
    - มีสินค้าหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบ ทั้งสําหรบัผูห้ญิงตัง้ครรภ์ 
และไม่ตั้งครรภ์ 
    - มีดาราและเซเลบริตี้ที่มีช่ือเสียงใช้สินค้าและช่วยโปรโมทสนิค้า 
จุดด้อย คือ ราคาสินค้าค่อนข้างสูง 
    - การออกแบบอาจไม่ได้รบัความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากมสีีสัน
ฉูดฉาด 
    - สินค้าบางตัวมลีูกเล่นมาก ผูส้วมใส่ทีก่ําลงัตั้งครรภ์อาจไมส่บายตัว ไม่คล่องตัว
ในการสวมใส ่
 2.2.2 เปรียบเทียบคู่แข็งขันกับธุรกิจ 
  1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์
  ด้วยจุดเด่นของสินค้าของ Fairy Mommy ที่ให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายของผู้
สวมใส่และออกแบบสินค้ามาเป็นอย่างดี เพื่อให้คุณแมส่ามารถให้นมบุตรได้อย่างสะดวก สินค้าของ
ธุรกิจผ่านการออกแบบโดยมกีารใช้ฟองน้ําชนิดพเิศษที่จะมาช่วยกันนํ้าและง่ายต่อการทําความสะอาด 
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ป้องกันการข้ึนราได้ ซึ่งทําให้คุณแม่ไมจ่ําเป็นต้องใสเ่สื้อช้ันใน และสามารถให้นมบุตรในทีส่าธารณะได้
อย่างสะดวก จากคุณสมบัติดังกล่าวทําใหส้ินค้าของธุรกจิมีความเป็นเอกลกัษณ์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างด ี
  2) ปัจจัยด้านราคา 
  เมื่อเปรียบเทียบราคาของสินค้าของ Fairy Mommy กับสินค้าของคู่แข่งในตลาด 
พบว่า ช่วงราคาของ Fairy Mommy ซึ่งอยู่ในช่วง 1190–1590 เมื่อพจิารณากบัคุณสมบัติและ
คุณภาพสินค้าของธุรกิจแล้ว พบว่า สินค้าของ Fairy Mommy มีราคาที่ไม่แพง เหมาะสมและคุ้มค่า
อย่างยิ่งกบัคุณภาพที่ลูกค้าจะได้รบั 
  3) ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย 
  เนื่องจาก Fairy Mommy จะจัดจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ คือ Facebook และ 
Instagram เท่านั้น ทําใหส้ามารถเข้าถึง ให้บริการและพูดคุยกับลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ทาง
ธุรกิจกม็ีบริการขนส่งสินค้าผ่าน Kerry, ไปรษณีย์ไทย EMS และ Lineman เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
รวดเร็วและสามารถสร้างความประทบัใจให้กับลูกค้าได้อีกดว้ย 
 



 
 

บทท่ี3 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน 

 
3.1 การประเมินศักยภาพธุรกิจ (SWOT Analysis) 
 
ภาพที่ 3.1:  SWOT Analysis 
 

 
 
ที่มา: SWOT คืออะไร และ การวิเคราะห์ SWOT ท าอย่างไร. (2563). สืบค้นจาก 

https://www.thinkaboutwealth.com/swot-swot-analysis/. 
 
  1) จุดแข็ง 
  สินค้าของเราเป็นสินค้าสําหรับคุณแม่ทีม่ีการปรบัเปลี่ยนทุก ๆ ฤดูกาล โดยกิจการจะให้
ความสําคัญในการพฒันาตัวสินค้าอย่างสม่ําเสมอเพือ่ใหเ้กิดความทันสมัยตามยุคสมัย โดยไม่ละทิ้ง
การเป็นชุดให้นมบุตร โดยให้ความสําคัญกับการออกแบบสนิค้าให้ทันสมัยและตรงกบัความนิยมของ
ตลาด ทั้งในเรื่องรูปลักษณ์ ทรวดทรงต่าง ๆ และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี บุคลากรของกิจการมีความรู้
ความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้ง สินค้าทกุช้ินจะถูกตัดเย็บอย่างละเอียดโดยช่างตัดเย็บที่มฝีีมือ
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และมากด้วยประสบการณ์ ยิ่งไปกว่าน้ัน สินค้าของ Fairy Mommy มีราคาที่ไม่แพง เหมาะสมและ
คุ้มค่าอย่างยิ่งกบัคุณภาพที่ลูกค้าจะได้รับ 
  2) จุดอ่อน 
  เนื่องจากตราสินค้า Fairy Mommy ยังถือว่าใหม่ในตลาด เป็นกิจการขนาดเล็กทีก่ลุม่
ลูกค้าที่รูจ้ักยงัมีน้อย ซึง่เสียเปรียบคู่แข่งขันในตลาดที่มฐีานลูกค้าอยู่แล้ว และธุรกิจต้องใช้เวลามาก
พอสมควร กว่าจะมีช่ือเสียง และเป็นที่รูจ้ักอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ Fairy Mommy ยังไม่ได้รับ
เสียงตอบรับจากลกูค้าอย่างจริงจัง ทําให้การปรบัตัวหรือพฒันาอาจดําเนินไปในทางที่ไม่ตอบรับกับ
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
  3) โอกาส 
  สําหรับในการสร้างธุรกิจเกี่ยวกับชุดให้นมบุตร เนื่องจากเลง็เห็นถึงโอกาสการขยายตัว 
การเตบิโตทางธุรกิจสูง เพราะเป็นสินค้าที่แปลกใหม่ มีเอกลกัษณ์ อีกทั้งเป็นสินค้าคุณภาพดี ดังนั้นใน
เรื่องคู่แข่งขันทางการตลาดจึงน้อยมาก และยงัสอดคล้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมา
สนใจการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ ต้องการสินค้าที่ทันสมัย และมีเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความเป็น
ตัวเอง โดยกลุม่วัยรุ่นจะชอบการแต่งตัวให้ดูดี และกลุ่มคนวัยทํางานที่ต้องการหาจุดเด่นให้กบัตนเอง 
เพื่อเสรมิสร้างบุคลิกภาพให้ดูมีรสนิยมและเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสวมใส่เพือ่ออก
งานสังคม งานปาร์ตี้ หรือทํางาน เป็นต้น ดังนั้น ธุรกจิ Fairy Mommy จึงเหมาะแก่การเริม่ต้นธุรกจิ
และลองถูกลองผิดตั้งแต่ตอนนีอ้ย่างยิ่ง ความเป็นไปได้ในการเติบโตทางธุรกิจค่อนข้างเป็นไปได้มาก 
นอกจากนี้ เนือ่งจากปจัจบุันมีการเปลี่ยนของเทคโนโลยอีย่างรวดเร็วและมีนวัตกรรมถูกคิดค้นข้ึน
มากมาย สื่อออนไลน์ต่าง ๆ มผีลทําให้ธุรกิจสามารถสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายข้ึน โดย
ธุรกิจสามารถหยิบยกบางส่วนประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ต้ังแต่กระบวนการการผลิตไปจนถึงการขาย 
รวมถึงช่องทางในการจัดจําหน่ายทีห่ลากหลาย ทําให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายข้ึนด้วย 
  4) อุปสรรค 
  เนื่องจากในปจัจบุัน เสือ้ผ้าแฟช่ันมีแนวโน้มการบริโภคที่มาเร็วไปเร็ว รวมทั้งพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการคัดเลือกสนิค้าที่จะเข้ามาจําหน่ายจึงต้องวางแผน
โดยให้ความสําคัญอย่างมาก นอกจากนี้ การหาช่างตัดเยบ็ทีม่ีฝีมือมีความชํานาญ ความละเอียดนั้น
เป็นเรื่องที่ต้องแสวงหา โดยดูจากผลงานของช่างตามร้านตดัเย็บร้านนั้น ๆ และอีกเรื่องก็คือในส่วน
ของออกแบบชุดทางเราได้ออกแบบด้วยตัวเอง แต่จะต้องหาคนที่สามารถทําตามดีไซน์ดังกล่าวให้ได้ 
ซึ่งอาจมีบุคลากรที่มีความสามารถดังกล่าวจํานวนน้อย 
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3.2 แผนกลยุทธ์ของธุรกิจ 
 3.2.1 วิสัยทัศน์ 
 ในการสร้างแบรนด์ Fairy Mommy ข้ึนมาน้ันทางเราต้องการให้แบรนด์มีช่ือเสียงเป็นที่รูจ้ัก
ทั้งภายในและต่างประเทศ และเป็นแบรนด์ชุดให้นมบุตร ทีม่ีความร่วมสมัยไปควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงตามแฟช่ัน แต่ละยุคสมัย 
 3.2.2 พันธกิจ 
 ในการสร้างแบรนด์ทางเราจะมีการสร้างแบรนด์ให้มลีักษณะเฉพาะ และเน้นเกี่ยวกบั
คุณภาพสินค้าและราคาไม่แพง เป็นทีจ่ับต้องได้ของคนทั่วไป 
 3.2.3 เป้าหมาย 
 เครื่องแตง่กายสําหรบัสตรีตั้งครรภ์หรือมีบุตรที่ช่วยอํานวยความสะดวกสบายเวลาออกไป
ข้างนอก เป็นตราสินค้าที่ได้รบัการยอมรับและมีช่ือเสียงอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 
 3.2.4 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 
 ภายใน 1 ปี ต้องการให้แบรนด์ติดตลาด และเป็นทีรู่้จักกันในแวดวงกว้างภายในประเทศ 
ในปีที่ 2 ต้องการขยายแบรนด์ออกสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะเอเชีย 
 3.2.5 แนวทางกลยุทธ์องค์กร (กลยุทธ์ระดับองค์กร/ระดับธุรกิจ/ระดบัหน้าที)่ 
  1) กลยุทธ์ระดบัองค์กร 
  กลยุทธ์ของกิจการคือ ต้องการใหส้ินค้าเป็นที่รูจ้ักและติดตลาดทั้งในไทยและ
ต่างประเทศภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชับ เราจึงจําเป็นเป็นต้องมี
กลยุทธ์ในการสร้างช่ือเสียงให้กบักิจการได้อย่างรวดเร็ว โดยจะจัดจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลนเ์ป็น
หลัก เพื่อใหง้่ายต่อการทําการตลาด ทั้งนี้ จะเริ่มจากหาข้อมลูของคู่แข่งก่อน อย่างคํากล่าวที่ว่า “รู้
เขา รู้เรา รบรอ้ยครั้ง ชนะรอ้ยครั้ง” เพื่อให้รู้ว่าคู่แข่งทางการตลาดมสีินค้าแบบไหนบ้าง มีการทํา
โฆษณาผ่านทางไหนอย่างไรบ้าง และนําข้อมลูดังกล่าวมาปรบัเปลี่ยนวางแผนกับสินค้าของกจิการให้มี
ความแตกต่างจากคู่แข่ง นอกจาน้ีจะเน้นให้ความสําคัญกับการหาแหล่งผ้าทีม่ีคุณภาพ มีคุณสมบัติ
เป็นผ้าทิ้งตัว ไม่ยับ และระบายอากาศได้ดี ราคาไม่แพง เพือ่ที่จะควบคุมต้นทุนของกจิการให้ต่ํา อีก
ทั้ง ภายในองค์กร ถึงแมจ้ะเป็นองค์กรขนาดเล็ก แต่ว่าพนักงานทุกคนต้องมีคุณภาพและความ
รับผิดชอบต่องาน โดยพนกังานแต่ละแผนกจะได้รบัการอบรบทกุเดือน โดยผู้ที่มาอบรบจะเป็น
วิทยากรนอกองค์กรที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ เช่น พนักงานแผนกตัดเย็บ จะได้รับการอบรม
จากวิทยากรซึ่งเป็นช่างตัดเย็บทีม่ีประสบการณ์ในด้านการตดัเย็บมาให้ความรู้กบัพนักงาน และคอย
ตรวจสอบและสอนวิธีตัดเยบ็แบบใหม่ ๆ ให้กบัพนักงานอยู่เสมอ 
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  2) กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ 
  กิจการต้องการเป็นผู้นําด้านต้นทนุ (Cost-Leadership Strategies) โดยจะเลือกใช้
วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นซิป เข็ม ด้าย กระดมุ เนื้อผ้า ต่าง ๆ จากผู้จัดจําหน่ายภายในประเทศไทยเป็น
ส่วนมาก และรับซื้อวัตถุดิบจากผูผ้ลิตโดยตรงแบบไมผ่่านพอ่ค้าคนกลาง เพื่อที่จะนํามาสร้าง
ผลิตภัณฑ์และจําหน่ายให้กบัลกูค้ากลุม่เป้าหมายของธุรกจิในราคาที่สามารถจบัต้องได้ นอกจากนั้น 
กิจการให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง เนื่องจาก สินค้าจะต้องมีความแตกต่าง
จากของคู่แข่งในตลาด ยกตัวอย่างเช่น ความแตกต่างเรื่องฟงัก์ช่ันจองชุดสําหรับคุณแม่ที่ต้องการให้
นมบุตรในที่สาธารณะ กล่าวคือ เสื้อผ้าของตราสินค้าอื่นอาจใช้ซิปในการเปิด แต่เสื้อผ้าของ Fairy 
Mommy จะมีความพิเศษกว่าน้ัน โดยการใช้ฟองน้ําชนิดพิเศษที่จะมาช่วยกันนํ้าและง่ายต่อการทํา
ความสะอาด ป้องกันการข้ึนราได้ ซึ่งทําให้คุณแม่ไมจ่ําเป็นต้องใสเ่สื้อช้ันในเลย เป็นต้น Fairy 
Mommy ต้องการให้กลุ่มลกูค้าเป้าหมายรู้สกึประทบัใจในคุณภาพและดีไซน์จนต้องกลบัมาซือ้ซ้ํา 
และถึงแม้ว่าบุตรโตแล้ว แต่ก็ยังสนใจซือ้สินค้าของกิจการอกี เพราะว่าสินค้าของ Fairy Mommy นั้น
สามารถใส่ได้กับผู้หญิงทกุคน ไม่จําเป็นต้องเป็นคุณแม่กส็ามารถเลอืกเสื้อผ้าที่ชอบและใส่ได้ 
  3) กลยุทธ์ระดบัหน้าที ่
  กลยุทธ์ระดับหน้าที่ จะเป็นการรบัผิดชอบทางด้านของแผนกงาน เช่น แผนกการเงิน 
จะรบัผิดชอบในเรื่องของรายรับ-รายจ่าย ทั้งหมด และกอ่นที่จะอนมุัติรายจ่ายทุกรายการต้องข้ึนตรง
กับหัวหน้าหรือผูบ้รหิารโดยตรงก่อนจะสามารถทําเรื่องการเบิกจ่ายได้ ส่วนในด้านของแผนกการตัด
เย็บนั้น จะมีการอบรมให้แกพ่นักงานทุก ๆ เดือนเพื่อเป็นความรู้เพิม่เตมิเทคนิคต่าง ๆ ทีจ่ะใสเ่ข้าไป
ในการตัดเย็บ เพื่อเป็นการเพิม่ความเช่ียวชาญให้เกิดความชํานาญการในการทํางาน และเพื่อที่จะ
ส่งผลให้ช้ินงานมีความประณีต เต็มไปด้วยคุณภาพ และทําให้เกิดความรวดเร็วในการทํางานใหท้ันต่อ
ความต้องการของลูกค้า โดยการทํางานทั้งหมด จะมกีารบรหิารการจัดการคุณภาพโดยรวมแบบทั่ว
องค์กร (Total Quality Management: TQM) เพื่อการจัดระเบียบและวินัยในการทํางาน เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาด ความเสียหายและมุง่สร้างคุณค่าในกระบวนการทํางานทุกข้ันตอน และมกีาร
ปรับปรงุพฒันากระบวนการทา งานให้มปีระสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บุคลากรทุกคนจะตอ้ง
มีความสามารถ มปีระสบการณ์ และความเช่ียวชาญในด้านสายงานของตนเอง โดยภายใต้การทํางาน
ของ Fairy Mommy นั้นจําเป็นต้องมีความร่วมมือกันของแต่ละแผนก มกีารค้นคว้าศึกษาหาความรู้
ใหม่ ๆ เพื่อจะพฒันาคุณภาพของสินค้าและการดําเนินงานในกิจการให้ดีย่ิง ๆ ข้ึนไป 
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3.3 การวิเคราะห์ผู้บรโิภค 
 3.3.1 งานหรือบทความที่ทําการศึกษาข้อมลูหรือทําการวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 เพื่อศึกษาค้นคว้าตลาดธุรกิจเสือ้ผ้าสําหรับผู้หญิงตัง้ครรภ์ ซึง่เป็นกลุม่ลูกค้าหลกัของธุรกจิ 
Fairy Mommy ทางผูจ้ัดทําจงึทําการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธุรกจิกลุ่มเสื้อผ้าแม่
และเด็ก เพื่อรวบรวมข้อมลูที่น่าสนใจและนํามาปรบัประยุกต์ใช้ประกอบในการวางแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของ Fairy Mommy ทั้งนี้ ผูจ้ัดทําได้ทําการศึกษางาน 2 เรื่อง ดังต่อไปนี ้
  1) แผนธุรกิจกลุม่เสื้อผ้าแม่และเด็ก (แพรวใจ เลื่องลอืศักดิ์, 2558) ซึ่งผูจ้ัดทํามีการ
วิเคราะห์ และพัฒนาแผนธุรกจิที่เหมาะสม โดยศึกษาถึงสถานการณ์ตลาดและปจัจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
  2) การศึกษาและกําหนดกลยุทธ์เพือ่การแข่งขันที่ยัง่ยืนของธุรกิจเสื้อผ้าชุดคลุมท้อง
ภายใต้ย่ีห้อ "ABC" (อัมพร บญุขันตินาถ และฐานิตา ฆ้องฤกษ์, 2548) ซึ่งผู้จัดทําต้องการศึกษาปจัจัย
ที่ส่งผลกระทบตอ่ยอดขายและผลประกอบการธุรกิจ และแนวทางการกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกจิเสื้อผ้าชุดคลุม 
 3.3.2 อธิบายข้อมูล ผลวิจัย หรือกรณีศึกษาที่นํามาใช้สนับสนุนการทําโครงการธุรกจิ 
 สําหรับแผนธุรกจิกลุม่เสื้อผ้าแม่และเด็ก (แพรวใจ เลือ่งลือศักดิ์, 2558) มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ปจัจบุันที่น่าสนใจไว้ว่า ในปัจจบุัน แต่ละครอบครัวมีค่านิยมในการมลีูกจํานวนน้อยลง ทํา
ให้พ่อแม่มกีําลงัซื้อเพิ่มข้ึน และพอ่แม่ยุคใหมม่ีพฤติกรรมใสใ่จในการเสือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กบัแม่และ
ลูกโดยเตม็ใจที่จะจ่ายเพือ่ให้ได้สินค้าหรือบรกิารทีม่ีคุณภาพสูงมากขึ้น นอกจากนี้ พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคปัจจุบันหันมาให้ความสําคัญกบัรปูลกัษณ์มากขึ้น ซึง่เสือ้ผ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้
รูปลักษณ์ดูดีข้ึนได้ จึงเป็นปัจจัยบวกที่ผลักดันให้ตลาดเสื้อผา้ของแม่และเด็กยังสามารถเติบโตได้ใน
ปัจจุบัน 
 สําหรับการศึกษาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนของธุรกิจเสื้อผ้าชุดคลมุท้อง
ภายใต้ย่ีห้อ "ABC" (อัมพร บญุขันตินาถ และฐานิตา ฆ้องฤกษ์, 2548) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
สําคัญทีสุ่ดในการเลอืกซื้อสินค้าทีลู่กค้าหลักของธุรกจิให้ความสําคัญคือ รปูแบบการดีไซน์ โดยกลุ่ม
ลูกค้าหลักในปจัจบุันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปีและนบัเป็นกลุม่ที่มอีํานาจการจบัจ่ายสูง 
อย่างไรก็ดี ธุรกจิเสื้อผ้าชุดคลุมท้องมักมีจุดออ่นในเรือ่งการรับรู้ของตราสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจตอ้ง
ทําการพฒันาเพือ่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป 
 3.3.3 สรุปผลการศึกษาหรืองานวิจัย ที่นํามาสู่การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกจิ 
 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ธุรกิจเสือ้ผ้าสําหรับคุณแม่ทีก่ําลงัตั้งครรภ์หรือมบีุตรนั้นเป็นธุรกิจที่
น่าสนใจ ด้วยปรมิาณความต้องการสินค้าในตลาด และกําลงัในการบริโภคจากกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ Fairy Mommy จําเป็นต้องให้ความสําคัญคือรูปแบบการออกแบบสินค้า 
เนื่องจากเป็นปจัจัยสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อสินค้าทีลู่กค้าหลักของธุรกจิ นอกจากนี้ Fairy Mommy 
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ควรกําหนดกลยุทธ์ที่ทําให้ธุรกจิเป็นที่รูจ้ักในตลาด โดยการสร้าง Brand Awareness ในกลุ่มลกูค้า
เป้าหมาย จากการศึกษากําหนดให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มคุณแม่ทีม่ีลกูอายุตั้งแต่เกิด–6 ปี ซึ่ง
มักจะอยู่ในช่วงอายุ 26 ปีข้ึนไป โดยที่เป็นคุณแม่ที่ดูแลเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง หรือเป็นคุณแมท่ี่มีบุตร
แต่ไม่ได้เลี้ยงดูด้วยตนเองเนื่องจากต้องทํางานไปด้วย รวมถึงเป็นครอบครัวที่ให้ความสําคัญในการสรร
หาสิ่งที่ดีทีสุ่ดให้กบัแม่และลกูอย่างเต็มที่ในทกุ ๆ เรื่อง ชอบแต่งตัวให้ตนเองและลูกดูดี โดยกําหนด
จุดขายเป็นชุดเสื้อผ้าแฟช่ันสําหรับคุณแมท่ี่อยู่ในช่วงให้นมบตุรที่ถูกออกแบบมาอย่างดี ทั้งนีก้ารทํา
ธุรกิจจําเป็นต้องจัดทําแผนการตลาด แผนการบรหิารจัดการ และแผนการเงิน เพื่อให้สามารถทํา
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
 



 
 

บทท่ี 4 
แผนการตลาด 

 
4.1 การก าหนดกลุ่มตลาดเปา้หมาย 
 Fairy Mommy เป็นธุรกจิการตลาดเฉพาะส่วน (Niche Marketing) โดยมีสินค้าที่
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเล็กเฉพาะ (Narrow Defined Groups/Small Group) ที่มี
ความต้องการทีพ่ิเศษจากคนทั่วไป โดยการกําหนดส่วนประสมการตลาดทีม่ีลกัษณะพิเศษ เช่น 
รูปแบบ คุณภาพ การใช้งาน วัตถุดิบ และการผลิตที่ต่างจากสินค้าปกติและเน้นการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ในที่นี ้คือ เป็นร้านขายเสื้อผ้าสําเรจ็รปูสําหรบัคุณแม่ที่กําลงัตั้งครรภ์หรือมบีุตร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้หญิงที่รักในการแต่งตัว 
 4.1.1 การแบ่งส่วนตลาด 
 ในส่วนตลาดของ Fairy Mommy ธุรกิจเสือ้ผ้าแฟช่ัน ที่มสีนิค้าหลักของธุรกจิเป็นชุดให้นม
บุตรสําหรับคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร จะแบง่กลุ่มลูกค้าจากสภาวะการตั้งครรภ์ของลูกค้า โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ผูห้ญงิที่กําลังตั้งครรภ์ ผูห้ญงิที่มบีตุรอยู่ในช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี และ
ผู้หญิงนอกเหนอืจากสองกลุม่ข้างต้น ทั้งนี้ Fairy Mommy จะสามารถเข้าถึงกลุม่ลูกค้าได้ทุกที่ ทุก
เวลา เนื่องจากมกีารจัดจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ คือ Facebook และ Instagram และมบีริการ
จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ 
 4.1.2 การเลอืกตลาดเป้าหมาย 
 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของ Fairy Mommy คือ ผู้หญิงทีอ่ยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 25-45 ปี 
เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมักจะเป็นผูบ้รโิภคที่มีกําลังซือ้และมีความต้องการในสินค้าของทางร้าน 
และเป็นช่วงของวัยทํางาน มรีายได้และมีกําลังซื้อทีเ่พียงพอ สําหรบักลุ่มลูกค้าเก่าที่เคยซื้อสินค้าของ
ธุรกิจ ธุรกจิจะมีกลยุทธ์ในการรักษาฐานลกูค้าด้วยการดูแลติดตามผลลัพธ์ลกูค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถงึ
จะมีการนําเสนอสินค้าคอลเลกช่ันใหม่ที่น่าสนใจอย่างสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มขนาดของการบริโภคของฐาน
ลูกค้าเดิม นอกจากนี้ ในกรณีที่หากลูกค้าซือ้ไปแล้วเกิดความผิดพลาด หรือสั่งผิดขนาด หรอือื่น ๆ 
ทางร้านกม็ีบริการยินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด เช่น ผลิตภัณฑ์นั้นจะตอ้งอยู่ในสภาพ
สมบรูณ์ 100 % สําหรับกลุ่มลูกค้าใหม่ บริษัทมีความต้องการที่จะเพิม่ยอดขายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่
เพื่อขยายฐานลกูค้าให้มากยิง่ข้ึน 
 โดยจะนําเสนอสินค้าของบริษัทที่ตรงกับความต้องการของลกูค้า และเพื่ออํานวยความ
สะดวกสบายให้แกลู่กค้า ทางร้านจะมีช่องทางการจัดจําหนา่ยผ่านทางออนไลน์ มีบริการสง่สินค้าถึง
บ้าน และบริการอื่น ๆ 
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 4.1.3 การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการ 
 เนื่องจาก Fairy Mommy เป็นผลิตภัณฑ์ทีเ่กี่ยวกบัเสื้อผ้าแฟช่ันที่มีความพิเศษจากเสือ้ผ้า
แฟช่ันทั่วไป ด้วยราคาที่เข้าถึงได้และสร้างความคุ้มค่าให้กบัลูกค้า กล่าวคือ สามารถเป็นชุดให้นมบุตร
ได้ โดยผู้สวมใส่นั้นไมจ่ําเป็นจะตอ้งใสเ่สือ้ช้ันใน เพราะสินค้ามีการคิดและออกแบบมกีารตัดเยบ็ใส่
ฟองน้ําไว้ด้านในอย่างประณีตเรียบรอ้ยและสามารถทําความสะอาดได้โดยง่าย เพื่อคุณแม่ที่พึง่คลอด
บุตรใส่ไปทํางานได้อย่างสะดวก รวมถงึสําหรบัผูห้ญงิที่รกัในการแต่งตัวเพื่อที่จะช่วยเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ดูดี ทั้งนี้ Fairy Mommy จะเริ่มธุรกิจจากการขายเลก็ ๆ ก่อน โดยจะขายใน กทม. 
และปริมณฑลในช่วงแรก และใช้ช่องทางอิเล็กทรอนกิสม์าใช้ในการโฆษณาตามสื่อช่องทาง Face 
Book, Line, IG เป็นหลัก 
 ต่อมากิจการจะเริ่มขยายการขายโดยแบ่งออกเป็นช่วงของไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1 จะทํา
การโฆษณาสินค้าทําใหเ้ป็นที่รูจ้ักใน ภาคกลาง อาทิ ในบริเวณของพื้นที่จงัหวัด ปทมุธานี นครนายก 
นนทบุรี นครสวรรค์ เป็นต้น ส่วนในไตรมาสที่ 2 จะมกีารขยายออกไปขายยัง ภาคอีสาน เช่น นคร
ราชสิมา บรุีรมัย์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ส่วนไตรมาสที่ 3 ก็จะมกีารขยายออกไปขายยัง ภาคเหนือ และ
ในไตรมาสที่4 มีการขยายออกไปขายยังภาคใต้ โดยจะเอาจงัหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นทําเลที่ตัง้ 
เพราะจังหวัดเหล่าน้ันจะมีชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเยอะมีการหมุนเวียนของเม็ดเงินค่อนข้างมาก ทั้งนี้ 
Fairy Mommy ต้องการทําให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รูจ้ักในแวดวงกว้างภายในประเทศ 
 
4.2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 
 4.2.1 Marketing Strategy 8P 
 หนึ่งในแนวทางการบริหารธุรกจิซึง่มีอยูม่ากมายมาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัธุรกจิแต่ละ
ประเภท โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ทีม่ีการแข่งขันกันสูงเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมสี่วน
เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจําวันของคนในทุก ๆ ด้าน เป็นกลยทุธ์ที่ได้รับการยอมรับว่ามปีระสิทธิภาพ
อย่างมากต่อการดําเนินการทางธุรกจิทั่วโลก ถือเป็นพื้นฐานของกลยทุธ์ที่สามารถนําไปใช้ต่อยอดเป็น
กลยุทธ์อื่นได้ต่อไป 
  1) Product 
  สินค้าชุดแฟช่ันสําหรบัคุณแม่ที่กําลังตัง้ครรภ์หรือคลอดบุตรแล้ว โดยมีกลยุทธ์ใน
กระบวนการผลิตสินค้าเริม่จากเลือกผ้าที่จะใช้ในการผลิต โดยคอลเลคช่ันแรกจะใช้ผ้าเครปซาตินเนื้อ
ดีเกรด A ในการตัด ผ้าเครปซาตินเป็นผ้าที่มีความเงา นิ่ม และทิง้ตัวและใสซ่ักทําความสะอาดง่าย 
แห้งเร็ว และจะเลือกใช้สีออ่นในการตัด เพือ่ใหส้ินค้าดูสดใสและอ่อนหวาน นอกจากนี้ จะมีการนํา
นวัตกรรมของฟองน้ําที่สามารถกันน้ําได้และมาตัดเยบ็เข้าไปด้วยกันกับชุด เพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวช้ินงาน
และสร้างฟงัก์ช่ันของชุดที่อํานวยความสะดวกให้แก่ผูส้วมใส่ 
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  2) Price 
  ราคา 1190-1590 บาท ข้ึนอยู่กับขนาดและรูปแบบของสินค้า โดยทางร้านจะมีการใช้
กลยุทธ์เรื่องราคา ที่คํานวณอย่างเหมาะสมมาจากต้นทุน ว่าต้นทุนของการดําเนินงานนั้นมีค่า
อะไรบ้าง ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าพนักงาน ค่าอุปกรณ์ในการผลิต อาทิ ผ้า เส้นด้าย กระดาษ กาวร้อน 
น้ํามันจักร ซิป กระดุม เป็นต้น 
  3) Place 
  ขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก คือ Instagram และ Facebook โดยจะมีการทํา
วิดีโอโปรโมตสินค้า และมีเพจขององค์กรสําหรบัการทําคอนเทนต์และโฆษณา เพื่อที่จะได้เข้าถึงลกูค้า
มากขึ้น ส่วนในเรื่องการบรกิารจัดสง่สินค้าใหก้ับลูกค้า กิจการจะจัดสง่ผ่านบริษัทขนส่ง Kerry, 
ไปรษณีย์ไทย EMS และ Lineman เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและสามารถสร้างความประทบัใจ
ให้กับลูกค้าได ้
  4) Promotion 
  มีการเสนอโปรโมช่ันให้แกลู่กค้าอย่างหลากหลาย กล่าวคือ หากซื้อสินค้าของ Fairy 
Mommy เป็นจํานวนเงิน 2000 บาทข้ึนไป ลูกค้าจะสามารถสมัครบัตรสมาชิกฟรี และในครัง้ถัดไป
ของการซื้อสินค้ากจ็ะสามารถใช้แต้มทีส่ะสมไว้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง 40% และโปรโมช่ันประจํา
ฤดูกาลเช่น ซื้อสินค้าในช่วงวันปีใหม่ หากถ่ายรปูร่วมกิจกรรมกับทางร้านแล้วแชร์ลงใน Social 
Media ทางร้านจะมอบของสมนาคุณสุดพิเศษและส่วนลดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทันที นอกจากนี้ 
Fairy Mommy จะมีการสง่สินค้าไปให้ดาราหรือเซเลบริตี้ทีม่ีลูกสวมใสเ่พื่อที่จะได้เป็นการโฆษณา
สินค้าให้อีกทางหนึง่ หรือในกรณีที่มีโอกาสในการออกบู๊ทเกีย่วกับงานแฟช่ันเสื้อผ้า กจ็ะมกีาร
เตรียมพร้อมที่จะไปนําเสนอผู้เข้าร่วมงานถึงคุณสมบัติความพิเศษของสินค้าที่ไดผ้ลิตข้ึนมา 
  5) Packaging 
  ทางร้านจะบริการนําชุดมาห่อด้วยกระดาษไข พร้อมด้วยใสถุ่งซิปล็อกที่เป็นโลโก้ของ
ทางร้านเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า 
  6) Public Relation 
  การจงูใจผู้บริโภค ทางร้านจะให้ดาราหรือเซเลบริตี้รีวิวสินค้าให้ และจะมีการทําการ
โฆษณาผ่านการช่องทางออนไลน์หรือสือ่ต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงลกูค้าและให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เห็นและ
รู้จักสินค้าเของเรา นอกจากนีท้างร้านจะเปิดรับข้อเสนอแสนะและคําติชมอย่างสม่ําเสมอ 
  7) Personal 
  กิจการจะไมม่ีพนักงานขายหน้าร้านแตจ่ะมีพนกังานทีเ่ป็นแอดมินเพจ เพื่อที่จะตอบ
คําถามลูกค้า และแพคของส่งใหลู้กค้าอย่างรวดเร็ว 
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  8) Power 
  กิจการจะมีการทําใหส้ินค้ามีช่ือเสียงและเป็นทีรู่้จักในวงกว้าง เพื่อสร้างฐานลูกค้าทีม่ี
ความจงรกัภักดีในตราสินค้า และเพื่อที่จะให้มีคนติดตามหรอืสนใจสินค้าจํานวนมาก นอกจากนั้น 
กิจการต้องการก้าวสู่ธุรกิจเสือ้ผ้าแฟช่ันสําหรับผู้หญิงที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดบัต้น ๆ 
 
4.3 แผนกิจกรรมการสื่อสารการตลาด 
 ทาง Fairy Mommy จะมีการสร้างในตราของสัญลักษณ์ในรูปแบบ ของโลโก้ เพือ่ให้เป็นที่
สังเกตุและเข้าใจได้ง่ายของลูกค้า เมือ่เวลาเห็นรูปโลโก้ ก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นโลโก้ของ แบรนด์ Fairy 
Mommy ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับแฟช่ัน ชุดให้นมบุตร และมีช่องทางการติดต่อสอบถาม สื่อสาร
ผ่านออนไลนเ์ป็นหลกั รวมกระทัง่ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ก็จะใช้ผ่านช่องทางออนไลน์ และ
จะมีการสร้างเพจ หรือสร้าง Vlog ซึ่งเป็นวิดีโอ ที่ใช้ใหส้ื่อใหเ้ห็นถึงคอนเทนต์ต่าง ๆ ทีเ่ราน้ันจัดทํา
ข้ึนมา เพราะปัจจุบันทกุคนก็ล้วนแล้วก็มีมือถือกันทุกคน ในเรื่องของการสือ่สารทางการตลาดกับทุก
คนน้ันเราจงึมองไปที่ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก สบืเนือ่งด้วยเดี๋ยวนี้คนหันมาทํา YouTube กันเยอะ
มากขึ้นและบางช่องกเ็ป็นคุณแมท่ี่พึ่งคลอด เราจะส่งชุดให้นมบุตรให้ไปใช้เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
แอบแฝงไปด้วยการโปรโมทแบรนด์ 
 4.3.1 วัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร 
  1) เพื่อต้องการให้แบรนด์ Fairy Mommy นั้นเป็นที่รูจ้ักใหท้ั่วถึงทั้งในประเทศ 
  2)  เพื่อให้ข้อมลูใหเ้ห็นถึงความพเิศษของชุดแฟช่ัน ที่มีความพิเศษในการที่สามารถเป็น
ชุดให้นมบุตรก็ได้ เป็นชุดที่ใส่แล้วดูดี สามารถใสอ่อกงาน หรือทํางานได้ ทุกคนสามารถใช้ได้ 
  3) เพื่อเพิม่ภาพลักษณ์การเป็นผู้นําในเรื่องเสื้อผ้าแฟช่ันชุดให้นมบุตร หรือแฟช่ันต่าง ๆ 
  4) เพื่อเพิม่หรือกระตุ้นยอดขายใหม้ีการเจริญเติบโต 
  5) เพื่อสร้างการทดลองซื้อปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ต่อแบรนด์ และเกิดการซื้ออย่าง
ต่อเนื่อง 
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 4.3.2 แผนดําเนินกิจกรรมการตลาด 
 
ตารางที ่4.1: แผนดําเนินกิจกรรมการตลาด 
 
กิจกรรม ระยะเวลา วัตถุประสงค์ งบประมาณ กลยุทธ์ที่ใช้ 
1. จัดโปรโมช่ัน
แคมเปญ ในวันที่ 
9 เดือนกันยายน 
และในวันที่ 11 
เดือนพฤศจิกายน 

วันที่ 9 กันยายน 
และวันที่ 11 
พฤศจิกายน ตั้งแต่
เวลา 00.01 ถึง 
23.59 น. 

เพื่อกระตุ้น
ยอดขายและ
นําเสนอส่วนลด
พร้อมสิทธิพเิศษ
ให้กับลูกค้า 

ไม่เกิน 1,000 
บาท (สําหรบัการ
ประชาสมัพันธ์) 

กลยุทธ์การ
กําหนดราคาทีล่ง
ท้ายด้วยเลขค่ี 

2. การออกบูธ
ในช่วงเทศกาล
สําคัญ 

วั น แ ม่ แ ห่ ง ช า ติ 
(12 สิงหาคม),  
งาน Thailand 
Best Shopping 
Fair (ช่วงเดือน
มิถุนายน), 
งาน Zaap on 
sale (ช่วงเวลาไม่
แน่นอน) เป็นต้น 

เพื่อนําผลิตภัณฑ์
ไปแสดงยัง
โอกาสต่าง ๆ ที่
ให้พื้นที่ในการ
จัดต้ังบูธ 

ประมาณ 5,000 -
8,000 บาท 
(ข้ึนอยู่กับ
ระยะเวลางาน, 
สถานที่จัดงาน 
และขนาดของบูธ) 

กลยุทธ์สร้าง
ความโดดเด่น
ให้แก่สินค้า โดย
สร้างการกล่าวถึง
ได้ด้วยการเข้าถึง
ลูกค้าในเชิง
สร้างสรรค์และ
เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
กับความต้องการ
ของลูกค้า 

3. จัดกิจกรรม 
Year End sale 
และ New year 
Celebration  

ตั้งแต่เวลา 00.01 
น. ของวันที่ 31 
ธันวาคมถึงวันที่ 1 
มกราคม เวลา 
23.59 น. 

เพื่อนําเสนอคอล
เลกช่ันที่ไดร้ับ
ความนิยมของ
ทางร้านในป ี
นั้น ๆ 

ไม่เกิน 1,000 
บาท (สําหรบัการ
ประชาสมัพันธ์) 

กลยุทธ์การตลาด
เชิงประสบการณ์ 
(Experiential 
Marketing) 



 
 

บทท่ี 5 
แผนจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 ส่วนของแผนการจัดการองค์กรและบรหิารทรัพยากรบุคคลนั้น ผู้ประกอบการจําเป็นต้องใส่
ใจในเรื่องนี้เป็นพเิศษ นอกจากสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว การบริการที่ดีจะสามารถสร้างความประทบัใจ
ให้กับลูกค้าผูป้ระกอบการจึงต้องมีการอบรมการบริการใหก้บับุคลากรเป็นพเิศษ 
 
5.1 โครงสร้างองค์กร 
 คือการจัดโครงสร้างขององค์กรอย่างเป็นทางการ โดยจะมีการจัดแบง่ออกเป็นหน่วยงาน
ย่อยต่าง ๆ กําหนดหน้าที่ที่ความรบัผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้ให้ชัดเจนรวมทั้งความสมัพันธ์
ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่าน้ัน ทั้งนี้เพื่อใหเ้อื้อต่อการดําเนนิงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ภาพที่ 5.1: โครงสร้างองค์กร 
 

 
 
5.2 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 5.2.1 เจ้าของกจิการ 
 เจ้าของธุรกิจหรอืเจ้าของร้าน 1 คน มีหน้าที่ดูแลและบรหิารร้าน ควบคุมการดําเนินงาน
ภาพรวม ตั้งแต่กระบวนการการผลิตและการจําหน่าย รวมถึงการประเมินและตรวจสอบภาพรวมของ
ความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนีร้่วมออกแบบและวางกลยุทธ์ และตัดสินใจในการผลิตชุด 
 5.2.2 ฝ่ายการเงิน 
 บุคลากรจํานวน 1 คน โดยจําเป็นต้องมีคุณสมบัติคือสําเรจ็การศึกษาด้านการเงินหรือการ
บัญชีมาโดยตรง มีความซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ มหีน้าที่ดูแลรายรับรายจ่ายของกิจการ คอย

เจ้าของกิจการ 

ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายจัดส่ง 
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ติดตามและแจง้ยอดสินค้ากบัลกูค้าและยืนยันการจ่ายเงินถ้าลูกค้าโอนเงินมาแล้ว และกรอกข้อมลูเข้า
ระบบขององค์กร โดยเจ้าของกิจการจะเป็นผู้ดําเนินงานในสว่นน้ี 
 5.2.3 ฝ่ายลูกค้าสมัพันธ์ 
 บุคลากรจํานวน 1 คน โดยมีหน้าที่สร้างคอนเทนต์ต่าง ๆ เพือ่นําเสนอใน Instagram หรือ 
Facebook อย่างสม่ําเสมอและทําโฆษณาต่าง ๆ ในการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
ต้องคอยรบัเรื่องร้องเรียนหรอืหาข้อมลูทีลู่กค้าต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทัน
ถ่วงที โดยเจ้าของกิจการจะเป็นผู้ดําเนินงานในส่วนน้ี 
 5.2.4 ฝ่ายจัดสง่ 
 ฝ่ายนี้มีด้วยกัน 1 คน มีหน้าที่แพ็คสินตามทีลู่กค้าสั่งและออกไปจัดส่งสินค้าที่ไปรษณียห์รือ 
Kerry และมหีน้าที่ตรวจสอบความละเอียดเรียบร้อยของสินค้าก่อนที่จะส่งออกไปให้แก่ลกูค้า และ
คอยตรวจเช็คบริการหลังการขาย และติดตามว่าของสง่ไปถึงยังลกูค้าหรือยัง โดยมีอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งข้างต้น 10,000 บาทต่อเดือน 
 5.2.5 ฝ่ายออกแบบ 
 ฝ่ายนี้มีด้วยกัน 1 คน ต้องสําเรจ็การศึกษาในด้านการออกแบบมาโดยเฉพาะ มหีน้าที่
ออกแบบชุดแตล่ะ Collection โดยต้องเป็นผู้ทีม่ีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบเนื้อผ้าหรือ
ลวดลายของเสื้อผ้าใหส้วยงามให้เหมาะแก่ตามยุคตามสมัย โดยมีอัตราเงินเดอืนของตําแหนง่ข้างต้น 
15,000 บาทต่อเดือน 
 
5.3 นโยบายการบริหารบุคลากร 
 5.3.1 เป้าหมายของนโยบายการบรหิารบุคคล 
  1) เพื่อการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สามารถร่วมมือกันนําพาองค์กรไปสูอ่งค์กร
ที่มีสมรรถนะสงู 
  2) เพื่อให้องค์กรมีโครงสร้างองค์กรที่สอดรับกับเป้าหมาย และมีความคลอ่งตัวในการ
บรหิารดําเนินงาน 
  3) เพื่อเพิม่คุณค่าแก่บุคลากรด้วยการพฒันาพนักงานใหเ้ป็นผู้มีศักยภาพสงู และมีความ
เช่ียวชาญในด้านสายงานของตนเอง 
  4) เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทําให้มีบรรยากาศการเรียนรู้และเกิดการแข่งขันใน
การทํางาน เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  5) เพื่อมีการพฒันาทักษะของบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการทํางาน เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ยุคดิจิทลั 
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  6) เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร เพือ่ให้พนกังานมี
ความผูกพัน และมีความภูมิใจในองค์กร 
 
5.4 นโยบายการฝึกพัฒนาองค์กร 
 5.4.1 การฝึกอบรม 
 กิจการจะมีการจัดโครงการฝึกอบของแต่ละแผนกในทุก ๆสิน้เดือนโดยหมุนเวียนกันไปของ
แต่ละแผนก เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของแตล่ะแผนกนั้น ๆ ได้มีความรู้ และประสบการณ์เพื่อทีจ่ะ
นํามาพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า และจะมีโครงการใหพ้นักงานไปเข้าร่วมการอบรมนอกสถานที่ ทัง้
ต่างจังหวัดและต่างประเทศโดยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดกจิการจะเป็นผูร้ับผิดชอบ 
 5.4.2 การจูงใจ 
 แรงจงูในทีจ่ะทําใหพ้นักงานที่มีความจงรักภักดกีับองค์กร Fairy Mommy จะทํา
ประกันสังคมในกับพนกังานทกุคน และมเีบี้ยเลี้ยงพิเศษใหก้บัพนักงานที่ทํางานล่วงเวลา มีการ
รักษาพยาบาลให้กบัครอบครัวของพนักงานที่ใช้นามสกลุเดยีวกัน มีที่พักให้ฟรีสําหรบัพนักงาน และ
จะมีการจัดทรปิไปพักผ่อนในทกุ ๆ สิ้นปี รวมถงึมีโบนัสพิเศษให้สําหรับปีใหม่ กิจการจะดูแลพนักงาน
เปรียบเสมอืนคนในครอบครัว 
 5.4.3 การรักษาบุคลากร 
 ก่อนที่องค์กรจะรบัพนักงานเข้ามามาทํางาน จะมีการเซ็นสญัญาการว่าจ้างงานในการ
ทํางานร่วมกัน โดยแตล่ะแผนกสญัญาว่าจ้างงานจะต่างกัน เช่น แผนกออกแบบและตัดเย็บจะทํา
สัญญาว่าจ้างงาน 3 ปีในการว่าจ้างงาน ในกรณีที่หมดสัญญา 3 ปี ในการว่าจ้างงานแล้ว ถ้าพนักงานมี
ความจํานงทีจ่ะทํางานด้วยกันต่อ กจ็ะมกีารทําสัญญาร่วมกนัใหม่ นอกจากนี้ องค์กรมีนโยบายสําหรับ
พนักงานเก่าที่ต่อสัญญา โดยจะทําการเพิ่มเงินเดือนและเลื่อนตําแหน่งให้ ส่วนการเซ็นสญัญาของ
แผนกอื่น กิจการจะทําการเซ็นสญัญาปีต่อปี เช่น แผนกบัญชี แผนกขนส่ง ถ้าพนักงานมีความจํานงที่
จะทํางานด้วยกันต่อ ทางองค์กรกจ็ะมกีารเพิ่มเบี้ยและสวัสดิการทางด้านอื่น ๆ ใหเ้ช่นกัน 
 5.4.4 นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
 ทางองค์กรให้ความสําคัญอย่างมากกบัการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดบัสงูและ
พนักงานทุกระดบั การสื่อสารภายในองค์กรจะเป็นในรูปแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) 
เพื่อรบัฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นําเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของ
พนักงาน และนําผลที่ได้ไปปรบัปรุงแนวทางการดําเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มปีระสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 



 
 

บทท่ี 6 
แผนการด าเนินงาน 

 
6.1 การจัดตั้งธุรกิจและขัน้ตอนการจัดตั้ง 
 ธุรกิจของ Fairy Mommy จะดําเนินการในรปูแบบของร้านค้า โดยในระยะเริม่แรกของการ
ทําธุรกิจจะดําเนินการแบบธุรกจิส่วนตัว หรือมเีจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ทั้งนี้ Fairy Mommy จะ
มีการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการจัดต้ังธุรกิจให้ราบรื่น
ต้องอาศัยหลายๆ ปจัจัยประกอบกัน จึงจะเกิดธุรกจิในการประกอบธุรกิจ จะขาดปัจจัยใดปจัจัยหนึ่ง
ไม่ได้ โดยทั่วไปปัจจัยพื้นฐานในข้ันตอนการจัดต้ังธุรกจิมี 4 ประเภท 
  1) คน: ถือว่าเป็นปจัจัยที่สําคัญทีสุ่ด เพราะธุรกิจต่าง ๆ เกิดข้ึนได้ต้องอาศัยความคิด
ของคน มีคนเป็นผู้ดําเนินการหรือเป็นผูจ้ัดการ จึงจะทําให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจหลายรูปแบบ 
  2) เงิน: เงินทุนเป็นปจัจัยในการดําเนินธุรกิจอกีประเภทหนึ่ง ที่ต้องนํามาใช้ในการลงทุน
เพื่อใหส้ามารถประกอบธุรกจิได้โดยธุรกิจแตล่ะประเภทใช้ปริมาณเงินทุกที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้
ประกอบธุรกิจจึงต้องมีการวางแผนในการใช้เงินทุน และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสทิธิภาพ 
  3) วัสดุหรือวัตถุดิบ: ในการผลิตสินค้าต้องอาศัยวัตถุดิบในการผลิตค่อนข้างมาก 
ผู้บริหารจงึต้องรู้จักการบรหิารวัตถุดิบใหม้ีประสิทธิภาพ เพือ่ให้เกิดต้นทุนด้านวัตถุดิบต่ําสุด อันจะ
ส่งผลให้ธุรกจิมผีลกําไรสงูสุดตามมา 
  4) วิธีปฏิบัติงาน: เป็นวิธีการในการปฏิบัติงานในแตล่ะข้ันตอนของการดําเนินธุรกจิ ซึ่ง
ต้องมีการวางแผนและควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกกจิการ 
  อย่างไรก็ดี ธุรกจิ Fairy Mommy จําเป็นต้องทําการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยต้อง
ดําเนินการร่างคําขอจดทะเบียน และเตรียมหลกัฐานประกอบคําขอ เช่น สําเนาบัตรประจําตัวของผู้
ประกอบพาณิชยกจิ เป็นต้น และนําไปยื่นเพื่อทําการจดทะเบียนธุรกิจ ณ สํานักงานเขตหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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6.2 ขั้นตอนและวิธีการผลิตสินค้า  
 
ภาพที่ 6.1: วงจรการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป 
 

 
 
 เนื่องจาก Fairy Mommy ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกบัคุณภาพสินค้าของทางร้าน โดยทาง
กิจการจะรับผิดชอบในเรื่องการออกแบบรปูแบบของสินค้า จากความเอาใจใส่และการพยายามทํา
ความเข้าใจในความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึง่ก็คอื กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ที่กําลังตัง้ครรภ์ 
มีบุตร หรือบุคคลทั่วไป โดยสินค้าจะจัดจําหน่ายในช่ือของตราสินค้า Fairy Mommy รวมไปถึง
ลวดลายและการออกแบบลกัษณะของชุดก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ Fairy Mommy โดยมีกระบวนการ
ออกแบบ ดังตอ่ไปนี ้
  1) การสํารวจความต้องการของตลาด เพื่อรับรู้ถึงความนิยมทั้งในเรื่องของลวดลาย สี 
และองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริโภคเครื่องแต่งกายของกลุม่ลูกค้าเป้าหมายอย่างแทจ้รงิ 
  2) การกําหนดขนาดของเสือ้ผ้าที่ตอ้งการผลิต เพื่อระบุความกว้าง ความยาว ความหนา 
ของสัดส่วนเครื่องแต่งกาย ซึ่งการวัดตัวนี้สําคัญมาก เพราะว่าจะส่งผลถึงลกัษณะของผลสําเร็จ เช่น 
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ผลงานได้สัดส่วน ผูบ้ริโภคสามารถสวมใส่ได้สวยงามเหมาะสม หรือผลงานตงึรั้งสวมใส่ไม่ได้ ทั้งนี้ 
ข้ันตอนน้ีจะสง่ผลต่อข้ันตอนการสร้างแบบและแยกแบบอีกด้วย 
  3) ข้ันตอนการสร้างแบบและแยกแบบ ทําได้โดยการนําสัดสว่นที่ได้วัดขนาดไว้หรือการ
ออกแบบมาสร้างแบบตัดหรือแพทเทริ์น (Pattern) ลงกระดาษสร้างแบบ ตามกระบวนการของการ
สร้างแบบเสือ้ผ้าแตล่ะชนิด เช่น สร้างแบบตัดเสื้อ สร้างแบบตัดกระโปรง สร้างแบบตัดกางเกง  
เป็นต้น 
  4) การสัง่ตัดเย็บไปยังโรงงานที่เป็นพันธมิตรการค้ากบับริษัท โดยการแจง้ถึงลายที่
ออกแบบไว้เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการการผลิต ทัง้นี้กิจการตอ้งมีการตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ และ
ควบคุมคุณภาพของกระบวนการการผลิตอย่างรัดกุม เพื่อให้ได้สินค้าตามแบบที่ต้องการและได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพ มีความคงทน และตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง 
 
6.3 ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2547) ได้ให้ความหมายของการจัดซือ้ไว้ว่า เป็นกระบวนการทีบ่ริษัท
ต่าง ๆ ทําสัญญากับบุคคลฝ่ายที่สามเพือ่ให้ได้มาซึง่สินค้าและบริการที่ต้องการ เพื่อใหบ้รรลุถึง
วัตถุประสงค์ของธุรกจิอย่างมีจงัหวะเวลา และมีต้นทุน (Cost) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถกล่าวได้โดย
สรปุว่า การจัดซือ้จัดหาหมายถึง กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ สินค้า บริการ องค์ความรู้ ทักษะความสามารถต่าง ๆ ทีม่ีส่วนสําคัญใน
การดําเนินงานในกิจกรรมการจัดซือ้วัตถุดิบ (Procurement of raw materials) โดยเป็นเรื่องของ
การศึกษาความต้องการในการใช้วัตถุดิบการจัดหาวัตถุดิบ (Supply Materials) ที่ดีมีคุณภาพ โดยใน
การจัดซื้อ (Purchasing) และการจัดหาจะต้องมีกระบวนการเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกวัตถุดิบ และ
ตัดสินใจเลือกผูจ้ัดจําหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ที่มีคุณภาพ ในราคา (Price) ที่ยอมรบัได้ และทีส่ําคัญ
จะต้องมีระบบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ และตัวผูจ้ัดจําหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่ง
จะเป็นตัวที่สง่ผลทําการต้นทุน (Cost) รวมของโลจสิติกส์ (Logistic) ต่ําลง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น กระบวนการจัดซือ้โดยพื้นฐานแล้วคือกระบวนการติดต่อสื่อสาร โดย
สื่อสารถึงความต้องการของกิจการ ซึง่เป็นหัวใจสําคัญของประสทิธิภาพ และประสทิธิผลใน
กระบวนการจัดซื้อ ทั้งนีส้ําหรับธุรกิจ Fairy Mommy มีข้ันตอนปฏิบัติในกระบวนการจัดซือ้
ประกอบด้วย 
  1) การตรวจสอบความต้องการวัสด-ุอุปกรณ์ 
  2) การแปรความต้องการใช้สินค้าน้ันไปเป็นเงือ่นไขสําหรับการจัดหา 
  3) การประเมินศักยภาพของผู้ขาย 
  4) การประมวลราคา ต่อรองราคาและข้อตกลง และคัดเลือกผู้ขาย 
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  5) การจัดทําข้อตกลงตามใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย 
  6) การอนุมัติและรบัความต้องการจัดซื้อ 
  7) การชําระค่าสินค้าหรือบรกิารใหก้ับผู้สง่มอบ 
  8) การประเมินผู้ขาย 
 
6.4 การจัดการคลังสินคา้และการควบคมุสินคา้คงเหลือ 
 เนื่องจากการจัดการคลงัสินค้าและการควบคุมสินค้าคงเหลอืเป็นสิ่งจําเป็นสําหรบัการ
ประกอบการธุรกจิการผลิตและธุรกจิซื้อมาขายไปเป็นอย่างมาก เพื่อให้ธุรกิจของ Fairy Mommy 
สามารถดําเนินงานได้อย่างราบรื่นในการผลิตสินค้า Fairy Mommy จึงจําเป็นต้องมีการคาดการณ์
ปริมาณความต้องการของตลาด เพื่อสต๊อกสินค้าไว้เผื่อขายด้วย วัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปเหล่าน้ี
เรียกว่าคลงัสินค้าหรือสินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจการทีม่ีสต๊อกจํานวนมากกเ็ป็นปัญหา
ทั้งสถานทีเ่กบ็และยงัเป็นปญัหาที่ตอ้งใช้เงินทุนหมุนเวียนจํานวนมาก การบริหารคลังสินค้าให้
เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที ่Fairy Mommy ให้ความสําคัญและมกีารบริหารจัดการเพื่อใหม้ีสินค้าขายและมี
ต้นทุนการเงินที่ต่ํา 
 การจัดการควบคุมสินค้าคงเหลือ 
 Fairy Mommy จะมีการกําหนดปรมิาณสินค้าคงคลงัทีเ่หมาะสมกบักจิการด้วยการจด
บันทึกสินค้าเข้า-ออก ในคลังสินค้า โดยรวบรวมการเบกิจ่ายในอดีต ดูยอดขาย เพื่อให้มีสต๊อก
เพียงพอตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านแบบไซส์ชุด และสีชุด โดยเก็บข้อมลูว่ารายการ
สินค้าชุดแบบใดขายดี สินค้าชุดแบบใดขายไม่ดีวัสดุ-อุปกรณ์ประเภทใดควรสั่งซื้อเพิ่ม หรือสินค้า
สําเร็จรูปประเภทใดควรลดราคาล้างสต็อก หรือควรตัดสต็อก เพราะเสือ่มคุณภาพและล้าสมัยแล้ว 
 
6.5 กระบวนการหรือขั้นตอนการส่งสนิค้าหรือให้บริการ 
 การประกอบธุรกจิเสื้อผ้าแฟช่ันสําหรบัคุณแม่แบรนด์ Fairy Mommy ผ่านเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ช่องทางการจัดจําหน่ายทีส่ําคัญ คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ทีม่ีประสิทธิภาพในปัจจุบันน้ีซึ่ง
ทางเราเลือกใช้ Facebook, Instagram เข้ามาเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายซึ่งในแต่ละเครือข่ายจะมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกันเนือ่งจากผูบ้รโิภคมีการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลนห์ลายรูปแบบกจิการควรมี
ช่องทางการนําเสนอสินค้าให้ครอบคลุมทุกเครือข่ายและใช้ประโยชนจ์ากแต่ละเครือข่ายให้มากที่สุด
เพื่อสร้างโอกาสในการขายสอดคล้องกับเสื้อผ้าแฟช่ันสําหรบัคุณแม่แบรนด์ Fairy Mommy 
 การจัดส่งสินค้า มีการจัดสง่ผ่าน 3 บริษัทขนส่ง ได้แก่ บริษัทขนส่งKerry, ไปรษณีย์ไทย 
EMS, Lineman การสัง่สินค้าได้ทางอินเทอรเ์น็ตทางเพจ Facebook, Instagram เมื่อกดสั่งแล้ว
สามารถเลือกบริษัทขนสง่ได้ไม่ว่าจะเป็นKerry, ไปรษณีย์ไทย EMS, Lineman แล้วทางเราจะมีการ
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แจ้งรหัสการส่งให้กับลูกค้าเพื่อใหลู้กค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้โดยการจัดส่งสินค้า
ผู้ประกอบการอาจใช้การส่งเป็นรอบเพือ่ให้ง่ายต่อการบรหิารจัดการซึง่จะต้องแจง้ใหลู้กค้าทราบอย่าง
ชัดเจนสําหรบัการจัดส่งสินค้าปรมิาณมาก ๆ 
 
ภาพที่ 6.2: ข้ันตอนการส่งสินค้าหรือใหบ้รกิาร 
 

 
 
 

รับคําสัง่ซื้อ

จากลกูค้า 

ยืนยันการ

ชําระเงิน 
จัดส่งสินค้า 

เตรียมสินค้า

เพื่อจัดส่ง 



 
 

บทท่ี 7  
แผนการเงิน 

 
7.1 ความต้องการเงินทุน แหล่งท่ีมาของเงินทุน และโครงสร้างของเงินทุน 
 ผู้จัดทําไดจ้ัดทํางบประมาณในการลงทุนเริ่มแรกของธุรกิจเสื้อผ้าแฟช่ันสําหรับคุณแม่  
แบรนด์ Fairy Mommy ประมาณ 150,000 บาทแบง่เป็น  
  1) ค่า Website รวมค่าออกแบบ จํานวน 20,000 บาท  
  2) ค่าอุปกรณ์สํานักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท  
  3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสั่งซื้อสินค้า เพื่อ stock สําหรบัขาย จํานวน 250 ตัว ซึ่งเพียงพอ
สําหรับการขายสินค้าประมาณ 2 เดือนแรกของการดําเนินงาน คิดเป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท  
  4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ จํานวน 50,000 บาท สรุปรายละเอียด
เงินลงทุนของธุรกจิ ดังนี ้
 
ตารางที่ 7.1: เงินลงทุนของ Fairy Mommy 
 

รายการ จํานวนเงิน 
ค่า Website รวมค่าออกแบบ 20,000 บาท 
ค่าอุปกรณ์สํานักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์  
และอื่น ๆ 

30,000 บาท  

ค่า stock สินค้า 50,000 บาท 
เงินทุนหมุนเวียน 50,000 บาท 
เงินลงทุนรวม 150,000 บาท 

 
เนื่องจากการลงทุนในธุรกจิดังกล่าว ใช้จํานวนเงินไม่มาก ดงันั้น แหล่งที่มาของเงินทุนจะมา

จากเงินจากเจ้าของกจิการทั้งหมด (100%) โดยไม่มีการกู้ยมืเงินจากสถาบันทางการเงิน 
 
7.2 สมมติฐานทางการเงิน 
 7.2.1 ประมาณการรายได ้

Fairy Mommy ได้ประมาณการราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ย เท่ากับ 500 บาท/ตัว โดยแบ่งเป็น
ราคาสินค้าเฉลี่ย 460 บาท/ตัว และค่าขนส่งเฉลี่ย 40 บาท/ตัว โดยได้ประมาณการยอดขายในปีที่ 1 
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ประมาณ 2,280 ตัว/ปี ซึ่งทําให้ในปีที่ 1 บริษัทมีรายได้รวมจากการขายประมาณ 1,140,000 บาท 
ทั้งนี้ สําหรับในปีต่อ ๆ ไปคาดการณ์ไว้ว่า จํานวนสินค้าที่ทางบริษัทจะทําการขายได้ จะมีอัตราการ
เติบโตอยู่ที่ปีละ 20% สรุปรายละเอียดรายได้จากการขายสินค้า ดังนี้ 

 
ตารางที่ 7.2: แสดงประมาณการรายได้ของ Fairy Mommy  
 

ประมาณการรายได้ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

จํานวนสินค้าขาย 2,280 2,736 3,283 3,940 4,728 

ราคาสินค้า/หน่วย 460 460 460 460 460 

ค่าขนส่ง/หน่วย 40 40 40 40 40 

รายได้จากการขาย
สินค้า 

1,048,800 1,258,560 1,510,180 1,812,400 2,174,880 

รายได้จากค่าขนส่ง 91,200 109,440 131,320 157,600 189,120 

รายได้รวม 1,140,000 1,368,000 1,641,500 1,970,000 2,364,000 

 
 7.2.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 ผู้จัดทําไดจ้ัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรบัการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า
ขาย, เงินเดือนพนกังาน, ค่าเช่าสถานที่สําหรับเก็บ stock สนิค้า, ค่าขนส่งสินค้า, ค่าสาธารณูปโภค 
ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่านํ้า ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด สรปุ
รายละเอียด ดังนี ้
  1) ต้นทุนสินค้าขาย: บริษัทคาดว่าจะมีต้นทุนสินค้าขาย คิดเป็น 40% ของรายไดร้วม 
  2) เงินเดือนพนักงาน: บริษัทคาดว่าจะมกีารว่าจ้างพนักงานออกแบบ และพนักงาน
บรรจุภัณฑ์ตําแหนง่ละ 1 คน โดยมีเงินเดือน เท่ากบั 15,000 บาท/เดือน และ 10,000 บาท/เดือน 
ตามลําดับ โดยกําหนดให้เพิ่มข้ึน 5% ต่อป ี
  3) ค่าเช่าสถานที่: กําหนดค่าเช่าสถานทีส่ําหรับการเก็บ Stock สินค้า เท่ากบั 10,000 
บาท/เดือน หรือ 120,000 บาท/ปี โดยกําหนดให้คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
  4) ค่าเสื่อมราคา: กําหนดให้คิดค่าเสื่อมราคา โดยใช้วิธีเส้นตรง ระยะเวลา 5 ปี ดังนั้น 
บริษัทจะมีค่าเสื่อมราคาประมาณ 10,000 บาท/ป ี
  5) ค่าโฆษณา: บริษัทคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโฆษณา จํานวน 4,000 บาท/
เดือน หรอื 480,000 บาท/ป ีโดยกําหนดให้คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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  6) ค่าขนส่งสินค้า: บริษัทได้วางแผนจะเกบ็ค่าขนส่งสินค้าจากผู้ซื้อ ดังนั้น ค่าขนสง่
สินค้าเฉลี่ยจึงเท่ากบั 40 บาท/ตัว ซึ่งเท่ากบัรายได้ในส่วนของค่าขนส่งสินค้า 
  7) ค่าสาธารณูปโภค: บริษัทคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายส่วนค่าไฟฟ้า ค่านํ้า ค่าอินเทอร์เน็ต 
และค่าโทรศัพท์ ประมาณ 6,000 บาท/เดือน หรือ 72,000 บาท/ปี โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิม่ 3% /
ป ี
  8) ค่ากิจกรรมทางการตลาด: บริษัทตั้งงบประมาณสําหรับกจิกรรมทางการตลาด
10,000 บาท/ป ี
  9) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด: บริษัทคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกประมาณ 2% ของรายได้
รวม 
 
ตารางที่ 7.3: แสดงประมาณการค่าใช้จ่ายของบริษัท Fairy Mommy 
 

ประมาณการรายจ่าย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ต้นทุนสินค้าขาย 456,000 547,200 656,600 788,000 945,600 

เงินเดือนพนักงาน 300,000 315,000 330,750 347,288 364,652 

ค่าเช่าสถานที ่ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

ค่าเสื่อมราคา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่าโฆษณา 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

ค่าขนส่งสินค้า 91,200 109,440 131,320 157,600 189,120 

ค่าสาธารณูปโภค 72,000 74,160 76,385 78,676 81,037 

ค่ากิจกรรมทาง
การตลาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  22,800 27,360 32,830 39,400 47,280 

ค่าใช้จ่ายรวม 1,130,000 1,261,160 1,415,885 1,598,964 1,815,689 
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7.3 ประมาณการงบการเงิน 
 สําหรับสมมติฐานในการจัดทําประมาณการงบการเงินน้ัน ผูจ้ัดทําได้กําหนดให้บริษัทรบั/
ชําระเงินทั้งหมดเป็นเงินสด ทําใหง้บการเงินของบริษัทไม่มบีันทึกรายการลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้
การค้า ในขณะที่สําหรับสินค้าคงคลงันั้น กําหนดใหบ้ริษัทมกีารเกบ็สินค้าคงคลังเพียงพอสําหรบัการ
จําหน่ายสินค้าในอีก 2 เดือนข้างหน้า ดังนั้น จะสามารถจัดทําประมาณการงบการเงินของบริษัทได้ 
ดังนี ้
 
ตารางที่ 7.4: แสดงงบกําไรขาดทุนของบริษัท Fairy Mommy ในปีที่ 1 
 

งบกําไรขาดทุนในปีที ่1 Jan Feb Mar Apr May June 

รายได้จากการขายสินค้า 55,200  59,800  69,000  73,600  82,800  87,400  

รายได้จากค่าขนส่ง 4,800  5,200  6,000  6,400  7,200  7,600  

รายได้รวม 60,000  65,000  75,000  80,000  90,000  95,000  

ต้นทุนสินค้าขาย (24,000) (26,000) (30,000) (32,000) (36,000) (38,000) 

กําไรข้ันต้น 36,000  39,000  45,000  48,000  54,000  57,000  

เงินเดือนพนักงาน (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) 

ค่าเช่าสถานที ่ (10,000) (10,000) (10,000) (10,000) (10,000) (10,000) 

ค่าเสื่อมราคา (833) (833) (833) (833) (833) (833) 

ค่าโฆษณา (4,000) (4,000) (4,000) (4,000) (4,000) (4,000) 

ค่าขนส่งสินค้า (4,800) (5,200) (6,000) (6,400) (7,200) (7,600) 

ค่าสาธารณูปโภค (6,000) (6,000) (6,000) (6,000) (6,000) (6,000) 

ค่ากิจกรรมทางการตลาด (833) (833) (833) (833) (833) (833) 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  (1,200) (1,300) (1,500) (1,600) (1,800) (1,900) 

กําไร/(ขาดทุน) ก่อนหัก
ภาษี 

(16,667) (14,167) (9,167) (6,667) (1,667) 833 

ภาษีเงินได ้(20%) 0  0  0  0  0  0  

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (16,667) (14,167) (9,167) (6,667) (1,667) 833 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 7.4 (ต่อ): แสดงงบกําไรขาดทุนของบริษัท Fairy Mommy ในปีที่ 1 
 

งบกําไรขาดทุน
ใน ปีที ่1 

July Aug Sep Oct Nov Dec รวม 

รายไดจ้ากการ
ขายสินค้า 

92,000 96,600 101,200 105,800 110,400 115,000 1,048,800 

รายไดจ้ากค่า
ขนส่ง 

8,000 8,400 8,800 9,200 9,600 10,000 91,200 

รายได้รวม 100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 1,140,000 

ต้นทุนสินค้า
ขาย 

40,000 42,000 44,000 46,000 48,000 50,000 456,000 

กําไรขั้นต้น 60,000 63,000 66,000 69,000 72,000 75,000 684,000 

เงินเดือน
พนักงาน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 (25,000) 300,000 

ค่าเช่าสถานที ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 (10,000) 120,000 

ค่าเสือ่มราคา (833) (833) (833) (833) (833) (833) (10,000) 

ค่าโฆษณา (4,000) (4,000) (4,000) (4,000) (4,000) (4,000) (48,000) 

ค่าขนสง่สินค้า (8,000) (8,400) (8,800) (9,200) (9,600) (10,000) (91,200) 

ค่า
สาธารณูปโภค 

(6,000) (6,000) (6,000) (6,000) (6,000) (6,000) (72,000) 

ค่ากิจกรรมทาง
การตลาด 

(833) (833) (833) (833) (833) (833) (10,000) 

ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็  

(2,000) (2,100) (2,200) (2,300) (2,400) (2,500) (22,800) 

กําไร/(ขาดทุน)
ก่อนหักภาษ ี

3,333 5,833 8,333 10,833 13,333 15,833 10,000 

ภาษเีงินได ้
(20%) 

0 0 0 0 0 (2,000) (2,000) 

กําไร/(ขาดทุน) 
สุทธิ 

3,333 5,833 8,333 10,833 13,333 13,833 8,000 
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ตารางที่ 7.5: แสดงงบกําไรขาดทุนของบริษัท Fairy Mommy ในปีที่ 1-5 
 

งบกําไรขาดทุน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายได้จากการขาย
สินค้า 1,048,800  1,258,560  1,510,180  1,812,400  2,174,880  

รายได้จากค่าขนส่ง 91,200  109,440  131,320  157,600  189,120  

รายได้รวม 1,140,000  1,368,000  1,641,500  1,970,000  2,364,000  

ต้นทุนสินค้าขาย (456,000) (547,200) (656,600) (788,000) (945,600) 

กําไรข้ันต้น 684,000  820,800  984,900  1,182,000  1,418,400  

เงินเดือนพนักงาน (300,000) (315,000) (330,750) (347,288) (364,652) 

ค่าเช่าสถานที ่ (120,000) (120,000) (120,000) (120,000) (120,000) 

ค่าเสื่อมราคา (10,000) (10,000) (10,000) (10,000) (10,000) 

ค่าโฆษณา (48,000) (48,000) (48,000) (48,000) (48,000) 

ค่าขนส่งสินค้า (91,200) (109,440) (131,320) (157,600) (189,120) 

ค่าสาธารณูปโภค (72,000) (74,160) (76,385) (78,676) (81,037) 
ค่ากิจกรรมทาง
การตลาด (10,000) (10,000) (10,000) (10,000) (10,000) 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  (22,800) (27,360) (32,830) (39,400) (47,280) 
กําไร/(ขาดทุน)กอ่นหัก
ภาษี 10,000  106,840  225,615  371,036  548,311  

ภาษีเงินได ้(20%) 2,000 21,368 45,123 74,207 109,662 

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ 8,000 85,472 180,492 296,829 438,649 

 
 จากตาราง พบว่า ในปีที่ 1 บริษัทมรีายได้รวม 1,140,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานรวม 1,130,000 บาท ค่าใช้จ่ายภาษี 2,000 บาท ทําให้มีกําไรสุทธิ จํานวน 8,000 บาท 
ทั้งนี้ หากพจิารณาในในช่วงปีที่ 2-5 พบว่า บริษัทมรีายได้รวมเพิ่มข้ึน 20% ต่อปี จาก 1,048,800 
บาท เป็น 1,258,560 บาท, 1,510,180 บาท, 1,812,400 บาท และ 2,174,880 บาท ตามลําดับ แต่
มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึนในสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มข้ึนของรายได้ โดยมีสาเหตุมาจาก
ต้นทุนคงที่ของบริษัท ซึง่ทําใหบ้ริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก 8,000 บาท เป็น 85,472 
บาท, 180,492 บาท, 296,829 บาท และ 438,649 บาท ตามลําดับ  
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ตารางที่ 7.6: แสดงงบดลุของบริษัท Fairy Mommy ในปีที่ 1-5 
 

สินทรพัย ์ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

สินทรพัย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 

28,800 125,407 317,754 627,400 1,079,971 

ลูกหนีก้ารค้า 0 0 0 0 0 

สินคงคลงั 91,200 109,433 131,333 157,600 189,133 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 120,000 234,840 449,087 785,000 1,269,105 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน      

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 40,000 30,000 20,000 10,000 0 

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 40,000 30,000 20,000 10,000 0 

สินทรพัย์รวม 160,000 264,840 469,087 795,000 1,269,105 

หนี้สินหมุนเวียน      

เจ้าหนีก้ารค้า 0 0 0 0 0 

ภาษีค้างจ่าย 2,000 21,368 45,123 74,207 109,662 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,000 21,368 45,123 74,207 109,662 

หนี้สินไมห่มุนเวียน      

เงินกู้ยืมระยะยาว 0 0 0 0 0 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 0 0 0 0 0 

หนี้สินรวม 2,000 21,368 45,123 74,207 109,662 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ส่วนของเจ้าของ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

กําไรสะสมสุทธิ 8,000 93,472 273,964 570,793 1,009,442 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 158,000 243,472 423,964 720,793 1,159,442 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 7.6 (ต่อ): แสดงงบดุลของบริษัท Fairy Mommy ในปีที่ 1-5 
 

สินทรพัย ์ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม 

160,000  264,840  469,087  795,000  1,269,105  

หมายเหต:ุ การคํานวณรายการสินค้าคงคลังในแต่ละปี คํานวณจากต้นทุนสินค้าขายในปีถัดไป * 
2/12 
 
 จากประมาณการงบดุล พบว่า บริษัทมสีินทรัพย์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตมุาจาก
บริษัทมผีลการดําเนินงานทีก่ําไรในแต่ละปี โดยสินทรัพย์ของบริษัท ประกอบด้วย (1) รายการเงินสด
ที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ (2) สินค้าคงคลังทีม่ีแนวโน้มเพิม่ขึ้น จากนโยบายการ
เก็บสินค้าคงคลงัให้เพียงพอสําหรบัการจําหน่ายสินค้าในอีก 2 เดือนข้างหน้า  ซึ่งสอดคลอ้งกบัการ
เพิ่มข้ึนของยอดขายในแต่ละปี และ (3) ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ที่มีแนวโน้มลดลงตามการหักค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายในแต่ละปี ในขณะที่ บริษัทมีรายการหนีส้ินเพียงรายการเดียว คือ ภาษี
ค้างจ่าย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของกําไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนีบ้ริษัทมสี่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มข้ึนอย่างตอ่เนื่อง อันเป็นผลมาจากกําไรสะสมสทุธิที่เพิม่ข้ึนจากการทํากําไรในแต่ละปี 
  
ตารางที่ 7.7: แสดงงบกระแสเงนิสดของบริษัท Fairy Mommy ในปีที่ 1-5 
 
งบกระแสเงินสด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กําไรสุทธิ 8,000  85,472  180,492  296,829  438,649  

ค่าเสื่อมราคา 10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  

สินค้าคงคลัง (เพิ่มข้ึน)/ลดลง (91,200) (18,233) (21,900) (26,267) (31,533) 

ภาษีค้างจ่าย เพิ่มข้ึน/(ลดลง) 2,000  19,368  23,755  29,084  35,455  

กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานสุทธ ิ

(71,200) 96,607  192,347  309,646  452,571  

เงินลงทุนในที่ดินอาคาร และ
อุปกรณ์ 

(50,000) 0  0  0  0  

(ตารางมีตอ่) 



45 
 

ตารางที่ 7.7 (ต่อ): แสดงงบกระแสเงินสดของบริษัท Fairy Mommy ในปีที่ 1-5 
 
งบกระแสเงินสด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กระแสเงินสดจากการลงทุน
สุทธิ 

(50,000) 0  0  0  0  

เงินสดจากส่วนของผู้ถือหุ้น 150,000  0  0  0  0 

กระแสเงินสดการจัดหาเงิน
ลงทุนสุทธิ 

150,000  0  0  0  0  

      

กระแสเงินสดสุทธิ 28,800  96,607  192,347  309,646  452,571  

เงินสด ณ ต้นป ี 0  28,800  125,407  317,754  627,400  

เงินสด ณ ปลายงวด 28,800  125,407  317,754  627,400  1,079,971  

 
 จากประมาณการกระแสเงินสด พบว่า บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดําเนินงาน
ตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยในปีที่ 1 บริษัทมีกระแสเงินสดจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 150,000 บาท โดย
จะนําเงินดังกล่าวไปลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รวม 50,000 บาท และสินค้าคงคลงั จํานวน 
50,000 บาท โดยมีการจัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเริม่ต้นของกจิการ เท่ากับ 50,000 บาท แต่
อย่างไรก็ดี เนื่องจากนโยบายการเก็บสินค้าคงคลังให้เพียงพอสําหรับการจําหน่ายสินค้าในอีก 2 เดือน
ข้างหน้า ทําให้บริษัทต้องเกบ็ Stock สินค้าเพิ่มข้ึน เพือ่รองรับยอดขายทีเ่พิ่มข้ึนในทกุ ๆ ปี ทําให้ใน 
ปีที่ 1 บริษัทมรีายการสินค้าคงคลัง ณ ปลายงวด เท่ากับ 91,200 บาท ทั้งนี้ จากการที่บริษัทมกีําไร
สุทธิจากการดําเนินงานรวม 8,000 บาท และมีค่าเสือ่มราคา จํานวน 10,000 บาท รวมถงึมีภาษีค้าง
จ่าย จํานวน 2,000 บาท ทําให้ในปีที่ 1 บริษัทมเีงินสด ณ ปลายงวด เท่ากับ 28,800 บาท โดยเงินสด
ของกิจการมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนือ่ง โดยมสีาเหตุมาจากบริษัทมีผลการดําเนินงานที่มีกําไรในแต่
ละป ี
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ตารางที่ 7.8: แสดงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท Fairy Mommy 
 

Financial Ratio ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

Liquidity Ratio 

Current Ratio 60.00 10.99 9.95 10.58 11.57 

Quick Ratio 14.40 5.87 7.04 8.45 9.85 

Efficiency Ratio 

Inventory Turnover 6.46 5.45 5.45 5.45 5.45 

Inventory Day 56.51 66.92 66.92 66.92 66.92 

Leverage Ratio 

Debt to Ratio 0.01 0.09 0.11 0.10 0.09 

Profitability Ratio 

Net Profit Margin 0.70% 6.25% 11.00% 15.07% 18.56% 

Return on Assets 5.16% 40.24% 49.19% 46.96% 42.50% 

Return on Equity 5.19% 42.58% 54.09% 51.86% 46.66% 
 
 จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน พบว่า บริษัท Fairy Mommy มีอัตราส่วนสภาพ
คล่องทีสู่งมาก และมีแนวโน้มเพิม่ขึ้น อันเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ในขณะที่ บริษัทมรีะยะเวลาของสินค้าคงคลงัในปีแรก เท่ากับ 56.51 วัน โดยในปีถัดๆไป 
บริษัทมรีะยะเวลาสินค้าคงคลัง เท่ากบั 66.92 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจัดการสินค้าคงคลังของ
บริษัท โดยหากพิจารณาจากความเสี่ยงโครงสร้างทางการเงนิของบริษัท พบว่า บริษัทมีความเสี่ยงที่
ต่ํามาก ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนที่ต่ํามาก (0.01-0.11 เท่า) ทั้งนี้ หากวิเคราะห์
อัตราส่วนแสดงการทํากําไรของบริษัท พบว่า บริษัทมีกําไรสทุธิอยู่ในช่วง 0.70%-18.56% ซึ่งเพิ่มข้ึน
ตลอด 5 ปี อันเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายสินค้า ซึ่งสง่ผลทําให้บริษัทมีกําไรเพิม่ขึ้น 
นอกจากนี้ ในส่วนของอัตราส่วนกําไรต่อสินทรพัย์ และอัตราส่วนกําไรต่อหนีส้ินน้ัน พบว่า บริษัทมี
อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับทีสู่งมาก มีเพียงปทีี่ 1 ที่บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวประมาณ 5.16% 
และ 5.19% ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานที่ต่ํา แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่สงู 
แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกจิของบริษัท 
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7.4 การประเมินระยะเวลาคืนทุน จุดคุ้มทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน 
 7.4.1 จุดคุ้มทุน 
 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนน้ัน จะสามารถคํานวณได้จาก ต้นทุนคงที่/Conversion Margin (%) 
ทั้งนี้ จากการคํานวณ ในปีที่ 1 บริษัทมีต้นทุนคงที่รวม 560,000 บาท ในขณะที่ บริษัทม ี
Conversion Margin เท่ากับ 50% ของรายได้รวม ดังนั้น บริษัทจะมจีุดคุ้มทุน เท่ากับ 1,120,000 
บาท (2,240 ตัว) ในขณะที่ ปีที่ 2-5 นั้น บริษัทมีจุดคุ้มทุนเพิ่มข้ึนเป็น 1,154,320 บาท (2,309 ตัว) , 
1,190,270 บาท (2,381 ตัว), 1,227,928 บาท (2,456 ตัว) และ 1,267,378 บาท (2,535 ตัว) ตาม
การเพิม่ขึ้นของต้นทุนคงที ่
 
ตารางที่ 7.9: แสดงจุดคุ้มทุนในแตล่ะป ี
 

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ต้นทุนคงที่รวม 

เงินเดือนพนักงาน 300,000 315,000 330,750 347,288 364,652 

ค่าเช่าสถานที ่ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

ค่าเสื่อมราคา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่าโฆษณา 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

ค่ากิจกรรมทาง
การตลาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่าสาธารณูปโภค 72,000 74,160 76,385 78,676 81,037 

ต้นทุนคงที่รวม 560,000 577,160 595,135 613,964 633,689 

ต้นทุนผันแปร 

ต้นทุนสินค้าขาย 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 

ค่าขนส่งสินค้า 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

ต้นทุนผันแปรรวม 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 

Conversion Margin 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 

จุดคุ้มทุน (บาท) 1,120,000 1,154,320 1,190,270 1,227,928 1,267,377 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 7.9 (ต่อ): แสดงจุดคุ้มทุนในแต่ละป ี
 

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ราคาสินค้า/หน่วย (รวม
ค่าขนส่ง) 

500 500 500 500 500 

จุดคุ้มทุน (จํานวนสินค้า) 2,240 2,309 2,381 2,456 2,535 

  
 7.4.2 การประเมินระยะเวลาคืนทุน 
 ระยะเวลาคืนทุน =  เงินลงทุนเริม่แรก/กระแสเงินสดที่ได้รบัในแต่ละปี    
 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนน้ัน เราใช้การประมาณการจากงบการเงิน 5 ปี โดยจากการ
ประมาณการ พบว่า การลงทุนธุรกจิ Fairy Mommy นี้ จะมีการคืนทุนอยูท่ี่ 2 ปี 1 เดอืน 16 วัน ซึ่ง
ค่อนข้างใช้ระยะเวลาน้อยสําหรบัการคืนทุน  
 
ตารางที่ 7.10: แสดงระยะเวลาคืนทุนของบริษัท 
 
 เงินลงทุน

เริ่มกิจการ 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กระแส
เงินสดใน
แต่ละป ี

-150,000.00 28,800.00 96,606.67 192,347.20 309,646.45 452,570.93 

กระแส
เงินสด
สะสม 

-150,000.00 -121,200.00 -24,593.33 167,753.87 477,400.32 929,971.24 

ระยะเวลา
คืนทุน 

2 ปี 1 เดือน 16 วัน     

 
 7.4.3 การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
 มูลค่าปจัจบุันสทุธิ (NPV) = มูลค่าปจัจบุันของกระแสดงเงินสดรบัสุทธิ-เงินลงทุนเริ่มแรก 
 การวิเคราะห์มลูค่าปจัจบุันสทุธิของโครงการนั้นผู้จัดทําได้กาํหนดให้มมีูลค่าคิดลด ของ
ธุรกิจใหอ้ยู่ที่ 12% โดยหลงัจากการคิดคํานวณแล้ว พบว่า มูลค่าปจัจบุันสทุธิของธุรกจิอยู่ที่ 
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543,224.28 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก ทําให้สามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจเหมาะสมในการลงทุน สรปุ
รายละเอียดการคํานวณมูลค่าปจัจบุันสทุธิของธุรกจิ  
 
ตารางที่ 7.11: แสดงการวิเคราะหป์ัจจุบันสุทธิของบริษัท 
 
  เงินลงทุน

เร่ิมกิจการ 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5  

กระแสเงินสดใน
แต่ละป ี

-
150,000.00 

28,800.00 96,606.67 192,347.20 309,646.45 452,570.93  

ตัวคูณอตัราคดิ
ลดตามระยะเวลา 

1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57  

มูลค่าปจัจบุัน -
150,000.00 

25,714.29 77,014.24 136,908.94 196,785.92 256,800.90 

543,224.28 

 
 7.4.4 ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 ภายหลังทําการคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิเรียบร้อยแล้ว ผูจ้ดัทําก็ได้นําผลตอบแทนในแต่ละ
ปีมาคิดคํานวณผลตอบแทนของโครงการ ทั้งนีจ้ากการคํานวณ พบว่า อัตราผลตอบแทนของการ
ลงทุนอยู่ที่ 73% (สูงกว่ามลูค่าคิดลดของการลงทุน เท่ากบั 12%) ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก ทําให้สามารถ
สรุปได้ว่าธุรกิจเหมาะสมในการลงทุน 
 
ตารางที่ 7.12: แสดงผลตอบแทนจาดการลงทุนของบริษัท 
 
  เงินลงทุน

เริ่มกิจการ 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กระแสเงินสดใน
แต่ละป ี

-
150,000.00 

28,800.00 96,606.67 192,347.20 309,646.45 452,570.93 

ผลตอบแทน
จากการลงทุน 

73%       

 



 
 

บทท่ี 8 
แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคตของธุรกิจ 

 
8.1 แผนฉุกเฉิน 
 8.1.1 แผนกรณีทีส่ินค้าไม่สามารถขายได้ตามที่คาดไว้ 
 กรณีทีส่ินค้าไม่สามารถขายได้ตามที่คาดไว้อาจเป็นเพราะลกูค้าไม่สามารถรับรู้ได้ว่าแบรนด์
พยายามจะสื่อหรือนําเสนออะไร สินค้าของกิจการอาจขาดความโดดเด่น หรือมกีระบวนการ
ดําเนินงานบางข้ันตอนที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นในการดําเนินงานธุรกิจจําเป็นต้องมกีารศึกษาพฤติกรรม
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหม้ีความละเอียดและครอบคลมุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ผู้หญิงทีก่ําลงัตั้งครรภ์หรอืมีบุตร ซึ่งเป็นกลุม่เป้าหมายหลกัของกิจการ ธุรกจิอาจจะต้องมีการปรับ
การดําเนินงานหรือการทําการตลาดใหส้ามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
ทางการทํางานและการสื่อสารทางการตลาดจนสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่ม
ช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้า มีการปรบัแผนการสง่เสรมิการขาย มีการโฆษณาตามช่องทางต่าง ๆ 
มากขึ้น ปรับกลยทุธ์ทางด้านราคา มีการตั้งราคาที่สมเหตุสมผลมากยิง่ข้ึน สินค้าบางรายการอาจมี
การจัดโปรโมช่ัน เช่น ซื้อ 3 ช้ินส่งฟรี หรือในบางทีมกีารลดราคาสินค้าลงเมือ่มสีินค้าใหม่เข้ามาเพื่อ
ลดสต๊อก  
 นอกจากนี้ กจิการตอ้งทําการวิเคราะห์กระแสความนิยมและความต้องการของผูบ้ริโภค
อย่างสม่ําเสมอ เนื่องจากพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ริโภคมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาใน
ยุคปัจจบุัน จากอทิธิพลของเทคโนโลยทีี่ก้าวหน้าและข้อมลูข่าวสารที่เข้าถึงได้โดยง่ายแบบไรพ้รมแดน 
การวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคจึงถือเป็นเรือ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้กจิการสามารถวาง
แผนการดําเนินงานในอนาคตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งในการกําหนดแนวทางของกจิการในอนาคต 
จึงจําเป็นที่กจิการจะต้องรบัรู้ถึงลักษณะและความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ เพื่อทําใหก้ิจการ
สามารถพจิารณารายละเอียดของการขยายสินค้าให้มีความหลากหลายและครอบคลุม ทําให้องค์กร
เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนั้นเอง 
 8.1.2 แผนกรณีที่มีคู่แข่งทางการตลาดเกิดข้ึน 
 สิ่งแรกที่กจิการต้องทําเมื่อมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามายังอุตสาหกรรมธุรกิจเดียวกันนั่นก็คือ 
ธุรกิจจะต้องมีการวิเคราะห์คู่แข่งไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสยีก็ตาม ในการวิเคราะห์คู่แข่งในส่วนของ
ข้อดีของคู่แข่งนั้น กิจการจะต้องวิเคราะห์เพื่อนํามาปรับธุรกจิให้เด่นเท่ากันหรอืสงูกว่าคู่แข่ง เพื่อให้
เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ในส่วนของข้อเสีย กิจการจะต้องนําข้อเสียของธุรกิจมาวิเคราะห์
เพื่อทีจ่ะพฒันาจุดด้อยของคู่แข่งมาเป็นจุดเด่นของธุรกิจของเรา ส่วนต่อมาก็คือการรักษาฐานลูกค้า
เดิมไว้เพื่อใหลู้กค้าไว้ใจ มีการบริการลูกค้าเพิ่มเตมิ เช่น การรับฟงัข้อเสนอแนะหรือคําติเตียน การ
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ทักทายลกูค้า ขอบคุณลูกค้า ของขวัญเพือ่ใหลู้กค้าเกิดความพึงพอใจและจะมลีูกค้าประจําเพิม่ขึ้น 
การทําใหลู้กค้าพงึพอใจจะส่งผลตอ่เนื่องจนเกิดความภักดี (Loyalty) จัดเป็นการส่งเสริมการขายที่ดี
เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้อาจมีการจัดโปรโมช่ันเพื่อดึงดูดลกูค้าให้มาสนใจผลิตภัณฑ์
เน้นการโฆษณาเพือ่ใหเ้กิดภาพลักษณ์และเพือ่ใหผ้ลิตภัณฑข์องเรามีช่ือเสียงและเป็นทีรู่้จัก 
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลการดําเนินงานที่ยั่งยืน กจิการจําเป็นต้องมกีารวิเคราะหป์ัจจัย
ภายในและภายนอกขององค์กรอยูเ่สมอ เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
ธุรกิจ เนื่องจากในตลาดธุรกจิเสื้อผ้าแฟช่ัน ถือเป็นตลาดที่มกีารเข้าออกของผู้ประกอบการจํานวน
มาก เพื่อทําให้กจิการสามารถการวางแผนการดําเนินงานในการขยายธุรกจิเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จงึจําเป็นอย่างยิ่งที่กิจการจะต้องมีการประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ 
เพื่อนําข้อมลูหรือผลการวิเคราะหท์ี่ได้มาปรบัเปลี่ยนแผนการดําเนินงานในอนาคต 
 8.1.3 แผนกรณีต้นทุนเพิ่มข้ึน 
 เมื่อต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้ามีราคาต่อหน่วยที่สงูข้ึน สิ่งที่กิจการจําเป็นจะต้องทําก็คือ 
การเจรจาต่อรองกบัผูจ้ัดหาหรอืโรงงาน เพือ่สอบถามถึงที่มาและสาเหตุของการข้ึนราคา ถ้าหากเป็น
สิ่งทีก่ิจการไมส่ามารถต่อรองได้ กจิการอาจจําเป็นต้องหาสนิค้าทดแทนเพื่อดูว่าสามารถเปลี่ยนวัสดุ
เพื่อลดต้นทุนลงแต่ยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าใหเ้หมือนเดิมได้หรือไม่ ทัง้นี้ กิจการต้องมีการ
สอบถามหรอืเช็คราคาเกี่ยวกับวัสดุของสินค้าอยู่สม่ําเสมอเพื่อหาแนวทางการแก้ปญัหาที่ดีทีสุ่ด 
 8.1.4 แผนกรณีขาดบุคลากรสําคัญ 
 ในกรณีนี้อาจหมายถึงการทีก่ิจการมจีํานวนบุคลากรไมเ่พียงพอหรอืไม่เหมะสมกับการ
ดําเนินงาน อาจเกิดจากการกําหนดโครงสร้างที่ไม่เหมาะสม วัฒนธรรมภายในองค์กรทีส่่งผลต่อ
ภาพลักษณ์เชิงลบ รวมไปถึงสวัสดกิารทีเ่สนอให้แก่พนกังานไม่ดึงดูดเพียงพอ วิธีการแก้ปัญหาสําหรับ
กรณีนี้คือ กิจการต้องทําการสํารวจสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการรวมไปถึงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์มากที่สุด และทําการเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม รวมถงึจัดสรรงาน
ภายในกิจการใหม้ีระเบียบและแบบแผนมากที่สุด 
 
8.2 แผนอนาคต 
 ธุรกิจแบรนด์ Fairy Mommy สําหรับคุณแม่ ในอนาคตเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งที่เกิดข้ึนใหม่อย่าง
ต่อเนื่องโดยการเป็นผู้ผลิตเองขยายหุ้นส่วน ทางการค้าและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและทํา
การตลาดผ่านเครื่องมอืสื่อสารทางออนไลน์และออฟไลน์อยา่งต่อเนื่องเพื่อสร้างการรบัรู้และทดลอง
ใช้สินค้าจนกลายเป็นลูกค้าทีจ่งรักภักดีต่อแบรนด์ในอนาคต 
 8.2.1 การกําหนดกลยุทธ์ทางด้านราคา โดยจะมีการตัง้ราคาที่หลากหลายมากยิง่ข้ึน โดยจะ
ตั้งราคาทีส่มเหตุสมผลกบัคุณภาพของสินค้า เช่น สินค้าคุณภาพเกรดธรรมดากจ็ะมีตัง้ราคาที่ต่ํากว่า
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สินค้าที่มีคุณภาพเกรดพรเีมี่ยมเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แกผู่้บริโภคและเพื่อใหส้ินค้าสามารถครอบคลมุได้
ในผู้บรโิภคที่มีสถานะการเงินที่แตกต่างกัน อีกทัง้ยังมีการตัง้ราคาให้มหีลายทางเลือก เช่น รปูแบบ
การใช้งานของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น การจัดทําโปรโมช่ันของสินค้าเพือ่ดึงดูดใหลู้กค้าเกิดความสนใจ 
 8.2.2 การเปิดรับแนวความคิดใหมเ่สมอ เนื่องจากความต้องการของลูกค้าสามารถ
เปลี่ยนไปได้เสมอ จงึต้องมกีารเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ ทัง้จากภายนอกและภายในธุรกิจเพื่อทีจ่ะ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงท ีการที่กิจการเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ จาก
หลาย ๆ มุมมองถือว่าเป็นสิง่ที่ดี เพราะจะทําให้กิจการสามารถปรบัตัวได้อย่างถูกทิศทางและมี
ประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึน 
 8.2.3 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิต เนื่อง
ด้วยในปัจจบุัน มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม ่ๆ ออกมาเป็นจํานวนมาก ซึง่จะสามารถ
ช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของกิจการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งอาจช่วยในเรื่องของการ
ควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพของการผลิตได้อีกด้วย 
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