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แผนธุรกจิ  ร้านไอเมล เส้ือผ้าแฟช่ันมุสลมิ 
นิภาภทัร  อิสมาแอล1 

------------------------------------------------------- 
บทสรุปผู้บริหาร 

 ธุรกิจเส้ือผา้มุสลิมน าเสนอธุรกิจในรูปแบบของแฟชัน่จากอดีตมาถึงปัจจุบนัท่ีมี
การเปล่ียนแปลงจะเห็นไดจ้ากกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อน าเสนอออกมาเพื่อดึงดูดความสนใจจาก
ผูบ้ริโภคด้วยการออกนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคอยู่เสมอ
 ผูบ้ริหารมีจุดมุ่งหวงัท่ีจะตอ้งการส่งเสริมการแต่งกายของชาวมุสลิมโดยเฉพาะ
มุสลิมมะห์ ท่ีมิไดค้ลุมฮิญาบหนัมาคลุมฮิญาบไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัวา่จะมีคนมองว่าลา้สมยั 
สามารถเขา้อยูร่่วมในสังคมไดโ้ดยสง่าและภาคภูมิใจในศาสนา 
 ส าหรับการลงทุนเพื่อเปิดกิจการในคร้ังน้ีผูบ้ริหารมีความตั้งใจจะเปิดด าเนินธุรกิจ
เป็นเพียงสาขาเดียวและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตแบรนด์ของตวัเองออกสู่ตลาดในประเทศ
และค่อยๆ พฒันาตลาดเพื่อออกสู่ต่างประเทศเป็นโกลโบลแบรนด์ให้ส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย 
คือ กลุ่มท่ีมีอาชีพวยัท างานพนกังานบริษทั ธุรกิจส่วนตวั หรือท างานรับการราชท่ีเดินทาง
มายงัแพลทินัม หรือพกัอาศัยในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ท่ี มีรายได้ประมาณ ตั้ งแต่ 
10,001–30,000 บาท / เป็นกลุ่มมุสลิมหรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเส้ือผา้แฟชัน่เป็นกลุ่ม ท่ีให้
ความส าคญักบัการแต่งกายท่ีทนัสมยัและมีคุณภาพของสินคา้เม่ือเทียบกบัราคาและพร้อม
ท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ีมีความคิดสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ไปจากเดิม                                                                                   
 ไอเมล มีช่องทางการจดัจ าหน่ายในรูปแบบทั้งคา้ปลีกและคา้ส่งในห้างใจกลาง
เมืองอยา่งห้างสรรพสินคา้แพลทินมั ท่ีใครๆ ก็สามารถมาหาซ้ือไดด้ว้ยความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารคาดหวงัว่าธุรกิจจะสามารถท าก าไรได้อย่างน่าพึง
พอใจ ธุรกิจร้านไอเมล เส้ือผา้แฟชัน่มุสลิม  ใชเ้งินลงทุนคร้ังแรกประมาณ 1,000,000 บาท 
เป็นเงินลงทุนจากส่วนของเจา้ของเพียงคนเดียว  มี NPV มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 7,527,597.59 
บาท และหากกิจการด าเนินไปไดด้ว้ยดีจะสามารถคืนทุนไดใ้นภายในระยะเวลา 1 ปี 
ค าส าคัญ : แผนธุรกิจ, จ  าหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่มุสลิมร้านไอเมล 
 
 
__________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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บทน า 
เน่ืองจากปัจจุบนัวยัรุ่นจะหันมานิยมใช้เส้ือผา้แฟชัน่กนัมากจ านวนหน่ึง ซ่ึงทาง

กลุ่มผูป้ระกอบการได้คิดแผนธุรกิจขายเส้ือผา้แฟชั่นมุสลิมข้ึนมา เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแนวความคิดสร้างสรรคท์างดา้นไอเดียร์ใน
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 

หากกล่าวถึงธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่มุสลิม ส าหรับยุคแรกเร่ิมท่ีมีการแต่งกายตามหลกั
ศาสนาก็มีมาตั้งแต่สมยัก่อนแลว้ แต่ปัจจุบนัในสังคมไทยเปิดกวา้งในเร่ืองของการแต่งกาย 
ยอมใหช้าวมุสลิมมีการคลุมศรีษะ (ฮิญาบ) ในสังคมไทยได ้ ในแต่ละสังคมและองคก์รก็ได้
อนุญาตให้มีการคลุมศรีษะ(ฮิญาบ) ในการเขา้สังคมต่างๆ เป็นชีวิตประจ าวนัไปแลว้ และ
ปัจจุบนัวยัรุ่นไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามก็ได้มีการแต่งกายตามสมยัและมีการแต่งกาย
เลียนแบบประเทศเพื่อนบ้านท่ีนับถือศาสนาอิสลามเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ เช่น 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ ฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์ โดยมีการ
น าเขา้เคร่ืองแบบ การแต่งกายท่ีทนัสมยัข้ึน จากประเทศเหล่าน้ีมาใชใ้นประเทศไทยบา้นเรา 
จึงเกิดแฟชัน่แบบใหม่ข้ึนมาเป็นสมยันิยม ไม่วา่จะเป็นเน้ือผา้ สีสัน และรูปทรง ท่ีแปลกตา 
ไม่เหมือนใคร ซ่ึงเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว และเป็นการต้อนรับธุรกิจ
ใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในไม่ชา้ รวมถึงเป็นการน าเงินเขา้สู่ประเทศดว้ยเช่นกนั  

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจ
เส้ือผา้ร้านเส้ือผา้แฟชัน่มุสลิมเป็นธุรกิจแบบเจา้ของคนเดียว ปัจจุบนัผูป้ระกอบการตั้งใจ
ให้เป็นร้านคา้ในรูปแบบคา้ส่ง และคา้ปลีกดว้ย ซ่ึงจะเป็นพื้นท่ีเช่าในห้างสรรพสินคา้ใจ
กลางเมืองหลวงเน้ือท่ีของร้านคา้ หน้ากวา้งของร้าน 3.5 เมตร ยาวประมาณ 3 เมตร มี
บริเวณพื้นท่ีใช้สอยรวม 10.5 เมตร เพื่อให้มีการจดัในและตกแต่งร้านให้มีรูปแบบท่ี
สวยงามและทนัสมยัใหต้รงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการในรูปของการคา้ปลีกและ
คา้ส่งเพื่อตอ้งการให้มีคนรับซ้ือจากทางร้านไปจ าน่ายต่อด้วยเช่นกนั การจ าหน่ายสินคา้
แบบซ้ือมาขายไป (Trading) โดยรับสินคา้มาจากซับพลายเออร์ และจากโรงงานผูผ้ลิต
โดยตรง อีกทั้งยงัมีการคดัเลือกสินคา้ท่ีจะเขา้มาจ าหน่ายให้เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เพื่อลด
ปัญหาการตีกลบัของสินคา้ให้นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงนอกจากจะเกิดของเสียจ านวนน้อยและการตี
กลบัของสินคา้จ านวนนอ้ยแลว้ ยงัสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ไดด้ว้ยวา่สินคา้ท่ีออกไป
จากร้านเส้ือผา้แฟชั่นมุสลิม เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีเสียหายต่อ
ร้านอีกด้วยร้านไอเมลเส้ือผา้แฟชั่นมุสลิมประเภทซ้ือมาขายไป จ าหน่ายสินคา้ประเภท
เส้ือผ้าแฟชั่น ผ้าคลุมศรีษะ (ฮิญาบ) ชุดราตรียาว เป็นหลัก  รวมไปถึงจ าหน่าย 
เคร่ืองประดบั และสินคา้ท่ีใช้อ่ืนๆ เช่น เข็มกลดัสวยงาม โดยทางร้านจะมีการออกแบบ
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บรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามทนัสมยั นอกจากจะซ้ือเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกเป็นของตวัเองแล้ว ยงั
สามารถท าเป็นของฝาก ของขวญั หรือของท่ีระลึกไดอี้กดว้ย ผูป้ระกอบการจึงเล็งเห็น
โอกาสสร้างรายได้ด้วย ซ่ึงทางร้านจะเป็นตวัแทนจ าหน่ายรับจาก ซับพลายเออร์และ
โรงงานผูผ้ลิตเส้ือผา้แฟชั่นโดยตรงจึงสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ในเร่ืองการ
ออกแบบสินคา้ท่ีสวยงามทนัสมยัและราคาท่ีมีคุณธรรมได้ เน่ืองจากทางร้านมีการติดต่อ
ประสานงานท่ีดีกบัผูผ้ลิตสินคา้มีการรับขอ้เสนอและความคิดเห็นจากลูกคา้และส่ิงท่ีลูกคา้
ตอ้งการน าไปผลิตสินคา้ได้ตาม ออเดอร์ท่ีลูกคา้ได้ตอ้งการได ้ท าให้ลูกคา้เกิดความพึง
พอใจและหากลูกคา้มีปัญหาสามารถเขา้มาเปล่ียนแปลงสินคา้ท่ีซ้ือไปจากทางร้านไดโ้ดย
ตลอดระยะเวลารับประกนั 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่มุสลิม 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่
มุสลิม 
 2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมีนาคม–เดือน
มิถุนายน 2557  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่
มุสลิม 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
นิยามศัพท์ 
 1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การ
วิเคราะห์ด้านการผลิต/การด าเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจ
ดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงานหรือไม่ 
 2. เส้ือผา้แฟชัน่ หมายถึง เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายส าหรับสวมใส่ตามสมยันิยมของ
สตรีมุสลิมในท่ีน้ีเส้ือผา้ท่ีเป็นแฟชัน่ ส าหรับสตีท่ีเป็นมุสลิมได ้แก่ ผา้คลุมศรีษะ (ฮิญาบ) 
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT 
Analysis) 
 4. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด หมายถึง การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวาง
ต าแหน่งทางการตลาด การก าหนดผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ การ
ส่งเสริมการตลาด 
 5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 
 6. การวิเคราะห์ด้านการจัดการและก าลังคน หมายถึงการก าหนดโครงสร้าง
องคก์าร 
 7. การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย ก าไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

การวเิคราะห์สถานการณ์  
 
 
 

ความเป็นไปในการท าธุรกิจ
เส้ือผา้แฟชัน่มุสลิม 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการผลิต 
 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและก าลงัคน 
 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์ 
การวเิคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

จุดแข็งของกจิการ (Strengths)  
 1. ท าเลท่ีตั้ งร้านสามารถเดินทางสะดวก ลูกค้าสามารถเขา้ถึงร้านได้ง่าย มีส่ิง
อ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เช่น ท่ีจอดรถ เป็นตน้ 
 2. จ  าหน่ายสินคา้คุณภาพท่ีมีความแปลกใหม่ มีความหลากหลายไม่เหมือนใครท่ี
จ าหน่ายในตลาดทัว่ไป และสามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ไดส้ม ่าเสมอ 
 3. การคลุ่มผา้ฮิญาบเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจนเฉพาะกลุ่ม และมีความตอ้งการในตลาด 
 4. มีบริการท่ีเป็นเลิศและราคาท่ียติุธรรม  
 5. Package สวย ไม่เหมือนใคร สามารถน าไปเป็นของขวญัของฝากหรือโอกาส
พิเศษต่าง ๆ ได ้ 
 6. มีช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยมีหน้าร้านท าให้ลูกคา้สามารถได้มีโอกาสเลือก
สินคา้ด้วยตนเอง และเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายทางเว็บไซต์เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ลูกคา้มากข้ึน  
จุดอ่อนของกจิการ (Weaknesses)  
 1. ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางเพราะเป็นแบรน์ใหม่ในทอ้งตลาด 
 2. ตน้ทุนในการลงทุนสูงเพราะเป็นกิจการท่ีเขา้มาในตลาดใหม่จึงตอ้งท า
การตลาดตลอดทั้งปี 
โอกาสของกจิการ (Opportunities) 
 1. เพิ่มช่องทางการเขา้ถึงสินคา้โดยใช ้Social Network ท าการเปิด Website และ 
Facebook ของร้านไอเมล ลูกคา้สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดม้ากข้ึน 
 2. เน่ืองจากการะแสนิยมทางดา้นสินคา้ประเภทแฟชัน่มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคหนัมาสนใจสินคา้แฟชัน่มากธุรกิจอาจมีการเจริญเติบโต 
 3. เน่ืองจากเป็นท่ียอมรับของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายแลว้ยงัมีคู่แข่งขนัไม่มากนกั จึง
เป็นโอกาสท่ีจะท าตลาดในฐานะเส้ือผา้แฟชัน่มุสลิม  โดยไม่จ  ากดัเฉพาะกลุ่มมุสลิมเท่านั้น  
อุปสรรคของกจิการ (Threats) 
 1. เน่ืองจากเส้ือผา้แฟชัน่จดัอยู่ในกลุ่มสินคา้ฟุ่มเฟือย ผูบ้ริโภคตอ้งการ
สินคา้ราคาต ่า หากเศรษฐกิจไม่ดี จะท าให้ผูบ้ริโภคลดการจบัจ่ายใช้สอยส่งผลให้
ก าลงัการซ้ือจะลดลงและยอดขายต ่า 
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 2. ลูกคา้มีหลายทางเลือกตอ้งเลือกเส้ือผา้ท่ีสีสันโดนใจผูซ้ื้อเสมอ 
 3. ฐานลูกคา้ไม่มัน่คง ตอ้งตาม Trend อยูเ่สมอ 

 การวเิคราะห์ด้านการตลาด 
การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market) 
 ร้านไอเมลมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงจึงเลือกใชก้ลยุทธ์แบบ 
“การตลาดแตกต่าง” (Differentiated Marketing) หรือกลยุทธ์มุ่งตลาดหลายส่วน ทั้งน้ี
สินคา้ในร้านของร้านไอเมลมีความแตกต่างจากคู่แข่ง จึงเลือกใชว้ิธีการน้ีเพื่อจะคดัเลือก
สินคา้ให้มีความเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ได้แก่ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจเส้ือผา้ไอ
เมลกลุ่มท่ีมีอาชีพวยัท างานพนกังานบริษทั ธุรกิจส่วนตวั หรือท างานรับการราชท่ีเดินทาง
มายงัแพลทินมั หรือพกัอาศยัในกรุงเทพฯ ท่ีมีรายไดป้ระมาณ ตั้งแต่ 10,001–30,000 บาท 
/ เดือน หรือปริมณฑล และเป้าหมายรอง คือกลุ่มท่ีมีอาชีพหรือนกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวและเขา้มาท างานในเมืองไทย หรือกลุ่มคนท่ีอาศยัอยูต่่างจงัหวดั ท่ีมีรายได ้ ต ่า
กวา่ 10,000 บาท / เดือน 
การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (P: Positioning) 
 การเลือกใชส่ื้อของร้านจะเนน้การใชส่ื้อแบบ Below The Line โดยเนน้ท่ีเขา้ถึงได้
ง่าย เขา้ใจง่ายและราคาไม่สูง ไม่จ  าเป็นตอ้งเสียค่าโฆษณาใน mass media  และดว้ยจุดเด่น
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของสินคา้เฉพาะกลุ่มจะสร้างจุดเด่นให้เป็นท่ีสนใจดว้ยตวัผลิตภณัฑ์
เอง รวมทั้งการท่ีลูกคา้ไดมี้ประสบการณ์ตรงกบัผลิตภณัฑก์็จะสามารถขยายวงกวา้งข้ึนได ้ 
 ส าหรับการท าตลาดในระยะน้ีจะเน้นการสร้างแบรนด์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
ผูบ้ริโภครับรู้มากข้ึน โดยเนน้กิจกรรมท่ีเผยแพร่ขอ้มูลผา่นส่ือทุกช่องทางท่ีไดก้ าหนดไว ้
ท ากิจกรรม CSR รวมทั้งขยายตลาดไปยงัผูบ้ริโภคมากข้ึน 
 การเปิดหนา้ร้านเป็นการสร้างเอกลกัษณ์อีกทางหน่ึง รูปแบบร้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะ จะท าให้ผูบ้ริโภคและประชาชนทัว่ไปสามารถเห็นและรับรู้ รวมทั้งสร้างการจดจ า
ใหก้บัผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งดี รวมทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงใหก้บัลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด 
 การส่งเอกสารแนะน าตวัเองไปยงัส่ือต่างๆ ก็จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีท าให้ส่ือ
รู้จกัสินคา้ของร้านไอเมลมากข้ึน หากมีส่ือสนใจจะสามารถลงขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ใน
คอลมัน์ต่างๆ ไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 รวมทั้ งจัดท า เว็บไซต์ เพื่อจ าหน่ายสินค้า  เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงเหตุผลท่ีเลือกใช้ส่ือออนไลน์มากกว่าส่ือด้าน
อ่ืนๆ นั้นเพราะปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย มีการเขา้ถึงขอ้มูลออนไลน์มากข้ึน เพื่อให้
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สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั รวมทั้งส่ือออนไลน์ยงัมีช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์อยู่มากมายและมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน จึงเลือกใช้ส่ือ
ช่องทางน้ีในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค 
 ในส่วนของการออกบูทงานและกิจกรรมต่างๆ นั้นจะเป็นการเปิดตวัสินคา้ของ
ทางร้านไอเมลให้กบัผูท่ี้ยงัไม่รู้จกัให้รู้จกัมากข้ึน โดยกลุ่มลูกคา้จะมีโอกาสเลือกแบบและ
ไดส้ัมผสัเน้ือผา้และเลือกดูเลือกชมดว้ยตนเอง ท าให้กระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคโดยตรง 
นบัวา่เป็นการประชาสัมพนัธ์ท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้อีกทางหน่ึงดว้ยเช่นกนั 
 การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์จะเห็นไดว้่าเม่ือพิจารณาจากความมีคุณภาพ และดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของสินคา้แลว้นั้น ร้านไอเมลถือวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัสูงและเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัแลว้นั้นก็จะพบวา่ร้านไอเมลอยูใ่น
ต าแหน่งท่ีโดดเด่น และไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในมิติน้ี ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์ ทางการตลาดในดา้น
ผลิตภณัฑ ์ 
 

แสดงการวางต าแหน่งผลติภัณฑ์ของร้านไอเมล เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขัน 
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กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์และราคา (Product and Price Strategy) 
แสดงชนิดและราคาของสินคา้ของผูช้าย 

ลกัษณะสินค้า รายละเอยีด Size ราคา (บาท) 
1.หมวก เพื่อใชส้วมใส่ท่ีศีรษะ  S, M, L, XL 300–500 
2.ผ้ า ค ลุ ม ศี ร ษ ะ 
(Ghutra/Shumagg) 

ผา้คลุมศีรษะเป็นวฒันธรรมของชาวอาหรับ Free size 500–1,000 

3.โตป๊ (Thobe) เป็นเส้ือคลุมใชส้วมทบัลกัษณะชุดยาวถึงขอ้
เทา้  

S, M, L, XL 1,000–2,000 

4.เส้ือ เส้ือไวส้วมไส่ไปงานต่าง ๆ  S, M, L, XL 800–1,500 
5.ผา้โสรง เป็นผา้นุ่งส าหรับผูช้ายมีหลายลายหลากสี S, M, L, XL 500–1,200  

 
แสดงชนิดและราคาของสินคา้ผูห้ญิง 
ลกัษณะสินค้า รายละเอยีด Size ราคา (บาท) 
1.ผา้คลุมฮิญาบ - ผา้คลุมศีรษะแบบส าเร็จรูปมีหลากหลายสี Free 

size 
220 

1. ผา้คลุมศีรษะแบบผา้พนัยาว 100 
2.เขม็กลดั ติดผา้คลุมศีรษะเพื่อประดบัใหส้วยงาม Free 

size 
80-100 

3.ชุดราตรี ชุดยาวถึงขอ้เทา้  S , M , L  1,200–2,000 
4. ตะละกง ใส่ท าพิธีทางศาสนา ละหมาด Free 

size 
600–1,100 

 
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
 การก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่าย บริษทัก าหนดเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายตาม
ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ีคือ 
 ร้านไอเมลมีช่องทางจดัจ าหน่ายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีส าคญัคือ หน้า
ร้าน ตั้งอยูท่ี่ห้างแพลทินมั โดยปกติแลว้ช่องทางการจดัจ าหน่ายหนา้ร้าน ถือเป็นช่องทาง
หลกัในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึงสินคา้ไดโ้ดยตรงและท า
รายไดใ้หก้บัร้านไดม้ากท่ีสุด  
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ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบหน้าร้าน 

 
 
 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบผ่านอนิเตอร์เน็ต  
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

บริษทัมีการใชก้ลยทุธ์ในการส่งเสริมการตลาด ดงัต่อไปน้ี คือ 
 1. จดัท านามบตัรและบตัรสะสมแตม้เพื่อประชาสัมพนัธ์    
 2. จดัท า Website และ จดัท า facebook เพื่อบอกข่าวสารและแสดงรายการขอ้มูล
สินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจ 
 3. จดัท าธงญ่ีปุ่นพร้อมขาตั้งเพื่อวางประชาสัมพนัธ์หนา้ร้าไอเมล  
 4. การจดัท าแผน่ประชาสัมพนัธ์แนะน าสินคา้จดัส่งไปตามสถานท่ีต่างๆ 
 5. เป็นสปอนเซอร์เส้ือผา้ใหก้บัละครทีว ี
 6. ออกบูท๊แสดงสินคา้ เช่น งานน ้าชาการกุลศลตามมสัยดิแหล่งชุมชนมุสลิม  
 จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทใช้งบประมาณส าหรับการส่งเสริม
การตลาดในปีท่ี 1 เท่ากบั 160,900 บาท  

 การวเิคราะห์แผนการผลติ 
การเตรียมการเปิดร้านให้บริการ 
 1. เช่าพื้นท่ีในหา้งแพลทินมัราคา 80,000 บาท / เดือน 
 2. ประกาศรับสมคัรและคดัเลือกพนกังานโดยไดป้ระกาศรับผา่นทางหน้า
ร้าน โดยรับสมัครพนักงานขายจ านวน 2 ต าแหน่ง โดยมีค่าใช้จ่ายส าหรับชุด
พนกังานคนละ 2,500 บาท 
 3. ท าการซ้ือสินค่ามาสตอ๊กโดยมีค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 500,000 บาท 
 4. จ าท าป้ายราคาสินคา้และถุงบรรจุภณัฑ์ 
 5. จดัท าแผนการตลาด 

 ลกูคา้ 

 
ลกูคา้ INTERNET 
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ขั้นตอนการบริการแบบหน้าร้าน 
 1. ตอ้นรับลูกคา้เม่ือมีลูกคา้เขา้มาในร้าน 
 2. น าเสนอและแนะน าสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 
 3. รอลูกคา้พิจารณาสินคา้ 
 4. ถา้ลูกคา้ไม่ซ้ือก็ขอบคุณและเชิญชวนใหม้าซ้ือในโอกาสหนา้  
 5. ถา้ลูกคา้ซ้ือสินคา้ก็ท  าการช าระเงินน าสินคา้บรรจุถุงแลว้ขอบคุณลูกคา้ 
ขั้นตอนการบริการแบบขายส่ง 
 1. รอรับออเดอร์จากลูกคา้ 
 2. รอการช าระเงิน ในกรณีไม่ไดรั้บการช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนดจะท าการ
ยกเลิกออเดอร์สินคา้ทนัที 
 3. เม่ือไดรั้บการช าระเงินแลว้จดัเตรียมสินคา้เพื่อท าการจดัส่ง 
 4. ขั้นตอนการบริการแบบออนไลน์ 
ขั้นตอนการบริการแบบออนไลน์  
 1. รอรับออเดอร์จากทุกช่องทางการขายออนไลน์ของร้าน และคอยให้รายละเอียด
ลูกคา้ในเร่ืองของไซส์และการสั่งซ้ือต่างๆ 
 2. เม่ือไดรั้บออเดอร์แลว้ ท าการตรวจเช็คสต็อกสินคา้วา่มีหรือไม่ในกรณีท่ีสินคา้
ขาดสต็อกจะท าการแจง้ลูกคา้และประสานงานไปยงัฝ่ายวางแผนเพื่อคุยรายละเอียดว่าจะ
ผลิตเพิ่มหรือไม่ 
 3. ถา้สินคา้ยงัมีในสตอ็กจึงท าการคอนเฟริมการสั่งซ้ือและแจง้รายละเอียดการ 
ช าระเงิน รอการช าระเงินจากลูกคา้ ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ไดช้ าระเงินตามเวลาท่ีก าหนดจะท า
การยกเลิกออเดอร์สินคา้ทนัที 
 4. เม่ือไดรั้บการช าระเงินแลว้ก็จะจดัเตรียมแพค็สินคา้เพื่อท าการเตรียมส่ง 
ไปรษณีย ์
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 การวเิคราะห์แผนการการจัดการและก าลงัคน 
Organization Chart จ านวน ต าแหน่ง ปริมาณ 
 เน่ืองจากขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของร้านไอเมล นั้นมีขั้นตอนและ
กระบวนการไม่มากซ่ึงหากวเิคราะห์งานโดยละเอียดแลว้จะจ าแนกงานท่ีตอ้งรับผิดชอบได ้
4 ต าแหน่งดว้ยกนั คือ เจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการจ านวน 1 คน ผูช่้วยผูจ้ดัการร้านจ านวน 1 คน 
และพนกังานจ านวน 2 คน เน่ืองจากเป็นแบบธุรกิจท่ีไม่ซับซ้อน ประกอบกบับุคลากร 1 
คน สามารถปฏิบติังานไดห้ลายต าแหน่งดั้งนั้นโครงสร้างการท างานภายในองค์กรจึงไม่
จ  าเป็นตอ้งแบ่งหนา้ท่ีเป็นหลายฝ่าย ท าใหส้ามารถจดัโครงสร้างองคก์รร้านไดด้งัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผงัโครงสร้างบุคลากรร้านไอเมล 
แสดงตารางสรุปค่าตอบแทนของบุคคลากรร้านไอเมล 

 

 การวเิคราะห์แผนการเงิน 
 บริษทัใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 1.0 ล้านบาท มียอดขายปีท่ี 1 เท่ากับ 9,547,234.20 
บาท ปีท่ี 2 เท่ากับ 10,501,967.52 บาท ปีท่ี 3 เท่ากับ 13,594,535.86 บาท ปีท่ี 4 เท่ากับ 

ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

อตัราเงินเดือน / 
คน (บาท) 

อตัราเงินเดือน / 
เดือน (บาท) 

อตัราเงินเดือน / 
ปี  (บาท) 

เจา้ของกิจการ /ผูจ้ดัการร้าน 1 35,000 35,000 420,000 
ผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน 1 22,000 22,000 264,000 
พนกังาน 2 15,000 30,000 360,000 

เจา้ของกิจการ  / ผูจ้ดัการร้าน 

ผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน 

พนกังานคนท่ี 1  พนกังานคนท่ี 2 
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15,039,088.26 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 18,724,079.74 บาท มีก าไรสุทธิในปีท่ี 1 เท่ากบั 
1,344,190.69 บาท ปีท่ี 2 กบั 1,264,818.32 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 2,709,782.10 บาท ปีท่ี 4 
เท่ากับ 2,745,336.44 บาท และปีท่ี 5 เท่ากับ 4,344,082.38 บาท ระยะเวลาคืนทุนของ
โครงการเท่ากบั 1 ปี มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากบั 7,527,597.59 
บาท และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากบั 456 % 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ
ผลิต การวิเคราะห์ดา้นก าลงัคน และการวิเคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปว่า ธุรกิจเส้ือผา้
แฟชัน่มุสลิมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนดข้ึนเป็นมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  
บรรณานุกรม 
นิภาพร โชคชยัเกษมสุข. “ แผนธุรกิจ จ าหน่ายชุดช้ันในแฟช้ันร้านบราเชียร์.” :กค.0263-
 0124, 2553. 
ปกรณ์ มีรอด , รัตน์พร ป่ินทอง “ แผนธุรกจิ เส้ือยดืคู่รัก เลฟิ อะ ลอ็ต. ” : 2553.  
 
 
 
 


