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แผนธุรกิจ  ร้านเสื้อผ้า NATCHAA BRAND 
ณัชชารีย์  อัศวกุลก าเนิด1 

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

 จากอดีตถึงปัจจุบันธุรกิจเสื้อผ้าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาก  “เสื้อผ้า” นั้นจึง
เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์เราจ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เนื่องจากตลาดมี
ขนาดใหญ่และสามารถซื้อขายผ่านทางออนไลน์ได้ทันที  ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า พาณิช
อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการค้าที่น่าสนใจมากเพราะนับวันก็ยิ่งมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งส่งผลให้การค้าทางอินเตอร์เน็ตขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและการท า
ธุรกิจบนเว็บไซต์นั้นสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากมาย ดังนั้น ธุรกิจร้าน
เสื้อผ้า NATCHAA BRAND เป็นเสื้อผ้ามี Brand ของตนเอง จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจัด
จ าหน่ายเสื้อผ้าตัดเย็บด้วยฝีมือประณีต งานสมัยใหม่ที่มีสไตล์โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่
ไม่เหมือนใครผสมผสานกับความทันสมัยที่ลงตัวเพื่อตอบสนองความต้องการกับคนรุ่น
ใหม่โดยมี 2 ช่องทางหลักในการจัดจ าหน่ายและบริการสินค้า คือ ร้านเสื้อผ้า NATCHAA 
BRAND และทางออนไลน์แบบ  E-Commerce ผ่าน  WWW.NATCHAABRAND.COM 
และการออกบูทสินค้างาน E-vent และงานแสดงสินค้าแฟชั่นต่างๆ  
 โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่ทาง NATCHAA BRAND คือ เป็นกลุ่มลูกค้าผู้หญิง
ที่มีอายุ 2 ช่วง ได้แก่ อายุ 20-29 ปี และ 30-39 ปี และที่มีรายได้มากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป 
 โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองที่ทาง NATCHAA BRAND คือ เป็นกลุ่มลูกค้าผู้หญิง
ที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี และที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทขึ้นไป 
 ในเร่ืองของกระบวนการด าเนินงานและการบริหารน้ัน ได้มีการวางแผนในการจัด
จ้าง การด าเนินงาน โดยในส่วนของการจัดจ้างผลิตสินค้านั้น (OEM) โดยให้ทาง บริษัท พี
แอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากัด  เป็นหนึ่งในบริษัทผู้น าทางด้านผ้าส่งออกและน าเข้าจาก
อิตาลี และด้านการผลิตตัดเย็บเสื้อผ้าสามารถควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน
โดยมีช่างตัดเย็บที่มีฝีมือและประณีตมีความเชี่ยวชาญและมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์
ยาวนานกวา่ 20 ปี 
  
__________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต 

http://www.natchaabrand.com/
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 มีโรงงานผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรที่ทันสมัยเพื่อผลิตเสื้อผ้าออกสู่
ตลาด ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทเป็นคนจัดการขั้นตอนตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ 
จัดท า Packaging ตลอดจนถึงการผลิตและตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น โดยทาง NATCHAA 
BRAND มีหน้าที่เพียง ส่งดีไซน์การออกแบบเสื้อผ้าไปให้ทางบริษัท พีแอนด์บี อินเตอร์
เท็กซ์ จ ากัด ผลิตและมีการตรวจสอบหลังการผลิตรอบที่สองเท่านั้น  
 ทาง NATCHAA BRAND นั้นจะมีการบริหารเพียงแค่ 1 คนเท่านั้น นั้นก็คือ
เจ้าของ หรือ CEO นั้นเอง เพราะร้านเสื้อผ้า NATCHAA BRAND นั้นเป็นเพียงธุรกิจขนาด
เล็กและไม่มีก าลังผลิตเป็นของตนเอง เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการการบริหารงานมากมาย
จากหลายต าแหน่งงานเพียงคนบริหารงานจากเจ้าของธุรกิจหรือคนที่เข้าใจธุรกิจนี้ได้ดี
ที่สุดเพียงคนเดียวก็น่าจะพอแล้วและยังเป็นประหยัดค่าใช้จ่ายในเร่ืองของเงินเดือน
พนักงานอีกด้วย ส่วนในด้านของส านักงานนั้นจะมีบุคลากร 3 คน คือ ฝ่ายธุรการ 1 คนโดย
มีบทบาทหน้าที่ดูแลเร่ืองทางออนไลน์เท่านั้น และฝ่ายพนักงานขาย 2 คน การขายสินค้าทั้ง
ทางตรง  
 จากผลการด าเนินธุรกิจนั้น บริษัท NATCHAA BRAND ใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 
1,000,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าของทั้งหมด 100% ซึ่งคาดว่าธุรกิจนี้จะมีผล
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งหมด 16,962,077 บาทในปีแรก และสามารถท าก าไรได้
อย่างต่อเน่ืองในปีถัดไป คาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจนี้ภายใน 2 ป ี
ค าส าคัญ : แผนธุรกิจ, ร้านเสื้อผ้า, NATCHAA BRAND 
 
บทน า 
 ในปัจจุบัน ธุรกิจเสื้อผ้าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาก “เสื้อผ้า” นั้นเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยสี่ที่มนุษย์เราจ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ่
มากๆ ตั้งแต่ตลาดระดับล่างยันตลาดระดับสูงเพราะฉะนั้นความต้องการดังนั้นตลาดเสื้อผ้า
เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเนื่องจากในปัจจุบันตลาดเสื้อผ้ามีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเสื้อผ้าออนไลน์ได้มีการซื้อขายผ่านทาง
เว็บไซต์มากขึ้นเร่ือยๆ ผู้ประกอบการมีการใช้กลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าที่แตกต่างกันไปจึง
ท าให้ปัจจุบันตลาดออนไลน์ซื้อขายเสื้อผ้ากันอย่างรวดเร็วและอ านวยความสะดวกต่อ
ลูกค้าจึงท าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 ตลาดเสื้อผ้าออนไลน์ในประเทศไทยได้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  
นอกจากนี้วิถีการด ารงชีวิตและสภาพการด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปผู้คนนิยมใช้ออนไลน์
มากขึ้นเนื่องจากต้องท างานแข่งกับเวลาอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะมีเวลาไป  shopping 
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ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ จึงท าให้ประหยัดเวลาและสะดวกสบายต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้า
สวมใส่แต่ในปัจจุบันรัฐบาลยังมีการส่งเสริมสนับสนุนการสั่งซื้อและขายเสื้อผ้าทาง
ออนไลน์ แต่ในปัจจุบันทุกสาขาสายอาชีพได้หันมาใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น เช่น นักเรียน 
นักศึกษา พนักงานบริษัททั่วไป ข้าราชการ แม่บ้าน เป็นต้น ไม่มีเพียงเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตอยู่กลุ่มเดียว  จึงท าให้ตลาดเสื้อผ้าออนไลน์เป็นตลาดในอีกหนึ่งธุรกิจที่
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จักในฐานะเว็บไซด์ที่ซื้อขายสินค้า ได้แก่ เว็บ
ไซด์  WWW.ZALORA.COM และ  TARAD.COM นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการซื้อขาย
เสื้อผ้าผ่านทางสื่อ Social ต่างๆ ได้แก่ FACEBOOK INSTAGRAM LINE และAPP ต่างๆ
บนโทรศัพท์มือถือ จึงท าให้ผู้ประกอบการรายหลายมีความสนใจที่อยากจะเข้ามาท าตลาด
เสื้อผ้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและคาดหวังว่าตลาดเสื้อผ้าออนไลน์ในประเทศไทยจะเป็น
ตลาดที่มีการยอมรับจากผู้คนและให้ความสนใจในการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นจ านวน
มาก  
 ผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Thailand Internet User Profile
โดย  ETDA (งานแถลงข่าววันที่  6 สิงหาคม  2557) ได้มีการส ารวจพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตปี 2556 ยอด 32.3 ปี 2557 ยอด 50.4 คนใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 56% ใช้
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 7.2 ชั่วโมง (เกือบ 1 ใน 3 ของวัน) เข้าได้ถึงทุกที่ทุกเวลาซึ่งเป็น
ชายร้อยละ 51.8 เป็นหญิงร้อยละ 49.0 เป็นเพศที่สามร้อยละ 62.1 (ซึ่งเพศที่สามเป็นนักช๊
อปตัวแม่) ผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจาก
สมาร์ตโฟน 77.1% ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตใช้งานเฉลี่ย 6.6 ชั่วโมงต่อวัน คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ 69.4% ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตใช้งานเฉลี่ย 6.2 ชั่วโมงต่อวัน คอมพิวเตอร์พกพา 49.5% 
ใช้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตใช้งานเฉลี่ย 5.3 ชั่วโมงต่อวัน แท็บเลตคอมพิวเตอร์ 31.1% ใช้เข้าถึง
อินเตอร์เน็ตใช้งานเฉลี่ย 4.8 ชั่วโมงต่อวัน สมาร์ตทีวี 8.4% ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ใช้งาน
เฉลี่ย 3.4 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งพบว่าช่วงเวลาที่ใช้มากสุดช่วง 16.01-20.00 คือสมาร์ตโฟน 
54.9% รองลงมาคือคอมพิวเตอร์พกพา 23.8% ส่วนการซื้อ/ขายสินค้าออนไลน์และบริการ
อ่ืนๆ พบว่ามีการใช้อินเตอร์เน็ตจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ร้อยละ 29.7 คอมพิวเตอร์ร้อยละ 46.9 
และผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตจากสื่อSOCIAL ปี2556 อันดับ1. 
FACEBOOK  ร้อยละ 92.2  อันดับ 2. LINE  ร้อยละ 61.1 อันดับ 3. INSTAGRAM ร้อยละ 
12.0 การใช้อินเทอร์เน็ตจากสื่อSOCIAL ปี 2557 อันดับ 1. FACEBOOK ร้อยละ  93.7 
อันดับ 2. LINE ร้อยละ 86.9 อันดับ  3. INSTAGRAM ร้อยละ  34.0  เป็นต้น ในรอบ 3 
เดือน พบว่ามีคนนิยมซื้อสินค้า/บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ จ านวนคร้ังในการซื้อ 1-3 คร้ัง 
ร้อยละ 27.54 6 คร้ัง ร้อยละ 16.7 10 คร้ัง ร้อยละ10.5 มากกว่า 10 คร้ังร้อยละ 3.4 การจ่าย

http://www.zalora.com/
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สินค้า/บริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร 60.1% บัตรเครดิต 42.8% เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
16.8% บัตรเดบิต 12.5%  บัตรเงินสด 6.3 
 การส ารวจออนไลน์ของผู้บริโภคจาก 41 ทั่วโลกจากบริษัท เอซีนีลเส็น บริษัทผู้น า
ด้านวิจัยทางการตลาดและข้อมูลชั้นน าของโลกได้มีการส ารวจเกี่ยวกับเว็บซื้อขายจัดอยู่ใน
อันดับแรกที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆส าหรับผู้บริโภคชาวไทย
ในขณะที่ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกนิยมสินค้าที่มียี่ห้อชาวยุโรปนิยมใช้อินเทอร์เน็ต  และ
ชาวอเมริกาเหนือเลือกสินค้าที่ตนเคยใช้มาก่อนเป็นเกณฑ์ในการเลือกซื้อ  
 ทั้งนี้ผลการส ารวจเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าว่าอะไรเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆพบว่าเว็บการซื้อขายมีอิทธิพลส าหรับผู้บริโภคชาวไทยต่อ
การตัดสินใจซื้อมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทจิวเวอร่ีนาฬิกา 76% สินค้า
แฟชั่น 68% โทรศัพท์มือถือ 67% และMP3 67% และมีผู้บริโภค 65% ยึดมั่นในแบรนด์
และชื่อเสียงในต่างประเทศองค์กรเอกชนหลายแห่งได้เปิดเว็บท าการขายเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและธุรกิจในประเทศไทยนั้นก็มีหน่วยงานของรัฐหลาย
หน่วย เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ือง
นุ่มห่มไทย เป็นต้นได้จัดท าเว็บไซต์ให้เป็นช่องทางติดต่อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายผ่าน
อินเตอร์เน็ต แต่บริษัทหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งศักยภาพใน
การแข่งขันอยู่แล้ว (ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.“การ
ส ารวจกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย.”) 
 ทางร้านเสื้อผ้าNATCHAA BRAND จึงได้เห็นโอกาสส าคัญในการท าธุรกิจใน
ตลาดเสื้อผ้าจึงได้เล้งเห็นในการสร้างเสื้อผ้ามี Brand ของตนเอง โดยเน้นไปในเร่ืองของ
การบริการที่มีคุณภาพสูงและยังคงความสวยงามตามแฟชั่นด้วยฝีมือประณีต งานสมัยใหม่
ที่มีสไตล์โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ ร้านเสื้อผ้า NATCHAA BRAND 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลการศึกษาในคร้ังนี้ ท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ ร้านเสื้อผ้า
NATCHAA BRAND 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ ร้านเสื้อผ้า
NATCHAA BRAND 
 2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนกันยายน 
2558 
นิยามค าศัพท ์
 1. แผนธุรกิจ หมายถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ด้านการผลิต/การด าเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงานหรือไม่ 
 2. เสื้อผ้า หมายถึง เคร่ืองแต่งกายหรือเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นสิ่งที่มนุษย์สวมใส่เพื่อ
ปกป้องร่างกายจากสภาวะอากาศ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความ
สุภาพ และเพื่อสะท้อนถึงสังคม ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึง รสนิยมเฉพาะตัวบุคคลด้วย 
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  (SWOT 
Analysis)  

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

 
 
 

ความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ 
ร้านเสื้อผ้า NATCHAA 

BRAND 

 

การวิเคราะห์แผนการตลาด 

การวิเคราะห์แผนการผลิต/ด าเนินงาน 
 

การวิเคราะห์แผนการจัดการและก าลังคน 
 

การวิเคราะห์แผนการเงิน 
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 4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการวาง
ต าแหน่ง ทางการตลาด การก าหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด 
 5. การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององค์การ 
 6. การวิเคราะห์ด้านการจัดการและก าลังคน หมายถึง การก าหนดโครงสร้าง
องค์กร 
 7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย ก าไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
จุดแข็งของกิจการ (Strengths) 
 1. ท าเลเป็นแหล่งรวมของศูนย์การค้าจึงได้เปรียบมากกว่าร้านที่อยู่โซนอ่ืน 
 2. การบริการเน้นสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นกันเองกับลูกค้า 
 3. การบริการมีความยืดหยุ่นสามารถให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากภายในร้านสามารถ
น ามาโพสต์ขายสินค้ามือสองได้ในหน้า FaceBook Fanpage NATCHAA BRAND 
 4. มีรูปแบบเสื้อผ้าที่เป็นที่ทันสมัย และมีการออกแบบเองซึ่งท าให้แตกต่างจาก
ร้านอ่ืน 
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)  
 1. ผู้ประกอบการยังขาดประสบการณ์ในการบริหาร 
 2. เป็นกิจการที่เปิดใหม่ท าให้ยังไม่เป็นที่รู้จักต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับ 
ระบบงานและลูกค้า 
 3. เน่ืองจากสินค้าของทางร้านนั้นได้ มีการสั่งตัดซึ่งแต่ละแบบนั้นมีจ านวนไม่มาก 
อาจท าให้มีสินค้าในแบบนั้น มีจานวนไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของลูกค้า 
โอกาสของกิจการ (Opportunities) 
 1. พฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้หญิงหันมาให้ความสนใจในเร่ือง  การแต่งกาย 
ตามแฟชั่น กระแสนิยม มากขึ้น 
 2. ผู้บริโภคเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและวัยท างานที่มีก าลังซื้อแล ะ
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย เน่ืองจากราคาเหมาะสมกับก าลังซื้อท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
พึงพอใจและยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้า 
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 3. คู่แข่งขันมีสินค้าที่มีความหลากหลายน้อยกว่าท าให้หาส่วนแบ่งตลาดได้ 
อุปสรรคของกิจการ (Threats) 
 1. เป็นธุรกิจรายใหม่ที่เร่ิมต้นเข้าสู่ตลาดและมีคู่แข่งที่มีความเป็นผู้น าอยู่แล้วใน
ตลาด 
 2. ตลาดและกลุ่มลูกค้า ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเพราะมีผู้ประกอบการ
หลายรายในธุรกิจนี้ และมีการแข่งขันที่สูง 
 3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคบางรายอาจมีรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมตามยุคสมัยส่งผลต่อยอดขายเสื้อผ้าที่มีการ ออกแบบเอง และเสียโอกาสในส่วนยึด 
ครองตลาดในอนาคตหากผู้บริโภค เปลี่ยนแนวรสนิยมในการเลือกซื้อ 
การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market) 
 จากการแบ่งส่วนตลาดโดยการใช้ เกณฑ์ต่างๆ  แล้วท าให้สามารถจ าแนก
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าผู้หญิงที่มีอายุ 2 ช่วง ได้แก่ อายุ 20-29 ปี และ 30-39 ปี 
และที่มีรายได้มากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีความต้องการสินค้าและพลังอ านาจ
ความสามารถในการซื้อสินค้าได้ อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลที่มีพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งเคยซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตและมีการซื้ออย่างเป็น
ประจ า 
การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (P: Positioning) 
 ร้านเสื้อผ้าNATCHAA BRAND ได้วางต าแหน่งผลิตภัณฑ์โดยก าหนดตามราคา
และคุณภาพหากมองดูจากการก าหนดต าแหน่งดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  
WWW.NATCHAABRAND.COM มี คู่ แข่ งในการท าธุ รกิ จอยู่ ม าก  ร้าน NATCHAA 
BRAND เนื่องจากแบบสินค้าที่ไม่ซ้ าใครและโดดเด่น อีกทั้งสมัครสมาชิกและใช้ส่วนลด 
5% ได้ทันทีไม่ว่าจะใช้บริการทางร้านหรือทางออนไลน์ สามารถใช้ส่วนลดได้ทั้ง 2 
ช่องทางทางร้านค้าและทางเว็บไซด์และในการซื้อสินค้าทุกๆ คร้ังถัดไปจนถึงช่องที่ครบ
ก าหนดลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษที่ทางร้านจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ หรือ 
ของสมนาคุณและลูกค้ายังสามารถน าสินค้าจากทางร้านเรามาโพสขายสินค้ามือสองใน
หน้า Facebook Fan page 
 
 

http://www.natchaabrand.com/
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ภาพที่ 1 แสดงการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามราคาและคุณภาพ 

 
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 
 การที่มีรูปแบบที่เน้นไปเร่ืองคุณภาพของสินค้าที่เป็นแฟชั่น คือ การไม่น าสินค้าที่
มีต าหนิมาขายอีกทั้งยังเน้นเร่ืองของความสะดวกสบายรวดเร็วและความปลอดภัยในด้าน
ของการช าระค่าสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์ณัชชาโดยใช้รูปแบบการน าเสนอผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โดยทั้งหมดนี้จะสร้างความประทับใจในการบริการให้แก่ลูกค้าเป็นสื่อกลางสร้างความ
น่าเชื่อถืออีกทั้งยังเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ลูกค้ารายใหม่ที่ให้ความสนใจอีกด้วย 
 1. ตามลักษณะที่ก าหนดและการออกแบบไว้ มีวิวัฒนาการแบบใหม่เข้ามาช่วยใน
การทดลองสินค้า 
 2. ไม่มีส่วนประกอบที่ผิด ตรงตามมาตรฐาน สินค้าไม่มีต าหนิ 
 3. เมื่อผู้บริโภคนาไปใช้ มีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่มีผลข้างเคียงใน 
 4. มีความคงทนและแข็งแรง ไม่ชารุดหรือเสียหายได้ง่าย ทางบริษัทตระหนักถึง
คุณภาพเป็นสิ่งส าคัญโดยทางเราจะตรวจสอบคุณภาพ (QC) ตรวจเช็คดูทุกขั้นตอนเพื่อให้
ได้ดังนี ้ด้านผิวหนังการรับรู้ 

คุณภาพการบริการสูง 

ราคา (ต่ า) ราคา (สูง) 

คุณภาพการบริการต่ า 
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5. ลักษณะการออกแบบของเสื้อผ้าเหมาะสมกับการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะ
ใดๆเมื่อสวมใส่แล้วจะสร้างความมั่นใจ 
 6. สินค้าของทางร้านเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วไม่สามารถสวมใส่ได้สามารถน ากลับมา
เปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน 
 7. ความแตกต่างของสินค้า ร้านเสื้อผ้า NATCHAA BRAND มีการท า Member 
Card Free เมื่อมีการซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท คร้ังแรก และคร้ังต่อไปใช้เป็นส่วนลดทุกๆ
คร้ังที่ซื้อลดอีก 5% ซื้อสะสมไปเร่ือยๆจนถึงช่องที่ทางร้านได้ก าหนดจัดโปรโมชั่นขึ้นว่า
ได้รับสิทธิพิเศษอะไร เช่น ลดกี่เปอร์เซ็นต์ / แจกเสื้อ CROP (TOP) และซื้อจนครบ 10 คร้ัง 
รับส่วนลดพิเศษ 15% 
กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) 
 ร้านเสื้อผ้า NATCHAA BRAND มีสินค้าทั้งหมด 6 แบบ มี 4 สี ได้แก่ สีขาว สีเบจ 
สีเทา สีด า และมีขนาดตั้งแต่  SIZE.XS,S,M,L จ าหน่ายตั้งแต่ราคา 1,290 บาท ตลอดจน
ราคาไม่เกิน 3,490 บาท  
 

สินค้า สีมาตรฐาน  ราคา Member Customer 
5% 

  WHITE BEIGE GREY BLACK                    

เสื้อ Crop 1,290          1,225 

กางเกงขาส้ัน 1,490          1,415 

กางเกงขายาว 1,890          1,795 

กระโปรง 2,490          2,365 

เดรส 3,490          3,315 

สูท 2,490          2,365 
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กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
 ร้านเสื้อผ้า NATCHAA BRAND มีกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 ช่องทาง
ดังนี ้

1. ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง  คือ ร้านเสื้อผ้าNATCHAA BRAND ตั้งอยู่
บริเวณ สยามสแควร์ ซอย 3 ใกล้ศูนย์การค้าแหล่งช็อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า สยามดิสคัฟเวอ
ร่ี 
 2. ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์แบบ E-commerce ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่ง
ที่จัดจ าหน่ายและสะดวกและรวดเร็วคือ WWW.NATCHAABRAND.COM และผ่านทาง 
Social Network ได้แก่ Facebook Instagram Line  

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
 ร้านเสื้อผ้าNATCHAABRAND และ WWW.NATCHAABRAND.COM โดยจะ
เน้นใช้สื่ อลักษณะ  Below the line ที่ เป็นพวก  Social Media ซะเป็นส่ วนใหญ่  เช่น 
Facebook, Line, Instagram เป็นต้น เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เพราะสื่อ
พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสื่อฟรีที่ไม่มีการเสียเงิน และถ้าหากมีการเสียเงิน ราคาก็จะถูกมาก
ถ้าเทียบพวกสื่อที่ Mass แล้ว และอาจมีการสลับสับเปลี่ยนไปใช้สื่อ Above the line ด้วย
บาง เพื่อเป็นการสร้างความชื่อถือให้กับสินค้าและให้ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 
โดยที่เราจะใช้ ดารา เซเล็ป เน็ตไอดอล มาช่วยโปรโมทในการใช้บริการสินค้าของร้านเรา
และโพสต์ในสื่อของดาราเหล่านั้นอาจจะเป็นการลงทุนที่ดูสูงไปสักหน่อย หากไม่ได้การ
โปรโมทจากบุคคลที่มีชื่อเสียงเลย สินค้าของเรานั้นก็อาจจะท าการตลาดได้ค่อนข้างช้า 
และต้องอาศัยเวลาที่มากอยู่ในการสร้างชื่อเสียงและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของ
เราเอง ในช่วงแรกอาจจะต้องมีการยอมขาดทุนหรือได้ก าไรน้อยบ้างนั้นเองเพื่อยอมให้ได้
สินค้าไปได้ไกลในระยะยาวนั้นเอง 

ร้าน  NATCHAA BRAND มี ก ารจัดโปรโมชั่น ในการใช้ บ ริการต่ างๆโดย
เปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆ เพื่อกระตุ้นและจูงใจของลูกค้า ดังนี ้ 

1. เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ าร้านNATCHAA BRAND จัดท าบัตรสมาชิก 
เมื่อลูกค้าซื้อเสื้อผ้าจากทางร้านครบ 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการท า Member Card ฟรี 
และได้รับส่วนลดจากทางร้าน 5% ในการใช้บริการถัดไปทุกๆ คร้ังเมื่อซื้อสินค้าผ่านร้าน
หรือผ่านเว็บไซตจ์ะมีการลดราคาจากป้าย 5% ทุกๆ คร้ังที่เข้ามาใช้บริการ 
 2. ทางร้านNATCHAA BRAND จัดท าโปรโมชั่นลดราคาในสินค้าบางชนิดและ
ร่วมลุ้นกิจกรรมต่างๆ ของทางร้านที่ได้จัดท าขึ้นทั้งทางหน้าร้านและทางออนไลน์ เช่น  

http://www.natchaabrand.com/
http://www.natchaabrand.com/
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 Summer Sale  ลดราคาในส่วนของเสื้อ  (crop) 15 % จาก ราคาป้าย 1,290 บาท 
จ านวน 10 ชุด มูลค่ารวม 1,930 บาท 

- ลดราคาในส่วนของกางเกงขาสั้น 15 % จากราคาป้าย 1,490 บาท จ านวน 10 ชุด 
มูลค่ารวม 2,230 บาท     

- ลดราคาในส่วนของชุดเดรส 15% จากราคาป้าย 3,490 บาท จ านวน 10 ชุด มูลค่า
รวม 3,000 บาท 
 M&M (mom and me) ลูกค้าที่พาคุณแม่มาซื้อสินค้าในร้านภายในเดือนสิงหาจะ
ได้รับรางวัลเป็นคูปองส่วนลด จากราคาป้าย มูลค่า 300 บาท จ านวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 
6,000 บาท 
 Big Year Sale มอบ  Gift Voucher มูลค่า 450 บาท  ส าหรับท าสปา จ านวน  10 
รางวัล มูลค่ารวม 4,500 บาท 
การจัด Event & Exhibition  
 1. ท า Online E-vent ในกิจกรรม Post & Share ลูกค้าที่โพสหรือแชร์โปรโมท
ให้กับทางร้าน จะได้รับคูปองเงินสด จ านวนเงิน 500 บาท เพื่อมาใช้เป็นส่วนลดภายในร้าน 
(ช่วงเปิดร้านบริการ ระยะเวลา 90 วัน (3เดือน) นับตั้งแต่เปิดร้าน จ านวน 10 รางวัล รางวัล
ละ 500 บาท 
 2. ร่วมจัด E-vent หน้าลานสถานที่ต่างๆ  ทางร้านNATCHAA BRAND เข้าร่วม
จัดบู๊ท ได้แก่ หน้าลานเซนทรัลเวิลด์ หน้าลานพารากอน  หน้าลาน K’village (สุขุมวิท 
ซ.26) ทุกๆ 3 เดือนจะเข้าร่วม 1 คร้ัง 

 การวิเคราะห์แผนการผลิต 
ขั้นตอนการสั่งผลิต 
 1. ร้านเสื้อผ้า NATCHAA BRAND ไม่มีโรงงานในการผลิตเสื้อผ้าเป็นของตนเอง 
จึงใช้การผลิตในลักษณะการจ้างผลิตหรือ OEM เป็นการสั่งออเดอร์การผลิตจากบริษัท พี
แอนด์บ ีอินเตอร์เท็กซ์ จ ากัด 
 2. โรงงานจัดการตั้งแต่หาการวัตถุดิบในการผลิตจนถึงในขั้นตอนของการผลิต
และจัดส่งมาอย่างทางของบริษัท  NATCHAA BRAND โดยทาง NATCHAA BRAND 
เป็นคนคิดค้นการดีไซน์ต้นแบบและการจัดจ าหน่ายเท่านั้น 
 3. ถ้าหากพบความผิดพลาดในส่วนนี้ก็จะด าเนินการแก้ไขได้ในทันที หลังจาก
ผ่านการตรวจสอบขั้นแรกแล้วบริษัทก็จะจัดส่งสินค้ามายัง ร้านเสื้อผ้า NATCHAA 
BRAND ซึ่งทาง NATCHAA BRAND ก็จะท าการตรวจสอบซ้ าอีกทีหนึ่งอย่างละเอียด
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ก่อนน าสินค้าโชว์ภายในร้านและส่งสินค้าทางออนไลน์ให้แก่ลูกค้า  หากพบข้อผิดพลาดก็
จะจัดส่งคือไปยังบริษัท พีแอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากัด เพื่อท าการแก้ไขและส่งกลับมา
ใหม่อีกคร้ัง จนกว่าสินค้าจะเป็นที่พอใจของทาง NATCHAA BRAND เพื่อจะได้สินค้าที่มี
คุณภาพที่ดีที่สุด 
 4. ทางร้าน NATCHAA BRAND นั้นมีการจัดการสินค้าคงคลังโดยการ  Stock 
สินค้าไว้ที่ส านักงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยมีการ Stock สินค้าเพียง 15 วันต่อเดือนทุก
ประเภท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสินค้าไม่พอขายหรือสินค้าขาดตลาด  แต่ก็จะไม่ให้มาก
เกินไปเพราะอาจจะท าให้เกิดสินค้าค้างสต๊อกได้และเงินทุนจมได้ 
ขั้นตอนการสั่งซื้อ 
 1. ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง  คือ ร้านเสื้อผ้า NATCHAA BRAND ตั้งอยู่
บริเวณ สยามสแควร์ ซอย 3 ใกล้ศูนย์การค้าแหล่งช็อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า สยามดิสคัฟเวอ
ร่ี 
 2. ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ คือ  
WWW.NATCHAABRAND.COM และผ่านทาง Social Network ได้แก่ Facebook  
Instagram Line 
 3. หลังจากที่ลูกค้าเลือกสั่งสินค้าแล้ว ระบบจะท าการให้ช าระเงิน เมื่อช าระเงินเสร็จ
เรียบร้อยจะมี pop up เด้งขึ้นมาว่า “สมัครสมาชิก” หรือ “ไม่สมัครสมาชิก”ให้กดค าว่า 
“สมัครสมาชิก” แต่ถ้าลูกค้าไม่สมัครสมาชิกให้คลิกค าว่า “ไม่สมัครสมาชิก”ถือว่าเป็นการ
สิ้นสุด ล าดับต่อไปให้กรอกข้อมูลส่วนตัว 
 4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมให้รหัส Id Member Card : “n001” หรือถ้า
ลูกค้ากรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะท าการย้อนกลับเข้าไปแก้ไขในส่วนที่ไม่ครบ 
 5. หลังจากนั้นทางเว็บไซต์จะส่งข้อมูลกลับไป ทางE-MAIL เพื่อยืนยันในการ
สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เป็นอันว่าสิ้นสุดในการใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต 

 การวิเคราะห์แผนการจัดการและก าลังคน 
 โครงสร้างองค์การ 
 บริษัทจัดโครงสร้างแบบง่ายใช้จ านวนพนักงานไม่เยอะ เน่ืองจากธุรกิจร้านเสื้อผ้า
NATCHAA BRAND เป็นขนาดเล็กมีเป็นลักษณะที่เป็นการจ้างผลิตหรือ OEM จากบริษัท 
พีแอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากัด จึงใช้โครงการจัดวางหน้าที่อย่างชัดเจนในแต่ละฝ่าย  มี
ความเข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ดังนี ้
 

http://www.natchaabrand.com/


147 
 

วารสารแผนธุรกิจ ปีที่ 2 ฉบบัที่ 4 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

                                  
 การวิเคราะห์แผนการเงิน 

 ร้านเสื้อผ้า NATCHAA BRAND ใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 1,000,000 ล้านบาท  มี
ยอดขายปีที่  1 เท่ ากับ  36,540,000 บาท ปีที่  2 เท่ ากับ  38,367,000 บาท ปีที่  3 เท่ ากับ 
40,288,340 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ 42,305,200 บาท ปีที่ 5 เท่ากับ 44,416,400 บาท และมีก าไร
สุทธิในปีที่  1 เท่ ากับ  16,962,077 บาท  ปีที่  2 เท่ ากับ  17,886,080 บาท ปีที่  3 เท่ ากับ 
18,751,930 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ 19,667,236 บาท ปีที่ 5 เท่ากับ 20,632,558 บาท ผลที่ได้คาด
ว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจนี้ก่อนที่ก าหนดไว้ภายใน 2 ปี 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ผลิต การวิเคราะห์ด้านก าลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจร้าน
เสื้อผ้า NATCHAA BRAND ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทก าหนดขึ้นเป็นมีความเป็นไปได้ใน
การลงทุน 
บรรณานุกรม 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.“การส ารวจกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
 ในประเทศไทย.” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http:/www.necteco.or.th,2554. 
 องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community.“AEC คืออะไร ?” 
 [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.thai-aec.com/41 
ธุรกิจสิ่งทอของไทยกับการเปิดAEC [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.thai-aec.com 

ผู้จัดการ 
1 ต าแหน่ง 

พนักงานบรรจุขาย 
2 ต าแหน่ง 

พนักงานธุรการ  
1 ต าแหน่ง 

http://www.thai-aec.com/41
http://www.thai-aec.com/
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It 24 Hrs “ผลส ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้ เน็ตในไทยปี  57 ” [ออนไลน์ ] เข้ าถึงได้จาก  : 
 http://www.it24hrs.com/2014/thai-internet-user-profile-2014/ 
International Data Corporation (IDC) บ ริษั ทผู้ ให้ ค าป รึกษาเกี่ ย วกับ ธุ รกิ จด้ าน  IT,
 โทรคมนาคมและข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคในตลาดเทคโนโลยี [ออนไลน์] 

เข้าถึงได้จาก : http:/www. https://www.techtalkthai.com/idc-thailand-firm-2016-
 ict-spending-growth/ 
“ OEM ODM OBM คืออะไร ? ” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:  
 http://fgrsgfdsgdf.blogspot.com/ 
 

http://www.it24hrs.com/2014/thai-internet-user-profile-2014/
http://fgrsgfdsgdf.blogspot.com/

