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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวจีน ซึงมีจาํนวนประชากรถึง .  พันล้านคน ประเทศผู้
ส่งออกข้าวต่างมุ่งหวังทจีะขยายการส่งออกสู่ตลาดจีน ซึงจะต้องเปิดตลาดตามข้อผูกพันทตีกลงไว้
กับสมาชิก WTO โดยกาํหนดปริมาณโควต้านาํเข้าข้าวเป็น .  ล้านตันในปีแรก และเพิมเป็น 
.  ล้านตัน ในระยะเวลา  ปี ปริมาณโควต้าทจีะเพิมสงูขึนมากนี ทาํให้จีนเป็นตลาดข้าวขนาด

ใหญ่ทีสุดในโลก ข้าวหอมมะลิของไทยเป็นทีนิยมของผู้บริโภคชาวจีนทีมีรายได้ดีนันเป็นข้อ
ได้เปรียบของไทย เนืองจากขณะนีชาวจีนซึงเป็นชนชันกลางและมีฐานะดีมีจาํนวนเพิมมากขนึ 

 ร้านข้าว Liang Ji ดาํเนินธุรกิจประเภทร้านขายข้าวสารชนิดต่างๆจากประเทศไทย 
เพือสร้างฐานะทมัีนคงด้วยตัวเอง และมีญาติๆทาํธุรกจิประเภทนีอยู่แล้วจึงเป็นตัวกระตุ้นให้เลือก
ทาํธุรกิจร้านขายข้าวสารนี โดยมีพนักงานคอยให้คาํปรึกษาด้านข้อมูลของสนิค้าอย่างละเอยีดแก่
ลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทแีตกต่างกนัได้เป็นอย่างดีมีสถานทร้ีานตังอยู่ท ี
ประเทศจีน มีเงินลงทุนโดยประมาณ ,  CNY โดยจัดจาํหน่ายแก่กลุ่มเป้าหมายหลักคือ 
กลุ่มผู้บริโภคทีมีอายุตังแต่  –  ปี โดยมีรายได้ตังแต่ ,  CNY ขึนไป กลยุทธ์ทาง
การตลาดจะทาํการเพิมการขายในรูปข้าวสารบรรจุถุงพร้อมจาํหน่ายมากขึน ปรับปรุงภาพลักษณ์
ของร้านให้ทันสมัยมากขึน และมีบริการจัดส่งสินค้า รวมไปจนถึงการพัฒนาบุคคลากรและ
พนักงานขายให้มีความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนีจะมีการจัด
กิจกรรมทางการตลาดผ่านทาง Social Media เพือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทดีีและตอบสนอง
ความต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 จากการศึกษาความเป็นไปได้ของกจิการพบว่า โครงการนีมีโอกาสประสบผลสาํเรจ็สงู 
เนืองจากมีอตัรากาํไรเพิมขนึทุกปี โดยโครงการจะสามารถคืนทุนได้ภายในประมาณ  ปี ด้านการ
จัดซือและบริหารสนิค้าคงคลังอย่างมีประสทิธภิาพ จึงทาํให้สามารถรับมือกบัความเสยีงทเีกดิจาก
ต้นทุนขายได้เป็นอย่างดี นอกจากนียังมีแผนสาํรองในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพือป้องกัน
หากธุรกจิไม่สามารถดาํเนินงานได้ตามเป้าหมายและเพือเป็นแนวทางขยายธุรกจิต่อไป 
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2.  ความเป็นมาของธุรกิจ 



 2.1 แนวคิดในการจัดตงัธุรกิจ 
  ปัจจุบันข้าวไทยไปจีนจะมี 2 ตัวใหญ่ๆ คือข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมปทุมธานี ซึง
ข้าวหอมมะลิจะมีราคาทีสูงมาก ขณะทีข้าวหอมปทุมธานีเป็นข้าวทีมีราคาถูกกว่า แต่คุณภาพ
ใกล้เคียงกนั ทาํให้ระยะหลังข้าวหอมปทุมธานีได้เข้าไปแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดข้าวใน
จีนมากขนึ 

  โดยข้าวจีน จะแบ่งได้ 2 พันธุใ์หญ่ๆ คือ ข้าวเมลด็กลม และข้าวเมลด็ยาว ข้าวเมลด็กลมจะมี
กลุ่มผู้นิยมบริโภคในบริเวณเหนือแม่นาํแยงซีเกยีง ขณะทข้ีาวเมลด็ยาวมีกลุ่มผู้นิยมบริโภคอยู่ทาง
ใต้ของแม่นาํแยงซีเกยีง ได้แก่ กวางตุ้ง เสนิเจิน 

  เป็นทรีู้กนัว่าทผ่ีานมาข้าวจีนนันจะเน้นเรืองของจาํนวนผลผลิตต่อไร่มากกว่าคุณภาพของข้าว 
เพราะประชาชนจีนมีจาํนวนมาก รัฐบาลจีนกลัวปัญหาขาดแคลนอาหารจึงเน้นการผลิตในจาํนวน
มากๆ แต่สถานการณ์ข้าวในจีนปัจจุบันได้เปลียนไป เมือเศรษฐกิจจีนดีขึน มีความนิยมบริโภค
ข้าวทีคุณภาพมากขึน ทังกลินและรสชาติ ทาํให้รัฐบาลจีนได้หันมาพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ตาม
ท้องถินต่างๆ หลายพันธุม์ากขนึ 

  อย่างไรกด็ีข้าวหอมมะลิไทยกยั็งเป็นพันธุ์ข้าวทมีีความไม่เหมือนใครและยังได้รับความนิยม
สูงในจีน แต่กยั็งมีข้อจํากัดตรงทีว่าข้าวหอมมะลิไทยมีการเกบ็เกียวปีละ 1 ครังคือช่วงเดือน
พฤศจิกายนและธนัวาคม ซึงจะต้องมีการเกบ็ไว้ขายตลอดปี เมือเกบ็เกยีวข้าวไปแล้ว 3-4 เดือนก็
จะทาํให้ข้าวหอมมะลิมีสสีันของข้าวเหลืองมากขึน และความหอมน้อยลง ส่วนข้าวหอมปทุมธานี 
จะได้เปรียบกว่า เพราะข้าวหอมปทุมธานีเป็นข้าวนาปรัง ปลูกได้ตลอดทังปี จึงทาํให้มีข้าวใหม่
ออกตลอดปี ทาํให้ข้าวหอมปทุมธานีมีสสีนั ความนิม และความหอมทดีีกว่าข้าวหอมมะลิ ดังนัน
ไทยจะสามารถเพิมปริมาณการส่งออกข้าวหอมปทุมธานีได้มากกว่าข้าวหอมมะลิ ซึงแนวโน้มด้าน
ราคาของข้าวทงั 2 ชนิด ยังต้องขนึอยู่กบัปัจจัยอนืด้วย ทงัปัจจัยด้านราคา และการทาํการตลาด 

   โดยข้าวหอมมะลิไทยเราควรจะจับตลาดพรีเมียม หรือชนชันกลางขึนไปทมีีอาํนาจซือ
สงู เพราะจะมีรสนิยมการบริโภคข้าวทคุีณภาพมากกว่าราคา และต้องทาํหีบห่อ (Packaging) ให้
มีขนาดเลก็ลง คือ มีขนาด 10 กโิลกรัม 5 กโิลกรัม และ 2 กโิลกรัม จะทาํให้สามารถขายในราคา
ทสีงูขนึได้อกี 

  ด้วยเหตุนีจึงเป็นโอกาสทางธุรกจิทน่ีาสนใจ ประกอบกบัมีญาติทดีาํเนินธุรกจิประเภท
เดียวกนัอยู่แล้ว ทาํให้มีผู้เชียวชาญคอยให้คาํแนะนาํในการประกอบธุรกจิ 
 2.2  แนวคิดในการดําเนินการ 
  ธุรกจิร้านข้าว Liang Ji เป็นร้านขายข้าวสารนาํเข้าจากประเทศไทยทปีระเทศจีน โดย
ขายทังปลีกและส่ง ซึงมีความเชียวชาญและเครือข่ายในธุรกิจข้าวสาร โดยสินค้าภายในร้านจะ
ประกอบไปด้วยข้าวถุงยีห้อต่างๆสาํหรับกลุ่มลูกค้าปลีกรวมไปจนถึงข้าวสารเป็นกระสอบสาํหรับ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ และจะทําการขยายสาขาเพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมี



พนักงานคอยให้คาํปรึกษาด้านข้อมูลของสนิค้าอย่างละเอยีดแก่ลูกค้าซึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทแีตกต่างกนัได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

3.  สินคา้และบริการ 
  ร้านข้าว Liang Ji เป็นธุรกิจร้านขายข้าวสารจากประเทศไทย สินค้าของร้านจะ
ประกอบไปด้วย ข้าวสารจาํหน่ายแบบถุงพร้อมจาํหน่าย รวมไปจนถึงข้าวสารกระสอบ และเน้น
ตังแต่กระบวนการเลือกผลิตภัณฑต้์องเป็นข้าวสารทสีะอาด คุณภาพดีเพราะข้าวสารนันเป็นของที
ทุกคนต้องกนิจึงต้องมีคุณภาพดีเพือทลูีกค้าจะได้ชอบและมาซือทร้ีานเราอกี ซึงบางครังอาจจะซือ
ข้าวสารต่างชนิดกันจากโรงสีทีต่างกันเพือคุณภาพสูงสุด ในส่วนการบริการเน้นพฤติกรรมของ
พนักงาน และความรวดเรว็ในการบริการคือ พนักงานในร้านต้องพูดจาสภุาพกบัลูกค้า สามารถให้
คาํแนะนาํในการเลือกซือสินค้าแก่ลูกค้าได้ เมือลูกค้าโทรสังของกต้็องบริการไปส่งให้ถึงทหีมาย
อย่างรวดเรว็ไม่ให้ลูกค้ารอนาน  
  สินค้าของร้าน LiangJi จะเป็นข้าวหอมมะลิ ซึงเป็นสินค้าทีชาวจีนนิยมมาก เพราะ
ชือเสยีงและคุณสมบัติพิเศษทมีีความหอมและนุ่ม ถูกปากผู้บริโภคชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิงข้าว
หอมมะลิทีเพิงออกใหม่จะมีกลินหอมเป็นพิเศษ เป็นทีต้องการของชาวจีน ข้าวหอมมะลิไทยที
จาํหน่ายจะเป็นแบบบรรจุถุงและแบบกระสอบมีหลายขนาดเช่น ขนาด 2.5 ก.ก. ขนาด 5 ก.ก. 
ขนาด และขนาด 10 ก.ก. 
 

4.  วิเคราะหอ์ุตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 
 4.1  แนวโนม้การเติบโตของตลาด 
  ข้าวหอมมะลิไทยสามารถพบหาและซือได้ทัวไปตังแต่ซุปเปอร์มาร์เกต็ระดับไฮเอน็ 
ห้างสรรพสนิค้าระดับหรู ซุปเปอร์มาร์เกต็ระดับชุมชน และร้านสะดวกซือ อาท ิข้าวยีห้อตราฉัตร 
ข้าวซินผืน ข้าวชาววัง ข้าวทานตะวัน และยีห้อ KOKO เป็นต้น โดยขายในราคาถุง (5 กก.) ละ 
73-128 หยวน รวมไปถึงร้านค้าโชห่วยในตลาดสดทีจําหน่ายแบบแบ่งขายในราคาประมาณ 
6.80 หยวน ต่อ ครึง กก. เรียกได้ว่า ชาวจีนทุกระดับในนครเฉิงตูและนครฉงชิงสามารถเข้าถึง
การบริโภคข้าวหอมมะลิไทยได้อย่างสะดวกและง่ายดายแล้วในปัจจุบัน 

  เศรษฐกจิจีนตะวันตกทเีติบโตอย่างแขง็แกร่งในขณะนี ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวนครเฉิงตู
และนครฉงชิงมีกาํลังซือโดยเฉพาะในรายการสินค้านําเข้าเพิมสูงขึนเป็นเงาตามตัว กอปรกับ
ระบบขนส่งโลจิสติกสท์เีปียมไปด้วยศักยภาพ ส่งผลให้การส่งสนิค้าจากประเทศไทยกระจายมาถือ
มือผู้บริโภคทมีีขนาดใหญ่ในทงั 2 ภมูิภาคนีได้อย่างเรว็รวด โอกาสจาํหน่ายข้าวหอมมะลิจึงมีมาก
ขนึเช่นกนั 

  การบริโภคข้าวหอมมะลิไทยของชาวจีนยังสามารถบ่งบอกถึงระดับทางสังคมของ
ผู้บริโภคได้เช่นเดียวกบัการใช้สนิค้าแบรนด์เนม ข้าวหอมมะลิ ยังเป็นของขวัญอนัมีค่าชินสาํคัญที



ชาวจีนนิยมส่งมอบให้กบัญาติสนิทมิตรสหายเพือใช้บริโภคในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาพิเศษของ
ครอบครัว อีกทังนิยมเสิร์ฟข้าวหอมมะลิไทยบนโต๊ะอาหารในภัตตาคารหรู รวมถึงใช้ในการ
รับรองแขกระดับสงูในโอกาสสาํคัญๆ อกีด้วย 

  แม้ว่าข้าวหอมมะลิไทยทวีางจาํหน่ายในตลาดจีนนันจะมีราคาแพงมากกว่าข้าวของจีน
เอง 3-5 เท่าตัว หลายคนอาจคิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันการค้าข้าวในตลาดจีน แต่ในทาง
กลับกนั ผู้บริโภคในระดับบนทเีพิมจาํนวนขึนเรือยๆ กลับมองว่าการเลือกสรรบริโภคสนิค้าทดีี มี
ประโยชน์ มีคุณภาพ ให้กบัตนเองและครอบครัวอนัเป็นทรัีกนัน ถือเป็นสงิทคุ้ีมค่าและสาํคัญเกนิ
กว่าจะมาพิจารณาในเรืองของราคา (https://thaibizchina.com) 

 4.2  ลกัษณะทวัไปของกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านข้าว LiangJi สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี 
  - ผู้บริโภคทมีีอายุตังแต่ 25 – 50 ปี กลุ่มคนกลุ่มนีอาศัยอยู่กบัครอบครัวจึงทาํให้
ต้องจัดหาและทาํอาหารให้คนในครอบครัวรับประทานเป็นประจาํจึงทาํให้มีความถีในการซือ
ข้าวสารบ่อยครัง 
  -  กลุ่มลูกค้าธุรกิจ โดยมีการซือในปริมาณมาก ซึงทางร้านมีบริการขนส่งสินค้า
ให้แก่กลุ่มนีด้วย 

 4.3  การวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรม 
  1. ภาวะการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

  เนืองจากสนิค้าในตลาดไม่มีความแตกต่างกันและผู้จาํหน่ายข้าวสารมีจาํนวนมากทงั
ประเภท จึงทาํให้การแข่งขนัในอตุสาหกรรมนีอยู่ในระดับสงู 
  2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่ 

  การดาํเนินธุรกจิต้องใช้เงินลงทุนสงู และผู้ประกอบการต้อมีความรู้ ในธุรกจิ จึงส่งผล
ให้ภัยคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่อยู่ในระดับตาํ 
  3. ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน 

  เนืองจากข้าวหอมมะลิของไทยมีราคาค่อนข้างสูงเมือเทียบกับข้าวชนิดอืนๆ ทาํให้
ผู้บริโภคอาจจะหันไปบริโภคอาหารสาํเรจ็รูปพร้อมทานแทน แต่เนืองจากกลุ่มลูกค้าทยัีงชอบข้าว
หอมมะลิไทยยังมีอยู่จาํนวนมาก จึงส่งผลให้ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทนอยู่ในระดับตาํ 
  4. อาํนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 

  อุตสาหกรรมข้าวสารนันมีมูลค่าการซือขายสูงในส่วนของการซือขายสินค้าระหว่าง
ธุรกจิและธุรกจิ เน้นการขายในปริมาณมาก ทาํให้อาํนาจต่อรองของผู้ผลิตอยู่ในระดับสงู 
  5. อาํนาจต่อรองของผู้บริโภค 

  ข้าวสารเป็นสนิค้าทสีามารถหาซือได้ง่าย ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญกบั
ราคาของสนิค้าประเภทนีเป็นหลัก จึงทาํให้ผู้บริโภคมีอาํนาจต่อรองสงู 
 



5.  แผนการบริหารจดัการองคก์ร 
 5.1  ขอ้มูลธุรกิจ 
  ชือกจิการ   ร้านข้าว LiangJi  

  ทอียู่/ทตีังกจิการ  หนานหนิง มณฑลกวางส ีประเทศจีน 

  รูปแบบการดาํเนินการ จาํหน่ายข้าวสารหอมมะลิไทยทงัปลีกและส่งแก่ลูกค้า 
      กลุ่มธุรกจิ 
  ส่วนของเจ้าของ  623,000 CNY 

 5.2  วิสยัทศัน ์
  ร้านข้าว LiangJi จะจาํหน่ายข้าวสารหอมมะลินาํเข้าจากประเทศไทย ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ได้คุณภาพเพือสร้างความมนัใจแก่ผู้บริโภค 

 5.3  พนัธกิจ 
  จาํหน่ายข้าสารหอมมะลิทมีีคุณภาพและราคาเหมาะสม เพือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคทเีปลียนไปตลอดเวลาอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

6.  แผนการตลาด 
 6.1  เป้าหมายทางการตลาด 
   . .  เป้าหมายระยะสนั 

  - ทาํให้ร้านเป็นทรีู้จัก และเกดิการบอกต่อภายในปีแรก 

  - สนิค้าและบริการได้มาตรฐานตรงตามทกีาํหนดไว้ 
  . .  เป้าหมายระยะกลาง 
  - หลังจากเปิดร้านไปได้ระยะหนึงกจ็ะทาํการขยายสาขาไปยังหัวเมืองต่างๆ 

  - สร้างยอดขายรวม , ,  CNY ภายในปีทสีอง 
   . .  เป้าหมายระยะยาว 
  - ภายใน  ปีแรก จะมีการขยายสาขา  สาขา ตามหัวเมืองต่างๆ และร้านเป็นทรีู้จัก
แก่ผู้คนในวงกว้าง   

  - ลูกค้าเกดิความจงรักภักดีต่อตราสนิค้า 
  - มียอดขายเติบโตปีละ % 

 6.2  การกําหนดลูกคา้เป้าหมาย 
  . กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้บริโภคทีมีอายุตังแต่  –  ปี โดยมีรายได้ ตังแต่ 
3,000 CNY ขนึไป 

  . กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจทีเป็นกิจการขนาดใหญ่ มียอดสังซือใน
ปริมาณมาก  

  



 6.3  กลยุทธท์างการตลาด 
  . .  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (Product) สินค้าของร้านจะประกอบไปด้วย 
ข้าวสารถุงพร้อมจําหน่าย .  กิโลกรัม  กิโลกรัม และ  กิโลกรัม รวมไปจนถึงข้าวสาร
กระสอบ  โดยจะทําการสต๊อกข้าวสารถุงสําเร็จรูป ขายตามสัดส่วนสินค้าที ผู้บริโภคหรือ
กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองต้องการ 
  . .  กลยุทธ์ด้านราคา (Price) บริษัทกาํหนดราคาโดยตังราคาอ้างอิงจากราคา
จําหน่ายจากคู่แข่งหลักหรือผู้ประกอบการในระดับเดียวกันประกอบกับต้นทุนของสินค้า ให้
เป็นไปตามราคาทผู้ีบริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถงึได้ 

  . .  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจําหน่วย (Place) ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเลือกซือ
สนิค้าทร้ีานสาขาทสีะดวกหรือใกล้บ้านได้ โดยมีพนักงานคอยให้คาํแนะนาํและบริการ มีทจีอดรถ 
นอกจากนีเพือความสะดวกยังสามารถสอบถามข้อมูลทาง Wechat เพือสอบถามข้อมูลหรือสัง
สนิค้าไว้ล่วงหน้าได้ 

  . .  กลยุทธก์ารส่งเสริมการขาย (Promotion) จัดทาํ Wechat official account เพือ
เป็นช่องทางในการประชาสมัพันธแ์ละการตลาดออนไลน์ เพือให้เข้าถงึกลุ่มลูกค้าได้มากทสีดุ โดย
จะมีการส่งข้อความแนะนาํสินค้า โปรโมชันต่างๆของทางร้าน รวมไปถึงการพูดคุยและสังสินค้า
กบัทางร้าน 

 

7.  แผนการผลิตและการดําเนนิงาน 
  ร้านข้าว LiangJi เปิดบริการทุกวันตังแต่เวลา . น.- . น. โดยขายข้าวสาร
หอมมะลิคุณภาพดีจากประเทศไทยให้แก่ลูกค้าทุกคนทุกวัน อีกทงัพนักงานในร้านจะต้องมีการ
เรียนรู้สงิใหม่ๆแนวทางปฏบิัติตัว การพูดต่อลูกค้า หรืออาจจะต้องเตรียมตัวร่วมมือกบัพนักงาน
ในส่วนอืนๆเมือยามทีมีคู่แข่งเข้ามาในตลาดเพิมขึน รวมทังสร้างระบบงานให้มีแบบแผนเพือ
เตรียมรับสถานการณต่์างๆทอีาจจะเกดิขนึได้ 

  ในส่วนขันตอนการให้บริการ ฝ่ายบริการทําการต้อนรับ แล้วแนะนําสินค้าและ
สอบถามความต้องการจากลูกค้าก่อน และจัดทาํเตรียมสินค้าตามรายการทลูีกค้าสัง เมือเตรียม
เสรจ็พนักงานจะนาํไปให้แก่ลูกค้า และทาํเกบ็เงินจากลูกค้า หลังจากนันฝ่ายบริการส่งลูกค้าทหีน้า
ร้านและเตรียมต้อนรับลูกค้าท่านต่อไป 

 

8.  แผนการเงิน 
  เป้าหมายทางการเงินของธุรกิจ คือ การทาํกาํไรสูงสุด โดยยังสามารถรักษาสภาพ
คล่องของธุรกจิ จากผลการศึกษาร้านข้าว LiangJi ได้ใช้เงินลงทุนในโครงการ ประมาณ ,000 
CNY และคาดว่ากจิการจะมีงวดระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั  ปี .  เดือน 

 



9.  แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 
 9.1  แผนฉุกเฉิน 

  . .  เหตุการณท์ยีอดขายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  หาก ยอดขายตาํกว่าวัตถุประสงค์ จะมีการจัดการส่งเสริมการขายมากขึน เพือเพิม
จาํนวนลูกค้าและรายได้ โดยจะมีส่วนลด % เมอืมียอดซือสนิค้ารวม ,  CNY (รวมยอดไว้
ได้ไม่จาํเป็นต้องครังเดียว) 
  หาก ยอดขายสูงกว่าวัตถุประสงค์ จะมีการพิจารณาว่า มีสินค้าพอเพียงทีจะขายให้
ลูกค้าหรือไม่ถ้าไม่พอกต้็องสงัมาเพิมอกี เพือไม่ให้ลูกค้าขาดแคลนข้าวในการบริโภค 

  . .  กรณทีมีีคู่แข่งขนัเพิมขนึ 

  หากกิจการมีคู่แข่งขันเพิมขึน กิจการจะทาํการประเมินสถานการณ์การแข่งขันใหม่
เพือให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่งขัน แต่ละรายแล้วนํามาเปรียบเทียบว่ากิจการอยู่ใน
ตาํแหน่งใด และนาํจุดเด่นจุดด้อยนันมาปรับปรุงกจิการเพือให้เกดิความได้เปรียบในการแข่งขัน
ต่อไป 

  . .  กรณเีผชิญปัญหาด้านบุคลากร 
  ประชุมผู้เกียวข้องทุกฝ่ายเพือหาสาเหตุของปัญหาทีทาํให้บุคลากรน้อยลง และนํา
ข้อมูลมาหาทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาทเีกดิขนึ และจัดหาสงิจาํเป็นและตอบสนองความต้องการ
ของลูกจ้าง เพราะการหาลูกจ้างใหม่มาแทน เมือลูกจ้างเกิดความพึงพอใจ เขากไ็ม่คิดจะเปลียน
งานใหม่ 

  . .  กรณขีาดสภาพคล่องทางการเงิน 

  อาจจัดหาแห่งกู้ยืมเงินระยะสันจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพือนํามาหมุนเวียนภายใน
เพือให้เกดิผลกระทบต่อกจิการน้อยทสีดุ 

  

 9.2  แผนในอนาคต 
  ร้านข้าว LiangJi ได้วางแผนธุรกิจในอนาคตหากธุรกิจดําเนินไปตามเป้าหมายที
กาํหนดไว้ดังนี 

  . ขยายสาขาไปยังเมืองใหญ่ต่างๆ เพือรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
ทวัถึง 
  . ดาํเนินการขายสนิค้าผ่านทาง Application และขายสนิค้าผ่านทางเวปไซต์ Taobao 

และ Alibaba ซึงเป็นช่องทางขายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ของประเทศจีน พร้อมทงัมีบริการส่งถึง
บ้านทวัประเทศ 
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