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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 ธุรกิจขายเสือผ้าแฟชันเป็นธุรกิจทีได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะแน่นอนว่า
เสือผ้าคือหนึงในปัจจัยสีทมีนุษย์ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจาํวัน จากความเฟืองฟูของยุคดิจิตอล
ส่งผลให้เทรนด์แฟชันต่างๆ แพร่หลายออกไปอย่างรวดเรว็ คนจึงเริมสนใจติดตามแฟชันมากขึน 
การเติบโตของตลาดแฟชันจึงเพิมตามไปด้วย นับเป็นโอกาสทองของเหล่าผู้ประกอบการขายส่ง
เสือผ้า เมือผู้ค้าปลีกทสีนใจในตลาดแฟชันมักจะเริมต้นด้วยการขายเสือผ้า ภาพของการขายยก
กระสอบ จึงเป็นสิงทีเห็นจนชินตาตามแหล่งขายส่งสินค้าแฟชันขนาดใหญ่ เช่น แพลตตินัม 
ประตูนาํ หรือแม้แต่แหล่งอนืๆทรีู้กนัเฉพาะในหมู่แม่ค้า 
 การขายเสอืผ้าแฟชันอาจจัดเป็นธุรกจิปราบเซียนของใครหลายคน แต่เชือเถิดว่ามีคน
จาํนวนไม่น้อยทปีระสบความสาํเรจ็ในการทาํธุรกจินี และโดยมากผู้ทปีระสบความสาํเรจ็กมั็กมีสงิ
ทเีหมือน ๆ กนัคือ ความใส่ใจในรายละเอยีดแม้เพียงเลก็น้อยซึงผู้ทล้ีมเหลวไม่มีทางเข้าใจ 
 แผนธุรกิจร้านขายเสือผ้าออนไลน์ “CHU CHU” ครอบคลุมการวิเคราะห์ภาพรวม
ธุรกิจร้านขายเสือผ้าในปัจจุบัน การวางแผนกระบวนการจัดการร้านตังแต่การคัดสรรวัตถุดิบ 
รปูแบบสนิค้าทมีีมาตรฐาน มีการทาํการตลาดโดยเน้นสอืออนไลน์ การบริหารกาํลังคนทเีหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ทางการเงิน รวมถึงการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพือ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกจิ 
 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ธุรกจิขายเสอืผ้ามีการแข่งขนัสงู ผู้ประกอบการจาํเป็นต้อง
พัฒนารูปแบบสินค้าทหีลากหลาย และมีส่งเสริมการขายด้วยการประชาสัมพันธ์ทางสือออนไลน์ 
ด้านผลประกอบการเริมต้นลงทุนในโครงการ ,  บาท โดยเป็นส่วนของเจ้าของทงัหมด 
คาดการณว่์าจะมีกาํไรสทุธใินปีแรก ,  บาท และมีระยะเวลาคืนทุนท ี  ปี 
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2.  ความเป็นมาของธุรกิจ 

 2.1  แนวคิดในการจัดตงัธุรกิจ 

  ปัจจุบันตลาดเสอืผ้าสาํเรจ็รูปในไทยมีมูลค่าประมาณ .  แสนล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ .  ต่อปีเท่านัน ซึงขยายตัวน้อยกว่าอัตราการเพิมขึนของนักช้อปทีเลือกซือเสือผ้าออนไลน์
มาก แสดงให้เหน็ว่ากระแสช้อปออนไลน์ไม่ได้ทาํให้มูลค่าตลาดเพิมขึน แต่เป็นการย้ายช่องทาง
การจัดจาํหน่าย จากการขายหน้าร้านทวัไปเป็นจาํหน่ายผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ แทบ็เลต็และมือ
ถือแทน นับเป็นการเปลียนแปลงครังสาํคัญของธุรกจิเสอืผ้าสาํเรจ็รูปไทย ทมิีใช่ต้องปรับตัวเพือ
ความอยู่รอดเท่านัน แต่หากเท่าทนักระแสการเปลียนแปลงย่อมได้เปรียบคู่แข่ง และสร้างรายได้
มหาศาลบนต้นทุนทตีาํกว่าการทาํธุรกจิรปูแบบเดิม 

  สิงทีเกิดขึนจากกระแสช้อปออนไลน์ อาทิ เทรนด์แฟชันทีเปลียนเรว็ขึน ต้นทุนการ
ประกอบธุรกจิทลีดลง ตลาดทมีีขนาดใหญ่และหลากหลาย เวลาซือขายตลอด  ชัวโมงไม่จาํกดั
สถานท ีการเข้าสู่ธุรกจิและเลิกกจิการทง่ีายทาํให้การแข่งขนัสงู เป็นการทลายข้อจาํกดัการทาํธุรกจิ
ในรูปแบบเดิม ซึงสร้างทังโอกาสและความเสียงต่อผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบธุรกิจ
หน้าใหม่ ต้องมีการปรับตัวและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น ) ลดจาํนวนผลิตสินค้าแต่ละแบบ/
ไซสล์ง เพือลดโอกาสขาดทุนจากสินค้าตกเทรนด์ ) ชะลอการขยายสาขาหรือลดขนาดหน้าร้าน
ลงและส่งสนิค้าขายผ่านออนไลน์มากขึน เพิมช่องทางสอืสารกบัลูกค้าออนไลน์แบบเรียลไทม์ ) 
สร้างแบรนด์หรือบุคลิกลักษณะสินค้าโดยเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มรสนิยม เพือสร้างกาํไรทีสูงกว่า
สนิค้าทวัไป และ โฆษณาออนไลน์ทงัทางตรงและทางอ้อม เพือสร้างลูกค้ารายใหม่และรักษาฐาน
ลูกค้าเดิม ด้วยคุณภาพสินค้า บริการ และการจัดส่งทีรวดเรว็ เป็นต้น การขยายตัวของนักช้อป
ออนไลน์ยังส่งผลต่อโอกาสและความเสยีงไปยังผู้ผลิตอนัได้แก่โรงงานตัดเยบ็เสอืผ้าเช่นกนั จาก
การสังสินค้าต่อแบบและไซสท์ลีดลงและมีความถีมากขึน เพราะการเปลียนแฟชันทเีรว็ขึน ธุรกิจ
จึงต้องมีแรงงานทีมีความชํานาญสูง สามารถรับผลิตในจํานวนทีน้อยและต้นทุนทีเหมาะสม 
จาํนวนผู้จําหน่ายหน้าใหม่ทีเพิมขึนจํานวนมาก จึงทาํให้เป็นโอกาสของธุรกิจตัดเย็บสามารถ
บริหารต้นทุนในการผลิตจาํนวนน้อย และมีความสามารถในการตัดเยบ็และหรือออกแบบสินค้า
ให้ธุรกจิเหล่านีได้หลากหลายมากขนึ 

  จะเหน็ได้ว่าช่องทางการตลาดเปลียนแปลงไป ทาํให้ความได้เปรียบของผู้ประกอบการ
แบบเดิมลดลง ธุรกจิทปีรับกลยุทธส์อดรับกบัการเปลียนแปลงได้ดีในกระแสออนไลน์ช้อปปิงมา
แรงเช่นนี ย่อมขยายตัวได้แบบสวนกระแสภาวะเศรษฐกจิ ครองส่วนแบ่งตลาดเพิมขนึในระยะยาว 
งานนีธุรกจิเลก็ๆ อาจล้มยักษ์ใหญ่กเ็ป็นได้หากรู้จักปรับตัว และรู้ เท่าทนัการเปลียนแปลงทยัีงคง
เกดิขนึต่อเนืองไปอกีหลายปี 

   ผู้ประกอบการเองมองเหน็ถึงช่องทางการทาํธุรกจิขายเสอืผ้าออนไลน์ จึงได้ศึกษาหา
ข้อมูล โดยสนิค้าส่วนใหญ่นาํเข้าจากประเทศจีน ขายผ่านทาง FACEBOOK 

 



 2.2  แนวคิดในการดําเนินการ 
 ร้านขายเสือผ้าออนไลน์ “CHU CHU” มี ช่องทางการจัดจําหน่ายออนไลน์คือ 
FACEBOOK โดยมีช่องทางการชาํระเงินทหีลากหลาย เพือเป็นทางเลือกให้ลูกค้า ในส่วนของการ 
จัดส่งสนิค้า จะมีการจัดส่งทางไปรษณีย์ เนืองจากมีค่าใช้จ่ายไม่สงูและสามารถติดตามสถานะใน 
การจัดส่งสนิค้าได้ 

 

3.  สินคา้และบริการ 
  ร้าน “CHU CHU” เป็นขายเสอืผ้าแฟชันออนไลน์ สาํหรับผู้หญิง โดยสนิค้าททีางร้าน
ผลิตและจัดจาํหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ นําเข้าจากประเทศจีน มีราคา
ย่อมเยา มีแบบให้เลือกหลากหลาย และมีสนิค้าอพัเดทอยู่ทุกวัน 

  โดยการจัดจาํหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึงเป็นช่องทางทีสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายได้ เป็นจาํนวนมากในเวลาอนัรวดเรว็ และยังมีต้นทุนตาํกว่า เมือเทยีบ
กบัการเปิดจาํหน่ายหน้าร้าน 

  

4.  วิเคราะหอ์ุตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

 4.1  แนวโนม้การเติบโตของตลาด 

  หากพูดถึงช่องทางการทาํ E-Commerce ทีคนไทยนิยมใช้มากทีสุดกค็งจะหนีไม่พ้น
ตลาด Social Commerce ซึงเมือนําข้อมูลสัดส่วนของ Platform ต่างๆ ในตลาด E-Commerce 

มาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่า ในฝังของ Social Media ถือเป็นช่องทางทีมีอิทธิพลในด้านการซือ
ขายสงูสดุถงึ % 

  สาํนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA 

(เอต็ด้า) ได้เริมจัดเกบ็สถิติตังแต่ปี  ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยมีมูลค่าอยู่ที  ล้านล้านบาท 
เติบโต . % ล่าสดุปี  มูลค่าพุ่งไปท ี .  ล้านล้านบาท เติบโต . % 

  ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคทีเปลียนไปตามยุคสมัย การ
พัฒนาเครืองมือสอืสาร และการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ด้วยราคาทถูีกลง ส่งผลประชากรออนไลน์ไทย
เพิมขึนต่อเนือง ปีทผ่ีานมาอยู่ท ี  ล้านคน ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันตลาดอีคอมเมิร์ซไทยเติบโต 
ทังจํานวนผู้ซือและผู้ขายทางออนไลน์ รวมทังแพลตฟอร์ม “อี–มาร์เกต็เพลส” ในไทยและ
ต่างประเทศทแีห่เข้ามาขยายธุรกจิจาํนวนมาก 

  สาํหรับปี  มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทย ที .  ล้านล้านบาท แบ่งเป็น ตลาด 
B2B มูลค่าสูงสุดที .  ล้านล้านบาท เติบโต . % จากการทีธุรกิจเพิมช่องทางออนไลน์
มากขึน ตลาด B2C มูลค่า .  แสนล้านบาท มาจากการขยายตัวของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และ 
B2G (ธุรกิจกับภาครัฐ) มูลค่า .  แสนล้านบาท เติบโต . % ถือเป็นตลาดทเีติบโตสูงสุด 
เนืองจากภาครัฐประกาศใช้นโยบาย “ไทยแลนด์ . ” ด้วยเหตุนีผู้ประกอบการร้าน “CHU 



CHU” เป็นขายเสอืผ้าแฟชันออนไลน์ จึงมอองเหน็โอกาสในการทาํธุรกจิ และคาดว่าตลาดเสอืผ้า
ออนไลน์จะมีการขยายตัวเติบโตขนึอย่างแน่นอน  

 4.2 ลกัษณะทวัไปของกลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้าน “CHU CHU” คือ กลุ่มลูกค้าผู้หญิงทีมีอายุระหว่าง 
-  ปี ทต้ีองการเลือกซือเสอืผ้าชุดทาํงานและเสอืผ้าแฟชัน 

 4.3  การวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรม 

  . ภาวะการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

  ภาวการณ์แข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัอยู่ในระดับทสีงูมาก เนืองจากการขาย
สินค้าออนไลน์ ได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ลูกค้าไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน 
สามารถทาํการซือสินค้าได้จากทุกที ทาํให้ผู้ประกอบการหลายคนใช้ช่องทางนีในการขายสินค้า
เช่นกนั 

  . ภัยคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่ 

  ผู้แข่งขันรายใหม่มีจํานวนมากเช่นกันทําเนืองจากการขายสินค้าออนไลน์ ใครก็
สามารถทาํได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเรืองของค่าเช่าททีาํหน้าร้าน ทาํให้มีผู้ค้าหน้าใหม่เกดิขนึอยู่ตลอด 

  . ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน 

  ร้านค้าส่งในห้างหรือตลาดนัด สามารถกาํหนดราคาขายให้ตาํได้ ปัจจัยนีทาํให้ลูกค้า
หันไปหาสนิค้าทดแทน หากลูกค้าไม่มีกาํลังซือ 

  . อาํนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 

  อาํนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับค่อนข้างตาํ เนืองจากผู้ขายการผลิต
มีจาํนวนมาก ทาํให้สามารถต่อรองราคาได้ และทาํให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซือสนิค้ามากขนึด้วย 

  . อาํนาจต่อรองของผู้บริโภค 

  อาํนาจต่อรองของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง เป็นผลมาจากทีมีคู่แข่งขันจาํนวนมากใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั ทาํให้ลุกค้ามีทางเลือกมากขึน การเข้าถึงข้อมูลทาํได้ง่ายขนึ อกีทงัเรืองของ
การทาํโปรโมชัน ต่างๆทาํให้สงิเหล่านีเปลียนใจลุกค้าได้ 

 4.4 การวิเคราะหส์ถานการณข์องกิจการ (SWOT Analysis) 

  . .  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  จุดแขง็ (Strengths) 

  - เป็นธุรกิจทีนาํเสนอการขายผ่านทางโซเชียลมีเดีย ลูกค้าสามารถเลือกซือสินค้าได้
ทุกททุีกเวลา 
  - มีการอพัเดตสนิค้าตลอดเวลา ทาํให้ลูกค้ามีตัวเลือกทมีากขนึ 

  - มีบริการส่งสนิค้าทางไปรษณยี์ ทาํให้ลุกค้าได้รับความสะดวกสบายในการซือสนิค้า 
  - สนิค้ามีคุณภาพดี ราคาไม่แพง 
  จุดอ่อน (Weakness) 



 - ผู้ประกอบการยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ  
 - เนืองจากเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ทาํให้เงินลงทุนไม่เพียงพอทีจะพัฒนาการ

ตลาดด้านต่างๆ  
 . .  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 โอกาส (Opportunity) 

 - ปัจจุบันคนนิยมใช้บริการสงัซือสนิค้าทางโซเชียลมีเดียจาํนวนมาก ทาํให้มีโอกาสที
ธุรกจิจะสามารถสร้างยอดขายได้มาก 

 - เทคโนโลยีในปัจจุบันทาํให้ธุรกจิได้รับความสะดวกสบายมากขึน ทงัเรืองการติดต่อ
ลูกค้าเพือซือสนิค้า การจ่ายเงิน และการขนส่งสนิค้า 

 อปุสรรค (Threat) 

 - ธุรกิจขายเสือผ้าออนไลน์มีการแข่งขันทีสูงมาก มีคู่แข่งมากมายทังคู่แข่งเดิมและ
คู่แข่งหน้าใหม่ 

 - ธุรกจิขายเสอืผ้าออนไลน์สนิค้าไม่มีการแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าทวัไป เจาะจงเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่น และวัยทาํงาน 

5.  แผนการบริหารจดัการองคก์ร 
5.1  ขอ้มูลธุรกิจ 

 ชือกจิการ   ร้านขายเสอืผ้าออนไลน์ “CHU CHU”  

 ทอียู่/ทตีังกจิการ  www.facebook.com/pg/chuchu 

 รูปแบบการดาํเนินการ จาํหน่ายเสอืผ้าสาํหรับผู้หญิงออนไลน์  
ผ่านทาง Facebook

 ส่วนของเจ้าของ  ,  บาท 

5.2 แผนผงัองคก์ร 

ภาพท ี  แผนผังองค์กร 
5.3  วิสยัทศัน ์

 นึกถงึเสอืผ้าแฟชันออนไลน์ ต้องนึกถึงร้านขายเสอืผ้าออนไลน์ “CHU CHU” 



 5.4  พนัธกิจ 

  บริการด้วยความเตม็ใจ ให้บริการสนิค้าใหม่ๆ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในธุรกจิออนไลน์ เพือให้ลูกค้ามีความมันใจในด้านคุณภาพของตัวสนิค้า 
 

6.  แผนการตลาด 

 6.1  เป้าหมายทางการตลาด 

  . .  เป้าหมายระยะสนั 

  - สร้างฐานลูกค้าให้แขง็แกร่งและขยายกลุ่มลูกค้าให้หลากหลาย และสร้างการรับรู้ ใน
แบรนด์ ผลิตภัณฑ ์กจิกรรม หรือรายละเอยีดต่าง ๆ ของสนิค้า เพือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ 

  . .  เป้าหมายระยะกลาง 
  - ขยายช่องทางการจัดจาํหน่ายทางออนไลน์ สร้างเวป็ไซต์ขายสนิค้า 
  - สร้างตัวแทนในการขายสนิค้าเพือเพิมช่องทางขายสนิค้าให้กระจายมากขนึ 

   . .  เป้าหมายระยะยาว 
  - การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แบบ % โดยลูกค้าจะชําระเงินผ่านบัตร
เครดิต หรือระบบการจ่ายเงินออนไลน์ต่าง ๆ บนหน้าเวบ็ได้เลย และสามารถทาํกาํไรได้อย่าง
ต่อเนือง 
  - ลูกค้าเกดิความจงรักภักดีต่อตราสนิค้า 
 6.2  กลยุทธท์างการตลาด 

  . .  ราคา (Price)   

   ร้านขายเสือผ้าออนไลน์ “CHU CHU” ใช้วิธีตังราคาให้ตํากว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย 
เพือให้แตกต่างจากคู่แข่งขนั และทาํให้ลูกค้าสนใจในสนิค้าของเรามากกว่าสนิค้าของคู่แข่งขนั  
  . .  ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place)   

   ปัจจุบันทางร้านขายเสอืผ้าออนไลน์ “CHU CHU” มีช่องทางการจัดจาํหน่ายผ่านทาง
ออนไลน์ Facebook Page ลูกค้าสามารถสงัซือสนิค้าจากทางร้านได้ตลอด  ชัวโมง  
  . .  สนิค้า (Product) 

  เสือผ้าแฟชัน และเสือผ้าทาํงาน ทมีีรูปแบบหลากหลาย สวยงาม สามารถสวมใส่ได้
หลากหลายโอกาส  
  . .  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

   จัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงแรกของการเปิดกิจการ ด้วยการจาํหน่ายสินค้าใน
ราคาพิเศษ เพือเป็นการกระตุ้นการซือสนิค้าของลูกค้า และเพือให้ลูกค้าได้รู้จักกบัร้านขายเสอืผ้า 
“CHU CHU” ได้เร็วทีสุด และทําการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การทําโฆษณาผ่าน 
Facebook เพือให้สามารถเข้าถงึลูกค้าเป้าหมายได้ตรงจุดและเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย 



7.  แผนการผลิตและการดําเนนิงาน 

 7.1 ขนัตอนการใชบ้ริการ 
  เจ้าของกิจการโพสต์สินค้าใหม่ลงใน Facebook Page ของร้าน “CHU CHU” โดย
ลูกค้าสามารถทวัไปสงัซือสนิค้าโดยตรงกบัทางร้าน เมือได้รับ Order จากลูกค้า จัดส่งรายละเอยีด
การสังซือ และทอียู่ทจีัดส่งสินค้าของลูกค้า พร้อมกับชาํระเงินค่าสินค้า ให้กบังานรับ Order ของ 
ร้าน “CHU CHU” งานรับ Order บันทกึรายการสงัซือสนิค้า และเริมแพค็สนิค้า 
 

8.  แผนการเงิน 

 8.1 เป้าหมายทางการเงิน 

   เป้าหมายทางการเงินของธุรกิจ คือ การทาํกาํไรสูงสุด โดยยังสามารถรักษาสภาพ
คล่องของธุรกิจ จาํหน่ายสินค้าด้วยเงินสด เพือรักษาสภาพคล่องของกิจการ และป้องกันปัญหา
การเรียกเกบ็หนี 
 8.2 การวิเคราะหด์า้นการเงิน 

  งบประมาณการลงทุนของร้าน “CHU CHU” ใช้เงินลงทุนในโครงการ ,  
บาท โดยเงนิลงทุนทงัหมดเป็นของเจ้าของ เมือกจิการดาํเนินงานผ่านไปแล้ว  ปี กจิการสามารถ
คืนทุนได้แล้ว 
 

9.  แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 

  . .  ยอดขายตาํกว่าเป้าหมาย 

  จัดรายการส่งเสริมการขาย รับส่วนลด  เมือซือสินค้าครบตามทีกาํหนด เพือเพิม
จาํนวนลูกค้าและรายได้ 

  . .  ยอดขายเพิมขนึอย่างรวดเรว็ 
  พิจารณายอดสตอ๊กสนิค้าว่าต้องเพิมสตอ๊กสนิค้าหรือไม่ ให้เพียงพอกบัความต้องการ
ซือสนิค้าของลูกค้า หรือต้องเพิมจาํนวนพนักงานเพือให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเรว็ และ
สร้างความประทบัใจให้กบัลูกค้า 
  . .  กรณเีผชิญปัญหาด้านบุคลากร 
  ประชุมผู้เกียวข้องทุกฝ่ายเพือหาสาเหตุของปัญหาทีทาํให้บุคลากรน้อยลง และนํา
ข้อมูลมาหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน เมือลูกจ้างเกิดความพึงพอใจ เขากไ็ม่คิดจะ
เปลียนงานใหม่ 

  . .  กรณขีาดสภาพคล่องทางการเงิน 

  อาจจัดหาแห่งกู้ยืมเงินระยะสันจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพือนํามาหมุนเวียนภายใน
เพือให้เกดิผลกระทบต่อกจิการน้อยทสีดุ 



  . .  กรณีมีคู่แข่งขนัเพิม  
  กิจการจะทาํการประเมินสถานการณ์การแข่งขันใหม่เพือให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อย
ของคู่แข่งขันรายนันๆ แล้วนํากลับมาวิเคราะห์ว่ากิจการจะต้องปรับตัวไปในทิศทางใดเพือให้
กจิการเกดิความได้เปรียบทางการค้ามากกว่าคู่แข่งขนั 

  9.2  แผนในอนาคต 

  ร้านขายเสือผ้าออนไลน์ “CHU CHU” ได้วางแผนธุรกิจในอนาคตหากธุรกิจดาํเนิน
ไปตามเป้าหมายทกีาํหนดไว้คือการขายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์แบบ % โดยลูกค้าจะชาํระ
เงินผ่านบัตรเครดิต หรือระบบการจ่ายเงินออนไลน์ต่าง ๆ บนหน้าเวบ็ได้เลย และสามารถทาํกาํไร
ได้อย่างต่อเนือง  
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