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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 ธุรกิจขายเสื้ อผ้าแฟช่ันเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะแน่นอนว่า

เสื้อผ้าคือหน่ึงในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน จากความเฟ่ืองฟูของยุคดิจิตอล

ส่งผลให้เทรนด์แฟช่ันต่างๆ แพร่หลายออกไปอย่างรวดเรว็ คนจึงเร่ิมสนใจติดตามแฟช่ันมากขึ้น 

การเติบโตของตลาดแฟช่ันจึงเพ่ิมตามไปด้วย นับเป็นโอกาสทองของเหล่าผู้ประกอบการขายส่ง

เสื้ อผ้า เม่ือผู้ค้าปลีกที่สนใจในตลาดแฟช่ันมักจะเร่ิมต้นด้วยการขายเสื้ อผ้า ภาพของการขายยก

กระสอบ จึงเป็นสิ่งที่เห็นจนชินตาตามแหล่งขายส่งสินค้าแฟช่ันขนาดใหญ่ เช่น แพลตตินัม 

ประตูน า้ หรือแม้แต่แหล่งอื่นๆที่รู้กนัเฉพาะในหมู่แม่ค้า 

 การขายเสื้อผ้าแฟช่ันอาจจัดเป็นธุรกิจปราบเซียนของใครหลายคน แต่เช่ือเถิดว่ามีคน

จ านวนไม่น้อยที่ประสบความส าเรจ็ในการท าธุรกิจน้ี และโดยมากผู้ที่ประสบความส าเรจ็กมั็กมีสิ่ง

ที่เหมือน ๆ กนัคือ ความใส่ใจในรายละเอยีดแม้เพียงเลก็น้อยซ่ึงผู้ที่ล้มเหลวไม่มีทางเข้าใจ 

 แผนธุรกิจร้านขายเสื้ อผ้าออนไลน์  “CHU CHU” ครอบคลุมการวิเคราะห์ภาพรวม

ธุรกิจร้านขายเสื้ อผ้าในปัจจุบัน การวางแผนกระบวนการจัดการร้านตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ 

รูปแบบสนิค้าที่มีมาตรฐาน มีการท าการตลาดโดยเน้นสื่อออนไลน์ การบริหารก าลังคนที่เหมาะสม

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ทางการเงิน รวมถึงการเกบ็ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกจิ 

 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ธุรกจิขายเสื้อผ้ามีการแข่งขันสงู ผู้ประกอบการจ าเป็นต้อง

พัฒนารูปแบบสินค้าที่หลากหลาย และมีส่งเสริมการขายด้วยการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ 

ด้านผลประกอบการเร่ิมต้นลงทุนในโครงการ 300,000 บาท โดยเป็นส่วนของเจ้าของทั้งหมด 

คาดการณ์ว่าจะมีก าไรสทุธใินปีแรก 823,760 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนที่ 1 ปี 
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2.  ความเป็นมาของธุรกิจ 

 2.1  แนวคิดในการจดัตั้งธุรกิจ 
  ปัจจุบันตลาดเสื้อผ้าส าเรจ็รูปในไทยมีมูลค่าประมาณ 3.1 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อย

ละ 1.7 ต่อปีเท่าน้ัน ซ่ึงขยายตัวน้อยกว่าอัตราการเพ่ิมข้ึนของนักช้อปที่เลือกซ้ือเสื้ อผ้าออนไลน์

มาก แสดงให้เหน็ว่ากระแสช้อปออนไลน์ไม่ได้ท าให้มูลค่าตลาดเพ่ิมขึ้น แต่เป็นการย้ายช่องทาง

การจัดจ าหน่าย จากการขายหน้าร้านทั่วไปเป็นจ าหน่ายผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ แทบ็เลต็และมือ

ถือแทน นับเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคัญของธุรกิจเสื้อผ้าส าเรจ็รูปไทย ที่มิใช่ต้องปรับตัวเพ่ือ

ความอยู่รอดเท่าน้ัน แต่หากเท่าทนักระแสการเปล่ียนแปลงย่อมได้เปรียบคู่แข่ง และสร้างรายได้

มหาศาลบนต้นทุนที่ต ่ากว่าการท าธุรกจิรูปแบบเดิม 
  สิ่งที่เกิดข้ึนจากกระแสช้อปออนไลน์ อาทิ เทรนด์แฟช่ันที่เปล่ียนเร็วข้ึน ต้นทุนการ

ประกอบธุรกจิที่ลดลง ตลาดที่มีขนาดใหญ่และหลากหลาย เวลาซ้ือขายตลอด 24 ช่ัวโมงไม่จ ากดั

สถานที่ การเข้าสู่ธุรกจิและเลิกกจิการที่ง่ายท าให้การแข่งขันสูง เป็นการทลายข้อจ ากดัการท าธุรกิจ

ในรูปแบบเดิม ซ่ึงสร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบธุรกิจ

หน้าใหม่ ต้องมีการปรับตัวและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น 1) ลดจ านวนผลิตสินค้าแต่ละแบบ/

ไซส์ลง เพ่ือลดโอกาสขาดทุนจากสินค้าตกเทรนด์ 2) ชะลอการขยายสาขาหรือลดขนาดหน้าร้าน

ลงและส่งสินค้าขายผ่านออนไลน์มากขึ้น เพ่ิมช่องทางสื่อสารกับลูกค้าออนไลน์แบบเรียลไทม์ 3) 

สร้างแบรนด์หรือบุคลิกลักษณะสินค้าโดยเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มรสนิยม เพ่ือสร้างก าไรที่สูงกว่า

สินค้าทั่วไป และ โฆษณาออนไลน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือสร้างลูกค้ารายใหม่และรักษาฐาน

ลูกค้าเดิม ด้วยคุณภาพสินค้า บริการ และการจัดส่งที่รวดเร็ว เป็นต้น การขยายตัวของนักช้อป

ออนไลน์ยังส่งผลต่อโอกาสและความเสี่ยงไปยังผู้ผลิตอันได้แก่โรงงานตัดเยบ็เสื้อผ้าเช่นกัน จาก

การสั่งสินค้าต่อแบบและไซส์ที่ลดลงและมีความถี่มากข้ึน เพราะการเปล่ียนแฟช่ันที่เรว็ข้ึน ธุรกิจ

จึงต้องมีแรงงานที่มีความช านาญสูง สามารถรับผลิตในจ านวนที่น้อยและต้นทุนที่เหมาะสม 

จ านวนผู้จ าหน่ายหน้าใหม่ที่เพ่ิมข้ึนจ านวนมาก จึงท าให้เป็นโอกาสของธุรกิจตัดเย็บสามารถ

บริหารต้นทุนในการผลิตจ านวนน้อย และมีความสามารถในการตัดเยบ็และหรือออกแบบสินค้า

ให้ธุรกจิเหล่านี้ ได้หลากหลายมากขึ้น 
  จะเหน็ได้ว่าช่องทางการตลาดเปล่ียนแปลงไป ท าให้ความได้เปรียบของผู้ประกอบการ

แบบเดิมลดลง ธุรกิจที่ปรับกลยุทธ์สอดรับกับการเปล่ียนแปลงได้ดีในกระแสออนไลน์ช้อปป้ิงมา

แรงเช่นนี้  ย่อมขยายตัวได้แบบสวนกระแสภาวะเศรษฐกจิ ครองส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึนในระยะยาว 

งานน้ีธุรกิจเลก็ๆ อาจล้มยักษ์ใหญ่กเ็ป็นได้หากรู้จักปรับตัว และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงที่ยังคง

เกดิขึ้นต่อเน่ืองไปอกีหลายปี 
   ผู้ประกอบการเองมองเหน็ถึงช่องทางการท าธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ จึงได้ศึกษาหา

ข้อมูล โดยสนิค้าส่วนใหญ่น าเข้าจากประเทศจีน ขายผ่านทาง FACEBOOK 

 



 2.2  แนวคิดในการด าเนนิการ 

 ร้านขายเสื้ อผ้าออนไลน์ “CHU CHU” มีช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์คือ 

FACEBOOK  โดยมีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือกให้ลูกค้า ในส่วนของ

การ จัดส่งสนิค้า จะมีการจัดส่งทางไปรษณีย์ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายไม่สูงและสามารถติดตามสถานะ

ใน การจัดส่งสนิค้าได้ 

 

3.  สินคา้และบริการ 
  ร้าน “CHU CHU”  เป็นขายเสื้ อผ้าแฟช่ันออนไลน์ ส าหรับผู้หญิง โดยสินค้าที่ทาง
ร้านผลิตและจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ น าเข้าจากประเทศจีน มีราคา

ย่อมเยา มแีบบให้เลือกหลากหลาย และมีสนิค้าอพัเดทอยู่ทุกวัน 
  โดยการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ซ่ึงเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายได้ เป็นจ านวนมากในเวลาอันรวดเรว็ และยังมีต้นทุนต ่ากว่า เมื่อเทยีบ

กบัการเปิดจ าหน่ายหน้าร้าน 

  

4.  วิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 
 4.1  แนวโนม้การเติบโตของตลาด 
  หากพูดถึงช่องทางการท า E-Commerce ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุดกค็งจะหนีไม่พ้น

ตลาด Social Commerce ซ่ึงเมื่อน าข้อมูลสดัส่วนของ Platform ต่างๆ ในตลาด E-Commerce มา

เปรียบเทยีบกันจะเหน็ว่า ในฝั่งของ Social Media ถือเป็นช่องทางที่มีอิทธิพลในด้านการซ้ือขาย

สงูสดุถึง 40% 

  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA 

(เอต็ด้า) ได้เร่ิมจัดเกบ็สถิติต้ังแต่ปี 2557 ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 2 ล้านล้านบาท 

เติบโต 10.4% ล่าสดุปี 2561 มูลค่าพุ่งไปที่ 3.2 ล้านล้านบาท เติบโต 14.0% 

  ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนไปตามยุคสมัย การ

พัฒนาเคร่ืองมือสื่อสาร และการเข้าถึงอนิเทอร์เนต็ด้วยราคาที่ถูกลง ส่งผลประชากรออนไลน์ไทย

เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 45 ล้านคน ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันตลาดอีคอมเมิร์ซไทยเติบโต 

ทั้งจ านวนผู้ซ้ือและผู้ขายทางออนไลน์ รวมทั้งแพลตฟอร์ม “อี–มาร์เกต็เพลส” ในไทยและ

ต่างประเทศที่แห่เข้ามาขยายธุรกจิจ านวนมาก 

  ส าหรับปี 2561 มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทย ที่ 3.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น ตลาด 

B2B มูลค่าสูงสุดที่ 1.71 ล้านล้านบาท เติบโต 13.55% จากการที่ธุรกิจเพ่ิมช่องทางออนไลน์

มากขึ้น ตลาด B2C มูลค่า 8.56 แสนล้านบาท มาจากการขยายตัวของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และ 

B2G (ธุรกิจกับภาครัฐ) มูลค่า 5.72 แสนล้านบาท เติบโต 15.5% ถือเป็นตลาดที่เติบโตสูงสุด 



เน่ืองจากภาครัฐประกาศใช้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”  ด้วยเหตุน้ีผู้ประกอบการร้าน “CHU 

CHU”  เป็นขายเสื้อผ้าแฟช่ันออนไลน์ จึงมอองเหน็โอกาสในการท าธุรกจิ และคาดว่าตลาดเสื้อผ้า

ออนไลน์จะมีการขยายตัวเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน   

 4.2 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้าน “CHU CHU”  คือ กลุ่มลูกค้าผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 

21-30 ปี ที่ต้องการเลือกซ้ือเสื้อผ้าชุดท างานและเสื้อผ้าแฟช่ัน 

 

 4.3  การวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรม 

  1. ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

  ภาวการณ์แข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ในระดับที่สูงมาก เน่ืองจากการขาย

สินค้าออนไลน์ ได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ลูกค้าไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน 

สามารถท าการซ้ือสินค้าได้จากทุกที่ ท าให้ผู้ประกอบการหลายคนใช้ช่องทางน้ีในการขายสินค้า

เช่นกนั 

  2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ 

  ผู้แข่งขันรายใหม่มีจ านวนมากเช่นกันท าเน่ืองจากการขายสินค้าออนไลน์ ใครก็

สามารถท าได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเร่ืองของค่าเช่าที่ท  าหน้าร้าน ท าให้มีผู้ค้าหน้าใหม่เกดิข้ึนอยู่ตลอด 

  3. ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน 

  ร้านค้าส่งในห้างหรือตลาดนัด สามารถก าหนดราคาขายให้ต ่าได้ ปัจจัยน้ีท าให้ลูกค้า

หันไปหาสนิค้าทดแทน หากลูกค้าไม่มีก าลังซ้ือ 

  4. อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต 

  อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับค่อนข้างต ่า เน่ืองจากผู้ขายการผลิต

มีจ านวนมาก ท าให้สามารถต่อรองราคาได้ และท าให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซ้ือสนิค้ามากขึ้นด้วย 

  5. อ านาจต่อรองของผู้บริโภค 

  อ านาจต่อรองของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง เป็นผลมาจากที่มีคู่แข่งขันจ านวนมากใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ท าให้ลุกค้ามีทางเลือกมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเร่ืองของ

การท าโปรโมช่ัน ต่างๆท าให้สิ่งเหล่าน้ีเปล่ียนใจลุกค้าได้ 

 4.4 การวิเคราะหส์ถานการณข์องกิจการ (SWOT Analysis) 

  4.4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

  จุดแขง็ (Strengths) 

  -  เป็นธุรกิจที่น าเสนอการขายผ่านทางโซเชียลมีเดีย ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้

ทุกที่ทุกเวลา 

  -  มีการอพัเดตสนิค้าตลอดเวลา ท าให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่มากข้ึน 

  -  มีบริการส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ ท าให้ลุกค้าได้รับความสะดวกสบายในการซ้ือสนิค้า 



  -  สนิค้ามีคุณภาพดี ราคาไม่แพง 

  จุดอ่อน (Weakness) 

  -  ผู้ประกอบการยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ  

  -  เน่ืองจากเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ท าให้เงินลงทุนไม่เพียงพอที่จะพัฒนาการ

ตลาดด้านต่างๆ  

  4.4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

  โอกาส (Opportunity) 

  -  ปัจจุบันคนนิยมใช้บริการสั่งซ้ือสินค้าทางโซเชียลมีเดียจ านวนมาก ท าให้มีโอกาสที่

ธุรกจิจะสามารถสร้างยอดขายได้มาก 

  -  เทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้ธุรกจิได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งเร่ืองการติดต่อ

ลูกค้าเพ่ือซ้ือสนิค้า การจ่ายเงิน และการขนส่งสนิค้า 

  อุปสรรค (Threat) 

  -  ธุรกิจขายเสื้ อผ้าออนไลน์มีการแข่งขันที่สูงมาก มีคู่แข่งมากมายทั้งคู่แข่งเดิมและ

คู่แข่งหน้าใหม่ 

  -  ธุรกิจขายเสื้ อผ้าออนไลน์สินค้าไม่มีการแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าทั่วไป เจาะจง

เฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และวัยท างาน 

 

5.  แผนการบริหารจดัการองคก์ร 

 5.1  ขอ้มูลธุรกิจ 
  ช่ือกจิการ   ร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์  “CHU CHU”  

  ที่อยู่/ที่ต้ังกจิการ  www.facebook.com/pg/chuchu 

  รูปแบบการด าเนินการ จ าหน่ายเสื้อผ้าส าหรับผู้หญิงออนไลน์  

      ผ่านทาง Facebook 

  ส่วนของเจ้าของ  300,000 บาท 

 5.2 แผนผงัองคก์ร 

 

 
ภาพที่ 1 แผนผังองค์กร 



 5.3  วิสยัทศัน ์

  นึกถึงเสื้อผ้าแฟช่ันออนไลน์ ต้องนึกถึงร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์  “CHU CHU” 

 5.4  พนัธกิจ 

  บริการด้วยความเตม็ใจ ให้บริการสนิค้าใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในธุรกจิออนไลน์ เพ่ือให้ลูกค้ามีความม่ันใจในด้านคุณภาพของตัวสนิค้า 

 

6.  แผนการตลาด 
 6.1  เป้าหมายทางการตลาด 

  6.1.1 เป้าหมายระยะสั้น 
  - สร้างฐานลูกค้าให้แขง็แกร่งและขยายกลุ่มลูกค้าให้หลากหลาย และสร้างการรับรู้ใน

แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือรายละเอยีดต่าง ๆ ของสินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าได้ 
  6.1.2 เป้าหมายระยะกลาง 
  - ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายทางออนไลน์ สร้างเวป็ไซต์ขายสนิค้า 
  - สร้างตัวแทนในการขายสนิค้าเพ่ือเพ่ิมช่องทางขายสนิค้าให้กระจายมากขึ้น 
       6.1.3 เป้าหมายระยะยาว 
  - การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แบบ 100% โดยลูกค้าจะช าระเงินผ่านบัตร

เครดิต หรือระบบการจ่ายเงินออนไลน์ต่าง ๆ บนหน้าเวบ็ได้เลย และสามารถท าก าไรได้อย่าง

ต่อเน่ือง 
  - ลูกค้าเกดิความจงรักภักดีต่อตราสนิค้า 
 6.2  กลยุทธท์างการตลาด 
  6.2.1  ราคา (Price)   

   ร้านขายเสื้ อผ้าออนไลน์  “CHU CHU” ใช้วิธีตั้งราคาให้ต ่ากว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย 

เพ่ือให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน และท าให้ลูกค้าสนใจในสนิค้าของเรามากกว่าสนิค้าของคู่แข่งขัน  

  6.2.2 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)   

   ปัจจุบันทางร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์  “CHU CHU” มีช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านทาง

ออนไลน์ Facebook Page ลูกค้าสามารถสั่งซ้ือสนิค้าจากทางร้านได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

  6.2.3 สนิค้า (Product) 

  เสื้ อผ้าแฟช่ัน และเสื้ อผ้าท างาน ที่มีรูปแบบหลากหลาย สวยงาม สามารถสวมใส่ได้

หลากหลายโอกาส  

  6.2.4  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

         จัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงแรกของการเปิดกิจการ ด้วยการจ าหน่ายสินค้าใน

ราคาพิเศษ เพ่ือเป็นการกระตุ้นการซ้ือสินค้าของลูกค้า และเพ่ือให้ลูกค้าได้รู้จักกับร้านขายเสื้อผ้า 



“CHU CHU” ได้เร็วที่สุด  และท าการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การท าโฆษณาผ่าน 

Facebook เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ตรงจุดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย 

           
7.  แผนการผลิตและการด าเนนิงาน 

 7.1 ขั้นตอนการใชบ้ริการ 

  เจ้าของกิจการโพสต์สินค้าใหม่ลงใน Facebook Page ของร้าน “CHU CHU” โดย

ลูกค้าสามารถทั่วไปสั่งซ้ือสินค้าโดยตรงกับทางร้าน เมื่อได้รับ Order จากลูกค้า จัดส่งรายละเอยีด

การสั่งซ้ือ และที่อยู่ที่จัดส่งสินค้าของลูกค้า พร้อมกับช าระเงินค่าสินค้า ให้กับงานรับ Order ของ 

ร้าน “CHU CHU” งานรับ Order บันทกึรายการสั่งซ้ือสนิค้า และเร่ิมแพค็สนิค้า 

 

8.  แผนการเงิน 

 8.1 เป้าหมายทางการเงิน 
   เป้าหมายทางการเงินของธุรกิจ คือ การท าก าไรสูงสุด โดยยังสามารถรักษาสภาพ

คล่องของธุรกิจ จ าหน่ายสินค้าด้วยเงินสด เพ่ือรักษาสภาพคล่องของกิจการ และป้องกันปัญหา

การเรียกเกบ็หน้ี 

 8.2 การวิเคราะหด์า้นการเงิน 
  งบประมาณการลงทุนของร้าน “CHU CHU” ใช้เงินลงทุนในโครงการ 782,400 บาท 

โดยเงินลงทุนทั้งหมดเป็นของเจ้าของ เมื่อกิจการด าเนินงานผ่านไปแล้ว 1 ปี กิจการสามารถคืน

ทุนได้แล้ว 

 

9.  แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 

  9.1.1 ยอดขายต ่ากว่าเป้าหมาย 

  จัดรายการส่งเสริมการขาย รับส่วนลด  เม่ือซ้ือสินค้าครบตามที่ก  าหนด เพ่ือเพ่ิม

จ านวนลูกค้าและรายได้ 

  9.1.2 ยอดขายเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ 

  พิจารณายอดสตอ๊กสนิค้าว่าต้องเพ่ิมสตอ๊กสนิค้าหรือไม่ ให้เพียงพอกบัความต้องการ

ซ้ือสนิค้าของลูกค้า หรือต้องเพ่ิมจ านวนพนักงานเพ่ือให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเรว็ และ

สร้างความประทบัใจให้กบัลูกค้า 

  9.1.3 กรณีเผชิญปัญหาด้านบุคลากร 

  ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่ท  าให้บุคลากรน้อยลง และน า

ข้อมูลมาหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เม่ือลูกจ้างเกิดความพึงพอใจ เขากไ็ม่คิดจะ

เปล่ียนงานใหม่ 



  9.1.4 กรณีขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

  อาจจัดหาแห่งกู้ยืมเงินระยะสั้นจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพ่ือน ามาหมุนเวียนภายใน

เพ่ือให้เกดิผลกระทบต่อกจิการน้อยที่สดุ 

  9.1.5 กรณีมีคู่แข่งขันเพ่ิม  

  กิจการจะท าการประเมินสถานการณ์การแข่งขันใหม่เพ่ือให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อย

ของคู่แข่งขันรายน้ันๆ แล้วน ากลับมาวิเคราะห์ว่ากิจการจะต้องปรับตัวไปในทิศทางใดเพ่ือให้

กจิการเกดิความได้เปรียบทางการค้ามากกว่าคู่แข่งขัน 

  9.2  แผนในอนาคต 

  ร้านขายเสื้ อผ้าออนไลน์ “CHU CHU” ได้วางแผนธุรกิจในอนาคตหากธุรกิจด าเนิน

ไปตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้คือการขายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์แบบ 100% โดยลูกค้าจะช าระ

เงินผ่านบัตรเครดิต หรือระบบการจ่ายเงินออนไลน์ต่าง ๆ บนหน้าเวบ็ได้เลย และสามารถท าก าไร

ได้อย่างต่อเน่ือง  

   

10. บรรณานุกรม 

กรุงเทพธุรกิจ ( 2562) เปิดโผ 'สินค้าขายดี' บนโลกออนไลน์ปี 2562, สืบค้นเม่ือวันที่ 5 

กุมภาพันธ ์2563, จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859930 

กรุงเทพธุรกจิ ( 2562) ปี 2563 ขายของออนไลน์อะไรดี?, สบืค้นเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2563, 
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Marketing Oops (2562) “อี-คอมเมิร์ซ” ไทยโตพรวด! คาดมูลค่าปี 61 ทะยาน 3.2 ล้านล้าน

บาท อานิสงส์ “อีเพย์เมนต์ – โลจิสติกส์” พัฒนา, สืบค้นเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
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