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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 

  ปัจจุบันการแข่งขันในวงการเทคโนโลยีและแกดเจต็น้ันสงูมาก ทั้งบริษัทเลก็และใหญ่ต่างออก

สินค้าใหม่ ๆ มาสู้กัน บริษัทไหนที่ผลิตสินค้าได้ไม่โดนใจผู้บริโภคกข็ายไม่ได้ จนเกิดปัญหาการขาดทุน 

และต้องปิดตัวลงในท้ายที่สุด แต่ไม่ใช่ส าหรับ Xiaomi แบรนด์ขนาดใหญ่จากจีนที่ยุคน้ีไม่มีใครไม่รู้จักซ่ึง 

ซ่ึงเร่ิมมาจากบริษัท Start Up ในปี 2010 แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยี โดยมี

สนิค้าไอททีี่จดสทิธบัิตรมากกว่า 10,000 ช้ิน 

  Xiaomi ผลิตสินค้าทุกประเภททั้ง Personal Product จนไปถึง Home Product ตั้งแต่สมาร์ท

โฟน สมาร์ทวอทช์ สายรัดข้อมืออัจฉริยะ กล้อง แว่น VR โดรน เคร่ืองช่ังน ้าหนัก สกูต๊เตอร์ สมาร์ททีวี 

เคร่ืองดูดฝุ่ น ปล๊ักไฟ หลอดไฟ กาต้มน า้ ไดร์เป่าผม เคร่ืองฟอกอากาศ ฯลฯ ซ่ึงมีไซน์ที่สวยงามและใช้

งานได้ดีไม่แพ้สินค้าแบรนด์อื่นที่มีราคาแพงกว่า จนเปล่ียนภาพลักษณ์สินค้าจากจีนไปจนหมด ล่าสุด 

Xiaomi ก าลังจะผลิตรถยนต์ SUV ออกมา ซ่ึงก าลังเป็นที่ฮือฮาในหมู่ผู้บริโภค 

  MI STORE เปิดให้บริการขายสินค้าในเครือ XIAOMI โดยท าการเปิดสาขาในจังหวัดนนทบุรี 

ซ่ึงยังไม่มีสาขาของ MI STORE ในพ้ืนที่น้ี โดยเร่ิมเปิดให้บริการในปี 2563 โดยถือคอนเซปต์ “สินค้า

คุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้” 

  ด้านการตลาดของ Xiaomi น้ันแตกต่างจากแบรนด์อื่นที่โฟกัสไปที่พรีเซนเตอร์และโปรโมช่ัน 

แต่ Xiaomi น้ันโฟกัสที่ตัวสินค้าเป็นหลัก หลักการของ Xiaomi คือ สินค้ามีคุณภาพ สามารถใช้งานได้จริง 

มีดีไซน์ที่เบสิคแต่สวยงาม และราคาสมเหตุผล สามารถเจาะตลาดได้ทุกประเทศ โดยไม่สนใจการจ้างพรี

เซนเตอร์ ซ่ึงนับว่าเป็นจุดเด่นที่แตกต่างของแบรนด์ Xiaomi กบัแบรนด์จากจีนอื่น ๆ ในตลาด 

  ด้านการปฏบัิติการ มีการน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ควบคุมทั้งส่วนขาย สนิค้าคงคลัง และ

การสั่งซ้ือสนิค้า เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการด าเนินงานของกจิการ  

  การประเมินแผนธุรกิจและแผนฉุกเฉิน ทั้งด้านการตลาด ด้านการสั่งซ้ือและการจัดส่งสินค้า 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการเงิน เพ่ือให้กจิการด าเนินธุรกจิได้อย่างต่อเน่ือง 
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**ที่ปรึกษาหลัก 



2. ความเป็นมาของธุรกิจ 

  Xiaomi  บริษัท start up ในวันน้ัน กลายมาเป็นสมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่ ที่มีอัตราเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดดสูงถึง102.6%  (ข้อมูลปี 2017) มีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกของคร่ึงปีแรก ปี 2018 อยู่ที่ 

9.3%  ถือเป็นอันดับ 4 ของโลก เราก าลังพูดถึง  “Xiaomi  (เสยีวหม่ี)”  สมาร์ทโฟนที่น่าจับตามากที่สุด

ในเวลานี้  

  Xiaomi ก่อต้ังข้ึนเม่ือ 8 ปีที่แล้ว ในเดือนเมษายน ปี 2010 โดยมี Lei Jun (เหลย จุน) อดีตซี

อีโอของ Kingsoft (บริษัทที่พัฒนาแอพพลิเคช่ันทางด้านเอกสารออฟฟิศ Word, Excel และ PowerPoint 

)  เป็นแม่ทพัใหญ่ พร้อมด้วยกุนซือระดับหัวกะทอิกี 8 คน ซ่ึงอดีตเคยเป็นทมีงานจากองค์กรช้ันน าระดับ

โลกทั้งน้ัน อาทิเช่น  Motorola , Google , Yahoo และ Microsoft  มารวมตัวกันในม่ีน้ี ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่าย

เลย 

  Lei Jun (เหลย จุน) เคยได้รับต าแหน่ง Businessman of the Year ประจ าปี 2014 โดย

นิตยสาร FORBES ASIA นับเป็นบุคคลที่ร ่ารวยที่สุดในจีนล าดับที่ 8  มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 9.9 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ล่าสดุ ได้รับฉายาว่า สตีฟ จอ๊บ แห่งแดนมังกรด้วยรางวัล Phone of the Year 2016 

  แจ้งเกิดด้วย Software ก่อนจะมาถึง Hardware และก้าวออกสู่ตลาดโลก เร่ิมต้นจากการเป็น

ทมีที่ท  ารอมให้โทรศัพทม์ือถือแอนดรอยด์ ในนาม MIUI (อ่านว่า Me You I)  ก่อนที่จะขยับมาเป็นการ

ผลิตฮาร์ดแวร์ของตัวเอง จุดเด่นของรอม MIUI อยู่ที่ความเรียบง่ายและสวยงาม มีการเพ่ิมเติมการใช้งาน

พ้ืนฐานจากระบบแอนดรอยด์ทั่วๆไป 

  สัญลักษณ์ “MI” ในโลโก้ มีหมายความว่า   Mobile Internet   แต่อีกมุมอาจจะมองได้ว่า 

หมายถึง  Mission Impossible  กเ็ป็นได้ เพราะกว่าจะถึงวันน้ีได้ Xiaomi  กพ็บเจอกระแสความท้าทาย

มากมาย  ซ่ึงดูเหมือนจะไปต่อได้ยากในช่วงแรกๆ แต่ด้วยความอดทน และเข้าใจเข้าถึงความต้องการของ

ผู้ใช้งานทุกระดับ ท าให้ Xiaomi ฝ่าฟัน เดินทางมาถึงวันนี้ ได้ 

  ด้วยเหตุน้ีผู้ก่อตั้งจึงมีความคิดด าเนินการเปิดสาขา “MI STORE” ขึ้ นมาในจังหวัดนนทบุรี 

เพ่ือด าเนินการขายสนิของผลิตภัณฑ ์Xiaomi ทั้งหมด 

  “MI STORE” ตั้งอยู่ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

เป็นร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือสินค้า Xiaomi  ซ่ึง Xiaomi ผลิตสินค้าทุกประเภททั้ง Personal 

Product จนไปถึง Home Product ตั้งแต่สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ สายรัดข้อมืออัจฉริยะ กล้อง แว่น VR 

โดรน เคร่ืองช่ังน า้หนัก สกูต๊เตอร์ สมาร์ททวีี เคร่ืองดูดฝุ่ น ปล๊ักไฟ หลอดไฟ กาต้มน า้ ไดร์เป่าผม เคร่ือง

ฟอกอากาศ ฯลฯ มีระบบการขายและคลังสินค้าที่ทนัสมัย มีการจัดวางสินค้าอย่าเป็นระเบียบ โดยจัดแบ่ง

พ้ืนที่ออกเป็นสัดส่วน  และมีบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้

ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือสนิค้าได้ครบถ้วนและจัดส่งได้อย่างรวดเรว็ 

 

3. สินคา้และบริการ 

  “MI STORE” จัดจ าหน่าย อุปกรณ์อิเลขทรอนิกส์ประเภทต่างๆ รวมถึง อุปกรณ์อัจฉริยะใน

หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ มือถือคอมพิวเตอร์ นาฬิกาอัจฉริยะ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกสบาย ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  



  ส าหรับประเทศจีนแบรนด์ Xiaomi จะได้รับการขนานนามว่า “แบรนด์สากกะเบือยันเรือรบ” 

เพราะขายทุกอย่างจริงๆ ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ขายแค่สมาร์ทโฟนเท่าน้ัน หลังจากเข้ามาตีตลาดในประเทศ

ไทยได้ไม่นาน Xiaomi กเ็ร่ิมเป็นที่สนใจแก่หมู่มวลนักชอ็ปเป็นอย่างมาก ด้วยราคาสินค้าที่ถูกกว่าสินค้า

แบรนด์ดังหลายเท่าตัว แต่ที่เหนือไปกว่าน้ันคือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ของเสี่ยวหม่ีรองรับ IoT สามารถ

สั่งการผ่านแอปฯ บนสมาร์ทโฟนได้ ท าให้ Xiaomi ได้รับการบอกต่อปากต่อปากบนโลกออนไลน์อย่าง

ต่อเน่ืองจนเป็นที่รู้จัก 

 

 
ภาพที่ 1.1 ตราสญัลักษณ์ร้านค้า 

 

4. วิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

  แนวโน้มการใช้จ่ายไอทีทั่วโลกปี 2563 คาดว่าจะสูงถึง 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย

เพ่ิมขึ้น 3.4% จากปี 2562 ตามการคาดการณ์ล่าสดุของการ์ทเนอร์ องิค์ และคาดว่าในปี 2564 แนวโน้ม

การใช้จ่ายด้านไอททีั่วโลกจะเพ่ิมถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

  "แม้ว่าความผันผวนทางการเมืองจะส่งผลให้เศรษฐกจิทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ซ่ึงเม่ือปีที่แล้ว

ยังไม่เกิดขึ้ น และยังไม่น่าเป็นไปได้ในปีน้ีและต่อจากน้ี" จอห์น-เดวิด เลิฟล็อค รองประธานฝ่ายวิจัย 

บริษัท การ์ทเนอร์ อิงค์ กล่าวว่า "ผลจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก กลับท าให้ภาคธุรกิจหันมาเพ่ิม

การลงทุนด้านไอทีเป็นสองเท่าเน่ืองจากพวกเขาคาดว่าธุรกิจจะมีรายได้เติบโตมากขึ้น แต่รูปแบบการใช้

จ่ายจะเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง" 

  ซอฟต์แวร์จะเป็นตลาดหลักที่เติบโตรวดเร็วสุดในปีน้ีในระดับเลขสองหลักที่ 10.5% (ตาม

ตารางที่ 1) "กลุ่มตลาดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระดับองค์กรเกือบทั้งหมดจะใช้บริการในรูปแบบ Software as a 

Service (SaaS)" นายเลิฟลอ็ค กล่าวเพ่ิมเติม "แต่อย่างไรกต็าม คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้

อยู่ในรูปแบบคลาวด์กยั็งมีการเติบโตต่อเน่ือง แม้จะอยู่ในอัตราที่โตช้าลง แนวโน้มการใช้จ่ายด้าน SaaS 

จะเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันการซ้ือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์กยั็งคงมีอยู่รวมถึงขยายการใช้งานออกไปจนถึงปี 

2566" 

  ส าหรับประเทศไทย คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการไอทใีนปี 2563 จะ

สงูกว่า 752 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2.4% จากปี 2562 และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 772.6 พันล้านบาท ในปี 2564 

โดยซอฟต์แวร์องค์กรจะเป็นเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุด และบริการด้านการสื่อสารของ



โทรศัพทพ้ื์นฐานและโทรศัพทมื์อถือ ทั้งเสียงและดาต้าเป็นเทคโนโลยีที่จะมีการลงทุนมากที่สุดในประเทศ

ไทย 

  เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา แบรนด์เสี่ยวหม่ีแทบจะไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากนัก นอกจาก

แฟนคลับเสี่ยวหม่ีที่มีอยู่ในวงแคบๆ ในฐานะแบรนด์มือถือเคร่ืองห้ิวจากจีน และแบรนด์มือถือที่หาซ้ือใน

ไทยได้ในเฉพาะบางรุ่นในช่องทางออนไลน์เทา่นั้น 

  ปัจจุบัน Xiaomi ขยายตลาดไปสู่ อินเดีย อินโดนีเซีย ยุโรปตะวันตก เอเชียตะวันออก ซ่ึง

แน่นอนว่ามีประเทศไทยด้วย แต่เดิม Xiaomi ประหยัดต้นทุนหน้าร้านมาก จะไม่มีหน้าร้านแต่จะขายผ่าน

ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก แต่ตอนน้ี Xiaomi หันมาเปิด Authorized Dealer ในไทย เพ่ือให้เหมาะกับการ

ดูแลตลาดไทยอย่างใกล้ชิดเพ่ิมขึ้ น ซ่ึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค หมดกังวลเร่ืองการรับประกัน

สนิค้า 

 

5. แผนการบริหารจดัการองคก์ร 

  แผนผังองค์การของ “MI STORE” มีโครงสร้างองค์กรดังน้ี  

 

 
 

ภาพที่ 1.2 แผนผังองค์กร 

 

 5.1  วิสยัทศัน์ 

  “เป็นผู้น าในการจ าหน่ายสนิค้า XIAOM” 

 5.2  พันธกจิ 

  มีสินค้าหลากหลายและครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ในราคาที่ต ่ากว่าคู่แข่ง

ใกล้เคียง พร้อมทั้งมีบริการจัดส่งสนิค้าที่รวดเรว็ 

 5.3  เป้าหมายทางธุรกจิ 

  เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) สร้างยอดขายเพ่ิมข้ึน 20% ภายในปีแรก 

  เป้าหมายระยะกลาง (ภายใน 1-3 ปี) ขยายสาขาไปยังเมืองใหญ่ต่างๆเพ่ือให้เข้าถึงลูกค้าได้

ง่าย น าเข้าสนิค้าหลากหลายประเภทมากขึ้น  



  เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 3-5 ปี) เป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้าและบริการของผลิตภัณฑ ์

XIAOMI ครบวงจร มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นร้อยละ 30 และเพ่ิมข้ึนทุกๆปี 

 

6. แผนการตลาด 

 6.1  การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 

  จากการแบ่งส่วนตลาดโดยการใช้เกณฑต่์างๆแล้วท าให้สามารถจ าแนกกลุ่มเป้าหมายหลักคือ  

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ “MI STORE” เป็นกลุ่มลูกค้าอายุ 18-35 ปี ที่ ช่ืนชอบสินค้า 

Gadget ที่ทนัสมัย และนิยมสนิค้าของแบรนด์ XIAOMI เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  

 6.2  กลยุทธท์างการตลาด 

  6.2.1 ด้านสินค้าและบริการ (Product) สินค้าที่มีในน้ันจะมีหลากหลาย เพ่ือที่จะสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และทางร้านยังได้มองหาสินค้าใหม่ๆไปน าเสนอเพ่ือเพ่ิมตัวเลือก

ให้กบัลูกค้า อกีทั้งยังคอยติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือที่ทนัการเปล่ียนแปลง และทนัยุคสมัย 

  6.2.2 ด้านราคา (Price ) ในส่วนของกลยุทธ์ด้านราคาทางร้านจะท าการตั้งราคาให้ต ่ากว่าร้าน

คู่แข่งในบริเวณใกล้เคียงกันเพียงเล็กน้อย เพ่ือดึงให้ลูกค้ามาซ้ือสินค้าตัวอื่นๆภายในร้านด้วยเน่ืองจาก

ลูกค้าให้ความส าคัญกบัราคาสนิค้า  

  6.2.3 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) มีการจ าหน่ายผ่านหน้าร้านโดยมีพนักงานขายประจ าร้าน 

สั่งสินค้าได้ผ่านช่องทาง Socail Media เช่น Facebook หรือ LINE โดยจะมีพนักงานตอบลูกค้า และมี

บริการส่งสนิค้าภายในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

  6.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะมีการจัดโปรโมช่ันต่างๆเช่น เช่น 

   - จัดท าการส่งเริมการขายผ่อนสนิค้าผ่านบัตรเครดิต 0% 

   - ลงโฆษณาตามช่องทาง Social Media ต่างๆ 

   - ซ้ือสนิค้าตามก าหนดจะได้ของแถมจากทางร้าน 

 

7. แผนการผลิตและการด าเนนิงาน 

 7.1  สถานที่ต้ังของร้าน 

  “MI STORE” ต้ังอยู่ที่  619, 4-5 ถนน งามวงศ์วาน เขตบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี 

นนทบุรี เจ้าของกิจการเล็งเห็นโอกาสในพ้ืนที่ เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของหมู่บ้าน และชุมชนในบริเวณ

ใกล้เคียง ประกอบกับรสนิยมของลูกค้าที่มักจะเลือกเข้าร้านที่มีรูปแบบร้านทนัสมัย สวย แปลกตา มีการ

คมนาคมสะดวกสบาย โดยภายในจะแบ่งพ้ืนที่ดังน้ี 

  - พ้ืนที่จัดแสดงสนิค้าและพ้ืนที่ขาย 

  เป็นพ้ืนที่ด้านหน้าภายในตัวอาคาร มีการจัดแสดงสนิค้าให้ลูกค้าเลือกซ้ือสนิค้า ประตูทางเข้ามี

พ้ืนที่ขายและรับช าระเงินกบัลูกค้า  

  - ส านักงาน 

  เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมห้องรับรองผู้

มาติดต่อ พ้ืนที่จัดเกบ็เอกสารส าคัญต่างๆ ห้องทานอาหารและห้องจัดเตรียมอาหารขนาดเล็กส าหรับ



พนักงานขายพร้อมทั้งมีการติดเคร่ืองปรับอากาศ  และตกแต่งอย่างสวยงามอยู่ด้านในถัดจากพ้ืนที่หน้า

ร้าน 

  - โกดัง 

  เป็นโกดังที่มีพ้ืนที่โล่งขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับสนิค้าที่ต้องมีการเกบ็ไว้เป็นจ านวนมาก  

  - พ้ืนที่ลานจอดรถ 

  เป็นพ้ืนที่โล่งด้านหลังของตัวอาคาร พร้อมกันน้ันยังมีบริเวณสวนหย่อมและบ่อน า้ขนาดเลก็ 

เพ่ือสร้างบรรยากาศร้านให้สวยงาม 

 7.2  ขั้นตอนการใช้บริการ 

  เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้าน ฝ่ายขายจะท าหน้าที่สอบถามความต้องการสินค้าของลูกค้า จากน้ันจะ

น าลูกค้าไปยังผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และให้ลูกค้าได้เลือกดูสินค้าอย่างสบายใจ หากลูกค้าต้องการสอบถาม

เกี่ยวกับตัวสินค้าถึงค่อยเดินเข้าไปพูดคุย ให้ข้อมูล เม่ือลูกค้าตัดสินใจเลือกสินค้า กจ็ะน าลูกค้าไปยัง

เคาน์เตอร์ช าระเงิน ระหว่างน้ีพนักงานกจ็ะแจ้งเร่ืองการประกันของตัวสินค้า วิธีการใช้งานต่างๆ จากน้ัน

เมื่อลูกค้าออกจากร้าน พนักงานทุกคนจะกล่าวค าขอบคุณ 

 

 
 

ภาพที่ 1.3 แสดงกระบวนการให้บริการของร้าน 

 

8. แผนการเงิน 

  งบประมาณการลงทุนของ “MI STORE” ใช้เงินลงทุนในโครงการ  3,863,500บาท บาท 

โดยเงินลงทุนทั้งหมดเป็นของเจ้าของ หลังจากเปิดกิจการไปแล้ว ตามเป้าหมายในการขายในแต่ละเดือน

จะท าให้เกดิรายรับเดือนละ 1,050,000 บาท และต่อปีที่ 12,600,000 บาท 

 

9. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 

  ในการด าเนินธุรกิจน้ัน อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดข้ึน แล้วเข้ามากระทบต่อการด าเนิน

ธุรกจิไปจากที่คาดการณ์ไว้ ซ่ึงสามารถสร้างความเสยีหายต่อธุรกจิได้ ดังน้ันจึงมีความจ าเป็น 



อย่างย่ิงที่จะหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขไว้ล่วงหน้าเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือให้

กจิการยังคงด าเนินธุรกจิได้อย่างต่อเน่ือง  

  9.1.1 ยอดขายลดลง 

  ความเป็นไปได้ในการมียอดขายที่ลดลงน้ัน มาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น การตัดราคาของ

คู่แข่ง การมีสนิค้าไม่พอจ าหน่ายอาจท าให้ลูกค้าไปเลือกซ้ือร้านที่มีสนิค้าเพียงพอต่อความต้องการ  

  แนวทางในการแก้ไขปัญหามีดังน้ี 

  (1) สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เช่นการสืบราคาของร้านคู่แข่ง หรือท าการวิจัยเพ่ือหาสาเหตุ

อื่นๆที่นอกเหนือจากเร่ืองการตัดราคาของคู่แข่งทางตรง 

  (2) กรณีสินค้าไม่พอขายน้ัน ควรแก้ไขโดยการก าหนดจุดสั่งซ้ือให้มีปริมาณสูงขึ้ น เพ่ือให้มี

สนิค้าเข้ามาเรว็ขึ้น  

  9.1.2 พนักงานไม่เพียงพอ 

  พนักงานในมี 2 ส่วน คือ พนักงานหน้าร้าน มีหน้าที่ติดต่อลูกค้า จัดสินค้าเลก็ๆน้อยๆภายใน

ร้าน และพนักงานหลังร้าน มีหน้าที่ขับรถส่งสินค้า จัดสินค้าให้ลูกค้า ซ่ึงพนักงานหลังร้านจะต้องท างาน

หนัก ตากแดด ออกนอกสถานที่ ท าให้มักจะการลาออกอยู่เป็นประจ า อาจเป็นปัญหาในการด าเนินกจิการ 

เพราะต้องอาศัยพนักงานหลังร้านในการจัดส่งสนิค้าให้กบัลูกค้า 

  แนวทางในการแก้ไขปัญหามีดังน้ี 

  (1) พนักงานคลังสินค้าที่ต้องติดรถออกไปส่งสินค้านอกสถานที่น้ัน ให้จัดคิวงานในการไปส่ง

สนิค้าพร้อมรถขนส่ง เน่ืองจากจะมีเวลาพักในขณะที่รถว่ิงไป – กลับ 

  (2) ในกรณีที่พนักงานไม่เพียงพอน้ัน ให้พนักงานขับรถไปช่วยในการข้ึนสินค้าให้กับทั้งรถ

ของลูกค้าและรถขนส่งของร้าน 

  9.1.3 ขาดสภาพคล่องในการด าเนินงาน 

  ในกรณีที่กิจการไม่สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ หรือไม่สามารถเรียกเกบ็เงิน

จากลูกหน้ีการค้าได้ครบตามจ านวน และเวลาที่ก  าหนดน้ัน อาจเป็นผลให้กิจการเกิดการขาดเงินสด

หมุนเวียนในกจิการได้ 

  แนวทางในการแก้ไขปัญหามีดังน้ี 

  (1) กิจการต้องหาเงินกู้ระยะสั้น เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เพ่ือน ามาใช้หมุนเวียนใน

กจิการ 

 9.2  แผนในอนาคต 

  (1) ขยายสาขาไปยังหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัด  

  เพ่ิมสัดส่วนการจัดจ าหน่ายในต่างจังหวัดของยอดขายในบริษัททั้งหมดเน่ืองจากเลง็เหน็ว่ามี

โอกาสที่จะเติบโตอย่างมากในตลาดต่างจังหวัด 

  (2) ขายสนิค้าผ่านตู้จ าหน่ายสนิค้าอตัโนมัติ 

  หากลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและความต้องการสินค้าโดยที่ไม่ต้องการค าแนะน าจาก

พนักงานแล้ว แต่ต้องการความรวดเรว็และสะดวกในการซ้ือสินค้า ทางบริษัทเลง็เหน็ว่าการใช้ตู้จ าหน่าย



สนิค้าอตัโนมัติสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนนี้ ได้เป็นอย่างดีเน่ืองจากลูกค้าสามารถซ้ือ

สนิค้าได้รวดเรว็ไม่ต้องรอคิวและซ้ือได้ 24 ชม. แม้ว่าร้านจะปิดท าการ 
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