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1. บทคดัย่อ 

 การจัดทาํแผนธุรกิจฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง และกาํหนดทิศทางใน

การดาํเนินธุรกิจที่ชัดเจนมากข้ึนในการสร้างธุรกิจใหม่ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และ

ศึกษาความเ ป็นไปได้ของแผนธุ รกิ จ  “WEIWEI SHOPPING”  ซ่ึ ง เ ป็นประเภทธุ รกิ จ

แอพพลิเคช่ัน ให้บริการขายเสื้ อผ้าออนไลน์ โดยสามารถเลือกดูสินค้าสาํหรับทุกเพศทุกวัย ใน

หมวดหมู่ต่างๆ ชาํระเงินผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต ธนาคารออนไลน์ หรือชาํระเงินสดเมื่อได้รับ

สินค้า นอกจากน้ียังมีเทคโนโลยีทดลองเสื้ อผ้าผ่านระบบ AR ที่ทันสมัย แผนธุรกิจได้จัดทาํข้ึน

สําหรับการดําเนินธุรกิจใหม่ เทคนิคและวิธีการในการจัดทําแผนคือ การวิเคราะห์ปัจจัย

สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ การแข่งขัน และการสาํรวจที่ใช้แบบสอบถาม โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 200 คน โดย

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า

ร้อยละและ ค่าเฉล่ีย เป็นต้น สภาพแข่งขันของธุรกิจถือสูงมาก เน่ืองจากในปัจจุบัน คนนิยมใช้

บริการซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ันมากขึ้น แต่ธุรกิจถือว่ามีข้อได้เปรียบอยู่มาก ในเร่ืองเทคโนโลยี

การทดลองสนิค้า ซ่ึงคู่แข่งขันไม่มีบริการน้ี 
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2. บทน ำ 

 เสื้ อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่มุนษย์ต้องการในการดาํรงชีวิตเพ่ือปกปิด

ร่างกายและให้ความอบอุ่น ความเจริญของมนุษย์ทาํให้เสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกายเปล่ียนแปลงไป

ตามยุคสมัย เสื้อผ้ายังบ่งบอกถึงลักษณะของผู้สวมใส่ได้ด้วย เช่น ฐานะ, เช้ือชาติ ฯลฯ 

 การพัฒนาของแฟช่ันในแต่ละยุคสมัยแตกต่างกันมาก ขึ้ นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง 

เช่น การเมือง เศรษฐกจิ ภมิูอากาศ ฯลฯ ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 แฟช่ันโลกเปล่ียนแปลงไปอย่าง

เหน็ได้ชัดเจน โดยเฉพาะปี ค.ศ. 1920 – 1930 หรือเรียกว่ายุค แฟลปเปอร์ (Flapper) ผู้หญิง

สวมกระโปรงสั้นเป็นคร้ังแรก และหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผู้หญิงต้อง

ออกจากบ้านเพ่ือทาํงานหาเล้ียงชีพ ดังน้ันเสื้ อผ้าที่สวมใส่ย่อมเปล่ียนไปเพ่ือเอื้ อประโยชน์ในผู้

สวมใส่มากข้ึน กางเกงจึงเป็นที่นิยม ต้ังแต่ยุคแฟลปเปอร์เป็นต้นมา แฟช่ันของโลกได้ก้าวเข้าสู่

ความเป็นสากล เพราะการติดต่อสื่อสารของโลกตะวันตกและตะวันออกเป็นได้เปิดกว้างมากขึ้น มี

การไปมาหาสู่กนั แฟช่ันของโลกตะวันตกจึงเข้ามามีบทบาทกบัโลกตะวันออก เช่น คนไทยรณรงค์

ให้สวมหมวก หรือ ผู้หญิงไทยเลิกสวมโจงกะเบน เพ่ือความเป็นสากล 

 ลักษณะหรือแบบแผนของเสื้ อผ้าเคร่ืองแต่งกายของแต่ละยุคสมัย เรียกว่า สไตล์ 

(Style) แต่ละคนมีสไตล์การแต่งตัวไม่เหมือนกัน เช่น บางคนชอบแต่งตัวสไตล์ พ้ังค์ (Punk) 

หรือเด็กสาวๆชอบสไตล์เซ็กซ่ี ที่ฝร่ังเรียกว่า ราซ่ี (Racy or Provocative) ส่วนคําว่า เทรนด์ 

(Trend) คือ แฟช่ันล่าสดุที่กาํลังเป็นที่นิยม 

 ในช่วง 2-3 ปี e-commerce ได้เติบโตอย่างรวดเรว็ทั้งในไทยและในต่างประเทศ ย่ิง

ในช่วงเกิดการระบาดของโควิด 19 เช่นน้ีพบว่ายอดซ้ือของออนไลน์ได้เพ่ิมขึ้ นสูงอย่างมากใน

หลายหมวดสนิค้า เพราะความจาํเป็นที่ประชาชนทั่วไปต้องอยู่บ้านเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของ

โรค ดังน้ัน คาํถามที่น่าสนใจ คือ e-commerce ได้เข้ามามีบทบาทมากเพียงใดในการช่วยพยุงการ

บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงวิกฤตเช่นน้ี และมีโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจอย่างไร 

ทั้งน้ี e-commerce เข้ามาเกี่ยวข้องกบัธุรกจิในหลากหลายอุตสาหกรรม  

 ในการพิจารณาถึงบทบาทของ e-commerce ในช่วงวิกฤตกอ็าจต้องพิจารณาจาก

ปัจจัยสาํคัญ คือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนมาใช้การซ้ือสินค้าบริการผ่านช่องออนไลน์มากข้ึน 

ยอดสั่งซ้ือสินค้าทางออนไลน์ที่เติบโตข้ึน และสัดส่วนโครงสร้างต่อเศรษฐกิจ เน่ืองจากเหตุการณ์

การระบาดของเช้ือ COVID-19 น้ันเกิดขึ้ นอย่างรวดเร็ว จึงทาํให้การศึกษาการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมซ้ือสินค้าของผู้บริโภคมาสู่ระบบออนไลน์มากข้ึนจาํเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ฉับไวและทนั

ต่อสถานการณ์ ซ่ึง Google trend ถือเป็นเคร่ืองมือที่มีความครอบคลุมในการเกบ็ข้อมูลพอสมควร 

เน่ืองจากประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ (internet penetration rate) อยู่ในระดับสูงที่

ประมาณร้อยละ 71 ของประชากรไทยทั้งหมด หรือคิดเป็นประชากรกว่า 50 ล้านคน ดังน้ัน 

ทิศทางความนิยมใช้คาํค้นหาบน Google trend จึงสามารถนาํมาใช้เป็นดัชนีประเมินความสนใจ

และพฤติกรรมการสั่งซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ได้ดีระดับหน่ึงในช่วงการระบาดนี้  



3. สินคำ้และบริกำร 

 แอพพลิเคช่ัน “WEIWEI SHOPPING” ให้บริการขายเสื้ อผ้าออนไลน์ โดยคุณ

สามารถเลือกดูสินค้าหลายร้อยรายการสาํหรับทุกเพศทุกวัยในหมวดหมู่ต่างๆ และเป็นเจ้าของได้

ง่ายๆ เพียงแค่เพ่ิมสินค้าที่ถูกใจลงในตะกร้า แล้วชาํระเงินผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต ธนาคาร

ออนไลน์ หรือชาํระเงินสดเมื่อได้รับสินค้า และถ้าคุณต้องการซ้ือสินค้าใดในภายหลัง กส็ามารถ

เพ่ิมสินค้าไว้ในรายการโปรดส่วนตัวได้อีกด้วย  หากมีคาํถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ

ร้านค้ากส็ามารถติดต่อกบัผู้ขายโดยตรงผ่านทาง WEIWEI Chat ได้ทนัท ีเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าคุณจะ

ใช้แอปพลิเคชันได้อย่างราบร่ืน ทางทมีงานลูกค้าสัมพันธ์ของ WEIWEI พร้อมดูแลลูกค้าทุกทา่น

ทุกเวลา ให้คุณเลือกซ้ือสินค้าด้วยรอยย้ิมอยู่เสมอ นอกจากน้ียังสามารถติดตามคาํสั่งซ้ือของคุณ

ผ่านทางแอปพลิเคชันในมือถือ SMS และอีเมล เพ่ือที่จะได้ทราบว่าตอนน้ีออเดอร์ของคุณอยู่ที่

ไหนและเมื่อใดจะมาถึงประตูบ้านคุณ หมดกังวลเร่ืองการซ้ือสินค้าออนไลน์ไปได้เลย WEIWEI 

ดูแลทุกอย่างให้คุณ 

 

4. วิเครำะหอุ์ตสำหกรรมและกำรวิเครำะหต์ลำด 

 ผลการสาํรวจธุรกิจออนไลน์ในปี 2562 เสื้ อผ้าแฟช่ัน เป็นอันดับ 1 ของยอดขาย

สูงสุดประจําปี 2562 หรือคิดเป็น 24% ของประเภทสินค้าทั้งหมด เน่ืองจากเสื้ อผ้าเป็น 1 ใน

ปัจจัย 4 ที่มนุษย์ทุกคนต้องการ แน่นอนว่าทุกคนต้องสวมใส่เสื้อผ้า อีกทั้งยังมีเสื้อผ้าหลากหลาย

ประเภทหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกใส่ตามความชอบส่วนบุคคลจึงทาํให้เสื้อผ้าเป็นสนิค้าที่ขาย

ดีที่สดุในปีน้ัน 

 จากมาตรการลอ็กดาวน์ธุรกิจจาํนวนมากจาํเป็นต้องปิดให้บริการในส่วนของหน้าร้าน

จนมาถึงช่วงที่ผ่อนคลายลอ็กดาวน์ร้านเปิดให้บริการได้แล้วแต่การจราจรบนถนนกล็ดลงเน่ืองจาก

ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่บ้านและสั่งซ้ือออนไลน์กนัมากกว่าเพ่ือพยายามหยุดการแพร่กระจายของโรค 

 โดยข้อมูล Kantar บริษัทในเครือ WPP วิจัยกลุ่มสินค้าที่มียอดขายดีข้ึนในช่วงน้ีและ

จะยังคงขายดีอย่างต่อเน่ืองแม้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะดีขึ้น ดังน้ี  คอมเมิร์ซ  

ฟู้ดเดลิเวอร่ี  ประกนั  ความบันเทงิภายในบ้าน  สขุภาพ และ โลจิสติกส ์

 จากผลการสาํรวจพบว่า ในช่วงระหว่างมาตราการลอ็กดาวน์หรือช่วงเดือน เมษายน-

พฤษภาคม 2563  มีสินค้าที่ขายดีดังน้ี 1.โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสาร 2.เสื้ อผ้าและแฟช่ัน 3.

อุปกรณ์สาํนักงาน เคร่ืองเขียน 4.สขุภาพและความงาม 5.เคร่ืองใช้ไฟฟ้า      

 จะเหน็ได้ว่าเสื้อผ้าแฟช่ัน ยังคงได้รับความนิยมและเติบโอย่างต่อเน่ือง แม้จะเป็นช่วง

มาตราการล็อกดาวน์ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตเพ่ิมขึ้ นเร่ือย ๆ ทาํให้ธุรกิจขายสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์กาํลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากไม่ต้องลงทุนเยอะ ไม่จาํเป็นต้องเสยีเงินเช่า

หน้าร้าน สนิค้าบางประเภทไม่จาํเป็นต้องสตอ็กสนิค้า 

 



5. กำรจดัท ำกลยุทธ ์

5.1 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นกำรวิเครำะห ์TOWS Matrix   

ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์กลยุทธข์องธุรกจิโดยใช้ TOWs Matrix 

 

 

 

 

จุดแข็ง (Strenght) 

S1 สนิค้ามีราคาโดยเฉล่ียตํ่ากว่าคู่แข่ง 

S2 ความหลากหลายในตัวสินค้า ที่ลูกค้า

สามารถเลือกได้ตามต้องการ 

S3 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ

โซเชียลเนต็เวิร์ค และช่องทางต่างๆ  

S4 มีโปรโมช่ันส่งเสริมการขายที่ จูงใจ

ลูกค้า 

S5 ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ทั น ส มั ย ใ น ก า ร

ให้บริการ 

จุดอ่อน (Weakness) 

W1 งบ ป ร ะ ม า ณ ใน ก า ร โ ฆ ษ ณ า 

ประชาสมัพันธ ์ค่อนข้างสงู 

W2 เน่ืองจากธุรกิจเพ่ิงเร่ิมต้นผู้คนยัง

ไม่รู้จักแอพพลิเคช่ันมากพอ 

W3 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและ

พัฒนาเทคโนโลยีที่นาํมาใช้สงู 

โอกำส (Opportunity) 

O1 ลูกค้าสะดวกสบายใน

การเลือกใช้บริการ 

O2 ผู้คนใช้อินเตอร์เน็ต

และสมาร์ทโฟนมากขึ้น 

O3 เ ท ค โ น โ ล ยี ทํ า ใ ห้

เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น 

กลยุทธเ์ชิงรุก (SO) 

SO1 ความได้เปรียบทางด้านค่าสินค้า 

ความสะดวกสบาย (S2, O1) 

SO2 เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทาํให้

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น (S5, O3) 

SO3 สร้างการรับรู้ในแบรนด์โดยการ

โฆษณาผ่านโซเชียลเนต็เวิร์ค ให้มากย่ิงขึ้น 

(S3, O2) 

SO4 โปรโมช่ันส่งเสริมการขายที่ จูงใจ

ลูกค้าอยู่เสมอ (S4, O1) 

กลยุทธเ์ชิงแกไ้ข (WO) 

WO1 ศึกษาและวิเคราะห์ความคุ้มทุน

ในการโฆษณา ประชาสมัพันธใ์นแต่ละ

คร้ัง (W1, O3) 

WO2 ศึกษาความต้องการของลูกค้า

เพ่ิมเติมโดยการทาํแบบสอบถามหลัง

ใช้บริการ (W2, O2, O3) 

 

อุปสรรค (Threat) 

T1 ผู้คนจาํนวนไม่น้อยยัง

นิยมซ้ือสินค้าผ่านหน้า

ร้าน 

T2 ก า ร ขั ด ข้ อ ง ท า ง

เทคนิคของเทคโนโลยี 

T3 คู่แข่งของธุรกจิมีมาก 

กลยุทธเ์ชิงป้องกนั (ST) 

ST1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถ พร้อมรับทุกปัญหา 

(S5, T2) 

ST2 สรรหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาเพ่ือให้บริการลูกค้า  (S3, S5, T1) 

 

กลยุทธเ์ชิงรบั (WT) 

WT1 ศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งอยู่

เสมอ พร้อมปรับกลยุทธ์ให้ก้าวหน้า

กว่าคู่แข่ง (W2, T2, T3) 

WT2 สงัเกตคู่แข่ง ตรวจสอบ ควบคุม 

ดูแล คุณภาพในการให้บริการอยู่เสมอ  

(W3, T3) 

 

 

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 



6. แผนกำรบริหำรจดักำรองคก์ร 

6.1 แผนผังองค์กร  

 

 

 
 

ภาพที่ 6.1 แสดงแผนผังองค์กร 

 

6.2 วิสยัทศัน์ 

 “เป็นผู้นาํในธุรกิจบริการจาํหน่ายเสื้อผ้าออนไลน์ที่มีสไตล์และรูปแบบที่หลากหลาย”

         

6.3 พันธกจิ  

 6.3.1 เป็นแอพพลิเคช่ันที่เป็นศูนย์รวมการจาํหน่ายเสื้อผ้าออนไลน์ 

 6.3.2 สร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ใช้บริการ 

 

7. แผนกำรตลำด 

7.1 กลยุทธด้์านผลิตภัณฑ์   

 แอพพลิเคช่ัน “ WEIWEI SHOPPING” เน้นการเป็นศูนย์รวมแหล่งจาํหน่ายเสื้ อผ้า

ออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา นอกจากน้ันยังมีการนาํเทคโนโลยี 

AR มาใช้ในการลองสินค้า โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่ร้านให้ยุ่งยาก และยังมีบริการขนส่งสินค้าถึง

หน้าบ้าน สะดวกและรวดเร็ว ช่องทางการชําระเงินก็หลากหลาย สร้างความประทับใจแก่

ผู้ใช้บริการ อกีทั้งมีผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีคอยปรับปรุง พัฒนา ระบบ ให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 

 

 



 7.2 กลยุทธด้์านราคา  

 แอพพลิเคช่ัน “ WEIWEI SHOPPING” จะมีการใช้กลยุทธ์การตั้ งราคาแบบ 

Competition Pricing ตั้งราคาให้ตํ่ากว่าคู่แข่งขันเลก็น้อย โดยจุดประสงค์ของกลยุทธ ์Competition 

Pricing กค็ือการเพ่ิมจาํนวนลูกค้าด้วยการดึงลุกค้าจากคู่แข่ง 

7.3 กลยุทธด้์านช่องทางจัดจาํหน่าย  

 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง แอพพลิเคช่ัน “ WEIWEI SHOPPING” ได้ด้วยการดาวน์

โหลดแอพพลิเคช่ันไว้บนสมาร์ทโฟน ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ ANDROID รูปแบบการ

ทาํงานของแอพพลิเคช่ันสามารถใช้งานได้ง่าย มีความรวดเร็วในการประมวลผล ที่ผู้ใช้บริการ

สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา    

7.4 กลยุทธด้์านส่งเสริมการตลาด      

 มีการโฆษณาแอพพลิเคช่ัน “ WEIWEI SHOPPING” โดยทาํการติดตั้งสื่อโฆษณา

รวมถึงจัด Event ในสถานที่ ต่างๆ เช่น ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า 

สถานศึกษา เป็นต้น โฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์ นิตยสาร หนังสอืพิมพ์ อนิเตอร์เนต็ (โซเชียลมีเดีย) 

นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมการขาย โดยจัดให้มีโปรโมช่ันทุกๆ เทศกาลสาํคัญ อาทเิช่น ส่งท้ายปี

เก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลวาเลนไทน์ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง 

เป็นต้น  

 

8. แผนกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน 

8.1 ขั้นตอนกำรผลิตแอพพลิเคชัน่  

 กิจกรรม/ข้ันตอน 
ปี 2563 ปี 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1. ส ำรวจควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้ (แบบสอบถำม

ออนไลน์)  
        

2. สรุปผลและวเิครำะห์ขอ้มูล         

3. เขียนแอพพลิเคชัน่         

4. เช่ำ Server         

5. ทดสอบแอพพลิเคชัน่ (รอบท่ี 1)         

6. ปรับปรุงแอพพลิเคชัน่         

7. ทดสอบแอพพลิเคชัน่ (รอบท่ี 2)         

8. โฆษณำ / ประชำสัมพนัธ์          

9. เร่ิมให้บริกำรแอพพลิเคชัน่เตม็รูปแบบ         



8.2 ขั้นตอนการใช้บริการแอพพลิเคช่ัน         

 ข้ันตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน “ WEIWEI SHOPPING” 

 ข้ันตอนที่ 2  กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก 

 ข้ันตอนที่ 3 เลือกซ้ือสนิค้าตามหมวดหมู่ที่สนใจ 

 ข้ันตอนที่ 4 เปิดเมนู ลองสนิค้า โดยใช้เทคโนโลยี AR เพ่ือเป็นตัวช่วยในการตัดสนิใจ 

 ข้ันตอนที่ 5 เม่ือได้สนิค้าที่ต้องการ ให้กดเลือกสนิค้าใส่ตะกร้า 

 ข้ันตอนที่ 6 เลือกวิธกีารชาํระเงินและการรับสนิค้า 

 ข้ันตอนที่ 7 ติดตามสถานะการขนส่งสนิค้า 

 ข้ันตอนที่ 8 หลังจากได้สนิค้าแล้ว ระบบจะทาํการแจ้งเตือนในแอพลิเคช่ัน เพ่ือให้ 

              ลูกค้าประเมินความพึงพอใจ เป็นอนัแล้วเสรจ็ 

 

9. แผนกำรเงิน 

 บริษัทได้ประมาณการเงินลงทุนเบื้องต้นในการเปิดดาํเนินกจิการ 347,000 บาท โดย

เป็นส่วนของเจ้าของ 207,000 บาท และ เงินกู้ยืมระยะยาวจาธนาคารพาณิชย์  140,000 บาท 

 

10. แผนฉุกเฉินและแผนในอนำคต 

10.1 แผนฉุกเฉิน  

 การประกอบกิจการมักมีสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดาํเนินงานหรือการดาํเนิน

กจิการ เช่น เศรษฐกจิ การเมือง รวมไปถึงนโยบายทางเศรษฐกจิของรัฐบาล ดังน้ัน เพ่ือให้กจิการ

สามารถดาํเนินต่อไปได้ในสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป จึงมีการจัดทาํแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับ

สถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้   

 10.1.1 รายได้และจาํนวนผู้ใช้บริการลดลง 

 รายได้และจาํนวนผู้ใช้บริการลดลง เกิดขึ้ นได้จากหลายสาเหตุ สามารถแบ่งออกได้ 

ดังน้ี 

  1. การตลาดคู่แข่งน่าสนใจหรือดึงดูดมากกว่า การตลาดของกิจการควร

ปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงการศึกษาคู่แข่งและกลยุทธ์ทางการตลาด

ของคู่แข่งเสมอ และนาํผลการศึกษาและวิเคราะห์ดังกล่าวมาปรับใช้กบักจิการของตนเอง 

  2. การร้องเรียนจากลูกค้า เน่ืองมาจากความไม่พอใจในสินค้าหรือบริการ โดย

กิจการจะมีการตรวจสอบการให้บริการอยู่เสมอ ทาํให้ทุกปัญหาการร้องเรียนกิจการสามารถหา

ทางออกและเหตุผลที่ดีให้แก่ผู้ที่ร้องเรียนได้เสมอ 

 10.1.2 ปัญหาขัดข้องทางเทคนิคของเซิฟเวอร์ ระบบอินเตอร์เนต็ การขัดข้องทาง

เทคนิคอาจเกดิขึ้นได้ตลอดเวลา โดยกจิการจะมีการตรวจสอบดูแลระบบอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดการ

ผิดพลาดน้อยที่สดุ 



 

10.2 แผนในอนาคต        

 เม่ือกิจการดาํเนินการได้ดี ผลประกอบการเป็นไปตามที่คาดหมายหรือเกินกว่าการ

คาดหมาย เพ่ือให้เกดิความก้าวหน้าทางธุรกจิกิจการย่อมต้องมีแผนงานในอนาคตที่จะขยายธุรกิจ

โดยมีแนวทางการดาํเนินงาน ดังน้ี 

 10.2.1 สร้างพันธมิตรกับสินค้าแฟช่ันแบรนด์ระดับโลก โดยการนาํสินค้ามาจาํหน่าย

ผ่านทางแอพพลิเคช่ัน “WEIWEI SHOPPING” เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าให้มากขึ้ น และตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าสงูสดุ 

 10.2.2 ขยายฐายการการให้บริการแอพพลิเคช่ัน “WEIWEI SHOPPING” ไปยัง

ต่างประเทศ มีการพัฒนาแบบแยกต่างหากและแปลเป็นภาษาท้องถิ่นทั้งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย 

สงิคโปร์ ไทย เวียดนาม ไต้หวัน และฟิลิปปินส ์เป็นต้น 
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