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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 

  ธุรกิจร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างต่างๆในปัจจุบัน มีความส าคัญกับลูกค้ามาก เน่ืองจากสินค้า

ต่างๆที่ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างจ าหน่ายอยู่น้ัน ผลิตขึ้ นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการ

ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ทุกชนิด เช่น การสร้างบ้าน, หอพัก, อาคารพาณิชย์ เป็นต้น วัสดุก่อสร้างใน

ปัจจุบันนี้มีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า 

  “HOME SERVICE” ประกอบธุรกิจจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ร้านตั้งอยู่ในเขตบางนา 

สมุทรปราการ มีรูปแบบที่ทนัสมัย มีการบริการครบวงจร รวมถึงมีสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างหลากหลาย

ชนิด ปัจจุบันร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างแบบเดิมเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง เน่ืองจากการขยาย

การลงทุนของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ ท าให้ “HOME SERVICE” มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ 

ประกอบกบัย่านบางนามีการเคล่ือนไหวการลงทุนในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง จึงเป็นท าเล

ทองในการลงทุน 

  “HOME SERVICE” มีระบบการจัดการภายใน ทั้งระบบสนิค้าคงคลัง ระบบจัดซ้ือ ระบบขาย 

ระบบบัญชี ระบบขนส่งและกระจายสินค้า ฯลฯ ที่มีมาตรฐาน ซ่ึงจะแตกต่างจากร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

ท้องถิ่นหรือรูปแบบเดิม ที่ไม่มีมาตรฐานการด าเนินกิจการใดๆ ในการจัดท าแผนธุรกิจน้ีมีการวิเคราะห์

ปัจจัยรอบด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยง ความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน  

   แผนการตลาดมีการจัดท าป้ายโฆษณาและบอกเส้นทางมายังร้าน เน่ืองจากเป็นร้านใหม่ ท าให้

ยังไม่เป็นที่ รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากนัก นอกจากน้ียังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือให้ได้รับสิทธิตาม

โปรโมช่ันแต่ละช่วงเวลา   

  แผนการผลิตและการจัดจ าหน่ายสินค้า จะเน้นการขายสินค้าที่มีประเภทเดียวกันหลายตรา

สนิค้า หลายแบบ หลายขนาด ให้ลูกค้าได้เลือกซ้ือจะเป็นปัจจัยที่ลูกค้าตัดสนิใจเลือกซ้ือสนิค้ากบัทางร้าน  

  แผนการเงินใช้งบลงทุนเร่ิมแรกในการท าธุรกิจโดยประมาณ 9,000,000 บาท มุ่งเน้นกระแส

เงินสดให้ธุรกจิสามารถด าเนินกจิการได้อย่างปลอดภัย 

  แผนฉุกเฉินเพ่ือให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได้ และได้จัดท าแผนใน

อนาคตไว้เมื่อบริษัทเกดิการขยายตัว 
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2. ความเป็นมาของธุรกิจ 

  ธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ในไทยเติบโตอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพฯและเมืองหลักที่

มีความเป็นสังคมเมืองสูง ปัจจัยหนุนจาก (1) นโยบายรัฐเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการต่างชาติซ่ึงมี

เทคโนโลยีการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาลงทุนธุรกิจค้าปลีกในไทยได้ (2) ลักษณะร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย  อาท ิผู้บริโภคสามารถซ้ือสินค้าหลาย

ประเภทในที่แห่งเดียว ต้ังแต่อาหาร ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน อีกทั้งราคาสินค้ามักต ่ากว่า

ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional trade)  และ (3) การลงทุนขยายสาขาต่อเน่ืองเพ่ือขยายฐานลูกค้า ปัจจัย

ข้างต้นส่งผลให้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีบทบาทเพ่ิมขึ้นแทนร้านค้าปลีกดั้งเดิม 

  ปัจจุบัน ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ในไทยเป็นทุนไทย มีฐานะกจิการมั่นคง มี

ศักยภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ในเกณฑ์ดี ซ่ึงเป็นผลจากความได้เปรียบด้านขนาด เงินทุน 

จ านวนสาขา และการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ผู่ก่อตั้งจึงได้เลง็เหน็โอกาสทางธุรกิจ จึงคิดร่ิ

เร่ิมในการท าธุรกิจขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างขึ้นมาภายใต้ช่ือ “HOME SERVICE” ซ่ึงมีแนวคิดใน

การขายสนิค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเคร่ืองมือช่าง อุปกรณ์ท าสวน ตลอดจน

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน จึงครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีการให้บริการขนส่ง

สนิค้าแบบครบวงจรในที่เดียว นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการน าระบบจัดเกบ็สินค้าที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เข้า

มาใช้ เพ่ือบริหารจัดการคงคลังให้มีประสทิธภิาพมากขึ้น 

  “HOME SERVICE” ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เขตบางนา สมุทรปราการ เป็นการด าเนินงานของร้าน

จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ มีการจ าหน่ายสนิค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน

การก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ที่รวบรวมสินค้าในกลุ่มสินค้าโครงสร้าง สินค้าตกแต่งบ้าน และสินค้า

เคร่ืองมือช่าง มีการจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบ มีระบบการขายและสินค้าคงคลังที่ทันสมัย โดยแบ่ง

พ้ืนที่ในบริเวณร้านออกเป็น 2 ส่วน คือพ้ืนที่จัดโชว์และพ้ืนที่โกดัง พร้อมกับมีรถบรรทุก 6 ล้อ และ

รถบรรทุกเครน ให้บริการจัดส่งสนิค้ากบัลูกค้าในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถ

เลือกซ้ือสนิค้าได้ครบถ้วนและจัดส่งอย่างรวดเรว็ 

 

3. สินคา้และบริการ 

  “HOME SERVICE” สั่งสินค้าจากโรงงานของแต่ละชนิดโดยตรงมาเพ่ือวางจ าหน่ายหน้าร้าน 

และแบ่งเป็นผลิตสินค้าเองในบางชนิด และเม่ือมีลูกค้าสั่งสินค้ากด็ าเนินการจัดส่งตามสถานที่ต่างๆ โดย

เป็นการจ าหน่ายทั้งแบบปลีกและแบบส่ง แต่ยังคงเน้นการขายปลีกเป็นหลักเน่ืองจากผลก าไรที่มากกว่า มี

ราคาขายสนิค้าดังน้ี 

 



 
ภาพท่ี 1.1 ตราสัญลกัษณ์ร้านคา้ 

 

4. วิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

  ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายของธุรกจิแขนงต่างๆ เพราะต้องเผชิญกับมรสุมโรคระบาดไวรัสโค

วิด-19 กระทบต่อเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ปีน้ีจึงเป็นปีที่แต่ละทุกธุรกิจต้องพิสูจน์ฝีมือ หาทาง

เอาตัวรอด วางแผนปรับกลยุทธ ์ปรับแผนธุรกจิ เพ่ือให้ธุรกจิสามารถด าเนินต่อไปได้ 

  ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างของไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 500,000 ล้านบาท และมี

ผู้ประกอบการกว่า 14,000 ราย ธุรกิจวัสดุก่อสร้างจึงมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ท าให้ผู้ประกอบการ

ต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการแข่งขันที่เกิดข้ึน นอกจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบรับกับความ

ต้องการของผู้บริโภคแล้ว ช่องทางการจัดจ าหน่ายถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการแย่งชิงส่วนแบ่งทาง

การตลาด ท าให้ผู้ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์ด้วยการขยายสาขาร้านค้าปลีก-ส่งวัสดุก่อสร้าง หรือเพ่ิม

ช่องทางจ าหน่ายผ่านร้านโมเดิร์นเทรดเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมบริการหลังการขายอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่ม

ผู้บริโภครายย่อย และกลุ่มผู้รับเหมาขนาดกลางและเล็กได้รวดเร็วและครอบคลุม  (positioningmag, 

2563) 

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าในปี 2564 ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีฐานลูกค้าหลากหลายและ

สามารถเติมเตม็การให้บริการได้อย่างครบวงจร จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตต่อไปได้ ซ่ึงกลุ่มร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) และกลุ่มผู้ประกอบการค้าส่งที่ได้รับอานิสงส์จากงานภาครัฐ มี

ความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่ากลุ่มอื่น แต่เน่ืองจากเป็นการฟ้ืนตัวที่มาจากฐานที่ต ่าและยังมีความ

ท้าทายจากพฤติกรรมผู้บริโภคท าให้ต้องมีการปรับตัว โดยร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ได้มีการเร่ิม

ปรับตัวขายสินค้าด้วยช่องทางออนไลน์และมีบริการเสริมมากขึ้ น เช่น การซ่อมแซม ตกแต่งและรับ

ออกแบบภายในบ้าน โดยในบางรายได้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยเช่น Augmented reality (AR) และ 

Building information technology (BIM) ที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้เหน็ภาพจ าลองสินค้า เช่น กระเบ้ืองและ

สขุภัณฑ ์อย่างไรกต็ามการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวส าหรับการเช่ือมต่อประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายจะยังคง

เป็นโจทย์ที่ท้าทายอยู่ (ศูนย์วิจัยกสกิรไทย, 2564) 

  ในส่วนของเทรนด์วัสดุก่อสร้างส าหรับอนาคตที่ร้านค้าอาจจะเร่ิมเตรียมศึกษาเพ่ือน าสินค้า

ใหม่ๆเข้ามาขายมากข้ึน คาดว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจภาวะ

โลกร้อนและภาวะมลพิษทางอากาศ นอกจากน้ีประเทศต่างๆ เช่น ยุโรปและจีน เร่ิมมีการน าวัสดุก่อสร้าง

รักษ์โลกมาใช้และมีการเตรียมกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ เพ่ือควบคุมและลดการปล่อยก๊าซ CO2 

สาเหตุมาจากอุตสาหกรรมก่อสร้างท าให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นอันดับต้นๆ ของโลก รัฐบาลของประเทศ



เหล่าน้ีจึงเข้ามาควบคุมมากข้ึน โดยสินค้าและรูปแบบการก่อสร้าง ที่คาดว่าน่าจะมีการผลิตและใช้อย่าง

แพร่หลายมากขึ้น ได้แก่หลังคาโซลาร์เซลล์, คอนกรีตคาร์บอนต ่า, การผลิตเหลก็ที่ปล่อยคาร์บอนต ่า , 

วัสดุทางเลือกทดแทนไม้ และอาจจะรวมถึง การพร้ินท์คอนกรีตสามมิติ โดยการใช้งานและความ

แพร่หลายจะขึ้ นอยู่กับการสนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานก ากับมาตรฐานวิศวกรรม ความคุ้มทุนของ

ผู้ผลิตและความต้องการของผู้บริโภค (วิจัยกรุงศรี, 2564) 

 4.1 SWOT Analysis 

  4.1.1 จุดแขง็ของธุรกจิ 

  - รูปแบบร้านที่สวยงาม ทันสมัย จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านมากข้ึน ซ่ึงกลุ่มน้ีจะมี

อ านาจในการใช้จ่ายมาก 

  - สินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน ราคาย่อมเยา ท าให้ลูกค้าเกิด

ความเช่ือมั่น 

  - จัดส่งสนิค้าตรงเวลา รวดเรว็ 

  - ท าเลที่ต้ังอยู่ใกล้แหลางชุมชน ง่ายต่อการพบเหน็ 

  4.1.2 จุดอ่อนของธุรกจิ    

  - ลักษณะของสินค้าที่ขายภายในร้าน โดยส่วนใหญ่น้ันจะมีแบรนด์เหมือนๆกัน ดังน้ันเร่ือง

คุณภาพสินค้าจึงขึ้นอยู่กับว่าเลือกของบริษัทใดเข้ามา ซ่ึงแต่ละร้านจะจ าหน่ายสินค้าใกล้เคียงกันมาก ท า

ให้เกดิการแข่งขันกนัที่ราคาและบริการ 

  - สนิค้าที่จ าหน่ายเป็นสนิค้าที่เหมือนกนักบัคู่แข่ง 

  4.1.3 โอกาสของธุรกจิ 

  - รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะเป็นกลไกลส าคัญใน

ระบบเศรษฐกจิของไทย ทั้งการให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีต่างๆ 

  - การขยายตัวของชุมชนเมืองออกมายังชานเมืองกรุงเทพและปริมณฑล ก่อให้เกิดการ

ก่อสร้างทั้งระบบคมนาคม และโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น 

  4.1.4 อุปสรรคของธุรกจิ 

  - การยึดติดแบรนด์และไม่เปิดรับตราสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพกว่า ท าให้ยากต่อการจ าหน่าย

สนิค้า 

  - การขึ้นราคาน า้มันมีผลท าให้สนิค้ามีราคาสงู เน่ืองจากต้องมีค่าขนส่งในการจัดส่งสนิค้า 

 

5. แผนการบริหารจดัการองคก์ร 

 5.1  วิสยัทศัน์ 

  เป็นผู้น าด้านการจ าหน่ายสนิค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ราคาย่อมเยาว์และมีคุณภาพดี 

 5.2  พันธกจิ 

  5.2.1 ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้สนิค้า 

  5.2.2 เพ่ิมก าไรและยอดขายให้มากขึ้น 

 



 

 5.3 แผนผังองค์กร (Organization Chart) 

 
รูปที่ 1.2 โครงสร้างภายในองค์กร 

 

6. แผนการตลาด 

 6.1  กลยุทธท์างการตลาด 

  6.1.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product strategy) มีสินค้าที่หลากหลาย คือ การมีสินค้าประเภท

เดียวกนัหลายตราสนิค้า หลายแบบ หลายขนาด ให้ลูกค้าได้เลือกซ้ือจะเป็นปัจจัยที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกซ้ือ

สนิค้ากบัทางร้าน โดยทางร้านได้มีการแบ่งสนิค้าเป็นหมวดดังน้ี  

  (1) หมวดวัสดุก่อสร้าง  

  (2) หมวดสนิค้าตกแต่ง  

  (3) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองมือ  

  (4) หมวดผลิตภัณฑเ์คร่ืองมือช่าง 

  นอกจากน้ีกจิการยังมีการให้บริการด้านการรับประกันสินค้าหลังการขาย เพ่ือให้ลูกค้ามีความ

ม่ันใจว่า จะได้รับการดูแลในด้านการบริการที่ดี ภายในระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ 

  6.1.2  กลยุทธด้์านราคา (Price strategy) มีการต้ังราคาที่มีอตัราการหมุนสูง คือสินค้าที่มีการ

จ าหน่ายทุกวันท าการ โดยจะท าการตั้งราคาให้ต ่ากว่าร้านคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียงเพียงเลก็น้อย เพ่ือดึงให้

ลูกค้ามาซ้ือสนิค้าตัวอื่นภายในร้านด้วย เน่ืองจากลูกค้าให้ความส าคัญกบัราคาสนิค้า ส่วนสนิค้าที่ร้านคู่แข่ง

ไม่มีจ าหน่ายน้ัน จะตั้งราคาตามราคาแนะน าขายจากผู้จ าหน่ายสินค้าชนิดน้ันๆ เน่ืองจากต้องสั่งสินค้าเข้า

มาเป็นจ านวนมาก  ต้องใช้เงินลงทุนและพ้ืนที่จัดเกบ็ ท าให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่น ามาจ าหน่าย 

  6.1.3  กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place strategy) การจัดจ าหน่ายของร้าน HOME 

SERVICE มีดังน้ี 

  (1) จ าหน่ายผ่านหน้าร้านโดยมีพนักงานขายประจ าร้าน 

  (2) พนักงานขายรับรายการสั่งซ้ือสนิค้าผ่านทางโทรศัพท์ 

เจา้ของกิจการ 

ฝ่ายบญัชี ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสินคา้และพสัดุ 



  (3) Line ซ่ึงเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการติดต่อลูกค้า โดยจะมีพนักงานขายคอย

รับผิดชอบในการตอบลูกค้า 

  เมื่อระบบออนไลน์หรือระบบโซเชียลมีเดียเร่ิมมีผลต่อชีวิตประจ าวันของทุกคนมากขึ้น 

บริษัทจึงมองเห็นความส าคัญ เร่ิมสร้างการรับรู้ผ่านโซเชียลมีเดียสื่อสารแนะน าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑใ์ห้เป็นที่รู้จักเพ่ือสร้างการรับรู้กบัลูกค้าในวงกว้าง เม่ือสินค้าเป็นที่รู้จักสามารถส่งผลจูงใจให้กับ

การตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น 

  ถึงแม้ว่าจะมีช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์กต็าม แต่ลูกค้ากยั็งต้องการศึกษาข้อมูล

เปรียบเทยีบคุณสมบัติของสินค้าเทียบราคา ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันของคนในบ้าน ทางบริษัทเองจึงมี

การปรับรูปแบบสินค้าผ่านออนไลน์ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจดจ าง่ายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนใน

ยุคปัจจุบัน เพ่ือรับกบัความเปล่ียนแปลงที่ก  าลังเกดิข้ึน ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาซ้ือสินค้าที่สาขา แต่

สามารถเลือกซ้ือสินค้าผ่านเวบ็ไซต์ได้ในทุกที่ทุกเวลาเพ่ือรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 ให้เข้าถึง

สนิค้าได้มากขึ้น ช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า โดยยังคงความหลากหลายและครบถ้วนของสินค้า

เอาไว้ 

  6.1.4  กลยุทธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) มีการจัดท าป้ายโฆษณา

และบอกเส้นทางมายังร้าน เน่ืองจากเป็นร้านใหม่ ท าให้ยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากนัก นอกจากน้ี

ยังมีกจิกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การสมัครสมาชิกฟรี เพ่ือได้รับสิทธิตามโปรโมช่ันแต่ละช่วงเวลา  อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดทั้งปีเพ่ือกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเพ่ิมความต้องการตกแต่ง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซ่ึงจะ

ส่งผลให้ยอดซ้ือวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านเพ่ิมขึ้ นถึงแม้วัสดุก่อสร้างบางประเภทจะมีข้อจ ากัดใน

เร่ืองของราคาต่อการสั่งซ้ือที่มีมูลค่าสงู ท าให้การตัดสนิใจซ้ือจากลูกค้าเป็นเร่ืองที่ยาก 

 

7. แผนการผลิตและการด าเนนิงาน 

 7.1  สถานที่ต้ังของร้าน 

  HOME SERVICE ต้ังอยู่ที่ กม 9 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ริมถนนใหญ่ มีที่จอดรถกว้างขวาง ลูกค้าสามารถน ารถเข้ามาจอดเพ่ือเลือกซ้ือสินค้า

ได้อย่างสบายใจ มีรูปแบบร้านที่ทนัสมัย การคมนาคมสะดวกสบาย มีการวางผังร้านให้สามารถใช้พ้ืนที่ได้

เตม็ประสทิธภิาพ โกดัง พร้อมกบัมีรถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุกเครน จ านวนอย่างละ 1 คัน ให้บริการ

จัดส่งสนิค้ากบัลูกค้าในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 7.2  ขั้นตอนการใช้บริการ 

  เม่ือลูกค้าเข้ามาภายในบริเวณร้าน กจ็ะท าการเลือกซ้ือสินค้า หลังจากที่ลูกค้าได้สินค้าตามที่

ต้องการแล้วน าไปช าระเงิน กจ็ะได้รับสินค้าทนัท ีหากเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือมีน า้หนักมาก ทางร้าน

จะออกใบรับสินค้าให้แก่ลุกค้า เพ่ือน าไปรับที่โกดังสินค้า เม่ือรับเสรจ็จัมีผู้เชค็สินค้าที่จะท าหน้าที่เกบ็ใบ

รับสนิค้าพร้อมตรวจสอบความถูกต้องในการรับสนิค้าต่อไป หากลูกค้าที่ต้องการให้ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ 

ทางร้านจะออกใบนัดส่งสนิค้า และน าส่งสนิค้าตามวันอละเวลาที่ได้นัดหมายไว้ 

 



 
 

ภาพที่ 1.3 แสดงขั้นตอนการซ้ือสนิค้า 

 

8. แผนการเงิน 

  การมีแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้เจ้าของกิจการทราบถึงความต้องการใช้เงิน ท าให้มีการวาง

แผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังบอกได้ถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และผลตอบแทนที่

ได้รับจากการลงทุน เพ่ือให้กิจการด าเนินธุรกิจได้อย่างดี HOME SERVICE เป็นธุรกิจที่มีแหล่งเงินทุน

จากบริษัทในประเทศจีน ที่ท  าการสนับสนุน โดยมีหุ้นส่วนทั้งคนไทยและคนจีนในการบริหารงานร่วมกัน 

สินค้าบางชนิดมีการน าเข้าจากประเทศจีนด้วย ซ่ึงจะมีราคาถูกกว่าและคุณภาพดีกว่า เมื่อพิจารณาความ

เป็นไปได้ของการลงทุนร้าน HOME SERVICE พบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยใช้งบประมาณ 

9,000,000 บาท และมีค่า NPV เท่ากับ 14,110,127.69  บาท ซ่ึงควรลงทุนในธุรกิจเพราะ NPV มีค่า

เป็นบวก 

 

9. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 

  ในการด าเนินธุรกจิ อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดข้ึน แล้วเข้ามากระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

ซ่ึงสามารถสร้างความเสียหายต่อธุรกิจได้ ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องหาแนวทางในการ

ป้องกนัและแก้ไขไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกดิข้ึนได้ 

  กรณีเผชิญปัญหายอดขายลดลง ในกรณีของยอดขายลดลงน้ันอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น 

การตัดราคาของคู่แข่ง การมีสินค้าไม่พอจ าหน่ายท าให้ลูกค้าไปเลือกซ้ือสินค้าร้านอื่น ซ่ึงมีแนวทางในการ

แก้ปัญหาดังกล่าวคือ หากสนิค้าไม่พอขายน้ัน แก้ไขโดยก าหนดจุดสั่งซ้ือสินค้าให้มีปริมาณสูงขึ้น เพ่ือให้มี

สนิค้าเข้ามาเรว็ขึ้น  

  กรณีเผชิญปัญหาด้านการจัดส่งสินค้า สาเหตุอาจเกิมาจากรถบรรทุกสินค้าเสีย พนักงานลา

หยุดกระทันหัน ซ่ึงจะส่งผลกกระทบต่อธุรกิจโดยตรง ทั้งส่งของล่าช้าหรือส่งไม่ทันเวลา แนวทางในการ

แก้ปัญหาคือ กรณีรถบรรทุกเสีย ให้นัดส่งสินค้ากับลูกค้าโดยแจ้งเผื่อเวลาเอาไว้ กรณีพนักงานหยุด

กระทนัหัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะใช้วิธกีารให้พนักงานคลังสนิค้าน าสนิค้าส่งแก่ลูกค้า 



  กรณีเผชิญปัญหาการขาดสภาพคล่องในการด าเนินงาน กิจการอาจต้องหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้ย 

เพ่ือน ามาใช้หมุนเวียนในกจิการ และต้องมีการเจรจาต่อรองกบัเจ้าหน้ีการค้า เพ่ือขอยืดเวลาในการจ่ายชะ

ระหน้ีออกไป 

 9.2  แผนในอนาคต 

  การขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง โดยเฉพาะธุรกิจบริการช่างอาคาร ท างานคร้ังเดียวจบ คิด

ค่าใช้จ่ายตามความยากง่ายของเน้ืองาน และตามระยะเวลาความเร่งด่วน ลูกค้าสามารถติดต่อกับทมีช่างได้

ตลอด 24 ช่ัวโมง นอกจากน้ีจะมีการขยายสาขาไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย 
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