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แผนธุรกิจ ร้ านตลาดไทแก๊ ส
อัฎฐวาที สายทอง1
---------------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
ร้ า นตลาดไทแก๊ ส เป็ นธุ ร กิ จ ประเภทซื้ อ มาขายไป ลัก ษณะเจ้า ของคนเดี ย ว
จาหน่ ายเตาแก๊สและอุ ปกรณ์ แก๊ส รวมไปถึ งเฟอร์ นิเจอร์ ในห้องครัว จดทะเบียนการค้า
แบบทะเบียนพาณิ ชย์ เปิ ดทาการมากว่า 17 ปี เป้ าหมายของการจัดทาแผนธุ รกิ จนี้ มีอยู่ 2
ประเด็น คือ เพื่อศึกษาและพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารภายใน ร้ านให้เป็ นระบบ และเพิ่ม
ยอดขายให้ได้มากกว่าที่เป็ นอยู่
ปั จจุบนั พบว่าคุณภาพของเตาแก๊สมีแนวโน้มลดลง เนื่ องจากภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น
แต่ผบู ้ ริ โภคจาเป็ นต้องใช้เตาแก๊สคุณภาพต่าเนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งๆที่ความ
ต้องการที่แท้จริ งในการบริ โภคสิ นค้าคือ คุณภาพและความปลอดภัย เป็ นผลทาให้เตาแก๊ส
คุ ณภาพต่ า มี ย อดจ าหน่ า ยสู ง ขึ้ น ผูบ้ ริ โภคเสี ย ประโยชน์ เนื่ อ งจากต้อ งซื้ อ เตาแก๊ ส ใหม่
ในช่ วงระยะเวลาที่ส้ ันกว่าแต่ก่อน ร้ านตลาดไทแก๊สมองเห็ นถึ งความสาคัญของคุ ณภาพ
และความปลอดภัยของสิ นค้ารวมไปถึงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค จึงคัดสรรจัดจาหน่าย
เตาแก๊ ส ที่ มี คุ ณ ภาพ รวมไปถึ ง การบริ ก ารที่ ดี เ ยี่ ย ม เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด ช่วยทาให้ผบู ้ ริ โภคได้บริ โภคสิ นค้าที่มีคุณภาพ และได้รับบริ การที่ดี
เยี่ยม ได้รับทราบข้อมูล วิธีการใช้งานเตาแก๊สที่ถูกต้อง เพื่อความทนทานของสิ นค้าและ
เพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคเอง รวมทั้งรับปรึ กษาแก้ไขปั ญหาที่ผบู ้ ริ โภคไม่สามารถหา
คาตอบได้จากที่อื่น ซึ่ งร้ านตลาดไทแก๊สมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะทาให้ร้านตลาดไทแก๊ส
ได้รับความเชื่อมัน่ จากผูบ้ ริ โภคในด้านสิ นค้าที่มีคุณภาพและการบริ การที่เป็ นเลิศ
ตลาดไทแก๊ ส ได้จดั ท าแผนการตลาดโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ (1) เพื่ อปรั บปรุ ง
กิจการ แก้ไขการดาเนิ นงานที่ไม่เป็ นระบบ (2) เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคตจาก 6,000,000
บาท เป็ น 8,000,000 บาท ต่อปี และ (3) เพื่อให้ร้านตลาดไทแก๊สเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น และ
ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
__________________________________________
1
นัก ศึ ก ษาปริ ญญาโทหลัก สู ตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

165
แผนการตลาด ได้มีการแบ่งส่ วนการตลาดแบบแบ่งส่ วน โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออก
ตามลักษณะการใช้งาน(B to B และ B to C) และแบ่งตามความต้องการ ในด้านคุณภาพ
และราคา กลุ่มเป้ าหมาย (1) ใช้เกณฑ์ในการแบ่ง 3 เกณฑ์ (1) เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (2) เกณฑ์
ประชากรศาสตร์ ในส่ วนของรายได้ และอาชี พ และ (3) เกณฑ์ดา้ นพฤติกรรม คือ โอกาส
ในการซื้ อและอัตราการใช้ของผูบ้ ริ โภค สามารถสรุ ปได้ว่า กลุ่มเป้ าหมายหลักของตลาด
ไทแก๊ส คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคแบบ B to B ที่เน้นด้านคุณภาพ และสามารถเข้าถึงตลาดไทได้ง่าย
ตลาดไทแก๊ ส มี ก ลุ่ ม ตลาดเป้ าหมายหลัก คื อ ผู้ป ระกอบการภายในตลาดไท
เนื่องจากตลาดไทเป็ นแหล่งรวมสิ นค้านานาชนิด จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการรายใหม่ที่ตอ้ งการ
ทาธุ รกิจเกี่ยวกับอาหาร มาหาซื้ อสิ นค้าและอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบในการค้าขาย ซึ่ งทาให้
ยอดจาหน่ายของสิ นค้าในกลุ่มนี้ มียอดขายสู งกว่าสิ นค้าอื่นๆ กลุ่มเป้ าหมายรอง คือ กลุ่มผู ้
ซื้ อเตาแก๊สใช้ในบ้านทัว่ ไป ซึ่ งร้านตลาดไทแก๊สตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี ซึ่ งเป็ น
เขตปริ มณฑล มีครัวเรื อนแบบครอบครัวขยายเป็ นส่ วนใหญ่ กลุ่มลูกค้าจึงยังคงมีความนิ ยม
ใช้เตาแก๊สในการประกอบอาหารเพื่อรับประทานกันภายในครอบครัว ถึงแม้จะมียอดขายที่
ต่ากว่ากลุ่มเป้ าหมายหลัก แต่ได้ผลกาไรที่ดีกว่า จึงจาเป็ นต้อง มุ่งเน้นในการเพิ่มยอดขาย
ของกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 2 กลุ่มนี้
กลยุทธ์ ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ ตลาดไปแก๊สมุ่งเน้นที่ คุณภาพและความหลากหลายของ
สิ นค้าเป็ นสาคัญ รวมถึงบริ การที่ดีเยี่ยม ทั้งบริ การระหว่างการขาย และหลังการขาย อย่าง
การมีบริ การจัดส่ ง และบริ การรับซ่ อมสิ นค้า กลยุทธ์ดา้ นราคา ตลาดไทแก๊ส ใช้วิธีการตั้ง
ราคาแบบบวกเพิ่มจากต้นทุน และตั้งราคาให้แตกต่างกัน แบ่งสิ นค้าออกเป็ นหลายเกรด กล
ยุทธ์ดา้ นสถานที่จดั จาหน่าย ตลาดไทแก๊สตั้งอยูใ่ นพื้นที่ตลาดไทซึ่ งเป็ นตลาดค้าปลีกค้าส่ ง
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดใ นประเทศไทย และ เป็ นเส้ น ทางผ่ า นไปยั ง ภาคเหนื อแล ะภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งเส้นทางนี้ เป็ นเส้นทาง Asian Highway จึงเป็ นโอกาสที่ร้านตลาด
ไทแก๊สจะได้ลูกค้าเพิ่มเติม ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่ งตลาดไทมีพ้ืนที่
กว้างขวาง สามารถรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ จึงทาให้มีท้ งั ลูกค้าประจาและ
ลูกค้าจรแวะเวียนเข้ามาซื้ อสิ นค้าทุกวัน
ร้ านตลาดไทแก๊สมี ท้ งั เจ้าของกิ จการและพนักงานที่ เข้มแข็งทั้งด้านความรู ้ และ
ประสบการณ์ ซึ่ งเจ้าของกิจการมีความรู ้และมีประสบการณ์ดา้ นเตาแก๊สมายาวนานกว่า 17
ปี มีบุคลากรทั้งสิ้ น 4 คน ที่มีความสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทางานได้ในทุกตาแหน่ง
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ร้ านตลาดไทแก๊ส ใช้เงิ นลงทุ นเริ่ มต้น 100,000 บาท ปั จจุ บนั ยอดขายต่อเดื อน
500,000 - 700,000 บาท และมียอดขายต่อปี ประมาณ 6,000,000 - 7,000,000 บาท โดย
ตั้งเป้ าหมายระยะสั้น คือ การเพิ่มยอดขายเป็ น 8,000,000 บาทต่อปี
คาสาคัญ
แผนธุ รกิจ, ตลาดไท, เตาแก๊ส
1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
“เตา” ถือได้วา่ เป็ นเครื่ องใช้ในครัวเรื อนชนิ ดหนึ่ งที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่าง
ยิ่ง ในการประกอบอาหารมายาวนาน แทบทุ ก บ้า นต้องเตามี ไ ว้ใ ช้ใ นการท าอาหาร ใน
ปัจจุบนั ได้มีการพัฒนา “เตา” ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยที่
เจริ ญก้าวหน้า ส่ ง ผลให้เตามี การพัฒนา ปรั บปรุ ง รู ปแบบ วิธีก ารใช้งาน รู ป ลักษณ์ ให้
สวยงาม สะดวกต่อการใช้ ให้ความปลอดภัยสู งสุ ด เพิ่มความสะดวกรวดเร็ วในการใช้งาน
และมีความเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั
“เตา” ที่ พบเห็ นอยู่ในปั จจุ บนั มี อยู่ด้วยกัน 3 ประเภท แบ่งตามการใช้เชื้ อเพลิ ง
หรื อที่มาของแหล่งพลังงาน โดยสามารถแบ่งเตาออกได้ดงั นี้ คือ เตาถ่าน เตาแก๊ส และเตา
ไฟฟ้ า ซึ่ งเตาที่มีการใช้งานมากที่สุดทั้งในภาคครัวเรื อนและภาคอุตสาหกรรม คือ เตาแก๊ส
เนื่องจากจุดเด่นหลายประการของเตาแก๊ส ในด้านเชื้อเพลิงที่สะดวกกว่า อีกทั้งมีขอ้ จากัดที่
น้อยกว่า จึงทาให้ “เตาแก๊ส” เป็ นเตาชนิดที่มีผบู้ ริ โภคใช้งานมากที่สุด
นอกจากเตาแก๊สจะเป็ นชนิดเตาที่มีการใช้งานอย่างแพร่ หลายที่สุดแล้ว เตาแก๊สยัง
ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆตามลักษณะของการใช้งาน คือ เตาแก๊สที่ใช้ในครัวเรื อน
หรื อ เตาแก๊สแรงดันต่า และเตาแก๊สที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการค้าขาย หรื อ เตาแก๊ส
แรงดันสู ง เตาแก๊สในปั จจุบนั ยังถู กพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดยมุ่งเน้นความสาคัญไปที่ การ
ประหยัดพลังงาน ซึ่ งสอดคล้องกับกระแสนิ ยมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
โดยการพัฒนาเริ่ มจากการพัฒนาหัวเตาของเตาแก๊สที่ใช้ในครัวเรื อน หรื อ เตาแก๊สแรงดัน
ต่ า ซึ่ งได้พฒั นาออกแบบให้ประหยัดพลังงานในช่ วงปี พ.ศ.2549 ภายใต้โครงการ “การ
สนับสนุ นพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย” หรื อ ITAP (Industrial Technology
Assistance Program) ส่ งผลให้เตาแก๊สที่ใช้ในครัวเรื อนปั จจุบนั มีความหลากหลายและมี
ผลดีต่อทั้งผูบ้ ริ โภคและต่อประเทศ ในแง่ของการประหยัดพลังงาน
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ร้านตลาดไทแก๊ส ตั้งอยูท่ ี่ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เป็ นร้านจาหน่ายเตาแก๊สร้าน
แรกของตลาดไทที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 17 ปี จาหน่ายสิ นค้าประเภทเตาแก๊สเป็ น
หลัก ทั้ง เตาชนิ ด ที่ ใ ช้ ใ นครั ว เรื อ นและชนิ ด ที่ ใ ช้ใ นอุ ต สาหกรรม และสิ น ค้า ประเภท
เฟอร์ นิเ จอร์ ที่ ใ ช้ใ นครั ว เรื อน ปั จจุ บ นั ร้ า นตลาดไทแก๊ ส มี สิ น ค้า มากกว่า 300 รายการ
รวมถึ งมีบริ การทั้งการจัดส่ งและซ่ อมแซมด้วย อี กทั้งยังคัดสรรแต่เตาแก๊สที่ มีคุณภาพดี
ประหยัดพลังงาน โดยเน้นที่ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหลังการได้รับบริ การ เพราะเราเชื่อ
ว่า ด้วยคุณภาพของสิ นค้าและบริ การที่ดีทาให้ร้านตลาดไทแก๊สยังคงอยูม่ าได้จนทุกวันนี้
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อปรับปรุ งกิจการ แก้ไขการดาเนิ นงานที่ไม่เป็ นระบบ และเพื่อเพิ่มยอดการ
ขาย
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ทาให้ทราบถึ ง จุ ดบกพร่ องของกิ จการ เพื่ อท าการแก้ไ ข
ปรั บ ปรุ ง ระบบการด าเนิ น การ การตลาดและการบริ ห าร เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขายให้ ไ ด้ต าม
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน
การวิเคราะห์แผนการจัดการ
และกาลังคน

เพื่อปรับปรุ งกิจการ แก้ไขการ
ดาเนินงานที่ไม่เป็ นระบบ และ
เพื่อเพิ่มยอดการขายของร้าน
ตลาดไทแก๊ส

การวิเคราะห์แผนการเงิน
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนการตลาด
แผนการดาเนินงาน แผนการจักการคนและแผนการเงินของร้านตลาดไทแก๊ส
2.ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการทาการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือน
กันยายน พ.ศ.2556
1.6 นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิจ (Business Plan) ในการศึกษานี้ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ด้านการดาเนิ นงาน
การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน และสรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุ งระบบการดาเนินงานของกิจการได้หรื อไม่
2. ตลาดไท (Taladthai) ในการศึกษานี้ หมายถึง ตลาดกลางสิ นค้าการเกษตร
แห่ งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จงั หวัดปทุมธานี เป็ นศูนย์กลางสิ นค้าเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร
3. เตาแก๊ส ในการศึกษานี้ หมายถึง เตาหุ งต้มที่ใช้แก๊สเป็ นเชื้อเพลิง
4. ตลาดไทแก๊ส ในการศึกษานี้ หมายถึง ร้านจาหน่ายเตาแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส
รวมถึ ง เฟอร์ นิ เ จอร์ ใ นห้ อ งครั ว ตั้ง อยู่ที่ อ าคารเบ็ ด เตล็ ด งอยู่ที่ ต ลาดไท
จังหวัดปทุมธานี มีประสบการณ์ดา้ นเตาแก๊สมากว่า 17 ปี
5. การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ในการศึ ก ษานี้ หมายถึ ง การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกิจการ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของร้านตลาดไทแก๊ส
6. การวิเคราะห์ด้านการตลาด ในการศึกษานี้ หมายถึ ง การกาหนดกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย การวางตาแหน่งทางการตลาด การกาหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดของร้านตลาดไทแก๊ส
7. การวิเคราะห์ดา้ นแผนการดาเนินการ ในการศึกษานี้ หมายถึง ขั้นตอนในการ
บริ หารและการดาเนินงานของกิจการของร้านตลาดไทแก๊ส
8. การวิ เ คราะห์ ด้า นการจัด การและก าลัง คน ในการศึ ก ษานี้ หมายถึ ง การ
กาหนดโครงสร้างบุคลากรของกิจการของร้านตลาดไทแก๊ส
9. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ในการศึกษานี้ หมายถึง รายได้ ยอดขาย กาไรสุ ทธิ
ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนของร้านตลาดไท
แก๊ส
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2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
2.1 จุดแข็ง (Strengths)
1. ทาเลที่ต้ งั ร้านสามารถมองเห็นได้ชดั เจน ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านได้ง่าย มีสิ่ง
อานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า เช่น ที่จอดรถหน้าร้าน น้ าดื่ม ฯลฯ
2. จาหน่ายสิ นค้าที่ขายมีความหลากหลายและเน้นในเรื่ องคุณภาพ
3. พนักงานมีความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับเตาแก๊สเป็ นอย่างดี สามารถตอบ
คาถาม ให้คาแนะนาลูกค้า รวมถึง ความชานาญด้านการซ่ อมเตาแก๊ส ติดตั้ง
วางระบบแก๊ส
4. เป็ นที่รู้จกั ในตลาดไทเป็ นอย่างดีและมีชื่อเสี ยงและประสบการณ์ยาวนานกว่า
17 ปี
5. มีบริ การที่เป็ นเลิศ
2.2 จุดอ่ อน (Weaknesses)
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. ยังไม่เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง
2. ขาดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการบริ หารคลังสิ นค้า
3. การจัดการภายในไม่ค่อยเป็ นระบบ
4. มีปัญหาด้านการเงินในการหมุนของธุ รกิจ
5. มีอานาจการต่อรองกับผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้าต่า
6. ต้นทุนในการลงทุนสู ง
7. ฐานลูกค้าไม่มนั่ คง ลูกค้าซื้ อซ้ ามีนอ้ ยกว่าลูกค้าใหม่
2.3 โอกาส (Opportunities)
1. เนื่ องจากสภาวะเศ รษฐกิ จ ตกต่ า เกิ ด การปลดพนั ก งาน ท าให้ เ กิ ด
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ ซึ่ งผูป้ ระกอบการที่ ประกอบธุ รกิ จอาหารเพิ่มขึ้นถึ ง
7.2% ในปี 2546 ส่ งผลให้ร้านตลาดไทแก๊สมียอดขายสิ นค้าเพิ่มขึ้นในกลุ่ม
สิ น ค้า B กลุ่ ม เตาแก๊ ส แรงดัน สู ง เตาปิ้ งย่ า ง และเตาแก๊ ส ที่ ใ ช้ใ นงาน
อุตสาหกรรมและการค้าขาย
2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสิ นค้าโดยใช้ Social Network ทาการเปิ ด Website และ
Facebook ของร้านตลาดไทแก๊ส เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิ นค้าได้มากขึ้น
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3. เนื่ องจากการะแสนิ ย มทางด้า นสิ น ค้า ประหยัด พลัง งานมี แ นวโน้ม ที่ ดี ข้ ึ น
ส่ งผลให้ผบู้ ริ โภคหันมาสนใจสิ นค้าประหยัดพลังงานมากขึ้น อีกทั้งกระทรวง
พลัง งานสนับ สนุ น สิ นค้า เตาแก๊ ส ให้มี ฉ ลากประหยัดพลัง งาน กระตุ ้นให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจในการเปลี่ ยนมาใช้เตาแก๊สที่ ได้ฉลากเบอร์ 5 ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับเตาแก๊สในร้ านตลาดไทแก๊สที่จดั จาหน่ ายสิ นค้าประหยัด
พลังงานอยูก่ ่อนแล้ว จึงเป็ นโอกาสที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กบั ร้าน
2.4 อุปสรรค (Threats)
1. เกิ ดสิ นค้าทดแทนอย่างเช่ น เตาไฟฟ้ า กระทะไฟฟ้ า ไมโครเวฟ ซึ่ งมาตอบ
สอนองความต้องการของลูกค้าที่อยูใ่ นเมืองหรื ออาคารสู ง จึงทาให้เตาแก๊สถูก
ลดลงจากความต้องการของลูกค้า
2. ผูบ้ ริ โภคต้องการสิ นค้าราคาต่า เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ทาให้ผบู ้ ริ โภคลดการ
จับจ่ายใช้สอยส่ งผลให้ยอดขายต่า
3. คู่แข่งขันขยายกิจการโดยมีการขยายพื้นที่จาหน่ายและสิ นค้ามากขึ้นเพิ่มความ
หลากหลายเพราะคู่แข่งมี เงิ นทุนที่สูงกว่าจึงทาให้ลูกค้ามีตวั เลื อกมากขึ้นจึ ง
หันไปใช้บริ การของคู่แข่งขัน
3. การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
3.1 การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (T: Target Market)
จากการแบ่ ง ส่ ว นตลาดโดยการใช้ เ กณฑ์ ต่ า งๆแล้ ว ท าให้ ส ามารถจ าแนก
กลุ่มเป้ าหมายหลักได้แก่กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานในครัวเรื อน หรื อผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย และกลุ่ม
พ่อค้าแม่คา้ ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจอาหาร ซึ่ งทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะต้องเป็ นลูกค้าที่เน้นเรื่ องของ
คุณภาพด้วย โดยพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดหรื อ 4P’s ให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เป็ นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การลูกค้าของร้านตลาดไทแก๊ส
และเป็ นข้อได้เปรี ยบของร้ านเนื่ องจากคู่แข่งขันมองข้ามเรื่ องของคุ ณภาพสิ นค้า เพราะ
มุ่งเน้นแต่เรื่ องราคาเพียงอย่างเดียว
3.2 การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาด (P: Positioning)
การก าหนดต าแหน่ ง ทางการตลาดของร้ า นตลาดไทแก๊ ส ได้ ใ ช้ ปั จ จัย ต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
1. ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์
ตลาดไทแก๊สมี จุดยืนอย่างมุ่งมัน่ ในเรื่ องของคุ ณภาพของสิ นค้าที่ สามารถสร้ าง
ความประทับ ใจให้ก ับ ลู ก ค้า ทั้ง ในเรื่ องของคุ ณภาพการใช้งาน รู ปลักษณ์ ความคงทน
รวมถึงการรับประกันคุณภาพสิ นค้าโดยตลาดไทแก๊สเอง และนอกจากตลาดไทแก๊สจะเน้น
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เรื่ องของคุณภาพของสิ นค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งแล้ว ตลาดไทแก๊สยังให้ความสาคัญ
กับ ความหลากหลายของสิ น ค้า ด้ว ย ทั้ง เรื่ อ งของตราสิ น ค้า รู ป แบบ และคุ ณ ภาพที่ มี
หลากหลาย เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงสุ ด จึงเลือกสิ นค้าที่มีความ
แตกต่างทั้งในเรื่ องของคุณภาพ รู ปลักษณ์และความเหมาะสมในการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้ามี
ทางเลือกในการบริ โภคให้ได้มากที่สุด
2. ความแตกต่างด้านบริ การ
การให้ความสาคัญต่อการบริ การที่แตกต่าง นัน่ คือ ความใส่ ใจในทุกรายละเอียดที่
ร้านตลาดไทแก๊สสามารถบริ การลูกค้าได้ ซึ่ งความแตกต่างของการบริ การไม่ได้อยูแ่ ค่ใน
รอยยิม้ ที่แจ่มใส คาทักทายที่สุภาพ แต่รวมไปถึงความรู ้ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ใน
ด้านเตาแก๊ สที่ พนัก งานในร้ า นตลาดไทแก๊ สทุ ก คนพึงมี ไว้ในการบริ การลู ก ค้า ตอบข้อ
ซักถาม และให้คาแนะนาที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ช่ วยให้ลูกค้าเกิ ดความเข้าใจในผลิ ตภัณฑ์ได้
ง่ายขึ้น เกิ ดเป็ น CRM CEM และ CE หมายถึ ง การสร้ างความพึงพอใจ นาไปสู่ ความ
ประทับใจ จนกลายเป็ นความผูกพัน Customer Engagement ซึ่ งจะช่วยให้การบริ การที่มี
ความแตกต่างนั้นเกิดเป็ นผลดีในระยะยาว
3. ความแตกต่างด้านบุคคล
ในด้านบุคลากรของตลาดไทแก๊ส เป็ นองค์กรขนาดเล็ก และเป็ นกิจการครอบครัว
ที่มีประสบการณ์ทางด้านเตาแก๊สมากว่า17 ปี จะให้บริ การลูกค้าด้วยตัวเจ้าของกิจการเอง
ซึ่ งความรู ้ความเข้าใจด้านเตาแก๊สของเจ้าของกิจการได้ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เตาแก๊ ส และเทคนิ ค การขายให้ก ับ บุ ค คลในครอบครั วโดยตรง แตกต่ า งกับ คู่ แ ข่ ง ที่ ใ ช้
พนักงานเป็ นแรงงานต่างด้าวซึ่ งยากต่อการสื่ อสาร และเกิดทัศนคติทางลบกับลูกค้าบางราย
ทาให้ร้านตลาดไทแก๊สมีความแตกต่างด้านบุคลากร
4. ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์
ในด้า นของภาพลัก ษณ์ ร้ า นตลาดไทแก๊ ส เป็ นร้ า นเตาแก๊ ส ที่ เปิ ดให้บ ริ ก ารมา
ยาวนานกว่า 17 ปี แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อร้ าน มีต่อเจ้าของร้าน ส่ งผล
ให้เกิ ดภาพลักษณ์ที่ดีของร้ านด้วย ซึ่ งภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ งสาคัญของความน่าเชื่ อถือ ซึ่ งจาก
ประสบการณ์ อนั ยาวนานท าให้ร้า นตลาดไทแก๊ สมี ค วามน่ า เชื่ อถื อซึ่ งเป็ นภาพลัก ษณ์ ที่
สาคัญของกิ จการร้ านเตาแก๊ส เพราะหากขาดความน่ าเชื่ อถื อแล้วผูบ้ ริ โภคจะขาดความ
เชื่ อมัน่ ในตัวสิ นค้า ด้วย ซึ่ งด้านภาพลักษณ์ ของคู่ แข่ง เป็ นเรื่ องของสิ นค้าราคาถู ก (Low
Cost) มากกว่า ทาให้ตลาดไทแก๊สมี ความแตกต่างกับคู่แข่ งในด้านภาพลักษณ์ ที่มีความ
น่าเชื่อถือมากกว่า
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สิ นค้ามีคุณภาพ

โชคค้าเจริ ญ
การบริ การที่มีคุณภาพ

การบริ การที่ไม่มีคุณภาพ
ได้ดี

ไทรุ่ ง
คลังแก๊ส

สิ นค้าไม่มีคุณภาพ

ตลาดไทแก๊ส อยูใ่ นตาแหน่งที่ลูกค้าให้การยอมรับในเรื่ องคุณภาพของสิ นค้ าและ
การให้ บริ การที่ประทับใจจนเกิดการซื้ อซ้ า และเนื่ องจากเป็ นร้านแรกของตลาดไทที่เปิ ด
ทาการมาได้ 17 ปี ทาให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ในการให้บริ การและยังคงมาตรฐานไว้จนถึ ง
ปั จจุบนั เพราะมีมาตรฐานในการจาหน่ ายสิ นค้าที่มีคุณภาพและการให้บริ การที่ครบถ้วน
ทั้งบริ การขณะขาย บริ การส่ งและบริ การหลังการขาย ซึ่ งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นที่ขาด
การให้ความสาคัญในเรื่ องของมารยาทในการขาย และการให้บริ การส่ งและบริ การหลัง
การขาย
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ร้ านตลาดไทแก๊ส จาหน่ ายสิ นค้าประเภทเตาแก๊ส อุ ปกรณ์ แก๊ส เป็ นหลัก ซึ่ ง
มุ่งเน้นไปที่สินค้าที่มีคุณภาพ และบริ การที่ประทับใจ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้ สิ น ค้า ในร้ า นตลาดไทแก๊ ส มี ค วามแตกต่ า งจากคู่ แข่ ง ขันในเรื่ อ งของ
คุณภาพและความหลากหลาย โดยร้านตลาดไทแก๊สได้แบ่งกลุ่มสิ นค้าออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม A กลุ่มเตาแก๊สแรงดันต่า หรื อเตาแก๊สที่ใช้ในบ้าน มีท้ งั หมด 3 แบบ คือ แบบ
หัวธรรมดา แบบหัวอินฟราเรด และแบบหัวเทอร์โบ
กลุ่ม B กลุ่มเตาแก๊สแรงดันสู ง เตาปิ้ งย่าง และเตาแก๊สที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
และการค้าขาย
กลุ่ม C กลุ่มอะไหล่และอุปกรณ์แก๊ส
กลุ่ม D กลุ่มสิ นค้าอื่นๆ เช่น ตูก้ บั ข้าว อ่างล้างจาน ตูก้ ๋ วยเตี๋ยว ฯลฯ
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ด้ านราคา (Price Strategy)
ตลาดไทแก๊ส ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคา โดยใช้วิธีการตั้งราคาหลายแบบผสมผสานกัน
ทั้งนี้ เนื่ องจากลูกค้าที่เข้ามาในบริ เวณตลาดไท มีเป้ าหมายทั้งสิ นค้าคุ ณภาพและสิ นค้าถูก
ทางร้ านจะดูตามสถานการณ์ เพราะส่ วนใหญ่ลูกค้าจะต่อรองราคามาก ดังนั้นจึงต้องตั้ง
ราคาไว้สาหรบการต่อรองราคา
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
ตลาดไทแก๊ส มีช่องทางจัดจาหน่ายช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าที่สาคัญ คือ หน้า
ร้าน ตั้งอยู่ที่ตลาดไท อาคารเบ็ดเตล็ด โดยปกติแล้ว ช่ องทางการจัดจาหน่ ายหน้าร้ าน ถื อ
เป็ นช่ องทางหลักในการเข้าถึ งผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นช่ องทางที่ ลูกค้าสามารถเข้าถึ งสิ นค้าได้
โดยตรง และทารายได้ให้กบั ร้านได้มากที่สุด
ปั จจุบนั นอกจากจาหน่ายสิ นค้าหน้าร้านแล้ว ยังเพิ่มช่ องทางการเข้าถึ งสิ นค้าด้วย
Social Media อย่าง Website ตลาดไทแก๊ส, Facebook ตลาดไทแก๊ส และ สามารถค้นหา
ตลาดไทแก๊สได้ที่ Website หรื อ สื่ อสิ่ งพิมพ์ของ Yellow Pages ซึ่ งลูกค้าสามารถเข้ามาชม
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สิ นค้าและสอบถามรายละเอียดได้ รวมถึ งในอนาคตจะเพิ่มบริ การสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์
และบริ การจัดส่ งทัว่ ประเทศ
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
ร้ า นตลาดไทแก๊ ส ได้จ ัด ท ากลยุ ท ธ์ ใ นการส่ ง เสริ ม การตลาด ในหั ว ข้อ ต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
1. การโฆษณา (Advertising)
2. การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
3. การขายโดยใช้พนักงาน หรื อ ทีมงานขาย (Personal Selling)
4. ประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
1. การโฆษณา (Advertising)
- นามบัตร / ใบรับประกันสิ นค้า
หลังจาการขายเสร็ จสิ้ นลง ตลาดไทแก๊สจะให้นามบัตรร้านไว้กบั ลูกค้า พร้ อมทั้ง
ติดใบรับประกันสิ นค้าของร้านไว้ที่ตวั สิ นค้าด้วย ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่อเวลาที่ลูกค้าเกิดปั ญหา
ลู ก ค้า จะได้นึก ถึ ง ตลาดไทแก๊ ส ก่ อนเป็ นอัน ดับ แรก อี ก ทั้ง ทางร้ า นสามารถรู ้ ไ ด้ด้วยว่า
สิ นค้าชิ้นนั้นเป็ นของร้านจริ งและจาหน่ายให้กบั ลูกค้าไปเมื่อไหร่ หากยังอยูใ่ นประกันของ
ร้าน ก็จะบริ การซ่ อมฟรี ทั้งอะไหล่และค่าแรง ในกรณี ที่สินค้านั้นเกิดปั ญหาจากตัวสิ นค้า
เองเท่านั้น หรื อหากหมดระยะเวลารับประกันแล้วก็สามารถซ่ อมแซมได้ ทางร้ านไม่คิด
ค่าแรงเนื่องจากเป็ นลูกค้าที่ร้าน แต่ลูกค้าจะต้องเสี ยค่าอะไหล่ที่ชารุ ดเอง
- Website
ร้านตลาดไทแก๊สเพิ่งเริ่ มเปิ ดช่องทางการสื่ อสารใหม่ทาง Website ดังนั้น Website
จึงยังไม่สมบูรณ์ เท่าที่ควร ทางร้ านจาเป็ นที่จะต้องเร่ งมือในการทา Website ให้สมบูรณ์
แบบ เพื่อสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆให้กบั ลูกค้า โดยจะทา
การแจ้ง ข่าวสารเกี่ ยวกับการเปิ ด Website ใน Facebook ซึ่ งได้เปิ ดให้บริ ก ารก่ อนหน้า นี้
และต้องทาการโฆษณาร้านใน Website ให้กลุ่มลูกค้า หรื อผูบ้ ริ โภครู ้ จกั ในวงกว้าง อีกทั้ง
ในอนาคต ลู กค้าจะสามารถสั่งซื้ อสิ นค้าได้ทางออนไลน์ ทางร้ านจะจัดส่ งสิ นค้าให้ถึงที่
หมายด้วยความปลอดภัย ทัว่ ประเทศ
- Facebook
ร้ านตลาดไทแก๊ส เปิ ดช่ องทางการสื่ อสารใน Facebook มาเป็ นเวลาเกื อบ 1 ปี
แล้วแต่ยงั มีขอ้ บกพร่ องในด้านบุคลากรที่จะทาการ Update อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ตลาดไท
แก๊สจาเป็ นต้องมอบหมายหน้าที่ในการดูแลงานด้าน Social Media ให้เป็ นเสมือนหนึ่งงาน
หลักของร้าน ในการ Update ข้อมูลข่าวสาร ตอบคาถามของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ตอ้ ง
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พยายาม Update ข่าวสารทุกวัน เพื่อไม่ให้หน้าตลาดไทแก๊สหายไปจากความสนใจ จะต้อง
มีการชวนทากิจกรรม และภาพสิ นค้าใหม่ๆ เพื่อให้เป็ นที่สนใจอยูเ่ สมอ
- Yellow Pages
ตลาดไทแก๊ ส เปิ ดช่ องทางการสื่ อสารทางออนไลน์ ด้วย Yellow Pages เป็ น
ช่ องทางแรกมาได้ประมาณ 1 ปี แล้ว จึงทาให้ร้านตลาดไทเป็ นลูกค้าของ Yellow Pages
สามารถลงชื่ อร้ า น เบอร์ โทรศัพ ท์และที่ อยู่ร้า นทั้ง ใน Website และในสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ข อง
Yellow Pages อย่างสมุดหน้าเหลือง แต่ยงั มีผเู ้ ข้ามาชมหรื อให้ความสนใจเท่าที่ควร
สรุ ปได้ว่า ช่ องทางการสื่ อสารทั้ง 3 ยังขาดการโฆษณาที่ดี ตลาดไทแก๊สควรเร่ ง
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการโฆษณาสิ นค้า และ การโน้มน้าวใจลูกค้าผ่านสื่ อทาง Social
Media ซึ่ งเป็ นช่องทางที่ลงทุนน้อย ขอให้แค่มีความตั้งใจและมีความสม่าเสมอก็จะช่วยใน
การเพิ่มยอดขายได้ไม่ยาก
- สื่ อโฆษณาสิ นค้า
เนื่ องจากตลาดไทแก๊ส มี พนัก งานที่ มีศกั ยภาพในการทาสื่ อโฆษณาสิ นค้าที่ อยู่
ภายในร้านตลาดไทแก๊สได้เอง จึงวางแผนว่าจะทาการผลิ ตสื่ อโฆษณาสิ นค้า Upload ลง
Youtube ทั้งนี้เพื่อเป็ นการโน้มน้าวใจลูกค้าให้เกิดความสนใจในตัวสิ นค้า และนอกจากนั้น
ยัง เป็ นการโฆษณาร้ า นได้อีก ทางหนึ่ งด้วย ซึ่ ง Youtube เป็ นช่ องทางการสื่ อสารหนึ่ ง ที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด
- ปรับปรุ งจุดบริ การจาหน่ายสิ นค้า
ช่องทางการสื่ อสารเพื่อการส่ งเสริ มการขายในโลกออนไลน์เป็ นหนึ่ งในช่องทางที่
สาคัญ แต่อีกช่ องทางหนึ่ งที่ใช้งานอยูท่ ุกวัน นัน่ คือ จุดบริ การจาหน่ ายสิ นค้า ไม่วา่ จะเป็ น
หน้าร้านหรื อในร้าน จะต้องมีการปรับปรุ งเพื่อดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าต้องการเข้ามาใช้
บริ การ และนอกจากจะดึงดูดแล้ว ต้องมีความสะอาดและสะดวกด้วย เดิมร้านตลาดไทแก๊ส
จัดสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่และทาความสะอาดร้านดีอยูแ่ ล้ว สิ่ งที่จะเพิ่มเติมคือ ตราสิ นค้าของ
สิ น ค้า ที่ ร้ า นตลาดไทแก๊ ส จ าหน่ า ยอยู่ โดยจะเพิ่ ม ตราสิ น ค้า ภาพสั ญ ลัก ษณ์ ป ระหยัด
พลังงานจากกระทรวงพลังงาน ภาพใบรับประกันสิ นค้าของร้ านตลาดไทแก๊ส เพื่อสร้ าง
ความน่าเชื่อถือและสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทางด้านหน้าร้านจะมีธงญี่ปุ่น
ในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ และในอนาคตจะมีจุดบริ การลูกค้า จุดทดสอบสิ นค้า
และจุดบริ การน้ าดื่ ม ซึ่ งในจุดบริ การลูกค้าจะมีท้ งั ที่นงั่ รอรับสิ นค้า หรื อรอซ่ อม ซึ่ งจะติด
อยู่กบั จุดลองสิ นค้าและจุดซ่ อมสิ นค้า ทั้งหมดนี้ เพื่อความสะดวก เพิ่มความน่ าสนใจของ
ร้านที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งน่าเข้ามาใช้บริ การ
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2. การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion)
- Season Promotion / Holiday Promotion / Special Day Promotion
ในทุ กช่ วงเทศกาลและวันสาคัญของไทย ตลาดไทแก๊สได้ทาการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกค้าได้ส่วนลดพิเศษเนื่ องในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ ตาม
ตารางข้างต้น นอกจากจะเป็ นการโน้มน้าวใจกระตุน้ ให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าแล้ว ยังช่วย
สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั ร้ านอีกด้วย โดยจะจัดการประชาสัมพันธ์ลดราคาพิเศษ
สาหรั บสิ นค้าที่ มีการบริ โภคมากในช่ วงเทศกาลนั้นๆ หรื อแม้แต่การที่ ให้ลูกค้ามี
ส่ วนร่ วมในการทาบุญ จากการซื้ อสิ นค้าในร้านด้วย นับว่าเป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ผคู ้ า้
และลูกค้ามีกิจกรรมร่ วมกัน ก่อให้เกิดความรู ้สึกเป็ นพวกเดียวกันและผูกพันกัน
- บัตรสมาชิก
ในอนาคต ตลาดไทแก๊สจะทาบัตรสมาชิ กให้กบั ลู กค้า เพื่อให้สมาชิ กรั บ
สิ ทธิพิเศษต่างๆ เช่น ส่ วนลดพิเศษ ของที่ระลึก ฟรี ค่าแรงเมื่อนาสิ นค้ามาซ่ อม ฯลฯ
ทั้งนี้ นอกจากจะทาให้ลูกค้าเกิ ดความรู ้ สึกเป็ นคนพิเศษแล้ว จะช่ วยให้ทางร้ านได้
ข้อมูลลูกค้า ทั้งรายละเอียดการซื้ อ ลักษณะนิ สัยในการซื้ อ ลักษณะการใช้งาน และ
รายละเอียดส่ วนตัวของลูกค้า เพื่อต่อยอดในการส่ งเสริ มการขายต่อไปในอนาคต
- วันครบรอบ
ในปี 2558 จะเป็ นปี พิเศษเนื่ องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ตลาดไทแก๊ส ซึ่ ง
เป็ นปี เดียวกับที่ประเทศไทยเปิ ดรับประชาคมอาเซี ยน AEC พอดี ดังนั้นในปี 2558
ร้านตลาดไทแก๊สจะจัดกิจกรรมและส่ วนลดพิเศษไว้สมนาคุณลูกค้า ซึ่ งจะเป็ นหนึ่ ง
ในโอกาสดีที่จะช่วยในการส่ งเสริ มการขายและส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีของตลาด
ไทแก๊สกับลูกค้า
3. การขายโดยใช้ พนักงาน หรือ ทีมงานขาย (Personal Selling)
ตลาดไทแก๊สให้ความสาคัญกับเรื่ องการให้บริ การที่เป็ นเลิศ ในการจาหน่าย
เตาแก๊ส พนักงานขายเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะพนักงานขายไม่ใช่ แค่บุคคลที่บอกราคา
หรื อคุ ณสมบัติเท่านั้น แต่พนักงานขายยังเป็ นภาพลักษณ์ ที่ดีของร้ าน เป็ นผูบ้ ่งบอก
ได้ถึงประสบการณ์ การจาหน่ ายที่ยาวนานมาถึง 17 ปี และลูกค้าต้องการคาแนะนา
จากผูข้ ายมากกว่าแค่ยนื ดูสินค้าแล้วตัดสิ นใจเอง ซึ่ งพนักงานร้านตลาดไทแก๊สควรมี
คุณสมบัติดงั นี้
- มีมารยาทในการต้อนรับและการให้บริ การ
- มีการแต่งกายที่เป็ นมาตรฐาน เรี ยบร้อย
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- ความรู ้ความเข้าใจในตัวสิ นค้าเป็ นอย่างดี
- มี ป ระสบการณ์ ด้านเตาแก๊ ส ทั้ง การใช้ง าน การบ ารุ ง รั ก ษา และการ
ซ่อมแซม
และเพื่อตอบรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ตลาดไทแก๊สจะ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่พนักงาน เพื่อที่จะสามารถรองรับการให้บริ การได้
อย่า งทัว่ ถึ ง อี ก ทั้ง จะเป็ นการได้เปรี ย บเชิ ง แข่ ง ขันกับ คู่ แข่ ง เพราะมี หลายครั้ งที่
ชาวต่างชาติมาซื้ อสิ นค้าแล้วแจ้งให้กบั ทางร้านทราบว่าลูกค้ามาใช้บริ การร้านตลาด
ไทแก๊สเพราะสื่ อสารกับร้ านอื่นไม่เข้าใจ ดังนั้นตลาดไทแก๊สจะให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของพนักงานให้มากขึ้น เพื่อความได้เปรี ยบ เพื่อความ
เป็ นสากล
4. ประชาสั มพันธ์ (Public Relations)
หน้า ที่ ห ลัก ของงานประชาสั ม พัน ธ์ คื อ การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่
องค์กรและช่วยให้องค์กรเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง ตลาดไทแก๊สจึงต้องการใช้กล
ยุท ธ์ น้ ี เ พื่ อให้ บุ ค คลทัว่ ไปได้รู้จ ัก ตลาดไทแก๊ ส ให้ม ากขึ้ น และต้อ งรู ้ จ ัก ในด้า น
ผูช้ านาญการด้า นเตาแก๊ ส มากว่า 17 ปี เพื่ อสร้ า งความน่ า เชื่ อถื อให้ ก ับ ผูบ้ ริ โภค
ดังนั้น ตลาดไทแก๊สจึงวางแผนผลิตสื่ อวีดิทศั น์แนะนาร้ านตลาดไทแก๊ส ความยาว
ไม่เกิน 3 นาที แล้ว Upload ลง Youtube ซึ่ งเป็ นช่องทางในการ Present ตัวตนของ
ตลาดไทแก๊ ส ที่ เ สี ย ค่ า ใช้จ่ า ยน้ อ ยที่ สุ ด อี ก ทั้ง ยัง จะมี ก ารผลิ ต สื่ อ วี ดิ ท ัศ น์ ส าธิ ต
วิธีการใช้งานเตาแก๊สในรู ปแบบต่างๆ Upload ลง Youtube เพื่อสร้างความต่อเนื่ อง
ให้กบั วีดิทศั น์และยัง Upload ลง Website และ Facebook ของร้านตลาดไทแก๊สด้วย
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ใช้งบประมาณสาหรับการส่ งเสริ มการตลาดในปี
ที่ 1 เท่ากับ 12,840 บาท
4. การวิเคราะห์ แผนการดาเนินการ
ร้านตลาดไทแก๊ส มีการบริ การ 3 แบบ ได้แก่ บริ การขายสิ นค้า บริ การซ่ อมสิ นค้า
และบริ การส่ งสิ นค้า โดยมีกระบวนการดังนี้
กระบวนการขาย
กระบวนการขายจะเริ่ มขึ้นเมื่อลูกค้าเดิ นเข้ามาในร้ าน หรื อยืนมองสิ นค้าอยู่หน้า
ร้าน จากนั้นพนักงานจะเดินไปให้การต้อนรับด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส จากนั้นจะสอบถาม
ความต้อ งการของลู ก ค้า เมื่ อ ทราบความต้องการแล้วจึ งท าการแนะนาสิ นค้า ที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับลู กค้า และเป็ นสิ่ ง ที่ ลูก ค้า ต้องการ ท าการเสนอราคาให้ลูกค้าเปรี ย บเที ย บ
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สิ นค้าในร้าน ช่วยลูกค้าในการตัดสิ นใจ เมื่อลูกค้าตัดสิ นใจได้แล้ว นาสิ นค้ามาทดสอบ รับ
เงินจากลูกค้า และส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า
กระบวนการรับซ่ อมสิ นค้ า
กระบวนการในการรับซ่ อมสิ นค้า เริ่ มจากลูกค้านาสิ นค้าที่ตอ้ งการซ่ อมเข้ามาใน
ร้ าน พนักงานเข้าไปต้อนรับ และรับสิ นค้าจากลู กค้า จากนั้นสอบถามถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้ น
วิเคราะห์ ปัญหาแล้วจึ งประเมินราคาในเบื้ องต้น นัดวันรั บสิ นค้า พร้ อมออกบิ ลค่ามัดจา
ให้กบั ลูกค้า โดยปกติแล้วจะให้ลูกค้ามัดจาค่าซ่ อมสิ นค้างวดแรกอยู่ที่50%ของราคาซ่ อม
จากนั้นดาเนิ นการซ่ อมเตาแก๊ส แล้วจึ งโทรแจ้งลู กค้า ตรวจสอบสิ นค้าอี ก ครั้ ง ทดสอบ
สิ นค้าให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความมัน่ ใจในการซ่ อมแซมสิ นค้า รั บเงิ นค่าซ่ อมที่เหลื อ
แล้วส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า
กระบวนการส่ งสิ นค้ า
กระบวนการส่ งสิ นค้าเริ่ มจาก เมื่อลู กค้าตัดสิ นใจเลื อกสิ นค้าแล้วไม่สามารถนา
สิ นค้ากลับไปเองได้ ทางร้านจะสอบถามเส้นทางการไปถึงเป้ าหมาย ประเมินว่าจะต้องเก็บ
ค่าขนส่ งหรื อไม่ หากอยูใ่ นระยะ 30 กิโลเมตร ทางร้านจะจัดส่ งให้โดยไม่คิดค่าบริ การ หาก
ระยะทางเกิ นกว่านั้น ค่าขนส่ งจะอยูท่ ี่ประมาณ 200 บาท โดยให้ลูกค้าชาระค่าสิ นค้าและ
ค่าบริ การส่ งให้เป็ นที่เรี ยบร้อย จากนั้นดาเนินการส่ งสิ นค้า ติดตั้งสิ นค้าในกรณี ที่ตอ้ งติดตั้ง
จากนั้นกล่าวขอบคุณและเดินทางกลับร้าน
5. การวิเคราะห์ แผนการการจัดการและกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ

ร้านตลาดไทแก๊ส มีพนักงานรวมแล้ว 4 คน คือ ผูจ้ ดั การ และพนักงาน 3 คน ซึ่ งแต่ละ
คนมีหน้าที่หลักที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมแล้วต้องสามารถทาหน้าที่แทนกันได้ทุก
คน เนื่ องจากจานวนคนที่น้อย พนักงานทุกคนจึงต้องมีความสามารถพื้นฐานที่คล้ายคลึ ง
กัน
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โดยทัว่ ไปแล้วสามารถแบ่งงานออกเป็ น 3 หน้าที่หลักพื้นฐาน ดังนี้ งานขาย งาน
ซ่อม งานส่ งของ ซึ่ งพนักงานทุกคนมีความสามารถในการทาทั้ง 3 หน้าที่น้ ี และสามารถทา
แทนกันได้ทุกคน แต่มีบางหน้าที่ที่สาคัญจาเป็ นต้องมีคนรับผิดชอบ เพื่อลดความผิดพลาด
ในงานนั้นๆ เช่ น เอกสารด้านการเงิ นและการบัญชี งานด้าน Website และSocial Media
งานจัดการและบริ หารคลังสิ นค้า เป็ นต้น
6. การวิเคราะห์ แผนการเงิน
ปั จจุบนั ร้านตลาดไทแก๊ส มียอดขายต่อปี ประมาณ 6,000,000 - 7,000,000 บาท
จากสมมุติฐานทางการเงิน มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ 6,840,000 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 9,257,800
บาท ปี ที่ 3 เท่ า กับ 11,187,600 บาท ปี ที่ 4 เท่ า กับ 13,117,400 บาท และปี ที่ 5 เท่ า กับ
17,515,200 บาท มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 เท่ากับ 1,024,492 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 1,626,277 บาท
ปี ที่ 3 เท่า กับ 1,980,307 บาท ปี ที่ 4 เท่า กับ 2,246,428 บาท และปี ที่ 5 เท่ ากับ 3,095,988
บาท มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 3,374,642บาท และมีอตั รา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 220.24%
7. สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ ดา้ นกาลังคน และการวิเคราะห์ ด้านการเงิ น ได้ขอ้ สรุ ปว่า ร้ าน
ตลาดไทแก๊สมีความเป็ นไปได้ในการปรับปรุ งระบบกิจการและการเพิ่มยอดขายให้ได้ตาม
เป้ าหมาย
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