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แผนธุรกิจ รานจําหนายวัสดุกอสราง
ศิริพร ปญญานุวัฒน1
------------------------------------------------------บทสรุปผูบริหาร
ปจจุบั นสิ่งก อสรางตางๆที่ เกิดขึ้ นดวยฝมือมนุษยเราทุ กวันนี้ถูกสรางขึ้ นมาเพื่ อ
ต อ บ ส น อ งค ว าม ต อ งก าร ข อ งม นุ ษ ย เป น จํ าน ว น ม าก พ ร อ ม อํ าน ว ย ค ว าม
สะดวกสบาย เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งนับไดวาเปนความจําเปนพื้นฐานที่มนุษยเราจะขาด
ไม ไดนั่ นคื อ ที่ อยู อาศั ย สิ่ งก อสรางตางๆไดถูก ออกแบบในลั ก ษณะรูป ราง ขนาด และ
รูป แบบที่ แ ตกต า งกั น ออกไป ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ความต องการของผู อ ยู อาศั ย และราคาที่
เหมาะสม
ดวยเหตุนี้จึงมีธุรกิจรานจําหนายวัสดุกอสรางเกิดขึ้นมากมายในปจจุบัน ธุรกิจราน
จําหนายวัสดุกอสรางนั้นมีความสําคัญกับลูกคามาก เนื่องจากสินคาตางๆที่รานจําหนาย
วัส ดุ ก อสรางจําหน ายอยู นั้ น ผลิ ตขึ้ น มาเพื่ อ ตอบสนองความต องการของลู ก ค าในการ
กอสรางสิ่งปลูกสรางไดทุกชนิด ซึ่งรานจําหนายวัสดุกอสรางแบงไดเปน 2ประเภทคือ 1.
รานอุปกรณกอสราง(ฮารทแวร) และ 2. รานวัสดุกอสราง ในปจจุบันธุรกิจรานจําหนาย
วัสดุกอสรางนั้นมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว แตดวยการดําเนินธุรกิจมีความยุงยาก ตอง
ใชพื้นที่มาก ตองลงทุนมาก ใชพนักงานอยางนอย 3-5คน ตองมีรถสงสินคาไวบริการ ราน
ที่ใหญอาจมีพนักงานมากถึง 30 คน ซึ่งพนักงานจะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน
กอสรางบาง ตามที่กลาวมานั้น ทําใหไมคอยมีผูประกอบการสนใจดําเนินธุรกิจประเภทนี้
มากนัก
ในการเริ่มตนธุรกิจนั้น สมั ยกอนเปนธุรกิจที่คุ ณปูเป นคนเริ่ม ในอีก ที่หนึ่ง แล ว
นายพรชัย ปญญานุวัฒนจึงแยกตัวออกมาเปนราน “หยงพงษหลงวัสดุ” ซึ่งราน “หยงพงษ
หล งวัส ดุ ” เริ่ม จากการเป น ธุ รกิ จเล็ ก ๆ ขนาด 1 ไร ที่ มี จําหน า ยเพี ย งไม แปรรูป ประตู หนาตาง เพี ยงเท านั้น ซึ่ งในขณะนั้น มี พ นัก งานเพี ยง 4 คน แตในป จจุบั นนี้ มีก ารขยาย
ธุรกิจใหมีความครบวงจรมากขึ้น ขยายพื้นที่จาก 1 ไร เปน 4 ไร และมีพนักงานถึง 14 คน

__________________________________________
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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โดยราน “หยงพงษหลงวัสดุ” เนนการที่มีสินคาครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ราคาถูก
เปนหลัก ราน “หยงพงษหลงวัสดุ” เปนรานที่แตกตางจากคูแขง เนื่องจากราน “หยงพงษ
หลงวัสดุ” เปนรานที่มีจําหนายทั้งอุปกรณกอสราง(ฮารดแวร) วัสดุกอสราง และไมแปรรูป
ซึ่งทางคูแขงทางตรงนั้นจะมีแคอุปกรณกอสราง(ฮารดแวร) และวัสดุกอสรางเทานั้น ทาง
รานฯ มีแนวคิดมุงมั่นในการจําหนายสินคาราคาถูก ครบวงจร เพื่อใหลูกคาที่มาใชบริการ
ไดรับความสะดวกสบาย มาที่เดียวไดของทุกอยางที่ตองการ มีราคาที่ถูก และมีคุณภาพดวย
ในสวนของแผนการเงิน กิจการคาดวาจะใชเงินในระยะลงทุนเริ่มแรกในการทํา
ธุรกิจประมาณ 6,000,000 บาท และจากการประมาณการในกรณีปกติพบวา โครงการนี้จะ
มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เทากับ 3 ป 4 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present
Value: NPV) เทากับ 2,959,822 บาท และอัตราผลตอบแทน (IRR) เทากับ 21.79%
คําสําคัญ : แผนธุรกิจ, รานจําหนายวัสดุกอสราง
บทนํา
ปจจุบั นสิ่งก อสรางตางๆที่ เกิดขึ้ นดวยฝมือมนุษยเราทุ กวันนี้ถูกสรางขึ้ นมาเพื่ อ
ตอบสนองความต อ ง การของมนุ ษ ย เป น จํ า นวนมากพร อ มอํ า นวยความสะดวก
สบาย เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งนับไดวาเปนความจําเปนพื้นฐานที่มนุษยเราจะขาดไมได
นั่นคือ ปจจัย 4 (ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม) สิ่งกอสรางตางๆไดถูกออกแบบในลักษณะรูปราง
ขนาด และรูปแบบที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูอยูอาศัย รูปแบบ
ที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา รูปแบบที่สวยงามและราคาที่เหมาะสม สิ่งกอสรางเหลานี้ไดถูก
สรางขึ้นโดยวัสดุกอสรางหลายชนิด เชน เหล็ก ไม เปนตน
ธุ ร กิ จรา นจํา หน ายวัส ดุ ก อ สร างต า งๆ ในป จจุ บั น มี ค วามสํ าคั ญ กั บ ลู ก ค า มาก
เนื่องจากสินคาตางๆที่รานจําหนายวัสดุกอสรางจําหนายอยูนั้น ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาในการกอสรางสิ่งปลูกสรางไดทุกชนิด เชน การสรางบาน, ทาว
เฮาส, หอพัก อาคารพาณิชย, รั้ว และเขื่อนปองกันตลิ่งพัง เปนตน วัสดุกอสรางในปจจุบัน
นี้มีใหเลือกมากมายหลายรูปแบบตามแตความตองการของลูกคา รานจําหนายวัสดุกอสราง
แบ งไดเป น 2 ประเภท คือ 1. รานอุปกรณกอสราง (ฮารทแวร) คือ รานจําหนายอุป กรณ
เชน เครื่องมืออุปกรณชาง สินคาอันเกี่ยวกับระบบไฟฟา ประปา และสี สวน 2. รานวัสดุ
กอสราง คือ รานที่จําหนายทั้งอุปกรณ และจําหนายวัสดุกอสราง วัสดุกอสราง หมายถึง อิฐ
หิน ปูน ทราย ไม เหล็ก นั่นเอง ซึ่งสินคาจําเปนที่วางขายในรานจําหนายวัสดุกอสรางตาม
ลั ก ษณะการใช งานนั้ น ไดแก คอนกรีต โลหะ วัส ดุปู พื้ น-ผนั ง-หลั งคา ประตู-หน าตาง
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เคมีภัณฑ สีทาบาน สุขภัณฑหองน้ํา และ สินคาตกแตงบาน เปนตน รวมถึงสินคาที่สราง
ขึ้นมาเพื่อชวยทําใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ชวยใหงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยัง
ประหยัดคาใชจายในการกอสราง เชน แผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป สามารถนํามาวางใสกับ
โครงของตั ว บ านในการทํ า เพดานบ านได เลย ทํ าให ล ดต น ทุ น ในการก อ สรา งได ม าก
พอสมควร และยังลดระยะเวลาไดม ากอีก ดวย ซึ่ งในอดีตนั้ นจะตองมาเทพื้ น ซึ่ งจะใช
ระยะเวลามาก และตนทุนในการทําก็สูงกวาแตก็ตองขึ้นอยูกับลูกคาจะตัดสินใจ เปนตน
ในปจจุบันธุรกิจรานจําหนายวัสดุกอสรางนั้นมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว แตดวยการ
ดําเนินธุรกิจมีความยุงยาก ตองใชพื้นที่มาก ตองลงทุนมาก ใชพนักงานอยางนอย 3-5คน
ตองมีรถสงสินคาไวบริการ รานที่ใหญอาจมีพนักงานมากถึง 30 คนซึ่งพนักงานจะตองมี
ความรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ งานก อ สร า งบ า ง ตามที่ ก ล า วมานั้ น ทํ า ให ไ ม ค อ ยมี
ผูประกอบการสนใจดําเนินธุรกิจประเภทนี้มากนัก
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการทําธุรกิจรานจําหนายวัสดุกอสราง
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปไดในการทําธุรกิจรานจําหนาย
วัสดุกอสราง
2. ขอบเขตดานเวลา ใชระยะเวลาทําการศึกษาตั้งแตเดือนเดือนพฤศจิกายน 2557 –
เดือนกุมภาพันธ 2558
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะหสถานการณ
การวิเคราะหแผนการตลาด
การวิเคราะหแผนการดําเนินงาน

ความเปนไปไดในการทําธุรกิจ
รานจําหนายวัสดุกอสราง

การวิเคราะหแผนการจัดการและกําลังคน
การวิเคราะหแผนการเงิน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ทํ า ให ท ราบถึ ง ความเป น ไปได ใ นการทํ า ธุ ร กิ จ ร า น
จําหนายวัสดุกอสราง
นิยามศัพท
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะหสถานการณ การวิเคราะหดานการตลาด การ
วิเคราะห ด านการผลิ ต /การดํ าเนิ น งาน การวิเคราะห ด า นการจัด การและกํ าลั ง คน การ
วิเคราะหดานการเงิน และสรุป ผลวา ธุรกิ จดังกล าวมี ความเป นไปไดในการดําเนิ นงาน
หรือไม
2. รานจําหนายวัสดุกอสราง หมายถึง รานที่จําหนายทั้งอุปกรณ และจําหนายวัสดุ
ก อ สรา ง วัส ดุ ก อ สราง หมายถึ ง อิ ฐ หิ น ปู น ทราย ไม เหล็ ก นั่ น เอง ซึ่ ง สิ น ค าจําเป น ที่
วางขายในรานจําหนายวัสดุกอสรางตามลักษณะการใชงานนั้น ไดแก คอนกรีต โลหะ วัสดุ
ปูพื้น-ผนัง-หลังคา ประตู-หนาตาง เคมีภัณฑ สีทาบาน สุขภัณฑหองน้ํา และ สินคาตกแตง
บาน เปนตน
3. การวิเคราะห ส ถานการณ หมายถึ ง การวิเคราะห ส ภาพแวดล อมภายในและ
ภายนอกขององคการโดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
4. การวิเคราะหดานการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุมเปาหมาย การวางตําแหนง
ทางการตลาด การกํ า หนดผลิ ต ภั ณ ฑ ราคา ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย และการส ง เสริ ม
การตลาด
5. การวิเคราะหดานการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคการ
6. การวิเคราะห ด านการจัด การและกํ า ลั งคน หมายถึ ง การกํ าหนดโครงสรา ง
องคการ
7. การวิเคราะหดานการเงิน หมายถึง รายไดหรือยอดขาย กําไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะหขอมูล
 การวิเคราะหสถานการณ
การวิเคราะหสถานการณโดยใชวิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังตอไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. สินคาวัสดุกอสรางครบวงจร มีทั้งอุปกรณฮารดแวร วัสดุกอสราง และไมแปร
รูป มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน ราคายอมเยาไมเอาเปรียบลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความ
เชื่อมั่น เชื่อถือ และเกิดความจงรักภักดีตอรานฯ ของเรา
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2. บริการดวยความประทับใจ เปนกันเอง
3. ทําเลที่ตั้งเห็นไดชัด สะดุดตา งายตอการพบเห็น อยูใกลแหลงชุมชน และเปน
รานใหญติดอันดับ 1ใน 3 ของพื้นที่อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
4. จัดสงสินคาตรงเวลา รวดเร็ว
5. มี บุ ค ลากรที่ มี ใจรัก ในการบริก าร มี ทั ก ษะ มี ค วามรูความเข าใจเกี่ ยวกั บ วัส ดุ
กอสราง ทุมเทในการทํางาน และมีประสิทธิภาพในการทํางาน
จุดออนของกิจการ (Weaknesses)
1. ใชเงินลงทุนจํานวนมาก
2. ใชพื้นที่ในการจัดเก็บสินคาจํานวนมาก
3. สินคาที่จําหนายนั้นเปนสินคาที่เหมือนกันกับคูแขงขัน
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. รัฐบาลใหความชวยเหลือในเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีการลดภาษี
และคาธรรมเนียมตางๆ ในดานอสังหาริมทรัพย คือผูบริโภคหรือหนวยงานธุรกิจที่ตองการ
สรางบาน อาคาร หรือโรงงาน รัฐบาลใหความชวยเหลือในการลดภาษีอสังหาริมทรัพย ทํา
ใหการสรางบาน อาคาร หรือโรงงาน นั้นงายขึ้น
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. การขึ้นคาแรงขั้นต่ําของกรมแรงงานที่เพิ่มขึ้น ทําใหมีผลกระทบตอตนทุนของ
ธุรกิจก็สูงตามไปดวย
2. การขึ้นราคาน้ํามันมีผลทําใหสินคามีราคาสูงขึ้น เนื่องจากตองมีคาขนสงในการ
จัดสงสินคาใหกับลูกคา ก็ตองมีอัตราที่สูงขึ้นตามไปดวย
 การวิเคราะหแผนการตลาด
การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย (T : Targeting)
กลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือ ลูกคาทั่วไปที่เปนเพศชาย อายุ 31-43 ป มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 4,001-9,000 บาท มีอาชีพ เกษตรกร คาขาย และรับจางทั่วไป ที่อาศัยอยูในอําเภอ
หลมเกา
กลุมลูกคาเปาหมายรอง คือ ผูรับเหมาขนาดยอม มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 9,001 บาท
ขึ้นไป มีอาชีพ เกษตรกร คาขาย และรับจางทั่วไป ที่อาศัยอยูในอําเภอหลมเกา
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การกําหนดตําแหนงทางการตลาด (P : Positioning)
ราน หยงพงษหลงวัสดุ ไดวางตําแหนงของกิจการแบงเปน 2 แบบ คือ แบบ B2B
และ แบบ B2C โดยใชปจจัยทางดานราคา และจําหนายสินคาแบบครบวงจร เปนเกณฑใน
การกํ าหนดตํ าแหน งทางการตลาด เพื่ อ แสดงให เห็ น ถึ งจุดเด น และความแตกตา งของ
กิจการวามีความแตกตางจากคูแขง เพราะทางราน หยงพงษหลงวัสดุ จําหนายสินคาที่ครบ
วงจรมากที่สุด เนื่องจากราน หยงพงษหลงวัสดุ มีจําหนายไมแปรรูปเพิ่มเขามา ซึ่งแตกตาง
จากรานที่เป นคูแขงทางตรง คือรานเคหะภัณฑ และรานรัตนอาภา เพราะทั้ง 2 ราน เป น
รานที่จําหนายเพียงวัสดุกอสรางและอุปกรณฮารดแวร และยังมีรานที่เปนคูแขงทางออมที่
จําหน ายเฉพาะอย าง คื อ รานเกรีย งศั ก ดิ์ไ ฟฟ า, รานคงคายมนา, รานนิ วสวิส ไฟฟ า ซึ่ ง
จําหนายอุปกรณไฟฟา และราน หนองบัวแกวคาไม ซึ่งจําหนายไมแปรรูปเพียงอยางเดียว
จะเห็นไดวา ราน หยงพงษหลงวัสดุครบวงจรมากที่สุด โดยในดานราคาของทางราน หยง
พงษหลงวัสดุ จะมีระดับราคาต่ํากวาหรือเทียบเทาคูแขง ดังนั้น ทางราน หยงพงษหลงวัสดุ
จึงจะขอใชขอไดเปรียบในเรื่องของสินคาที่ครบวงจร และราคาถูก มาเพื่อทําการเจาะตลาด
และแยงสวนแบงทางการตลาดจากรานคาคูแขงขัน
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กลยุทธทางการตลาด 4P
กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ (Product Strategy)
ผลิตภัณฑวัสดุกอสราง สามารถจัดเปนหมวดหมูได ดังนี้
1. วัสดุกอสราง
2. แผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป/เสา/ทอใยหิน/ทอถนน/ถังสวม
3. กระเบื้องปูพื้น/ผนัง/หลังคา
4. เหล็ก
5. ประตูหนาตาง
6. ไมแปรรูป
7. ไมอัด
8. ไมสังเคราะห
9. อุปกรณฮารดแวร
10. สุขภัณฑหองน้ํา
กลยุทธทางดานราคา (Price Strategy)
ราน “หยงพงษ หลงวัส ดุ” การตั้งราคาจําหนายจะบวกเพิ่มจากราคาตนทุ น 10%
และ 15% อยูที่วาสินค าชนิดนั้นมีราคาตนทุ นมาสูงขนาดไหน และจําหนายออกไปงาย
หรือไม ถามีราคาตนทุนมาต่ําและจําหนายออกยากก็จะบวกเพิ่ม 15% แตถาตนทุนมาสูง
และจําหนายออกงายก็จะบวกเพิ่ มแค 10% แตทั้ งนี้ ทางรานฯจะคํานึงถึ งระดับความพึ ง
พอใจของกลุมลูกคาเปาหมาย และราคาของคูแขงขันดวย เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขง
ขันรายเดิม และสรางแรงจูงใจในการซื้อสินคาจากลูกคาดวย
กลยุทธทางดานชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy)
เนื่ องจากเป นธุ รกิ จที่ มี ก ารจําหน ายสิ นค าและมี ก ารบริก ารจัดส งสิ น ค าถึ งที่ แก
ลูก ค า ลูก ค าจึง เป นฝ ายที่ จะเดินมาหาราน “หย งพงษ หล งวัส ดุ” และทางรานจะเป น ผู ที่
ใหบริการโดยตรง โดยจะเนนที่สถานที่ ซึ่งจะเห็นไดเดนชัด สะดุดตา บริการเปนกันเอง มี
สินคาแสดงใหเห็นชัดเจน ลูกคายังสามารถโทรมาสั่งซื้อสินคากับทางรานได โดยที่ทาง
รานมีบริการจัดสงถึงที่ ทําใหลูกคามีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ในการใชบริการของราน
หยงพงษหลงวัสดุ อีกดวย
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แผนภาพชองทางการจัดจําหนาย แสดงระหวางรานไปยังผูรับเหมารายยอย

แผนภาพชองทางการจัดจําหนาย แสดงระหวางรานไปยังผูบริโภค
กลยุทธทางดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
ลูกคาของราน “หยงพงษหลงวัส ดุ” เปนกลุมลูกคาเฉพาะ เปนธุรกิจทางดานการ
กอสรางเปนหลัก มีเปาหมาย และพื้นที่ใหบริการชัดเจน จึงไมจําเปนตองมีการสงเสริม
การขายมากนัก ดังนั้นจึงมีการสงเสริมการขาย ดังนี้
1. นามบั ต ร จะให เฉพาะลู ก ค าที่ ต องการเท า นั้ น เนื่ องจากในบิ ล จะเขี ย นเบอร
โทรศัพทติดตอไวอยูแลว
2. สวนลดการคา ซึ่งราน “หยงพงษหลงวัสดุ” ไดเนนการใหสวนลด โดยการรวม
คาสินคาทั้งหมด ถาเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะปดเศษลงใหเปนจํานวนเต็ม เปนตน และให
เครดิตแกลูกคาโดยตรง โดยไมมีการเก็บดอกเบี้ย แตมีระยะเวลาชําระหนี้ในระยะเวลา 1
เดือน
3. ของแถม มีการจัดทําเสื้อแขนยาว สกรีนชื่อ “หยงพงษหลงวัสดุ” ที่ดานหลังเสื้อ
ไวสําหรับแจกลูกคาที่สั่งซื้อครั้งละมากๆ หรือเปนลูกคาประจํา และยังมีของแจกลูกคาอีก
หลายอยางแลวแตลูกคาจะเลือก เชน ดินสอเขียนไม ตลับเมตร กระเปาเครื่องมือชาง เปน
ตน
4. มีการประชาสัมพันธผานทางวิทยุ โดยจะเลือกสถานีวิทยุที่กลุมลูกคาเปาหมาย
มักจะเปดฟง รวม 1 สถานี วันละ 6 ชวงเวลา แบบเหมา 2,000 บาท/เดือน
5. มีการโฆษณาผานไวนิล ตามงานเทศกาลตางๆที่ ทางจังหวัดและอําเภอจัดขึ้ น
แลวไดมีการขอเงินสนับสนุนแลวมี เชน
- งานมะขามหวานเพชรบูรณ ซึ่งเปนงานประจําจังหวัดที่จัดขึ้นเพียงปละ
1 ครั้ง
- งานเทศกาลขนมจีนหลมเกา ซึ่งเปนงานประจําอําเภอที่จัดขึ้นเพียงปละ
1 ครั้ง
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จากรายละเอียดที่กลาวมาขางตน ราน หยงพงษหลงวัสดุ ใชงบประมาณสําหรับ
การสงเสริมการตลาดในปที่ 1 เทากับ 178,000 บาท และปที่ 2 เทากับ 174,000 บาท
 การวิเคราะหแผนการการดําเนินงาน
ในการสั่งซื้อวัส ดุกอสรางและอุปกรณฮารแวรเขามาจําหนายนั้น รานหยงพงษ
หลงวัสดุ จะตองตรวจสอบสตอกสินคาของทางรานกอน แลวจึงทําการเลือกโรงงานผลิต
สินคาที่ขาดสตอกอยู หรือตองการเพิ่มสตอก แลวจึงทําการสั่งซื้อสินคาผานทางพนักงาน
ขายของโรงงานผลิ ตสินคานั้น แล วจึงรับ สิ นค าจากทางโรงงานผลิ ตสินคา โดยโรงงาน
ผูผลิตสินคา เปนผูสงสินคาให หลังจากไดรับสินคาแลว ตองตรวจสอบความเรียบรอยของ
สินคาที่ไดรับ วาครบถวน และมีความเสียหายหรือไม เมื่อตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงทํา
การเก็บสินคา
ในการจําหนายวัสดุกอสรางของราน หยงพงษหลงวัสดุ นั้น เริ่มจาก ลูกคาเดินเขา
ราน พนั ก งานกล าวตอนรับ ถ าลู ก ค าสั่ งซื้ อสิ นค า พนั ก งานให คํ าปรึก ษาแก ลู ก ค า ตอ ง
สามารถชี้แจงรายละเอียดไดอยางครบถวนและถูกตอง เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคในการ
เลือกใชงานของลูกคาไดอยางถูกตอง แลวจึงรับคําสั่งซื้อของลูกคา พรอมรับชําระเงินจาก
ลูกคา แลวนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ที่ลูกคาตองการใหจัดสงใหชัดเจน เมื่อลูกคาออกจาก
ราน พนักงานตองกลาวขอบคุณลูกคา
 การวิเคราะหแผนการจัดการและกําลังคน
โครงสรางองคการ
กิจการมีโครงสรางองคการแบบ Flat มีการแบงลําดับขั้น เพียงแค 2 ขั้นเทานั้น ซึ่ง
มี ก ารจั ด แบ ง ส ว นของงานตามลั ก ษณะงาน หรื อ หน า ที่ ใ นการทํ า งานต า งๆ เป น หลั ก
พนักงานในแตละสวนที่อยูในตําแหนงนั้น ก็จะมีความรู ความชํานาญในงานของตัวเอง
เนื่องจากเปนองคกรที่มีขนาดเล็ก จึงมีพนักงานในองคกรเพียง 14 คนเทานั้น ทางผูบริหาร
ราน จึงสามารถดูแล พูดคุยกับพนักงานไดอยางใกลชิด ผูบริหารสามารถรับฟงปญหา หรือ
ขอเสนอแนะของพนักงาน และสามารถนํามาปรับ ปรุงแก ไขไดทั นที เพื่ อส งผลใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังงายตอการควบคุมสั่งการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ภาพแสดงแผนผังองคการ (Organization Chart)

ผูจัดการราน

พนักงานขาย (3 คน)

พนักงานยกของ + สงของ (10 คน)

 การวิเคราะหแผนการเงิน
เมื่ อเริ่ม เป ดกิ จการ ตนทุ น ในการเป ดกิจการครั้งแรก มู ล ค ารวม 6,000,000 บาท
โดยทั้งนี้ เปาหมายในการสรางผลกําไรตอบแทนกลับมานั้น กิจการไดวางเปาหมายในการ
ใชบริการในปแรก เมื่อนําหักตนทุ นการผลิตแลว กิจการจะมีกําไรสุทธิในป ที่ 1 เทากั บ
272,972 บาท ป ที่ 2 เท า กั บ 275,772 ป ที่ 3 เท า กั บ 275,772 ป ที่ 4 เท า กั บ 275,772 ป ที่ 5
เทากับ 275,772 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เปนบวก มีคาเทากับ 2,959,822 บาท ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาโครงการมีความเปนไปไดในการลงทุน มีกระแสเงินสดเขาคิดเปนมูลคาปจจุบัน
สุท ธิมากกวากระแสเงินสดออก จากการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของ
โครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มี ค าเท ากั บ 21.79% และจากการวิเคราะห
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) คือ ระยะเวลาที่กิจการมีกระแสเงินสดสุทธิกลับคืนมา
คุมกับเงินที่ลงทุนเมื่อเริ่มตนโครงการ เทากับ 3 ป 4 เดือน
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะหสถานการณ การวิเคราะหดานการตลาด การวิเคราะหดานการ
ผลิ ต การวิเคราะหดานกําลั งคน และการวิเคราะห ดานการเงิน ไดข อสรุป วา ธุรกิจราน
จําหนายวัสดุกอสราง ภายใตเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดขึ้นเปนมีความเปนไปไดในการลงทุน
บรรณานุกรม
แหลงที่มา : คุณพรชัย ปญญานุวัฒน (บิดา) - เจาของราน หยงพงษหลงวัสดุ
แหลงที่มา : คุณนฤมล ปญญานุวัฒน (มารดา) - เจาของราน หยงพงษหลงวัสดุ
ศักดา เที่ยงวิบูลยวงศ. “แผนธุรกิจ กระเบื้องพีวีซีปูพื้น.”วิทยานิพ นธปริญญาการจัดการ
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2549.
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นิ ภ าพร โชคชั ย เกษมสุ ข . “แผนธุ ร กิ จ ร า นจํ า หน า ยชุ ด ชั้ น ในแฟชั่ น ร า นบราเซี ย ร .”
วิท ยานิ พ นธ ป ริญ ญาการจัดการมหาบั ณ ฑิ ต, สาขาวิชาการเป น ผูป ระกอบการ,
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553.
ประพันธ เขียนดี. “แผนธุรกิจ ผลิตแผนปูพื้นคอนกรีตสําเร็จ และเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง.”
วิทยานิพนธปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ,
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555.
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