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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ในเขตพื้นที่
อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง ผู้ใช้บริกำรร้ำนวัสดุก่อสร้ำง ในอ ำเภอภูเวียง 400 คน  
ผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ด้ำนกำรตลำด พบว่ำ มีควำมเป็นไปได้ เพรำะมีผู้ใช้บริกำรต้องกำร ร้อยละ 62.25 ด้ำนกำรจัดกำร
มีควำมเป็นไปได้ เนื่องจำกจ ำนวนพนักงำนเพียงพอและมีกำรจูงใจด้วยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรตำมกฎหมำย ด้ำนเทคนิค  
มีควำมเป็นไปได้ เพรำะท ำเลใกล้แหล่งชุมชน และในพื้นที่มีกำรขยำยตัวของอสังหำริมทรัพย์ เช่น ทำวน์โฮม บ้ำนเดี่ยว  
บ้ำนจัดสรร และอำคำรพำณิชย์เพิ่มขึ้น และด้ำนกำรเงิน มีควำมเป็นไปได้ เพรำะใช้เงินลงทุน 8,218,800 บำท มีระยะคืนทุน 3 ปี 
6 เดือน 21 วัน มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ เท่ำกับ 7,561,261.65 บำท มีอัตรำผลตอบแทนโครงกำร เท่ำกับ ร้อยละ 15.54 สรุปได้ว่ำ 
กำรลงทุนเปิดร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง มีควำมเป็นไปได้ แต่ควรพิจำณำถึงควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ  
 
ค าส าคัญ : ร้ำนจ ำหน่ำย / วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง / ควำมเป็นไปได้/ อ ำเภอภูเวียง 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study the feasibility to establish the Independent Materials 
and Supplies Business in Phu Winag District, Khon Kaen Province.  Data were collected from a sampling 
group of 400 customers of hardware stores in Phuwiang district. The following were the study results: For 
marketing feasibility, it was feasible as there was the demand of using the services 62 .25%.  For managing 
feasibility, it was feasible as there was a sufficient number of employees and there were incentives of the 
wage and welfare according to the law.  For technical feasibility, it was feasible because of the store which 
was close to the community, and also because of the expansion of real estate market, such as, townhomes, 
houses, housing estate commercial buildings. For financial feasibility, it was feasible as from the investment 
of 8,218,800 baht, the store would have payback period of 3 years 6 months 21 days, NPV of 7,561,261.65 
bath and IRR of 15.54%. Therefore, the investment in hardware store, would be feasible.  
 
Keywords : Construction/Materials and Supplies Business / Feasibility / Phu Wiang District 
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บทน า 
 กำรเจริญเติบโตของธุรกิจกำรก่อสร้ำงและ
รับเหมำก่อสร้ำงในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น เพรำะได้รับ
อิทธิพลจำกกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนของรัฐบำลด้ำน
คมนำคม กำรพัฒนำและซ่อมแซมแหล่งน้ ำ กำรก่อสร้ำง
อำคำรและปรับปรุงสถำนที่รำชกำรของรัฐ (ศูนย์วิจัย 
กสิกรไทย , 2560) และมีปัจจัยเสริมจำกกำรฟื้นตัวทำง
เศรษฐกิจ อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในระดับต่ ำในช่วงปลำยปี 
2559 ท ำให้ในภำพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2559 มีกำร
ขยำยตัวถึงร้อยละ 3.2 และคำดว่ำในปี 2560 จะขยำยตัว
ร้อยละ 3-4 (ธนำคำรกรุงเทพ, 2560) โดยธุรกิจที่มีอัตรำ
กำรเติบโตที่น่ำสนใจตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน คือ ร้ำน
จ ำหน่ำยปลีกวัสดุก่อสร้ำง อำทิ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
เหล็กผลิตภัณฑ์เหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ น็อต สกรู 
เป็นต้น (กองข้อมูลธุรกิจ, 2559) 

ผลของกำรเจริญเติบโตในธุรกิจกำรก่อสร้ำงและรับเหมำ
ก่อสร้ำงข้ำงต้น ส่งผลให้ธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์และกำร
ก่อสร้ำงกระจำยสู่ภูมิภำคและจังหวัดหลักในประเทศไทย
เพิ่มมำกข้ึนโดยเฉพำะจังหวัดซึ่งมีจ ำนวนและควำมหนำแน่น
ของประชำกรสูงหรือเป็นจังหวัดที่มีสถำนศึกษำ แหล่ง
ท่องเที่ยว อำทิ เชียงใหม่ เชียงรำย อุดรธำนี ขอนแก่น 
นครรำชสีมำ กรุงเทพฯ ปทุมธำนี สุรำษฎร์ธำนี สงขลำ และ
นครศรีธรรมรำช เป็นต้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) 
 ขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นศูนย์กลำงของภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชำกรอำศัยอยู่อย่ำงหนำแน่น 
และมีแนวโน้มกำรขยำยตัวของเมืองอย่ำงต่อเนื่อง จะเห็นได้
จำกจ ำนวนผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง จ ำนวนสิ่งก่อสร้ำง 
และพื้นที่ของสิ่งก่อสร้ำง ประเภทสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นอำคำร
โรงเรือน ในจังหวัดขอนแก่น ดังตำรำงที่ 1 

 
ตารางที่ 1  จ ำนวนผู้ที่ได้รับอนุญำตก่อสร้ำง สิ่งก่อสร้ำง และพื้นที่สิ่งก่อสร้ำงจ ำแนกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ในจังหวัด
ขอนแก่น ปี 2559 

 
รายการ 

ผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ก่อสร้าง(ราย) 

จ านวนสิ่งก่อสร้าง 
(แห่ง) 

พ้ืนที่สิ่งก่อสร้าง 
(ตารางเมตร) 

ก่อสร้าง
ใหม ่

ต่อเติม/
ดัดแปลง 

ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม/
ดัดแปลง 

ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม/
ดัดแปลง 

1. ที่อยู่อำศัย 8,117 60 8,596 60 994,685 9,022 
2. ที่อยู่อำศัยรวม เช่น  
  อพำร์ทเม้นท์ หอพัก 

30 - 30 - 29,612 - 

3. อื่น ๆ 2,858 4 366 4 221,028 10,843 
รวม 8,432 64 8,992 64 1,245,325 19,865 

ที่มำ: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (2560) 
 
 กำรเติบโตด้ำนเศรษฐกิจ กำรลงทุน และ
อสังหำริมทรัพย์ภำยในจังหวัดขอนแก่น ได้ส่งผลให้พื้นที่เขต
เมืองช้ันนอก มีกำรขยำยตัวด้ำนที่อยู่อำศัยเพิ่มมำกขึ้น 
เช่นเดียวกับภูเวียง ซึ่งเป็นอ ำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น 
และเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจำกปัจจัยด้ำนกำร
เติบโตดังกล่ำว ท ำให้อ ำเภอภูเวียงมีกำรขยำยตัวด้ำนที่อยู่
อำศัยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จะเห็นได้จำกจ ำนวนครัวเรือน
ระหว่ำงปี  2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ที่มีอัตรำกำรเติบโต

ของจ ำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้น ในปี 2557 มีอัตรำกำรเติบโต
ของจ ำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ร้อยละ 2.37 ในปี 
2558 มอีัตรำกำรเติบโตของจ ำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นจำกปีที่
แล้ว ร้อยละ 2.22 และในปี 2559 มีอัตรำกำรเติบโตของ
จ ำนวนครัวเรือนเพิ่มจำกปีที่แล้ว ร้อยละ 1.74 (กรมกำร
ปกครอง กระทรวงมหำดไทย, 2559) จำกกำรเพิ่มขึ้นของ
จ ำนวนครัวเรือน นับเป็นตัวบ่งบอกถึงควำมต้องกำรด้ำนที่
อยู่อำศัย หรือกำรซ่อมแซมหรือปรับปรุงหรือขยำยบ้ำนหรือ
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สร้ำงอำคำรใหม่ เพิ่มมำกขึ้น ตำมกำรขยำยตัวของจ ำนวน
ครัวเรือน ประกอบกับในอ ำเภอภูเวียงปัจจุบัน มีร้ำน
จ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงไม่มำกมำกนัก ประกอบ
กับผู้วิจัยและครอบครัวมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำร
ก่อสร้ำง และอำศัยอยู่ในอ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จึงมี
ควำมสนใจศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้ำง ในเขตพื้นที่อ ำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น ว่ำเป็นอย่ำงไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ
ลงทุนเปิดร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ในเขตพื้นท่ี
อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดร้ำนจ ำหน่ำย
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ในเขตพื้นที่อ ำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรจัดกำร ด้ำน
เทคนิค และด้ำนกำรเงิน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การศึกษาความเป็นได้ทางด้านการตลาด 
  1.1 ศึกษำพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสม
กำรตลำดที่มีควำมส ำคัญต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้ำงของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังนี ้
   1.1.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงใน
กำรศึกษำครั้งนี้ คือ ประชำกรที่อำศัยอยู่ในอ ำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 69,276 คน (กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย, 2559) ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดย
ใ ช้ สู ต ร ค ำ นวณ ตำ มวิ ธี ข อ ง  Taro Yamane ( บุญ ชม  
ศรีสะอำด, 2554) จำกกำรค ำนวณและเพื่อป้องกันควำม
ผิดพลำดในกำรเก็บข้อมูล กำรศึกษำครั้งนี้จึงจะเก็บข้อมูล
จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 ชุด 
   1.1.2 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  
ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ แบบสอบถำม ประกอบไปด้วย 3 
ส่วน ดังนี ้
    ส่ วนที่  1 ข้ อมู ลทั่ ว ไปของกลุ่ ม
ตัวอย่ำง เป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist) 
    ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมกำรซื้อ
วัสดุก่อสร้ำงของผู้ใช้บริกำรร้ำนวัสดุก่อสร้ำงในเขตพื้นที่

อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นแบบตรวจสอบรำยกำร 
(Checklist) 
    ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสม
กำรตลำดที่มีควำมส ำคัญต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้ำงของลูกค้ำผู้ใช้บริกำรร้ำนวัสดุก่อสร้ำงในเขต
พื้นที่อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นลักษณะแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) 
คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด 
   1.1.3 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
แบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นมำได้ผ่ำนกำรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของเนื้อหำและภำษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
จำกนั้นน ำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 30 ชุด และ
น ำมำหำควำมเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธี Cronbach เพื่อ
หำสัมประสิทธิ์ของแอลฟำทั้งฉบับเท่ำกับ 0.893 ซึ่งเป็นค่ำที่
เชื่อถือได้ 
   1.1.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูล
ตำมบ้ำนเรือนและแหล่งชุมชนในเขตพื้นที่อ ำเภอภูเวียง ใช้
เวลำช่วงเดือนสิงหำคมถึงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2560 โดย
เ ลื อ ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ ำ ง แ บ บ ตำมสะดวก  (Convenience 
Sampling) แล้วน ำไปวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
   1.1.5 วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปทำงสถิติ SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้
วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละค่ำเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
  1.2 วิเครำะห์สภำพแวดล้อมโดยทั่วไป เป็น
กำรวิเครำะห์แนวโน้มของตลำด และภำพรวมของธุรกิจใน
อนำคต โดยใช้ PESTE Analysis  
  1.3 วิเครำะห์สภำพกำรแข่งขันของธุรกิจ 
โดยใ ช้ตั วแบบของMichael E. Porter คือ  Five Forces 
Model เพื่อก ำหนดสภำวะกำรแข่งขันที่มีผลต่อศักยภำพใน
กำรท ำก ำไร 
  1.4 วิเครำะห์ข้อมูลกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำ กำร
เลือกตลำดเป้ำหมำยโดยน ำข้อมูลที่ได้จำกผลส ำรวจกลุ่ม
ตัวอย่ำง และกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำมำก ำหนดกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย และกำรก ำหนดต ำแหน่งผลิตภัณฑ์  โดยจะ
ก ำหนดให้สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยของธุรกิจ ตำม
แนวคิดกำรตลำดตำมเป้ำหมำย (STP Marketing) 
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  1.6 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รำคำ 
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และกำรส่งเสริมกำรตลำด โดยใช้
ทฤษฎีส่วนประสมทำงกำรตลำด  (Marketing Mix) เพื่อ
ก ำหนดลักษณะและรูปแบบส่วนประสมทำงกำรตลำดให้
สอดคล้อง และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 
 2. การศึกษาความเป็นได้ทางด้านเทคนิค 
  2.1 วิเครำะห์ท ำเลที่ตั้ง โดยพิจำรณำรูปแบบ
และเทคนิคในกำรเลือกสถำนท่ีตั้ง ส ำนักงำน คลังเก็บสินค้ำ 
และองค์ประกอบของร้ำน เพื่อให้มีควำมเหมำะสมที่สุด 
  2.2 จัดสรรพื้นที่ภำยในร้ำน  รวมทั้งกำร
เลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ และรถขนส่งสินค้ำที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำน เพื่อให้มีต้นทุนต่ ำที่สุดกำรศึกษำควำมเป็นไปได้
ของธุรกิจกำรจ ำหน่ำยข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ในเขต
ชุมชนเมืองขนำดใหญ่ กรณีศึกษำ เทศบำลนครขอนแก่น 
 3. การศึกษาความเป็นได้ทางด้านการจัดการ 
  3.1 จัดกำรองค์กร เพื่อวิเครำะห์รูปแบบ
ธุรกิจ ลักษณะกำรบริหำรงำน และก ำหนดทิศทำงในกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรให้สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  3.2 จัดโครงสร้ำงขององค์กร  ซึ่งเป็นกำร
จัดระบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนงำน และบุคคลภำยใน
องค์กร เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 
  3.3 สรรหำและคัด เลือกบุคลำกร  โดย
ก ำหนดหน้ำที ่คุณสมบัติ ผลตอบแทน และสวัสดิกำร เพื่อให้
มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
 4. การศึกษาความเป็นได้ทางด้านการเงิน 
  4.1 ประมำณทำงกำรเงิน โดยกำรประมำณ
กำรค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนและรำยรับท่ีได้ 
  4.2 จัดท ำงบกำรเงิน โดยกำรจัดท ำงบก ำไร
ขำดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุล  
  4.3 วิเครำะห์อัตรำผลตอบแทนของกำร
ลงทุน โดยใช้เครื่องมือช้ีวัดทำงกำรเงิน  คือ จุดคุ้มทุน 
ระยะ เ วล ำคื นทุน  มู ล ค่ ำ ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ  (NPV) อั ต ร ำ
ผลตอบแทนโครงกำร (IRR) และกำรวิเครำะห์ควำมไวของ
โครงกำร (Sensitivity Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
ผลกำรศึกษำพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้ำงของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย  จำกกำรส ำรวจโดยใช้
แบบสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 คน พบว่ำ กลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำย ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุระหว่ำง 31-40 
ปี มีกำรศึกษำในระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี  มีอำชีพเป็น
ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(รวมรำยได้อื่น ๆ) ระหว่ำง 9,001-15,000 บำท พฤติกรรม
กำรซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
พบว่ำ  ส่วนใหญ่เลือกซื้อวัสดุก่อสร้ำงเพื่อไปซ่อมแซม/
ปรับปรุง/ขยำยบ้ำน/อำคำรใหม่ สื่อที่ท ำให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
รู้จักร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง คือ สื่อบุคคล 
เช่น บุคคลในครอบครัวหรือญำติ เพื่อนหรือคนรู้จัก  และ
บุคคลที่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้ำง คือ ญำติใกล้ชิด บุคคลในครอบครัว กลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยมีช่วงวันที่ไปซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ไม่
แน่นอน ในรอบปีที่ผ่ำนมำมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้ำงประมำณ 5,001-10,000 บำท เลือกซื้อ
ประมำณ 3-6 ครั้ง และช ำระเงินเพื่อซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้ำงด้วยเงินสด ก่อนกำรตัดสินเลือกซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้ำง โดยก่อนเลือกซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงจะ
เปรียบเทียบรำคำทุกครั้ง กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ส่วนใหญ่มัก
เลือกซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงจำกร้ำนประจ ำ  โดยมี
เหตุผลที่เลือกใช้บริกำรร้ำนประจ ำ เพรำะร้ำนตั้งอยู่ใกล้
บ้ำน/สถำนท่ีท ำงำน ประเภทวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงที่มักเลือก
ซื้อบ่อยที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ อิฐ ไม้ ไม้อัด 
อันดับสอง คือ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ: หลอด สำยไฟฟ้ำ อันดับสำม 
คือ ท่อประปำและอุปกรณ์ประปำ อันดับสี่ คือ หิน ดิน 
ทรำย และอันดับห้ำ คือ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภำยในบ้ำน 
ตำมล ำดับ หำกเมื่อมีร้ำนขำยวัสดุและอุปกรก่อสร้ำงที่จะ
เปิดใหม่ในเขตพื้นที่อ ำเภอภูเวียง กลุ่มตัวอย่ำงกว่ำร้อยละ 
96.0 จะมำใช้บริกำร และสิ่งที่จะท ำให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
สมัครเป็นสมำชิกของร้ำน คือ กำรมีกิจกำรสะสมคะแนน
จำกกำรซื้อสินค้ำ ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดมีควำมส ำคัญ 
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ต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ของกลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำย พบว่ำ  ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดมี
ควำมส ำคัญต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้ ำ ง  อยู่ ในระดับมำก ในด้ ำนผลิตภัณฑ์  จะ ให้
ควำมส ำคัญกับคุณภำพของสินค้ำได้มำตรฐำนอุตสำหกรรม 
เช่น มอก.  สินค้ำผลิตโดยผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ และขนำดบรรจุ
ภัณฑ์เหมำะกับควำมต้องกำรใช้ ตำมล ำดับ ด้ำนรำคำ จะให้
ควำมส ำคัญกับสินค้ำมีป้ำยรำคำติดไว้อย่ำงชัดเจน รำคำที่
ถูกกว่ำที่อื่น กำรให้ส่วนลด เมื่อช ำระเงินสด และกำรมีมุม
สินค้ำรำคำประหยัด  ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย จะให้
ควำมส ำคัญกับกำรจัดหน้ำร้ำนสวยงำม เด่นชัด กำรมีรถ
บริกำรขนส่งสินค้ำอย่ำงเพียงพอและรวดเร็ว  และกำรมี
บริกำรน้ ำดื่มและห้องน้ ำไว้บริกำร ตำมล ำดับ 
  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมโดยทั่วไป โดยใช้ 
PESTE Analysis พบว่ำ ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้ำงที่จะเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่อ ำเภอภูเวียง ต้องเผชิญ
สภำพแวดล้อมทำงกำรเมืองที่เป็นทั้งปัจจัยบวกและปัจจัย
ลบ แต่ด้วยสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มกำร
เติบโตได้ดีและมีแนวโน้มขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะรัฐได้
มีมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีชัดเจนในกำรลงทุนด้ำนระบบ
สำธำรณูปโภคของภำครัฐ และมีมำตรกำรในกำรกระตุ้นกำร
จับจ่ำยใช้สอยรวมทั้งควำมต้องกำรซื้อสินค้ำเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง จึงน่ำจะเป็นปัจจัยสนับสนุนกำร
ฟื้นตัวได้ดีของร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง 
ประกอบกับสภำพสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงไป จำกครอบครัวขยำยมำเป็นครอบครัวเดี่ยว 
ท ำให้มีควำมต้องกำรด้ำนที่อยู่อำศัยเพิ่มมำกขึ้น และมี
แนวโน้มกำรขยำยตัวด้ำนที่อยู่อำศัยจำกชุมชนเมืองมำยัง
พื้นที่เขตนอกเมืองเพิ่มมำกขึ้น ด้วยเหตุผลรำคำที่ดินเขต
นอกเมืองยังไม่สูงมำกนัก จึงน่ำจะท ำให้ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้ำงในเขตพื้นที่นอกเมือง สำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจได้อย่ำงเข้มแข็ง และด้วยแรงบวกจำกเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรที่ทันสมัย ซึ่งปัจจุบันได้เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ ำวันของมนุษย์ทุกคน  จึงท ำให้กำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของร้ำน สำมำรถ
เข้ำถึงลูกค้ำเป้ำหมำยได้อย่ำงรวดเร็วทั่วถึง และครอบคลุม
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยมำกขึ้น แม้ต้องเผชิญกับปัจจัยลบด้ำน

สภำพแวดล้อมทำงกำยภำยของอ ำเภอภูเวียงเกี่ยวกับปัญหำ
ภัยแล้ง ที่ท ำให้ประชำชนมีรำยได้ลดลง และมีผลให้กำรใช้
จ่ำยเพื่อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส ำหรับซ่อมแซมหรือปรับปรุง
หรือขยำยบ้ำนหรืออำคำรใหม่ตำมควำมจ ำเป็นอำจชะลอตัวลง 
แต่ก็สำมำรถด ำเนินกิจกำรได้อย่ำงยั่งยืน ดังตำรำงที่ 2 
 
ตารางที่ 2  สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั่วไป 
(PESTE Analysis) 

สภาพแวดล้อมทั่วไป (PESTE 
Analysis) 

ผลการวิเคราะห์ 

1. สภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง +- 
2. สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ + 

3. สภำพแวดล้อมทำงสังคมและ
วัฒนธรรม 

+ 

4. สภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยี + 

5. สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ - 
  

  กำรวิเครำะห์สภำพกำรแข่งขันของธุรกิจ 
(Five Forces Model) พบว่ำ ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้ำงที่จะเปิดใหม่ ในเขตพื้นที่อ ำเภอภูเวียง ต้องเผชิญ
กับสภำพกำรแข่งขันที่รุนแรงจำกสภำวะกำรแข่งขันจำก
คู่แข่งเดิมที่มีอยู่สูงเนื่องจำกมีผู้ประกอบกำรหลำยรำย โดย
กำรแข่งขันจะเป็นกำรแข่งขันด้วยกำรท ำโปรโมช่ันส่งเสริม
กำรขำยที่หลำกหลำย เพื่อแย่งชิงให้ลูกค้ำมำใช้บริกำรร้ำน
จ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงของตน ส่วนอุปสรรคจำก
สินค้ำที่สำมำรถทดแทนได้ อยู่ในระดับปำนกลำง เนื่องจำก
สินค้ำทดแทนร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ในทำง
ตรงที่มีปรำกฏ คือ ร้ำนวัสดุเฉพำะอย่ำง เช่น ตัวแทน
จ ำหน่ำยสีที่มีศูนย์ผสมสี ร้ำนหลังคำเหล็ก และโรงงำน
ค อน ก รี ต ผ ส ม เ ส ร็ จ ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ ำ จ ำ ก ปู น ซี เ ม น ต์   
ร้ำนขำยไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ ฯลฯ ซึ่งร้ำนประเภทนี้จะ
ขำยสินค้ำที่ เน้นไปทำงใดทำงหนึ่ง และสินค้ำทดแทน
ทำงอ้อมยังไม่ปรำกฏ จึงท ำให้ผู้ประกอบกำรร้ำนจ ำหน่ำย
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง มีอ ำนำจกำรต่อรองกับซัพพลำย
เออร์ในระดับปำนกลำง แต่ด้วยจ ำนวนร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้ำง ในเขตพื้นท่ีอ ำเภอภูเวียง มีจ ำนวนมำก
ผู้ประกอบกำรร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงแต่ละรำย 
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ต่ำงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจและกำรตลำดเพื่อสร้ำงควำม
พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ และกระตุ้นให้เกิดกำรเลือกใช้
หรือใช้จ่ำยภำยในร้ำนของตนอย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้
ผู้บริโภคหรือลูกค้ำมีอ ำนำจต่อรองอยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

เพรำะผู้บริโภคหรือลูกค้ำสำมำรถเลือกซื้อ วัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้ำงได้มำกกว่ำ 1 แห่ง ท ำให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจว่ำ
จะกำรเลือกซื้อหรือใช้บริกำรนั้น อยู่ในกำรพิจำรณำของ
ผู้บริโภคหรือลูกค้ำเป็นส ำคัญ ดังตำรำงที่ 3   

 
ตารางที่ 3  สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำวะกำรแข่งขัน (Five Forces Model) 

Five Forces Model 
ผลการวิเคราะห์ 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

1. กำรแข่งขันจำกคู่แข่งเดิมที่มีอยู่      

2. กำรแข่งขันจำกผู้แข่งขันรำยใหม่      
3. อ ำนำจกำรต่อรองของผู้บริโภค      

4. อ ำนำจกำรต่อรองของซัพพลำยเออร์      
5. กำรคุกคำมจำกสินค้ำทดแทน      

      

  กำรแบ่งส่วนตลำดและก ำหนดกลุ่มตลำดป้ำ
หมำย สรุปดังนี้ (1) กำรแบ่งส่วนตลำดโดยใช้ลักษณะทำง
ภูมิศำสตร์เป็นตัวแบ่ง ได้แก่ ต ำบลเมืองเก่ำพัฒนำต ำบลภู
เวียงต ำบลภูเวียง อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (2) กำร
ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำตลำดเป้ำหมำยคือ ข้ำรำชกำร/พนักงำน
รัฐวิสำหกิจและพนักงำนบริษัทเอกชนชำยที่ต้องกำร
ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขยำยบ้ำน/อำคำรใหม่ ที่มีอำยุ ระหว่ำง 
31-40 ปีที่มีรำยได้ระดับปำนกลำงขึ้นไปที่อำศัยอยู่ในพื้นที่
ต ำบลภูเวียงต ำบลภูเวียง อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
อ ำเภอภู เวียง จังหวัดขอนแก่น  (3) กำรวำงต ำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์คือ “มีสินค้ำหลำกหลำยให้เลือกซื้อในรำคำ
ย่อมเยำ”กำรวำงแผนด้ำนกำรตลำด โดยท ำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลจำกส่วนประสมทำงกำรตลำดทั้ง 4 ด้ำน ซึ่งได้แก่ 
ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย และ
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ดังนี้ (1) ด้ำนผลิตภัณฑ์ กำร
วำงแผนจ ำหน่ำยสินค้ำที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในด้ำนชนิด
และยี่ห้อของสินค้ำแต่ละประเภทให้เลือกซื้อ โดยสินค้ำ
ภำยในร้ำนท่ีวำงจ ำหน่ำยมี 2 ประเภทหลัก ได้ดังนี้ กลุ่มวัสดุ
ก่อสร้ำงส ำหรับงำนด้ำนโครงสร้ำง และกลุ่มวัสดุตกแต่ง 
ส ำหรับงำนตกแต่งอำคำร และมีเงินลงทุนหมุนเวียนในกำร
ซื้อสินค้ำ 400,000 บำท (2) ด้ำนรำคำ โดยก ำหนดรำคำ
ขำยให้สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ส ำหรับกลุ่มสินค้ำที่

หมุนเวียนเร็ว เป็นที่นิยมในตลำด เพื่อเพิ่มและรักษำส่วน
แบ่งตลำด และก ำหนดรำคำที่มุ่งก ำไรให้ได้ผลตอบแทนตำม
เป้ำหมำย ส ำหรับสินค้ำที่หมุนเวียนช้ำหรือสินค้ำใหม่ที่ไม่มี
จ ำหน่ำยในตลำดมำก่อน และร้ำนยังให้ควำมส ำคัญกับกำร
ก ำหนดรำคำที่จะท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมรู้สึกว่ำสินค้ำถูกกว่ำ
ร้ำนอื่น เช่น กำรก ำหนดรำคำด้วยกำรใช้ตัวเลขคี่ เช่น 39, 
49, 99, 149, 9,999 บำท และกำรก ำหนดรำคำให้มีเศษ
สตำงค์ เช่น 15.50, 7.75 และ 1.25 บำท เป็นต้น มีกำรติด
ป้ำยรำคำที่ชัดเจน และร้ำนจะเลือกคู่ค้ำที่ขำยสินค้ำที่มี
คุณภำพแต่รำคำถูก และคู่ค้ำที่สำมำรถให้ส่วนลดเงินสดได้
มำกที่สุด (3) ด้ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยร้ำนเน้นสถำนที่ตั้ง
ร้ำนที่สะดวกในกำรคมนำคมและใกล้แหล่งที่อยู่อำศัยของ
ชุมชน ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่ส ำคัญ รูปแบบของสิ่ง
ปลูกสร้ำงหรือตัวอำคำรจะมีลักษณะคล้ำยกับคลังสินค้ำที่
ปลูกสร้ำงเป็นอำคำรช้ันเดียว โปร่งโล่ง มีอำกำศถ่ำยเท
สะดวก โดยสำมำรถจัดเรียงสินค้ำได้มำกและสะดวกในกำร
ค้นหำ โดยเน้นระบบกำรวำงแสดงสินค้ำที่สวยงำม ระบบ
กำรขนถ่ำยสินค้ำที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ เน้น
สร้ำงภำพลักษณ์ควำมทันสมัยและควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรจดั
จ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงในเขตอ ำเภอภูเวียง (4) 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ร้ำนมีนโยบำยกำรส่งเสริม
กำรตลำดที่แตกต่ำงกันไปตำมประเภทของสินค้ำ โดยจะ
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ส่งเสริมกำรตลำดมำกและขำยสินค้ำในรำคำไม่แพง และ
ส่งเสริมกำรตลำดมำกพร้อมขำยสินค้ำในรำคำปำนกลำง
ส ำหรับสินค้ำที่ไม่มีจ ำหน่ำยในพื้นที่เป้ำหมำย นอกจำกนี้ 
ร้ำนยังวำงแผนกำรตลำดตำมเป้ำหมำยในแต่ละส่วนของ
ตลำด เพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรเพิ่มส่วนแบ่งตลำด ได้แก่ 
กำรโฆษณำ กำรส่งเสริมกำรขำย กำรรับประกันสินค้ำ กำร
มีระบบสมำชิก เป็นต้น 
 2. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค พบว่ำ 
กำรลงทุนเปิดร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง มีควำม
เป็นไปได้ด้ำนเทคนิค เนื่องจำกสถำนที่ตั้งของร้ำนจ ำหน่ำย
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงที่จะเปิดใหม่ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
กำรคมนำคมสะดวก ลูกค้ำสำมำรถมองเห็นร้ำนได้อย่ำง
ชัดเจน มีพื้นที่กว้ำงขวำง  จ ำนวนกว่ำ 3 ไร่ กำรก่อสร้ำง
อำคำรของร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงจะเป็น
แบบโมเดิร์นช้ันเดียวหลังคำโครงเหล็กสูง ภำยในตกแต่ง
แบบครบวงจร มีสินค้ำหลำกหลำย ครบถ้วน มีที่จอดรถ 
รูปแบบร้ำนสวยงำม ทันสมัย และระบบปฏิบัติกำรภำยใน 
ทั้งระบบกำรจัดซื้อ ระบบสินค้ำคงคลัง ระบบกำรเก็บข้อมูล
ลูกค้ำ ฯลฯ ที่มีมำตรฐำน และมีควำมเป็นไปได้ในเรื่องที่ดิน
ซึ่งเป็นของผู้ศึกษำเอง ที่มีมูลค่ำที่ดินประมำณ 2 ,000,000 
บำท รถยนต์กระบะ จ ำนวน 2 คัน (เจ้ำของมีอยู่แล้ว) กำร
ลงทุนเกี่ยวกับยำนพำหนะจึงมีเพียง รถแบ็คโฮมือสอง 1 คัน 
และรถบรรทุก 6 ล้อ มือสอง จ ำนวน 1 คัน ที่มีมูลค่ำ 
1,100,000.00 บำท อุปกรณ์และเครื่องใช้ส ำนักงำน จ ำนวน 
208,800 บำท ส่วนอำคำรที่ก่อสร้ำงก็มีรำคำไม่สูงมำกนัก 
ประมำณ 4,500,000 บำท  
 3. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ 
พบว่ำ กำรลงทุนเปิดร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง 
มีควำมเป็นไปได้ด้ำนกำรจัดกำร เนื่องจำก ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้ำงที่จะเปิดใหม่ เป็นองค์กำรขนำดเล็ก มี
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อนง่ำยต่อกำร
บริหำรจัดกำร ประกอบไปด้วย ผู้จัดกำร 1 คน พนักงำน
จัดซื้อ 1 คน พนักงำนขำย 2 คน พนักงำนเช็คสต๊อก 1 คน 
พนักงำนบัญชีและกำรเงิน 1 คน และพนักงำนขับรถ 1 คน 
รวมพนักงำน 7 คน กำรสั่งซื้อสินค้ำ มีกำรบริหำรจัดกำร
คลังสินค้ำ ได้น ำเอำหลักบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำแบบ
ประหยัดที่สุด หรือระบบ E.O.Q. ระบบกำรตัดสินใจเกี่ยวกับ

วั ส ดุ ห รื อ วั ต ถุ ดิ บ ค ง ค ลั ง  (Decisions in Inventory 
Management) และระบบกำรวำงแผนควำมต้องกำรวัสดุ
หรือระบบ MRP เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรสั่งซื้อในปริมำณที่ประหยัดที่สุด 
และมีกำรจัดท ำบัญชีอย่ำงง่ำย เช่น บัญชีบันทึกรำยรับ-
รำยจ่ำย งบก ำไรขำดทุนและงบดุล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำร ท ำให้กิจกำรมีสถำนะที่มั่นคงและมีผลก ำไรได้
ตำมที่คำดหวัง 
 4. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน พบว่ำ 
กำรลงทุนครั้งแรกของร้ำน มีมูลค่ำรวมทั้งสิ้น  8,218,800 
บำท เป็นทุนส่วนของเจ้ำของทั้งหมด ผลจำกกำรวิเครำะห์
กำรด ำเนินงำนของร้ำนสำมำรถคืนทุนได้ภำยในระยะเวลำ 3 
ปี  6 เดือน 21 วัน  มูลค่ ำปัจจุบันสุทธิ  (NPV) เท่ ำกับ 
7,561,261.65 บำท และมีอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง 
เท่ำกับ ร้อยละ 15.54 ท ำให้กำรลงทุนเปิดร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้ำง ในเขตพื้นที่อ ำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น มีควำมเป็นไปได้ แต่ก็ควรจะพิจำณำ ถึงควำม
เสี่ยงทำงด้ำนเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อรำยได้ของร้ำนลดลงหรือ
ท ำให้ระยะเวลำกำรคืนทุนช้ำกว่ำที่ประมำณกำรไว้ เพรำะ
ผลกำรวิเครำะห์ ควำมอ่อนไหวของกำรลงทุน (Sensitivity 
Analysis) ด้วยกำรจ ำลองเหตุกำรณ์ที่จะท ำให้กำรลงทุนเปิด
ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำมกำร
คำดกำรณ์ไว้ 6 กรณี  ได้แก่ กรณีที่ 1 ต้นทุนสินค้ำเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 กรณีที่ 2 ยอดขำยสินค้ำลดลง ร้อยละ 5 กรณีที่ 3 
ต้นทุนสินค้ำเพิ่มขึ้นและยอดขำยสินค้ำลดลง ร้อยละ 5 กรณี
ที่ 4 ต้นทุนสินค้ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 กรณีที่ 5 ยอดขำย
สินค้ำลดลง ร้อยละ 10 และกรณีที่ 6 ต้นทุนสินค้ำเพิ่มขึ้น
และยอดขำยสินค้ำลดลง ร้อยละ 10 พบว่ำ จ ำหน่ำยวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้ำง มีควำมไวต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ต้นทุน โดยปัจจัยด้ำนต้นทุนมีผลต่อระยะเวลำคืนทุน มูลค่ำ
ปัจจุบันสุทธิและอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงมำกที่สุด ร้ำน
จ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง จะได้รับผลกระทบมำก
ขึ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนต้นทุน นอกจำกนั้นยัง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ แทนไท ไชยสำร (2558) เรื่อง กล
ยุทธ์ในกำรพัฒนำธุรกิจของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โฮมหลังคำ
เหล็ก (สำขำขอนแก่น) พบว่ำ กลยุทธ์สร้ำงตลำด แนวคิด
กำรโฆษณำไปยังอ ำเภอใกล้เคียงต่ำงๆที่มีฐำนลูกค้ำอยู่เดิม
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ด้วยสปอตวิทยุ ออกแบบป้ำยให้เด่นชัดและดูสดุดตำ และ
เว็บไซต์เพื่อสร้ำงควำมประทับใจในคุณภำพให้กลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยรับรู้ถึงคุณภำพของกำรท ำงำนแล้วเกิดควำม
ประทับใจ เพิ่มเติมจำกกำรบอกต่อแบบปำกต่อปำก 
เสริมสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้ลูกค้ำ วิธีกำร ท ำกำรออกแบบ
เว็บไซต์  ออกแบบป้ำยและสปอตวิทยุ โดยท ำกำรขอ
ค ำแนะน ำจำกผู้เช่ียวชำญในกำรออกแบบสื่อโฆษณำ ผลที่
คำดว่ำจะได้รับ ท ำให้ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โฮมหลังคำเหล็ก  
มีต ำแหน่งทำงกำรตลำดที่มั่นคง มีฐำนลูกค้ำเพิ่มขึ้นและเป็น
กลยุทธ์ที่ช่วยในกำรตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้
ง่ำยขึ้น ผลที่เกิดจำกกำรใช้กลยุทธ์ สร้ำงตลำด หำกท ำกำร
โฆษณำออกไปแล้วเกิดกำรซื้อจ ำนวนมำกในเวลำเดียวกัน 
จะท ำให้เกิดกำรท ำงำนไม่ทัน สร้ำงควำมไม่พอใจให้ลูกค้ำได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  ผลจำกกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิด
ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ในเขตพื้นที่อ ำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น ผู้ศึกษำได้จัดท ำข้อเสนอแนะบำง
ประกำรเพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีควำม
เกี่ยวข้องในกำรน ำไปเป็นแนวทำงในกำรลงทุนกำรเปิดร้ำน
จ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ดังนี้ 
   1.1 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรลงทุน
กำรเปิดร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง มีควำมน่ำใน
ใจ เนื่องจำกมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ อัตรำผลตอบแทนจำก
โครงกำร อัตรำตอบแทนทำงบัญชี ที่ไม่เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน ผู้ที่สนใจลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวสำมำรถลงทุนได้
ในสถำนกำรณ์ปกติ แต่ควรเปรียบเทียบผลตอบแทนของ
โครงกำรอื่น เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุน แต่หำก
ต้องกำรผลตอบแทนระยะยำวโครงกำรนี้เหมำะและน่ำลงทุน
และเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่ำลงทุน 
   1.2 จำกกำรศึกษำพบว่ำ เมื่อค่ำใช้จ่ำย
ด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ  อัตรำ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน อัตรำผลตอบแทนทำงบัญชี
ลดลง ระยะเวลำคืนทุนนำนขึ้น โครงกำรลงทุนในธุรกิจร้ำน
จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง มีควำมเป็นไปได้น้อย ดังนั้นผู้ที่สนใจ 
 

ลงทุนในธุรกิจนี้ สำมำรถลงทุนได้ แต่ต้องมีกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนต้นทุนที่ดี ควบคุมไม่ให้ต้นทุนสูงเกินไป เพื่อท ำ
ให้มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ อัตรำผลตอบแทนจำกโครงกำร อัตรำ
ผลตอบแทนทำงบัญชีลดลงมำก 
 2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  กำรวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษำกลยุทธ์ทำง
กำรตลำด เพื่อเพิ่มยอดขำยของร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้ำง ในเขตพื้นที่อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ที่เปิดใหม่ เพื่อน ำข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทำงเพิ่มยอดขำยของ
ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ในเขตพื้นที่อ ำเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหน 
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