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บทคัดย่ อ
ชื่อเรื่ อง

นวัตกรรมด้านการทําธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์
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นางสาว ญาณิ ศา โชติพานิช

ชื่อปริ ญญา

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสู ตร

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

ปี การศึกษา

2560

อาจารย์ที่ปรึ กษา

อาจารย์แสงชัย เอกพัฒนพาณิ ชย์

บทนํา
“บริ ษทั โชติคา้ วัสดุ จํากัด” ดําเนินธุรกิจบริ การจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เนื่องด้วยความต้องการการมองหาช่องทางการทําตลาดการค้าวัสดุ
ก่อสร้างในรู ปแบบใหม่ เพื่อแข่งกับตลาดการค้าในปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงจากการ
ค้นหาการสํารวจช่องทางการจัดซื้อค้นหาสิ นค้าในปัจจุบนั พบว่าผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปประกอบ
กับการตระหนักถึงสิ นค้าที่ได้รับมาตรฐานสิ นค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้างของเจ้าของโครงการเอง
และในหน่วยงานของรัฐ ช่องทางการทําธุรกิจค้าขายในปัจจุบนั ตลาดการทําการโฆษณา การซื้ อขาย
ในระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)เป็ นการลงทุที่ต่าํ เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่องการขยาย
ตลาดอื่นเช่นการเปิ ดหน้าร้านทีตอ้ งสร้างอาคารสถานที่เก็บสิ นค้า การรับพนักงานขาย ระบบ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) จึงเป็ นช่องหนึ่งที่มีการ
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เครื่องหมายการค้ า

ธุรกิจค้ าวัสดุก่อสร้ างออนไลน์
จากประสบการณ์การดําเนิ นการจําหน่ ายวัสดุก่อสร้ างจากเดิ มที่จาํ หน่ ายแบบไม่มีหน้า
ร้านไม่มีการเก็บสต็อกสิ นค้าก็นบั ว่าเป็ นรู ปแบที่ใหม่อยูเ่ ดิมแล้วแต่ เป็ นการขายลูกค้าเฉพาะกลุ่มแค่
เดือนละไม่เกิน 10 รายจึงเป็ นสาเหตุในการหาช่องทางการจําหน่ายเพิ่ม โอกาสในการที่พฒั นาสร้าง
ยอดการขายไปในอนาคต อีกทั้งคาดว่ามูลค่าเม็ดเงินลงทุนในกิจกรรมก่อสร้ างของภาครัฐจะอยู่ที่
ราว 6.6 แสนล้านบาท ขยายตัวราว 3% จากปี ก่ อนหน้าและจะเติ บโตโดยเฉลี่ ยถึ ง 7% ในช่ วงปี
2560-2561 บริ ษทั ฯพยายามสร้ างข้อแตกต่างในการดําเนิ นการที่ใช้ตน้ ทุนให้ต่ าํ ที่สุดโดยใช้ช่อง
ทางการสื่ อสารผ่านระบบ Platform Website Webpage เพื่อสร้างหน้าร้านแบบ Online เป็ นกลยุทธ์ที่
ให้ลูกค้าทั้งใกล้และไกลสามารถเข้าถึงได้ง่าย นวัตกรรมทางการค้าที่พยายามสร้างข้อแตกต่าง
ให้มีตน้ ทุนตํ่าเพื่อการแข่งขันทั้งต้นทุนและระยะเวลา เป็ นการจําหน่ายสิ นค้าในช่องทาง

นวัตกรรม ที่นาํ มาใช้ในการดําเนินงานเป็ น ระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (E- Commerce)
โดยมี ก ารลงทุ น ในส่ ว นเจ้า ของ 3 ล้า นบาท มี รู ป แบบการทํา งานของบริ ษ ัท ฯที่ ท ัน สมัย มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น รู ปแบบการดําเนิ นงานแบบไม่มีสต็อกไม่ตอ้ งมีหน้าร้าน สามารถ
ลดต้นทุนใน
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กลุ่มเป้าหมาย ที่น่าสนใจคือกลุ่มผูร้ ับเหมาขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในภาคเอกชนที่กาํ ลัง
ขยายตัวด้านโรงงาน อสังหาริ มทรัพย์ฯและ ภาครัฐงานราชการอยูใ่ นช่วงกําลังพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งมัน่ ที่ จะดําเนิ นธุ รกิ จในการให้บริ การจัดหาวัสดุ ก่อสร้ างโดยมื อ
อาชีพแบบครบวงจรแบบ หรื อ One Stop Service มีความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริ งโดยมีสโลแกนว่า
คิดจะซื้อวัสดุก่อสร้ างคิดถึงเรา

วัตถุประสงค์ (Objective)
- เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการความสะดวกในการจัดซื้ อสิ นค้าวัสดุ
ก่อสร้างที่มีมาตรฐานคุณภาพ ราคาถูก รวดเร็ วแบบครบวงจร

- เพื่อแก้ปัญหาในการเพิ่มช่องทางการขายและเข้าถึงสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง
- เพือ่ ลดต้นทุนในการจําหน่ายสิ นค้า

เป้าหมายทางธุรกิจ (Goals)
เป้าหมายระยะสั้ น (Short Term) ภายใน 1-3 ปี
1. บริษัท โชติค้าวัสดุ จํากัด ต้องเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าด้านการค้าวัสดุก่อสร้างมากยิง่ ขึ้นสร้าง
ยอดขายจากเดิมที่มียอดขายประมาณ 23 ล้านบาทเพิ่มเป็ น 49 ล้านบาท

2. ปรับปรุ งพัฒนาระบบจัดการแบบนวัตกรรมในให้ขอ้ มูลสิ นค้าใน ระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)จากเดิมที่มีลูกค้ามาใช้บริ การทัว่ ไปประมาณ30ราย

3. พันธมิตรด้านการผลิตวัสดุก่อสร้างเพิม่ มากขึ้นจากเดิมที่มี 15 รายเพิม่ เป็ น 30 รายในทุก
ประเภทสิ นค้าที่ใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างหลักของอาคารเพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้
บริ การในอนาคต
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เป้าหมายระยะยาว (Long Term) (ภายในระยะเวลา 5 ปี )
1. บริษทั โชติค้าวัสดุ จํากัด มุ่งมัน่ พัฒนาระบบจัดการแบบ นวัตกรรมในการเข้าถึงสิ นค้า
โดย ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Commerce) ให้ได้ถึงวันละ 500 รายผ่านการคัด
กรองวันละ 50 ราย
2. สร้างรายได้จากที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การเพิ่มรายได้ 100 ล้านภายใน 5 ปี ทุกประเภทสิ นค้า
3. เพิ่มพันธมิตรคู่คา้ 30 รายในด้านการผลิตสิ นค้าวัสดุก่อสร้างให้ครบวงจรมากขึ้นเพื่อรับ
การเพิม่ ฐานลูกค้า

ระบบการดําเนินงานระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิคส์ (E- Commerce)
2.กระบวนการการสั่ งซื้อสิ นค้ าผ่ านระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (E- Commerce)
การสั่ งซื้อของลูกค้ าสามารถ เริ่มจาก
2.1 ค้นหาสิ นค้าที่ตอ้ งการผ่าน search engine บนหน้า Website www.mhc11.com
2.2 การสัง่ ซื้อและวิธีการสัง่ ซื้ อที่นิยมได้แก่การหยิบใส่ ในระบบตะกร้าสิ นค้ากรอกข้อมูลสอบถาม
ราคาสิ นค้า จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับและใบเสนอราคา
2.3 ขั้นตอนการชําระเงินวิธีการตามความ สะดวกของลูกค้า โดยส่ วนมากเข้าบัญชีผา่ น ธนาคาร
(Bank Payment)
2.4 เลือกวิธีขนส่ งสิ นค้า รับเองหรื อรับบริ การจัดส่ งซึ่ งเมื่อเสร็ จสิ้ นการสัง่ ซื้ อในแต่ละครั้ง ต้องมี
บริ การหลังการขายให้กบั ลูกค้า ซึ่ งอาจติดต่อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เช่น อีเมล์ (Email) เว็บ
บอร์ ด ก็ได้
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ผลิตภัณฑ์ หลัก
สิ นค้าหลักที่นาํ มาจําหน่ายเป้ าหมายแบ่งเป็ น 3 หมวด
1. เหล็กเส้นมี 16 รายการ
2. หมวดเหล็กรู ปพรรณมี 24 รายการ
3. หมวดวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง 3 รายการ

การแบ่ งส่ วนการตลาด ตลาดเป้าหมายจุดยืนผลิตภัณฑ์ (STP)
การดําเนิ นธุ รกิ จจําหน่ ายวัสดุ ก่อสร้ างของ บริ ษัท โชติค้าวัสดุ จํากัด มี วตั ถุประสงค์เพื่อ
ดําเนิ นการธุ รกิ จแบบใหม่ในรู ปแบบระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) ดังนั้นการแบ่ง
ส่ วนการตลาดบนโลก On Line ใครคือเป้ าหมายของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ใครที่จะเขาซื้ อหรื อใช้
บริ การของบริ ษทั ฯ และกําหนดจุดยืนของผลิตภัณฑ์ในตลาด (STP) นั้นถือเป็ นส่ วนสําคัญในการทํา
ธุรกิจในปัจจุบนั

1. การแบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation)
บริษทั โชติค้าวัสดุ จํากัดได้แบ่งกลุ่มเป้ าหมายเป็ นแบบผูป้ ระกอบการ(Business to Business)
และผูบ้ ริ โภคโดยตรง (Business to Consumers) เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจเฉพาะ (Niche Market) แต่เน้น
จําหน่ายในปริ มาณที่มาก จัดหาสิ นค้าตามที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ (One Stop Service) คุณภาพสิ นค้าต้อง
มีมาตรฐานจัดส่ งสิ นค้าถึงหน่ วยงานได้ตามกําหนดจากข้อมูลทางการตลาดที่คู่แข่งน้อยมาก ทาง
บริ ษทั ฯจึงวางส่ วนแบ่งทางการตลาดในเฉพาะตลาดเดียวกัน
ทางบริ ษทั ฯใช้วิธีการหาลูกค้าเพิ่มจากวิธีเดียวกันคือการเพิ่มยอดขายลูกค้าในส่ วนของบริ ษทั เดิมที่
ดําเนิ นการอยูเ่ ป็ นลูกค้ารายใหม่ 50 เปอร์ เซ็นต์โดยจะมีลูกค้าแวะเข้ามาใช้ระบบการขายแบบใหม่
ประมาณ 30 เปอร์ เซ็ นต์และอีก 20 เปอร์ เซ็ นต์จากฐานลูกค้าเดิ มที่ เข้าใช้ในระบบระบบพาณิ ชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) โดยจํา หน่ า ยผ่ า นช่ อ งทาง ระบบพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ECommerce) เลือกช่องทางผ่าน Google, Facebook, Line และ Instragram เป็ นสื่ อในการโฆษณาทํา
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การตลาดที่ทางบริ ษทั ฯสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตในอนาคตและใช้หลักเกณฑ์การแบ่ง
ส่ วนตลาดตามหลักภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์
2. ตลาดเป้าหมาย (Target Market)
- จากการขยายตัวของงานก่อสร้างในภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนๆ 3%-7 % มูลค่า
6.6 แสนล้านบาท

ส่ วนแบ่ งในตลาด Segmentation
- สมารถเพิ่มลูกจากเดิมที่ใช้บริ การอยูแ่ ค่ 10 รายสามารถเพิ่มลูกค้าที่สรุ ปจบการขายได้ 20ราย/ ปี
และเพิม่ ขึ้นอีก ปี ละ 10-20 % ในระยะเวลา 5 ปี คิดเป็ นมูลค่าประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ ในปี แรก
46,639,050 บาทและในอีก 5 ปี 96,521,935 บา
3. ผลิตภัณฑ์ ในตลาด (Positioning)
- อยูใ่ นระดับสิ นค้าคุณภาพได้มาตรฐาน มีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นราคาตํ่า

ทีมผู้บริหาร บริ ษทั โชติคา้ วัสดุ จํากัด ก่อตั้งโดย นางสาว ญาณิ ศา โชติพานิช มีชาํ นาญเกี่ยวกับ
งานช่างก่อสร้าง งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง การค้าขายสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง และมุ่งเน้นพัฒนา
องค์กรไปถึงจุดมุ่งหมา และหุน้ ส่ วนเป็ นผูม้ ีความรู ้ทางด้านพัฒนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce) และความชํานาญในการบริ หารงานด้านบัญชี

กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy)
1. กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
1.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) โดยการนําเสนอบริ การที่ทนั สมัยให้ความรู ้
ความสําคัญคุณสมบัติกรรมวิธีการใช้ ของวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิด
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1.2 กลยุทธ์ การกําหนดตําแหน่ งของบริการ (Positioning) โดยธุรกิจเป็ นงานที่จาํ หน่ายสิ นค้าวัสดุ
ก่อสร้างบริ การจัดหาสิ นค้าตามความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก

2. กลยุทธ์ ราคา (Price Strategy)
จากโครงสร้างการดําเนินการแบบซื้อมาขายไปไม่ตอ้ งสร้างโกดังในการจัดเก็บสิ นค้าไม่ตอ้ ง
มีหน้าร้านในการจําหน่ายทําให้ลดต้นทุนในการดําเนินการทําให้ในการกําหนดราคาของสิ นค้า
ขึ้นอยูก่ บั คุณมาตรฐานของสิ นค้าแต่ละประเภท ปริ มาณการจัดส่ ง

3.กลยุทธ์ ช่องทางการจําหน่ าย (Place Strategy)
ในการจําหน่ายสิ นค้าและบริ การเนื่ องจากบริ ษทั ฯไม่ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจแบบจําหน่ ายหน้าร้าน
มาตั้งแต่แรกเริ่ มธุรกิจเดิมเพิ่มการเข้าถึงเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค จึงเลือกช่องทางการแบบ
ระบบ B2B, B2C เน้นขายในปริ มาณที่ สูง ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) เป็ น
ช่องทางที่เป็ นรู ปแบบใหม่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ วและ เป็ นหลักสําคัญมากจากการที่บริ ษทั ฯนําสิ นค้า
วัสดุ ก่อสร้ างมาขายบนโลกออนไลน์ (On Line) เป็ นการสร้ างความโปร่ งใสและความน่ าเชื่ อถื อ
ให้กบั บริ ษทั ฯ ในแต่ละครั้ง

4. กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) ในการสื่ อสารทางการตลาดให้
เป็ นที่ รู้จกั ในตลาดเนื่ องจากบริ ษทั ฯยังไม่เป็ นที่ รู้จกั อย่างแพร่ หลายในองค์รวมแล้วจะเน้นการ
สื่ อสารทางออนไลน์ (On Line) เพื่อเป็ นการกระจายได้ทวั่ ถึง

5. กลยุทธ์ ด้านบุคคลหรือพนักงาน (People or Employees) ในการทําธุรกิจที่ให้บริ การในการ
จัดหาสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็ นหลักดังนั้นความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิดเป็ นอย่างดีท้ งั เรื่ องขั้นตอนการใช้และบริ การหลังการขายบริ ษทั ฯจึงมีการส่ งเสริ มการเข้า
ฝึ กอบรมองค์ความรู ้ท้ งั ในเรื่ องผลิตภัณฑ์ที่เราจําหน่ายเป็ นหลัก
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6. กลยุทธ์ ด้านการสร้ างนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
โดยการสร้างคุณภาพโดยรวมในรู ปแบบบริ การให้เป็ นเชื่อถือใช้ดีแล้วบอกต่อ
- สิ นค้ามีคุณภาพได้รับมาตรฐาน
- การให้บริ การรวดเร็ ว มีมาตรฐาน สามารถให้คาํ ปรึ กษาด้านต่างๆได้
- การขนส่ งหลายรู ปตามความต้องการสิ นค้าได้รับตามกําหนดการใช้งาน

7. กลยุทธ์ ด้านการกระบวนการ (Process)
กระบวนการที่ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
- กระบวนการของการสัง่ ซื้ อ มีความรวดเร็ ว
- กระบวนการตรวจสอบสถานะของสิ นค้าเพื่อกําหนดการส่ งสิ นค้า
- การจัดส่ งสิ นค้าถูกต้องมาตรฐานตรงตามคําสัง่ ซื้ อของลูกค้าพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐาน
องค์กรโครงสร้างการทํางานในองค์กร แบ่งเป็ น
- กรรมการผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในด้านการบริ หารการเงินการตลาดและการบริ หารโดยรวม
ทุกภาคส่ วน
- ฝ่ ายจัดซื้อฝ่ ายบัญชี
- ฝ่ ายปฏิบตั ิการด้านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
องค์ กรโครงสร้ างการทํางานในองค์ กร แบ่ งเป็ น
- กรรมการผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในด้านการบริ หารการเงินการตลาดและการบริ หารโดยรวม
ทุกภาคส่ วน
- ฝ่ ายจัดซื้อฝ่ ายบัญชี
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จากยอดขายของธุรกิจเดิมบ้างส่ วน 22,928,881.45 ฿ ในลูกค้า 10 ราย การซื้ อขายเฉลี่ยระยะเวลา 1
ปี ของปี 2560 ในแต่ละไตรมาสอัตราการเติบโตไม่เท่ากันสาเหตุจะมาจากสภาพภูมิอากาศเป็ นช่วง
หน้าฝนการปิ ดงบประมาณของภาครัฐ อัตรา Grow จะลดลงประมาณการรายได้ทีใช้ในการอ้างอิง

การลงทุนในทางการเงิน E Commerce ระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิคส์
จากการลงทุนในส่ วนเจ้าของ 3 ล้านบาท

การลงทุนในทางการเงิน E Commerce ระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิคส์
จากการลงทุนในส่ วนเจ้าของ 3 ล้านบาท
- ระบบซอฟต์แวร์ (software) 45,000 บาท
- ยานพาหนะรถใช้ในการขนส่ ง 600,000 บาท
- เครื่ องใช้ในสํานักงาน 99,000 บาท
- เงินสดหมุนเวียน 2,256,000
จากการประมาณการสรุ ปค่า Payback NPV และ IRR ที่ได้รับใน 5 ปี
- Payback Period 3.7 เดือน
- NPV = 2,121,738
- IRR = 29.26
การประเมินสถานการณ์สูงขึ้น 10 % และ ลดลง10%จากการวิเคราะห์ ทําให้เห็นว่า NPV เป็ น บวก
ตลอดการคืนทุนช้าเร็ วขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์และเป็ นธุรกิจที่น่าลงทุน
ผลสรุปจากการวิจยั จากแบบสอบถาม 30 ปั จจุบนั สื บค้นหาสิ นค้าใช้สื่ออินเตอร์ เน็ตสื บค้นคิดเป็ น
ร้อยละ 73.1%เพื่อตอบสนองความสะดวกง่ายต่อการจัดซื้อและมีแนวโน้วเพิ่มขึ้น
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