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บทคัดย่อ 

 
แผนธุรกจินีมีวัตถุประสงค์เพือเป็นแนวทาง ในการดาํเนินการเปิดร้านจาํหน่ายอะไหล่

และอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร ฉวางการไฟฟ้า ทผู้ีจัดทาํและครอบครัวมีความฝันทอียากจะเปิดร้าน
ขายอะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กๆ โดยบริหารกันเองภายในครอบครัว
เนืองจากพ่อของเจ้าของแผนธุรกิจนี มีอาชีพเป็นช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น แอร์ ตู้ เย็น 
พัดลม ทวีี และปัมนาํ เป็นต้น 

 

1.  บทสรุปผูบ้ริหาร 
 แผนธุรกิจนีมีวัตถุประสงค์เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินการเปิดร้านจาํหน่ายอะไหล่

และ อุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร ฉวางการไฟฟ้า ผู้จัดทาํและครอบครัวมีความฝันทอียากจะเปิดร้าน
ขายอะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กๆโดยบริหารกันเองภายในครอบครัว
เนืองจากพ่อของเจ้าของแผนธุรกิจนีมีอาชีพเป็นช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น แอร์ ตู้ เยน็ 
พัดลม ทวีี ปัมนาํ เป็นต้น 

 ประกอบกับจังหวะและโอกาสทีพ่อของเจ้าของแผนธุรกิจถูกล็อตเตอรีรางวัลที  
จาํนวนเงิน  ล้านบาท จึงทาํให้เกิดไอเดียทอียากจะลงทุนในความรู้ทีเรามีอยู่ในการดาํเนินการ
เกียวกับอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า ประสบการณ์มากกว่า  ปี โดยมีฐานลูกค้าจํานวนมากใน
อาํเภอฉวาง กว่า  กว่าครัวเรือน โดยเรามีลูกค้าประจาํอยู่ท ี  ละ  เปอร์เซน็ต์ในพืนท ี
จึงทาํให้เจ้าของแผน มันใจว่าหากกิจการนีเกิดขึนจะทาํให้ลูกค้าเดิมทมีีฐานลูกค้าจาํนวนมากจะ
เข้ามารับบริการ เรียกใช้บริการจากทางร้านอย่างมีคุณภาพทีดีทีสุดในอาํเภอฉวางเจ้าของแผน
ธุรกิจเชือว่าหากธุรกิจได้ดาํเนินการไปตามแผนธุรกิจทไีด้วางไว้จะทาํให้ธุรกิจครอบครัวประสบ
ความสาํเรจ็และมีรายได้เพิมขึนระยะยาวจากการลงทุนเงินไปค่อนข้างมาก บวกกับ พืนท ีอาํเภอ
ฉวาง ยังไม่มีร้าน ค้าใดที เปิดจาํหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าและ ขาดช่างทีมีประสบการณ์ 
เจ้าของธุรกจิและครอบครัวจึงเลง็เหน็ช่องทางและโอกาสในการทาํธุรกจิ 
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2. ความเป็นมาของธุรกิจ 

 2.1  ทมีาและความสาํคัญของธุรกจิ 
  การจัดทาํแผนธุรกิจร้านร้านจําหน่ายอะไหล่และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าฉบับนี ถือเป็น
ธุรกจิใหม่ ท ีต้องการต่อยอดจากอาชีพเดิมของคุณพ่อเกยีวกบัการซ่อมซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
เช่น ตู้เยน็เตารีดพัด ลม แอร์ฯมอเตอร์ แผงควบคุมไฟและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทอีนืๆ อกีมากมาย
โดย ทายาทของร้านมีแนวคิดที จะนาํความเชียวชาญและความชาํนาญของคุณพ่อด้านการซ่อม
และรู้จักอะไหล่และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น อย่างดีมาตังกิจการ หน่ายอะไหล่และซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟ้าอย่างครบวงจรและลงขายใน Social Mediaและเปิดกิจการในอาํเภอฉวาง เพือเติมเตม็ให้
อาชีพของคุณพ่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบ และมีศักยภาพ ทางการแข่งขันมากขึน ในช่วงทผ่ีาน
มา ครอบครัว มีผลการดาํเนินงานเป็นทีน่าพึงพอใจทีสามารถสร้างกาํไรได้เฉลียปี ละแสนบาท 
โดยอาศัยลูกน้องเพียง  คนเท่านันดูแลในการซ่อมซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ครอบคลุมไปจนถึงการ
สงัซืออะไหล่จากตัวเมืองด้วยตัวเองบวกกับในพืนทอีาํเภอฉวาง คุณพ่อมีฐานลูกค้าจาํนวนมากทงั
รายเก่าและรายใหม่โดยลูกค้าจะแบ่งเป็น  กลุ่ม คือจะมาซือของใหม่แทนทจีะนาํมาซ่อม เพราะ
อะไหล่เปลียนหายากและใช้เวลารอนานเกิน อาทติย์ ) ลูกค้าจะชอบนาํอุปกรณ์มาซ่อมหากยังมี
วิธี ทจีะซ่อมได้กจ็ะยังไม่เปลียนและบ่อยครังในความไม่สะดวกทีเกิดขึนในการซ่อมซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟ้าแต่ละ ชนิดคือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันออกไปขึนอยู่กับลักษณะ
การทาํงานของ เครืองใช้ไฟฟ้าและอะไหล่ชินส่วนเลก็ๆภายในเครืองใช้ไฟฟ้าเหล่านันไปจนถึง
ชินส่วนประกอบใหญ่จาก ภายนอก โดยการดาํเนินงานของคุณพ่อในการเปลียนอะไหล่แต่ละครัง
คือต้องเดินทางไปซือด้วยตัวเอง ซึง ร้านขายอะไหล่และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่มีในอาํเภอฉวาง 
หากต้องเดินทางไปยังอาํเภอจันดีหรือเข้าไปยัง ตัวเมืองนครศรีธรรมราชซึงห่างออกไป  
กิโลเมตรต่อ  การซ่อมเครืองใช้ไฟฟ้าชนิดนันๆ บ่อยครังท ีเดินทางไปซืออะไหล่และนาํกลับมา
เพือทจีะนาํไปซ่อมให้ลูกค้า ปรากฏว่าอะไหล่ชนิดนันๆ ไม่สามารถ งานได้จึงทาํให้เกิดภาระ และ 
ค่าใช้จ่ายทซีาํซ้อน และ เสยีเวลาในการดาํเนินงาน 

 

3.  สินคา้และบริการ  
 3.1 รายละเอียดสินคา้และบริการ 
 ฉวางการไฟฟ้าเป็นรูปแบบตึกสูง  ชัน ขนาดกว้าง  ลึก  เมตร โดยเริมจากการ
รับซ่อมอุปกรณ์ เครืองใช้ไฟฟ้า และ ขยายมาเป็นค้าขายอะไหล่ ชินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ครอบคลุม
ทุกระบบ ทงัแบบปลีกและเหมาส าหรับโรงงานและผู้รับเหมาทเีป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หลักอีก
ทงัมีจัดส่งสินค้าโดยระบบขนส่งเอกชน ททีนัสมัยและมีการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มออนไลน์ทไีม่ สะดวก
มาซือหน้าร้านก็สามารถสังผ่านทางไลน์ได้ โดยธุรกิจนีมุ่งเน้นทีจะส่งชินส่วนและสินค้า ถึง
อุตสาหกรรมการรับเหมาก่อสร้างด้วยการบริการทีหลากหลายให้กับลูกค้าทังรับซ่อมและให้
คาํแนะนาํจากผู้เชียวชาญด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ามากกว่า  ปี 



4. การวิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

 4.1 แนวโนม้การเติบโตของตลาด 

 อุตสาหกรรมอิเลก็ทริคถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึงทีมีบทบาทสาํคัญต่อเศรษฐกิจ
ไทยในปัจจุบันค่อนข้างมาก โดยมีการส่งออกเป็นอันดับหนึงต่อเนืองมาเป็นระยะเวลาหลายปี 
โดยในปี  การส่งออกสินค้าเครืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทริคคิดเป็นมูลค่า ,  ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือ ประมาณ 600,000 ล้านบาท และการนาํเข้าคิดเป็นมูลค่า ,  ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ ,  ล้านบาท  
  ฉวางการไฟฟ้า ถึงแม้จะเป็นธุรกจิจาํหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เกยีวกบัไฟฟ้าเลก็ๆ แต่
เป็นโอกาสทดีี เพราะเป็นเจ้าแรกทเีปิดจาํหน่ายอะไหล่ให้บริการในอาํเภอฉวาง 
 4.2 ลกัษณะทวัไปของกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านฉวางการไฟฟ้า 
 - ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
 - ช่างซ่อมเครืองใช้ไฟฟ้า ทงัเพศชายและหญิง 
 4.3 การวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรม 

 1. สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 สภาวะในการแข่งขันร้านจาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในฉวางถือว่ายังมีน้อยเพราะเราเป็น
เจ้าแรกทเีปิดจาํหน่าย 

 2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ 

   ธุรกจิจาํหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นธุรกจิทใีช้เงินในการลงทุนค่อนข้างสูงและ
เป็นธุรกิจเฉพาะทางสาํหรับผู้ขายทจีาํเป็นต้องมีความรู้ด้านอะไหล่และชินส่วนต่างๆให้ผู้แข่งราย
ใหม่ทาํสามารถเข้ามาในธุรกจินีได้ยาก 

 3. ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน 

 อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสนิค้าทดแทนเพียง  ช่องทางซึงสามารถแบ่งได้เป็น  กลุ่ม กลุ่มแรก
คือ กลุ่มลูกค้าทีต้องการซ่อมเครืองใช้ไฟฟ้าทเีสียโดยการเปลียนอะไหล่ส่วนกลุ่มทีสองนันเป็น
สนิค้าท ีซือใหม่ทดแทนอุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้าเดิมทชีาํรุด 

 4. อาํนาจต่อรองผู้ขายปัจจัยการผลิต 

 ฉวางการไฟฟ้าใช้ทกัษะ และ ความรู้ความชาํนาญในเรืองอุปกรณ์และอะไหล่ จาก การ
ทีคุณพ่อมีอาชีพช่างซ่อมมาเป็นระยะเวลานานก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ได้รับเครดิตจาก 
ผู้ผลิต สามารถต่อรองราคา และมกัจะได้รับส่วนลด ของแถม ประกอบทงัมีแหล่งจาหน่ายอะไหล่ 
ค้าปลีกและค้าส่งอยู่เป็นวนมากทงัในประเทศและต่างประเทศ อกีทงัการจัดส่งมีความสะดวกมาก
ขนึทาํให้ทางเลือกในการเลือกซือวัตถุดิบทหีลากหลาย ส่งผลกระทบ เชิงบวกต่อธุรกจิ 
 5. อาํนาจต่อรองของผู้บริโภค 



 เนืองจากมีผู้ประกอบการร้านจาํหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพียง ผู้บริโภคมี ร้าน 
ทางเลือกไม่มากในการเลือกซือสนิค้าทหีลากหลาย 

4.4 วิเคราะห ์สถานการณข์องกิจการ (SWOT Analysis) 

 . .  การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
 จุดแขง็ (Strength) 

- เจ้าของธุรกิจมีความเชียวชาญด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถให้คาํปรึกษาเกียวกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุก ประเภท 

- ได้รับประโยชน์ทางการค้าจากการมีความสัมพันธ์อันดีเป็นระยะเวลานานกับลูกค้า
เก่าจากการ ซ่อมเครืองใช้ไฟฟ้ามานานกว่า 15 ปี 

- มีช่างประจาํร้าน 

- เปิดเป็นเจ้าแรกในอาํเภอฉวาง และอกี 36 อาํเภอใกล้เคียง 
- มีคู่แข่งเพียงเจ้าเดียวเทา่นัน 

- จาํนวนบ้านในอาํเภอฉวาง 793ครัวเรือน 

 จุดอ่อน (weakness) 

- ใช้เวลานานในการประชาสมัพันธร้์านให้ลูกค้าทราบอย่างทวัถึง 
- คู่แข่งมีอิทธิพลในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล 

ห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น 

- เราไม่มีโรงงานผลิตเองสนิค้ายังคงต้องนาํเข้า 
 . .  การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 

 โอกาสของธุรกจิ (opportunity) 

- รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจSMEให้การสนับสนุนทางการเงินช่วยให้
ผู้ประกอบการ สามารถขอกู้เงินได้ง่ายกว่าในอดีต และได้รับการลดหย่อนภาษี 

- นโยบายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทีเกียวกับและจาํเป็นต้องใช้อุปกรณ์
และของ เครืองใช้ไฟฟ้า  

- มีการก่อสร้างอาคารและอุตสาหกรรมใหม่  

- ระบบการขนส่งเอกชนททีนัสมัยทาํให้จัดส่งถึงลูกค้าได้ง่ายและรวดเรว็ 
 อุปสรรค (Threat) 

- เนืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ฟืนตัวจึงทาํให้ผู้บริโภคพยายามลดค่าใช้จ่าย
มากขึน 

 

5. แผนการบริหารจดัการองคก์ร 
 5.1  ขอ้มูลธุรกิจ 

ชือกจิการ ฉวางการไฟฟ้า  



ทอียู่/ทตีังกจิการ อาํเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รูปแบบการดาํเนินการ บริการจัดจาํหน่ายอะไรและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรและ.  
 ให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 

 5.2  แผนผงัองคก์ร 
  ผู้จัดการร้าน   (พ่อ) 
  ฝ่ายบริหารงานทวัไป  (เรา) 
  ข่างซ่อม  คน   (รับสมัคร) 
 5.3  วิสยัทศัน ์

  ศูนย์รวมอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรและกระจายสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างมี
คุณภาพใน ราคาไม่แพง โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 

 5.4  พนัธกิจ 

  เสนอสนิค้าและบริการทหีลากหลาย คัดสรรอุปกรณ์ทมีีคุณภาพ 

เสนอสนิค้าและบริการทหีลากหลาย คัดสรรอุปกรณ์ทมีีคุณภาพ 

ติดตามแนวโน้มของตลาดและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่เสมอ เพือพัฒนา
และเพิมมูลค่า สนิค้าให้ตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า 
สร้างพันธมิตรทางธุรกจิ เพือพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน 

 

6.  แผนการตลาด 

 6.1 เป้าหมายทางการตลาด  
 เป้าหมายระยะสนั -  ปี  

 1. สร้างตราสนิค้าให้เป็นทรู้ีจัก (Brand Awareness)กบักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 2. มีกาํไรไม่ตกว่า 3,000,000 บาท 

  . ระยะเวลาคืนทุนภายใน  ปี 
  เป้าหมายระยะยาว -  ปี 

  1.มี อตัราการเติบโตของยอดขายไม่ตาํกว่า % ต่อปี 

 6.2  การกําหนดลูกคา้เป้าหมาย 

 จะการแบ่งส่วนการตลาดโดยการใช้เกณฑ์ต่างๆแล้วทําให้สามารถจําแนก
กลุ่มเป้าหมายหลักได้  กลุ่มคือ .กลุ่มผู้รับเหมา . ช่างซ่อมทวัไป 
 6.3 กลยุทธท์างการตลาด 

 . .  ด้านสนิค้าและบริการ จาํหน่าย เช่น แอร์ฯ กล้องวงจรปิด จานดาวเทยีม แผง
โซล่าร์เซลล์ เรียกได้ว่า ธุรกิจของเราต้องการที จะจําหน่ายและเป็นศูนย์รวมของอะไหล่และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดเพือเป็นจุดกระจายสินค้าที คุณภาพ อย่างยังยืนเหมาะสาํหรับช่าง 
และผู้รับเหมางานต่างๆ 



. .  ด้านราคา ร้านต้องการให้ผู้บริโภคเชือมันในปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุทมีี
คุณภาพอกใช้กลยุทธ์แบบโดยเลือก High-Value Strategy ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าของฉวาง
การไฟฟ้า คือ ของดีทมีีความคุ้มค่าในการจ่าย 

. .  ด้านการจัดจาํหน่าย 

สถานทตีังอยู่ใจกลางอาํเภอฉวางง่ายต่อการเดินทางและมีสถานทจีอดรถ  
. .  ด้านการส่งเสริมการตลาด ฉวาง การไฟฟ้า นันจะเลือกใช้การสือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการIntegrated( Marketing Communication) โดยจะสือสารทังกลุ่ม ลูก
ค้าอาําเภอฉวางและอาํเภอใกล้เคียง 

 

7. แผนการดําเนนิการผลิต 

  7.1  สถานทตีังของร้าน  
  ลักษณะของร้านเป็นอาคารพาณิชย์1ชัน พืขนาดท ีกว้าง4 เมตร ยาว 16 เมตร ตังอยู่
ในอาํเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 7.2  ขนัตอนการใช้บริการ  
  ลูกค้าสามารถเข้ามาซือทีหน้าร้านเลือกสินค้าด้วยตัวเองจ่ายเงินสดและรูดบัตร และ
ทางร้านจะส่ง มอบสนิค้าและรับสนิค้าได้เลย หากลูกค้าทต้ีองการสนิค้าแต่ทางร้านไม่มีในขณะนัน 
ทางร้านยินดีจะสังสินค้าให้ โดยใช้เวลา  –  วันในการท าการจัดส่งทางร้านเป็นผู้ดาํเนินการ
จัดส่งเอง ในกรณีทกีารจัดส่งในระยะทางใกล้ๆ ภายใน อาํเภอฉวาง ทางร้าน จะมีเจ้าหน้าทบีริการ
จัดส่งสนิค้าให้การจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือKerry ในกรณีทต้ีองการส่งสินค้าในระยะไกล ทาง ร้าน
ไม่สามารถเดินทาง ไปถึงได้ 

 

8.  แผนการเงิน 

 8.1  เป้าหมายทางการเงิน -กาํไรเพิมขึนทุกปี -กาํไรเพิมขึนไม่น้อยกว่า % ต่อปี 

 8.2 การวิเคราะห์ด้านการเงิน งบประมาณทางการเงินมาจากทุนสาํรองของเจ้าของกิจการ
ทงัหมดจากการถูกรางวัลลอตเตอรีโดยจะแบ่งสัดส่วนการเช่าอาคารพาณิชย์ในการดาํเนินกิจการ
และการนาํเข้าของอะไรและอุปกรณ์ต่างๆทังนีขึนอยู่กับสภาพแวดล้อมทางการตลาดและราคา
ตลาด ในการลงทุน 

 

9. แผนฉุกเฉินในอนาคต 

 9.1  กรณียอดขายไม่เป็นไปตามทกีาํหนดไว้ ต้องพิจารณาว่า การทยีอดขายไม่เป็นไปตามที
คาดการณ์นัน เกิดขึนจากลูกค้ากลุ่มใด สาเหตุทแีท้จริงจากปัจจัยใด หากเป็นเพราะกิจการยังไม่
เป็นทีรู้จักในกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงหรือเพิมเติมรูปแบบจะต้องการสือสารทาง
การตลาดให้มีประสทิธภิาพมาก ขนึ เช่น จัดกจิกรรมมอบส่วนลด หรือ บริการติดตังฟรีให้ลูกค้า 



 9.2  เงินสดสารองไม่เป็นไปตามทคีาดไว้ 
   เงินสดสาํรองจะเกิดขึนได้หลังจากทผีลการดาํเนินงาน สามารถสร้างกาํไรสุทธิ คงเหลือ
ให้กับกิจการได้ ดังนันหากเงินสดสาํรองไม่เป็นไปตามคาดการณ์ อาจมีความเป็นไปได้ว่า ต้นทุน
ในการขายและค่าใช้จ่ายอนืๆ มีมา เกินไป กิจการจะต้องพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงใช้
จ่ายทางการตลาด หรือจะต้องสรรหาวิธีทีจะ สามารถลดต้นทุนการผลิต แต่คุณภาพของ สินค้า
ยังคงเดิม 

 9.3  แผนอนาคต 

แผนอนาคต เจ้าของกิจการมีแนวคิดต้องการเพิมบริการการทาํความสะอาด โดยจาก
เดิมทล้ีางแอร์ตามห้องนอนหรือ ภายในตัวบ้าน เราจะมีบริการทาํความสะอาดห้องนันโดยการคิด
ราคาตามตารางเมตรตามขนาดของห้อง 

เพิมความหลากหลายของสนิค้าและเจ้าของกจิการมีแนวคิดต้องการเพิมบริการการทาํ
ความสะอาด โดยจากเดิมทีล้างแอร์ตามห้องนอนหรือ ภายในตัวบ้าน เราจะมีบริการทาํความ
สะอาดห้องนันโดยการคิดราคาตามตารางเมตรตามขนาดของห้อง 
 


