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การลงทุนในโครงการสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐ

ปญหาหนี้สินครัวเรือน

ความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก

การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย

ปจจัยแวดลอมที่สงผลกระทบตอธุรกิจปจจัยแวดลอมที่สงผลกระทบตอธุรกิจปจจัยแวดลอมที่สงผลกระทบตอธุรกิจ

ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างปี 2559 : เริ่มมีสัญญาณดี 

 ในปี 2558 ที่ผ่านมานับว่าเป็นปีที่ท้าทายของธุรกิจในแขนงต่างๆ รวมถึงธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างด้วย 
เนือ่งจากตอ้งเผชญิมรสุมทัง้จากเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทย แตด้่วยนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัตัง้แต่
ปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ก็น่าจะมีผลให้กลุ่มผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์กลบัมาลงทนุในโครงการใหม่มากข้ึน รวมไปถงึโครงการโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านคมนาคมทีน่บัเปน็
โครงการที่มีความสำาคัญและมีมูลค่าการลงทุนสูง ก็น่าจะส่งผลต่อกลุ่มธุรกิจก่อสร้างให้มีความคึกคักมากขึ้น อัน
จะส่งผลต่อเนื่องให้ความต้องการสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างในประเทศปี 2559 มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นตามไป
ด้วย แต่ทั้งนี้ยังต้องติดตามผลของการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ รวมถึงการเคลื่อนไหวของค่าเงิน
บาท ราคาน้ำามัน ราคาสินค้าเกษตร และการส่งออก ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
และการขยายตัวของภาคการก่อสร้าง ดังนั้นปี 2559 จึงยังคงเป็นปีที่ SME ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างคงต้องเร่งปรับ
กลยุทธ์เพื่อรุกและรับให้ได้ทันท่วงทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ธุรกิจวัสดุก่อสร้างปี 2559 ทยอยปรับตัวดีขึ้นในกลุ่มวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างภาครัฐ

 ธุรกจิคา้วัสดกุอ่สรา้งในปี 2559 คาดวา่น่าจะมแีนวโนม้คอ่ยๆ ปรบัตัวดขีึน้ โดยมแีรงหนนุจากการท่ีรัฐบาล
มีนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมยัง
เป็นกลุ่มที่ภาครัฐพยายามจะเร่งรัดการลงทุน ซึ่งไม่เพียงแต่การผลักดันโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น แต่มีโครงการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก อาท ิโครงการปรับปรงุถนนในสว่นท้องถิน่ โครงการกอ่สรา้งฝายทดน้ำา และการซอ่มแซม
อาคาร สถานที่ราชการ เป็นต้น ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความ
ต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ อย่างไรก็ดี  ตลาดวัสดุก่อสร้างที่เน้นกลุ่มผู้บริโภครายย่อย อาจจะยัง
ไม่สามารถปรับตัวได้ดีนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวสู่ระดับศักยภาพ ทำาให้ผู้บริโภคอาจจะยังชะลอ
การใช้จ่าย เช่น การซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ต้องลงทุนมาก จะปรับเปลี่ยนการซ่อมแซมไปตามความ
จำาเป็น นอกจากนี้ ในกลุ่มเกษตรกร ซึ่งนับเป็นหนึ่งในตลาดที่สำาคัญของร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น แต่เนื่องจาก
ปญัหาภยัแลง้ท่ีสง่ผลกระทบทำาใหไ้มส่ามารถเพาะปลูกและเก็บเกีย่วผลผลิตได้ดังเดิม มผีลทำาให้ความต้องการซือ้
สินค้าวัสดุก่อสร้างชะลอลง สำาหรับการเคลื่อนไหวของปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจที่ควรจับตามองในปี 2559 ได้แก่



Analysis2

  การเตบิโตของภาคอสงัหารมิทรัพย ์นับเป็นปัจจยัท่ีมอิีทธพิลต่อทิศทางการเติบโตของวัสดุกอ่สรา้งใน
ไทยคอ่นขา้งมาก ซึง่ภาพรวมของภาคอสังหารมิทรพัยใ์นป ี2559 นา่จะยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวั แมมี้ปจัจยับวกจาก
มาตรการของภาครัฐที่ออกมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2559  ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการโอน-ค่าจดจำานอง (29 ตุลาคม 2558-28 เมษายน 2559) รวมถึงการลดหย่อนภาษีจากการ
ซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559) แต่ในครึ่งหลังของปี 2559 ภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจกระทบความเชื่อมั่นของผู้ที่สนใจซื้อที่อยู่อาศัย และอาจกระทบต่อเนื่อง
ไปถึงยอดขาย ตลอดจนการตัดสินใจเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการ จึงนับเป็นปัจจัยท้าทายสำาหรับธุรกิจ
ค้าวัสดุก่อสร้างในปี 2559 

 ทั้งนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัด ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากยังคงมีสัญญาณการขายที่ช้า  
ซพัพลายมมีากกวา่ดมีานด ์สว่นหนึง่นา่จะเปน็ผลกระทบเชิงลบจากการตกต่ำาของราคาสนิคา้เกษตร อยา่งไร
ก็ตาม ในกรณีของบางจังหวัดท่ียังมีอนาคตท่ีดีน่าจะได้แก่ จังหวัดท่ีเป็นประตูการค้าตามแนวชายแดน 
พื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองท่องเท่ียวตากอากาศ เช่น พัทยา หัวหิน และเมืองอุตสาหกรรม เช่น 
มาบตาพุด โดยเป็นไปได้ว่าการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลตามแนว
เส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ รวมถึงโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ เป็นหลัก น่าจะยัง
คงเป็นกลไกสำาคัญในขับเคลื่อนของภาคอสังหาริมทรัพย์ เพราะการลงทุนดังกล่าวของภาครัฐจะส่งผลให้มี
การเปิดพื้นที่การลงทุนใหม่ๆ ตามมา

  การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณความ
ต้องการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศในปี 2559 นี้  ที่นับเป็นช่วงเริ่มต้นของการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศไทย 
หลังจากเมือ่ปลายป ี2558 ทีผ่า่นมา คณะรัฐมนตรไีด้เห็นชอบแผนปฏบัิตกิารด้านคมนาคมขนสง่ในโครงการเรง่ดว่น  
20 โครงการ ในวงเงิน 1.796 ล้านล้านบาท อาทิ โครงการมอเตอร์เวย์ โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง 
(โครงการรถไฟฟ้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และโครงการรถไฟระหว่างเมืองทั้งโครงการรถไฟรางคู่และ
แผนพฒันาโครงการรถไฟความเร็วปานกลางและความเรว็สงูเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการเดินทางและขนสง่
สินค้าที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น) รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศและทางน้ำา อันน่าจะส่งผลดีต่อภาค
เอกชนซึ่งจะขยายการพัฒนาไปตามโครงข่ายการพัฒนาของภาครัฐ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าการลงทุนใน
การก่อสร้างของภาครัฐในปี 2559 น่าจะมีมูลค่า 692,600-708,500 ล้านบาท ซึ่งแม้จะขยายตัวในอัตราชะลอลงที่
ร้อยละ 10-12.5 จากฐานเดิมในปี 2558 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 27.3 แต่เป็นมูลค่าการก่อสร้างที่สูงในรอบหลายปี 
ที่ผ่านมา 

 ทัง้นี ้แมว้า่มลูคา่การกอ่สร้างภาครฐัท่ีเตบิโตในปี 2558 ท่ีผ่านมา สว่นหนึง่มาจากมาตรการกระตุน้
การก่อสร้างภาครัฐ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในโครงการขนาดเล็ก
อย่างการซ่อมแซมถนน การซ่อมแซมอาคารของหน่วยงานราชการ ทำาให้ปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้างจึงยัง
ไม่เติบโตมากนักในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ในปี 2559 นี้ เริ่มเห็นการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ
ทยอยเข้ามาเพิม่ขึน้ อาท ิโครงการรถไฟฟา้สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม-่คคูต โครงการรถไฟทางคู่
สายฉะเชงิเทรา-แกง่คอย และสายชมุทางจริะ-ขอนแกน่ และโครงการถนนทางหลวงพเิศษเช่ือมระหวา่งเมือง  
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เช่น สายบางปะอิน-สระบุรี-โคราช และสายพัทยา-มาบตาพุด เป็นต้น ซึ่งน่าจะทำาให้ความต้องการใช้
วัสดุก่อสร้างในปี 2559 นี้ มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มวัสดุก่อสร้างในปี 2559 ที่มีแนวโน้มเติบโตจะเป็น 
กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างขั้นพื้นฐาน เช่น ปูนซิเมนต์ เหล็กเส้น และโครงสร้างเหล็ก น่าจะมีความต้องการ
สูงขึ้น จากปัจจัยดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ความต้องการใช้ปูนซิเมนต์ภายในประเทศปี 2559  
น่าจะมีระดับประมาณ 35.2-35.9 ล้านตัน ขยายตัวประมาณร้อยละ 2-4 จากท่ีหดตัวร้อยละ 0.8  
ในป ี2558 ขณะทีค่วามต้องการใช้เหล็กกอ่สรา้งในปี 2559 นา่จะมปีรมิาณ 8.42-8.6 ลา้นตนั ขยายตวัรอ้ยละ  
2.3-4.5 จากที่เติบโตร้อยละ 2 ในปี 2558 

 นอกจากนี้ ยังมี “โครงการบ้านประชารัฐ” หนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จึงแน่นอนว่า
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างเช่น ปูนซีเมนต์ และเหล็ก เป็นต้น น่าจะเป็นธุรกิจกลุ่มแรกๆ ที่จะได้อานิสงส์โดยตรง และมี
ความเป็นไปได้ว่า ราคาวัสดุก่อสร้างอาจมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น เหล็ก ซีเมนต์ ปูน และทราย ซึ่งสินค้า
ดังกล่าวจะปรับขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2-3 ต่อปี แต่หากความต้องการใช้เพิ่มอาจจะปรับเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย 
 หากมองให้ลึกลงไปอีกก็จะพบว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง น่าจะทำาให้เกิด 
การขยายตวัของเมอืงและสรา้งโอกาสทางธรุกจิทัง้ในภาคการผลติและภาคบรกิารตามแนวเสน้ทางทีม่รีถไฟพาดผ่าน  
โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดของรถไฟฟ้าของแต่ละเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็น
ย่านธุรกิจและที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในอนาคต ก็ย่อมจะส่งผลดีต่อความต้องการวัสดุก่อสร้างให้เพิ่มขึ้นตามมาด้วย 
ส่วนโครงการรถไฟรางคู่และโครงการรถไฟความเร็วสูงก็อาจจะกระตุ้นให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานกลับสู่ภูมิภาค
ได้ระดับหนึ่งตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสาน

ทั้งนี้ทั้งนั้น หากรัฐบาลสามารถดำาเนินการได้ตามกรอบเวลา ก็ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งในส่วนภาค
ประชาชนและธุรกิจภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น

โครงการลงทุนที่กำลังกอสรางและอยูในแผนเตรียมพัฒนา

ตะวันออก

ใต

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

 ขยายถนนสายตาก-แม่สอดจาก 2 ช่องจราจร  
 เป็น 4 ช่องจราจร

 โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด

 สะพานข้ามแม่น้ำาเมยแห่งที่ 2

 ขยายช่องทางการจราจรทางหลวง 
 หมายเลข 12 มกุดาหารแมส่อด เชือ่ม 
 ตรงสู่ท่าเรือเมาะละแหม่ง

 รถไฟทางคู่หนองคาย-นครราชสีมา- 
 แก่งคอย-กรุงเทพฯ-ท่าเรือมาบตาพุด  
 (ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน)

 Motorway สายบางปะอิน-สระบุรี- 
 นครราชสีมา

 โครงการศึกษาและออกแบบระบบ 
 รถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน 
 ไฟฟ้าช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

 รถไฟ Monorail หาดใหญ่

 โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา 
 แห่งใหม่

 แลนด์บริดจ์ สงขลา-สตูล

 โครงการถนนเลี่่ยงเมืองหาดใหญ่  
 ฝั่งตะวันออก

 แผนก่อสร้างด่านศุลกากร ศูนย์โลจิสติกส์และ 
 แนวเขตอุตสาหกรรมชายแดน ณ บริเวณ 
 บ้านหนองเอียนเพื่อเชื่อมโยงกับด่านศุลกากร 
 แห่งใหม่ของกัมพูชา

 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317  
 สายจันทบรุ-ีสระแกว้ 4 ชอ่งจราจร เชือ่มระหว่าง 
 ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนใตเ้ปน็เสน้ทางในระบบโลจสิตกิสข์องกลุม่ 
 ภาคตะวันออก

 ก่อสร้างถนนสาย 318 ตราด-คลองใหญ่- 
 หาดเลก็ เพือ่ยกระดบัการขนสง่ทางบกสูก่มัพูชา 

 Motorway สายพัทยา-มาบตาพุด

โครงการลงทุนที่กำลังกอสรางและอยูในแผนเตรียมพัฒนา

ตะวันออก

ใต

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ



Analysis4

  ปญัหาหนีส้นิครวัเรอืน เปน็ไปไดว้า่ในป ี2559 ยอดหนีส้นิครวัเรอืนจะลดน้อยลง ผลกระทบจากหน้ีสนิ 
รถคันแรกจะเบาลง สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นไตรมาส 4/2558 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.3 ชะลอลงต่อเนื่องจากระดับร้อยละ 7.6 ร้อยละ 7 และร้อยละ 6.7 ในไตรมาส 1/2558 ถึงไตรมาส 3/2558 
ตามลำาดับ ขณะที่ผลสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติที่ระบุว่าตัวเลข ณ ครึ่งแรกของปี 2558 หนี้ครัวเรือนของ
กลุม่คนเมอืงดีข้ึนกวา่เมือ่ 2 ปีทีแ่ลว้เลก็นอ้ย ไมว่่าจะด้านรายได้เทียบรายจา่ย หรอืรายได้เทียบหนีสิ้น แต่อยา่งไร
ก็ตาม ต้องติดตามภาวะภัยแล้งที่จะมีผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของกลุ่มเกษตรกร 

กลุมผูบริโภครายยอย กลุมผูรับเหมาขนาดกลางและเล็ก

กลุมลูกคาเปาหมาย

 จากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะช่วยให้ราคาสินค้า
เกษตรบางชนิดปรับตัวดีขึ้น เช่น ข้าว แต่เนื่องจากปริมาณผลผลิตได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจึงยังไม่
สามารถมาชดเชยกับรายได้ของเกษตรกรที่ต้องหายไปจากปริมาณผลผลิตที่ลดลง นอกจากนี้ ราคาสินค้า
เกษตรหลายประเภท อาท ิยางพารา และมนัสำาปะหลัง ยงัทรงตัวอยูใ่นระดับต่ำา ตามการขยายตัวในเกณฑ์
ต่ำาของเศรษฐกจิโลกและการลดลงของราคาน้ำามนั  ซึง่สง่ผลใหร้าคาสง่ออกปรบัตวัลดลง และเปน็ขอ้จำากดั
ต่อการขยายตัวของรายได้โดยเฉพาะครัวเรือนในภาคเกษตร เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มลูกค้าสำาคัญ
ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในต่างจังหวัด นอกจากนี้ ผลพวงของกำาลังซื้อในภาคเกษตรที่ยังไม่ฟ้ืนตัว ยังส่ง
ผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อมายังภาคธุรกิจในท้องถิ่นท่ีพ่ึงพากำาลังซื้อจากกลุ่มเกษตรกร ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การก่อสร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  ความเปราะบางของเศรษฐกจิโลก การฟืน้ตัวของเศรษฐกจิโลกในช่วงทีเ่หลอืของป ี2559 ยงัมขีอ้จำากดั
และปจัจัยเสีย่งจาก 1) เศรษฐกจิจนีทีย่งัมแีนวโนม้ชะลอตวัอยา่งตอ่เนือ่งและความวิตกกงัวลตอ่ปญัหาเสถยีรภาพ
เศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ แม้ว่าจะลดลงจากช่วงต้นปี 2) ผลประชามติเรื่องการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปของสหราชอาณาจักร 3) การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องของราคาน้ำามันส่งผลกระทบต่อการฟื้น
ตวัของเศรษฐกจิทีพ่ึง่พงิการสง่ออกน้ำามนัและสนิคา้ขัน้ปฐม โดยเฉพาะในประเทศทีป่ระสบปญัหาเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกิจ 4) ข้อจำากัดในการดำาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศสำาคัญๆ ทั้งในด้านหนี้สาธารณะและ
หน้ีภาคเอกชนทีอ่ยูใ่นเกณฑส์งูและอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีอยูใ่นระดับต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้การขยาย
ตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเอกชนและเศรษฐกิจในภาพรวมยังมีข้อจำากัดและปัจจัยเสี่ยงพอสมควร ซึ่งอาจ
กระทบต่อความเชื่อมั่นในการจับจ่ายหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคนไทย



Analysis5

 ปจัจบุนั ธรุกจิวสัดกุอ่สรา้งมีการแขง่ขนัท่ีเข้มข้น โดยเฉพาะเมือ่ผู้ประกอบการธรุกจิวัสดุกอ่สรา้งขนาดใหญ ่
ขยายสาขารกุตลาดวสัดกุอ่สรา้งทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจังหวัด ซึง่ทำาให้ผู้ประกอบการคา้วัสดุกอ่สร้างขนาดกลาง
และเลก็ตอ้งปรบัตวัเพือ่รองรบัการแขง่ขัน โดยผู้ประกอบการแต่ละรายตา่งต้องพยายามปรบัตัวเพ่ือให้เข้าถงึตลาด
ใหเ้รว็และครอบคลมุมากขึน้ โดยเฉพาะการกำาหนดกลุม่เปา้หมายใหช้ดัเจน ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่คอื 

  กลุ่มผู้บริโภครายย่อย ปัจจุบันยังคงนิยมไปเลือกสินค้าเกี่ยวกับบ้านเอง ซึ่งจะมีแหล่งซื้อท้ังร้านค้า
วัสดุใกล้บ้าน/ไฮเปอร์มาร์เก็ต แต่ถ้ามีความต้องการเฉพาะเจาะจง ก็จะเลือกไปที่ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ
อปุกรณต์กแตง่บา้นสมยัใหมท่ีจ่ำาหน่ายสินคา้เฉพาะดา้น (Specialty store) ทีจ่ะมผีลติภณัฑร์ปูแบบทีห่ลากหลาย
ให้เลือกมากกว่ารูปแบบค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น ร้านขายผลิตภัณฑ์กระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น 
แตถ่า้ตอ้งการความสะดวกสบายแบบไปเพียงแหง่เดยีวไดผ้ลติภณัฑห์ลากหลาย จะเลอืกไปซือ้ยงัรา้นจำาหนา่ยวัสดุ
ก่อสร้างรูปแบบครบวงจร (One-Stop Shopping) หรือโฮมเซ็นเตอร์ ที่จะมีสินค้าจำาหน่ายค่อนข้างหลากหลาย 
ตัง้แตส่นิค้าวัสดกุอ่สร้างประเภทต่างๆ เชน่ ปนูซเีมนต ์หินแกรนติ กระเบือ้ง ทอ่น้ำา เปน็ตน้ จนกระทัง่เครือ่งเรอืน 
ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

  กลุ่มผู้รับเหมาขนาดกลางและเล็ก โดยกลุ่มผู้รับเหมาแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและลกัษณะของการทำาธรุกจิ เชน่ กลุม่ผูร้บัเหมาทีร่บัเฉพาะงานโครงการภาครฐั และกลุม่ผูร้บัเหมาทีร่บังาน 
ก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัย จะมีความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างท่ีต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับผู้ประกอบการธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้างที่ต้องการจะจับกลุ่มลูกค้าแบบใด เพื่อนำามาวางแผนกำาหนดชนิดวัสดุและปริมาณสินค้า ลดความเสี่ยง
และต้นทุนในการเก็บวัสดุก่อสร้าง

หมายเหตุ : สินค้าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย 1. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2. ผลิตภัณฑ์อลูมินียม 3. ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ 4. ปูนซีเมนต์ 
5. กระเบื้องปูพื้นปิดผนังและโมเสค 6. สุขภัณฑ์ 7. โพส์ตกลาสและแก้วขัดผิว 8. สีทาอาคาร 9. ไม้และผลิตภัณฑ์ (ไม้แปรรูป แผ่นไม้วีเนียร์ ไม้อัด  
ไฟเบอร์บอร์ด อุปกรณ์ก่อสร้างทำาด้วยไม้)

ตลาดสงออกวัสดุกอสราง

ป 2558
มูลคา 337,933.4 ลานบาท

ม.ค.- เม.ย. 2559
มูลคา 110,588.6 ลานบาท

อินเดีย

ออสเตรเลีย

สหภาพยุโรป (27)

สหรัฐฯ

ญี่ปุน

จีน

อื่นๆ

อาเซียน 33%

4% 5%

8% 5%

7% 7%

7% 7%

10% 10%

13% 14%

18% 18%

34%

ที่มา : กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์



Analysis6

 นอกจากการจำาหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อรองรับตลาดภายในประเทศไทยแล้ว ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างก็ยังมี
โอกาสในการจำาหน่ายหรือค้าขายสินคา้ในต่างประเทศไดด้ว้ย ตามแรงกระตุน้ของการขยายการใหบ้รกิารรบัสรา้ง
บา้นรวมไปจนถงึโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ ในตา่งประเทศ  โดยในชว่ง 4 เดอืนแรกป ี2559 มลูคา่การสง่ออกวสัดุ
ก่อสรา้งของไทยไปต่างประเทศอยูท่ี่ประมาณ 110,588.6 ล้านบาท โดยตลาดสง่ออกหลกัๆ ยังคงเปน็อาเซยีน จนี 
ญี่ปุ่น ที่ครองส่วนแบ่งตลาดราวร้อยละ 58.5 ของมูลค่าการส่งออกหมวดวัสดุก่อสร้างโดยรวม ทั้งนี้กลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา  เป็นตลาดที่สำาคัญของสินค้าวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะร้านค้าวัสดุ
กอ่สรา้งในจงัหวดัทีมี่จดุการคา้ชายแดน จะมลีกูคา้จากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาส่ังซือ้สินคา้วัสดุกอ่สรา้ง ซ่ึงสนิคา้
ที่ขายดีได้แก่ สุขภัณฑ์ สีทาอาคาร ไม้และผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระเบื้องปูพื้นปิดผนังและโมเสค เป็นต้น

ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

 ท่ามกลางภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงเช่นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกันเองระหว่างร้านวัสดุก่อสร้าง
แบบดั้งเดิม หรือการแข่งขันระหว่างรูปแบบด้ังเดิมกับร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ นอกจากผู้ประกอบการหรือ
เจา้ของกจิการจะตอ้งบริหารจดัการ วางระบบเกีย่วกบัการซ้ือมา-ขายไป การทำาบญัชใีหร้ดักมุ และทีข่าดไม่ไดค้อื
มนุษยสมัพนัธท์ีด่แีลว้ ปจัจยัซึง่ผู้ประกอบการท่ีสนใจจะทำาธรุกจิคา้วสัดกุอ่สรา้งไมค่วรมองขา้ม เพ่ือมดัใจลกูคา้เกา่  
และเพิ่มลูกค้าใหม่ให้ได้มาก ได้แก่

จำนวนรานคาปลีก-คาสงวัสดุกอสรางรายภาค

ตะวันตก 113 85 28
กาญจนบุรี (28) ราชบุรี (24)

ประจวบคีรีขันธ (15)
ราชบุรี (10) สุพรรณบุรี (7)

ประจวบคีรีขันธ (6)

ภาค

กลาง 2,699 1,527 1,172
กรุงเทพฯ (867) สมุทรปราการ (189)

นนทบุรี (143)
กรุงเทพฯ (709) สมุทรปราการ (129)

อยุธยา (903)

ตะวันออก 505 335 170 ชลบุรี (221) ระยอง (55) ฉะเชิงเทรา (18) ชลบุรี (98) ระยอง (38) ฉะเชิงเทรา (10)

เหนือ 427 276 151 เชียงใหม (91) เชียงราย (38) ลำปาง (33) เชียงราย (42) เชียงใหม (39) ลำปาง (12)

ตะวันออกเฉียงเหนือ 349 230 119
นครราชสีมา (55) อุบลราชธานี (37)

ขอนแกน (28)
นครราชสีมา (18) อุบลราชธานี (13)

ขอนแกน (11)

ใต 350 239 111 ภูเก็ต (52) สงขลา (46) สุราษฎรธานี (29)
นราธิวาส (23) สงขลา (22)

สุราษฎรธานี (16)

จำนวน
โดยรวม
(ราย)

คาปลีก
(ราย)

คาสง
(ราย)

จังหวัดเดนในแตละภาค

คาปลีก (ราย) คาสง (ราย)

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ข้อมูลวันที่ 9 มิ.ย. 59

หมายเหตุ : รา้นคา้ปลีกวสัดกุอ่สรา้ง หมายถงึ รา้นขายปลกีสทีาน้ำามันชกัเงาและแลกเกอร ์รา้นขายปลกีอปุกรณก์ารวางท่อและเครือ่งสขุภณัฑ์ รา้นขายปลกี 
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดนำาไปใช้ทำางานได้ด้วยตัวเอง การขายปลีกพรมหนา  
วัสดุปิดฝาผนังและปูพื้นในร้านค้าเฉพาะ ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำาหรับให้แสงสว่าง
 รา้นคา้สง่วสัดกุอ่สรา้ง หมายถงึ การขายสง่วสัดทุีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งผลติภณัฑโ์ลหะอปุกรณร์ะบบท่อโดยไดร้บัคำาตอบแทนหรอืตามสญัญาจา้ง  
การขายส่งอุปกรณ์สำาหรับให้แสงสว่าง การขายส่งเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน การขายส่งวัสดุก่อสร้างเครื่องโลหะอุปกรณ์และเครื่อง
มอืเครือ่งใชเ้กีย่วกบัการวางทอ่และการทำาความรอ้น การขายสง่อฐิหนิปนูทรายและผลติภณัฑค์อนกรตี การขายสง่ไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากไมแ้ปรรปูขัน้ตน้ 
การขายส่งสีทาน้ำามันชักเงาและแลกเกอร์ การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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   การบรกิาร ตลาดรา้นอปุกรณก์อ่สรา้งควรให้ความสำาคญักบัการบรกิารกอ่นราคาสินคา้ เพราะลกูคา้
สว่นมากมกัจะมาดว้ยปญัหา จงึควรมกีารจดัหาสนิคา้ด ีมคีำาแนะนำาท่ีถกูตอ้ง ในราคาทีเ่หมาะสม ทัง้น้ีลกูคา้มักมี
การเปรียบเทยีบราคา หากราคาไมแ่พงเกนิกวา่รา้นข้างเคยีงและบรกิารขนส่งรวดเรว็ กน็า่จะสามารถทำายอดขาย
ไดไ้มย่ากนัก นอกจากนี ้การใหบ้รกิารทีค่รบวงจรกน็บัเปน็กลยทุธท์ีค่วรใหค้วามสำาคญัหากมทีนุเพียงพอ ทัง้นีเ้พือ่
สรา้งความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ ไมว่า่จะเปน็ในสว่นของการออกแบบ ติดต้ัง จนถงึซอ่มแซม ในลักษณะของ Home 
service ซึ่งให้บริการตรวจเช็ค ทำาความสะอาด เปลี่ยนสุขภัณฑ์ รวมไปจนถึงการทาสี และการปรับปรุงบ้าน  
เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันการจะหาช่างซ่อมแซม ตกแต่งบ้านเล็กๆ น้อยๆ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แม้รายได้ส่วนนี้ 
จะไมใ่ช่รายได้หลักและมสีดัสว่นไมม่าก แตถ่อืเป็นจดุขายท่ีนา่จะสรา้งความพอใจให้กับลูกคา้และดึงดดูใหล้กูคา้
กลับมาซื้อสินค้าและใช้บริการได้เป็นอย่างดี

  เงนิทนุ กจิการนีใ้ชเ้งนิหมนุเวยีนมาก เพราะตอ้งมสีนิคา้คงคลงัพรอ้มขาย หากเงนิทนุไมพ่อหรอืสายปา่น 
ไม่ยาวพอก็อาจจะเกิดปัญหาสภาพคล่อง และนำาไปสู่การเกิดภาวะขาดทุนได้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงของธุรกิจร้านวัสดุ
ก่อสร้างคือ ค่าใช้จ่ายประจำา ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรจะต้องมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ
รวมไปจนถึงการคัดเลือกประเมินผลคู่ค้า (Vendor’s Service Level) ที่ควรจะประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ  
ความสามารถทางการผลิต คุณภาพสินค้า คุณภาพการให้บริการ และความสามารถในการจัดส่ง

  ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ผู้ประกอบการเองหรือลูกจ้างควรจะต้องมีทักษะความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่วาง
จำาหน่ายพอสมควร เพราะบางโอกาสลูกค้ามาหาสินค้าบางอย่าง แต่ลูกค้าเรียกไม่ถูก หรือไม่ลูกค้าก็อาจจะหยิบ
ตัวอย่างสินค้าจากที่บ้านมา ดังนั้น ผู้ประกอบการก็ควรต้องรู้ทันทีว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นคืออะไร หรือใช้วัสดุ
ก่อสร้างใดทดแทนได้บ้าง โดยแหล่งความรู้ก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ประกอบการเอง หรือจากการ
พูดคุยกับลูกค้า หรือหาความรู้จากทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม ขณะเดียวกันควรต้องพิจารณาคัดเลือกคนงานขาย
สินค้า และคนขับรถขนส่งสินค้าท่ีมีทักษะความสามารถด้วย เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายในขณะขนส่ง
สินค้าเมื่อถึงมือลูกค้า

ปจจัยที่ ไมควรมองขามเพื่อรักษาและขยายฐานลูกคาปจจัยที่ ไมควรมองขามเพื่อรักษาและขยายฐานลูกคาปจจัยที่ ไมควรมองขามเพื่อรักษาและขยายฐานลูกคา
ทำเลที่ตั้ง

การบริการ

เงินทุน

ความรูเกี่ยวกับสินคา

การสรางเครือขาย

  ทำาเลที่ตั้ง โดยพิจารณาจากตำาแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้ามองเห็นร้านชัดเจน เพื่อจะได้รับทั้งลูกค้าขาจรและ
ขาประจำา นอกจากนี้ การคมนาคมต้องสะดวก เพราะต้องมีรถขนส่งวิ่งเข้า-ออก ส่วนขนาดของร้านต้องมีความ
สมัพนัธก์บัตลาดและจำานวนรายการสินคา้ทีจ่ะขาย โดยแบ่งพ้ืนท่ีไว้เป็นคลงัสนิคา้ และบรเิวณจอดรถขนถา่ยสนิคา้ 
นอกจากนี้ ควรเลือกพื้นที่ที่มีร้านค้าวัสดุก่อสร้างไม่มากเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน 
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8 เทคนิคในการเพิ่มยอดขาย8 เทคนิคในการเพิ่มยอดขาย8 เทคนิคในการเพิ่มยอดขาย

จัดวางสินคาหนารานใหสะดุดตา1

2

3

4

ปรับปรุงรูปแบบการจัดเรียงสินคา

เพิ่มสินคาใหมเขารานสม่ำเสมอ

แนะนำสินคาดีมีคุณภาพและเหมาะสมใหลูกคา

มอบสิทธิพิเศษใหแกลูกคา

รูจักตอรองราคากับผูผลิตสินคา

ใหเครดิตกับผูรับเหมา

เปนนายหนาในการจัดหาสินคา

หรือทำทุกวิธีใหลูกคาไดสินคาครบตามความตองการ

5

6

7

8

8 เทคนิคในการเพิ่มยอดขาย8 เทคนิคในการเพิ่มยอดขาย8 เทคนิคในการเพิ่มยอดขาย

 ทัง้น้ี ธุรกิจค้าวสัดกุอ่สรา้งขนาดเล็กซ่ึงเนน้ขายวสัดกุอ่สรา้งเฉพาะเพยีงไม่กีช่นดิ และมกัตัง้อยูต่ามตกึแถว
ทัง้ในยา่นชมุชนและชานเมอืงรอบนอก สว่นใหญม่กัจะคอ่นข้างเสียเปรยีบรายใหญ ่โดยเฉพาะในเรือ่งต้นทุนสินค้า 
ท่ีอาจจะสงูกวา่ และความหลากหลายของสินคา้ทีม่คีอ่นขา้งจำากดั เนือ่งจากถกูกำาหนดโดยพืน้ท่ีของรา้นคา้ และกำาลงั
ของเงนิลงทนุ ดงันัน้ควรจะตอ้งหันมาพฒันาปรบัเปลีย่นรปูแบบรา้นคา้ของตนมาเปน็รา้นคา้ในรปูแบบท่ีทนัสมยัขึน้ 
 1. จัดวางสินค้าหน้าร้านให้สวยงามสะดุดตา เพื่อสร้างการรับรู้เเก่ลูกค้าว่านี้คือร้านขายวัสดุก่อสร้าง
 2. ปรับปรุงรูปเเบบการจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ และจัดวางสินค้าที่จำาเป็นต้องใช้เเน่นอนให้อยู่ใน
ตำาเเหน่งที่เด่นชัด เช่น ก๊อกน้ำาที่สวยงามคุณภาพดี ลูกบิดประตูที่สวยงาม เครื่องมือช่างเกรดดี เป็นต้น
 3. เพิ่มสินค้าใหม่เข้าร้านอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อเพิ่มจำานวนลูกค้าเเละยอดขาย
 4. เเนะนำาสินค้าดีมีคุณภาพเเละเหมาะสมให้กับลูกค้า เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาเป็นลูกค้าขาประจำา 

  การสร้างเครือข่าย มีทั้งการสร้างเครือข่ายโดยการเป็นพันธมิตร หรือตัวแทนจำาหน่ายของผู้ผลิตวัสดุ
กอ่สรา้งรายใหญ ่การเปน็พนัธมติรกบัรา้นคา้วสัดุกอ่สรา้งรายอ่ืน เพ่ือจดัซือ้วัสดุกอ่สรา้งท่ีรา้นตนเองไมไ่ด้สตอ๊กไว้
มาจำาหน่ายตอ่ใหก้บัลกูคา้ หรอืการสรา้งเครอืข่ายกบัรา้นคา้วัสดุกอ่สรา้งรายยอ่ยเพ่ือขายสินคา้บางรายการทีร่า้น
ของตนเองจดัซือ้ไวใ้นปรมิาณมาก  ตลอดจนถงึการมพีนัธมติรหรอืสายสมัพนัธท์ีด่กีบับรรดาชา่งรบัเหมากอ่สรา้ง
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
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 5. จัดหาสินค้าให้กับลูกค้าด้วยการเป็นนายหน้า มีบริการเเนะนำาร้านค้าให้ลูกค้าประจำา หรือบริการสั่ง
ผ่านทางร้านสำาหรับสินค้าที่ไม่มีในร้าน เเต่ทั้งนี้ก็ควรเลือกร้านที่มีบริการจัดส่งที่ดีมีคุณภาพ 
 6. การมอบสิทธิพิเศษให้เเก่ลูกค้า การมี Loyalty Program หรือบัตรสมาชิกซึ่งให้สิทธิประโยชน์ 
ทั้งส่วนลดหรือการสะสมคะเเนน เพื่อเเลกซื้อของต่างๆ ในราคาที่ถูกลงเพื่อจูงใจลูกค้า
 7. รูจ้กัตอ่รองราคากบัผูผ้ลิตสินคา้ ดลุพินจิในการจดัการตอ่รองราคาขึน้อยูก่บัขอ้มลูทางการคา้ภายใน
ร้านเเละนโยบายของตัวเเทนจำาหน่าย
 8. ให้เครดิตกับผู้รับเหมา ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการ เพราะการปล่อยเครดิตมีความเสี่ยง

 นอกจากนีก้ารสรา้งความแตกตา่ง เชน่ การวางขายสินคา้ท่ีครวัเรอืนท่ัวไปมกัซ้ือหาเพ่ือซอ่มแซมทดแทน
ของเดิม เน้นอุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปที่ราคาไม่แพงนัก หาซื้อสะดวกจากร้านค้าใกล้บ้าน หรือเน้นไปที่สินค้าเพื่อ
รองรับนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น บ้านประหยัดพลังงาน บ้านแห่งเทคโนโลยี บ้านสำาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น น่าจะจูงใจ
ลูกค้าและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้พอสมควร
 หากร้านค้าท้องถิ่นไม่หันมาปรับภาพลักษณ์ของร้านค้าใหม่และปรับปรุงการคัดเลือกสินค้าท่ีตอบโจทย์
ผู้บริโภค ก็อาจจะแข่งขันกับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เร่งขยายสาขาได้ยากมากขึ้น

บทสรุป

 ทั้งน้ี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้มการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่า 
การขยายตัวใน 2 ปีท่ีผ่านมาแม้จะอยู่ภายใต้ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตรในตลาด
โลกยังตกต่ำา และสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาภัยแล้งในช่วงครึ่งปีแรก ที่จะส่งผลให้การฟื้นตัวของภาค
เกษตร ภาคการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องยังเป็นไปอย่างช้าๆ โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลา
ที่เหลือจะยังคงต้องพึ่งพิงการขยายตัวของภาครัฐและการขยายตัวของการท่องเท่ียว ซึ่งแม้ว่าตลาดวัสดุก่อสร้าง
อาจจะยังไม่มีมาตรการกระตุ้นตลาดอย่างชัดเจน แต่เนื่องจากตลาดวัสดุก่อสร้างอิงกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
อสงัหารมิทรพัยเ์ปน็หลัก ซึง่การทีห่ลายโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครฐัมคีวามคบืหน้าท่ีชัดเจนอยา่งตอ่เนือ่ง
ในป ี2559 ทำาใหก้ารขยายตวัของตลาดวสัดกุอ่สรา้งยงันา่จะสามารถเติบโตได้ตามไปด้วย แต่กไ็มใ่ช่ว่าผู้ประกอบ
การทกุรายจะสามารถเติบโตได ้โดยเฉพาะในกลุม่ของผูค้า้รายกลาง-รายยอ่ยทีก่ระจายตวัตามภมูภิาค เนือ่งจาก
กำาลังซื้อในต่างจังหวัดที่ยังไม่แข็งแกร่งมากพอจากกลุ่มผู้บริโภครายย่อย

 ดังน้ัน การเตรยีมความพรอ้มของธรุกจิคา้วัสดุกอ่สรา้งนบัจากน้ี จงึต้องยดึแนวคดิการใช้ปัจจยัพ้ืนฐาน 
ของการดำาเนินธุรกิจ ได้แก่
  ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนมากเพียงพอ เพราะต้องมีสินค้าคงคลังพร้อมขาย ซึ่งต้องมีการเพิ่ม 
  ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังด้วย
  ที่ดินควรมีทำาเลเหมาะสม ตั้งอยู่ในตำาแหน่งที่มีคนสัญจรไปมามากพอสมควร 
  พิจารณาคัดเลือกคนงานขายสินค้า และคนขับรถขนส่งสินค้าที่มีทักษะความสามารถ 
  ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการจะต้องบริหารจัดการ วางระบบเก่ียวกับการซื้อมา-ขายไป  
  การทำาบัญชีให้รัดกุม และที่ขาดไม่ได้คือมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


