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This qualitative-type research aims to study the format and strategy for stationery
retailer business by using the chain model as a guideline. Data collections included paperbased documents, electronics media and in-depth interviews of seven entrepreneurs in
Muang district, Nakornpathom.
The chain operations were found to involve in various activities. Two types of
sources in the supply chain were sales agents and wholesales dealers. In terms of
management, the merchandises should be well categorized and kept track records for
stocking purposes. Also, assignment of duties for employees must be suitable and clear.
Given the store is in direct contact with customers, diversity of the merchandise as well as
reasonably low cost might be keys to the success of marketing of the store. In addition,
location in the area of targeted customers, along with sales promotion, will likely be most
crucial. The store owner should also carefully observe the behavior of the customers in order
to adapt and adjust the merchandise according to demands and appropriately train the
employees to possess sufficient knowledge on the merchandise. Good accounting practices
should be realized for financial management. In general, the iproblems and obstacles of a
successful store were mainly based on the entrepreneurs themselves, the merchandises and
the customers. Solutions to such problems will be presented.
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ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
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จะเป็ นธุรกิจเก่าแก่ที่เติบโตมาควบคู
ส ่มากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ
ธุ รกิจค้าปลีกเป็ นธุ รกิจที่มีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจาก

มาเป็ นเวลานานแล้ว ธุ รกิจค้าปลีกยังถือได้ว่ามีความใกล้ชิดกับความเป็ นอยูข่ องประชากรโดยตรง
ด้วยลักษณะการซื้ อขายส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ดังนั้น มูลค่าของธุ รกิ จค้าปลีกจะ
สะท้อนให้เห็ นถึงพฤติกรรม และปริ มาณการบริ โภคของประชาชนภายในประเทศได้เป็ นอย่างดี

ประกอบกับในปี 2545 ภาคการค้า (Trade sector) ซึ่งประกอบไปด้วยการค้าส่ งและการค้าปลีก เป็ น
สาขาที่ มีมูลค่าเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 15.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross

Domestic

Product : GDP at 2002 Price) ซึ่ งนับว่าเป็ นสาขาที่มีความสาคัญเป็ นลาดับที่สองรองจาก
ภาคอุตสาหกรรม(สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร, 2547)
ธุรกิจ เครื่ องเขียน (Stationery) จัดเป็ นธุรกิจค้าปลีกประเภทหนึ่ งที่มีบทบาทสาคัญต่อ
พัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่ องจากเป็ นอุปกรณ์สาคัญประกอบการศึกษาเรี ยนรู ้และการ
ท างาน ดัง นั้น เครื่ อ งเขี ย นจึ ง เป็ นสิ น ค้า ประเภทจ าเป็ นที่ ทุ ก คนที่ อ ยู่ใ นวัย ศึ ก ษาและวัย ท างาน
จาเป็ นต้องใช้ ตลาดของสิ นค้าประเภทเครื่ องเขียน ยังคงสามารถที่จะขยายตัวได้ และภาครัฐก็ให้
การสนับสนุนการขยายการศึกษาและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สู่ ชุมชนท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้ประเทศเป็ น
สังคมอุดมปั ญญา ทาให้เครื่ องเขีย นเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
และขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุ บนั สิ นค้าเครื่ องเขียนยังเป็ นสิ นค้าแฟชั่นด้วยโดยเฉพาะในหมู่
ผูบ้ ริ โภควัยรุ่ น ดังจะเห็นได้จากการพัฒนารู ปแบบของผลิตภัณฑ์อยูต่ ลอดเวลาทั้งในตัวสิ นค้าและ
รู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ และสิ นค้าประเภทนี้ ยงั เป็ นสิ นค้าสิ้ นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป จึงกล่าวได้
1

2
ว่าแนวโน้มของธุรกิจเครื่ องเขียนมีแนวโน้มที่เติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลเองก็
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการศึกษา และจากความสาคัญของการศึกษาและจานวนผูเ้ ข้าศึกษาที่มี
อย่างต่อเนื่ องและเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ จึงทาให้ธุรกิจประเภทนี้ มีอตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับธุ รกิจเครื่ องเขียนก็เป็ นธุรกิจที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูกาล สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี โดย
ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องสภาพดินฟ้ าอากาศ (โชติมา สุ รเนตินยั , 2550)
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ นการประกอบธุ ร กิ จ จ าเป็ นต้อ งมี ร ะบบการจัด การ เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ มี
ประสิ ทธิภาพ โดยห่วงโซ่คุณค่านั้นถือได้ว่าครอบคลุมถึงการดาเนินงานของธุรกิจทั้งหมด ไม่ว่าจะ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
กระบวนการผลิตจะไปถึงกระบวนการจัดจาหน่ายให้ลูกค้า และยังมีกิจกรรมสนับสนุนซึ่ งเป็ นการ
เป็ นทั้ง ในด้า นกิ จ กรรมหลัก ตั้ง แต่ กิ จ กรรมสถานที่ ป ระกอบการ ได้รั บ เข้า วัต ถุ ดิ บ มาผ่ า น

บริ หารการจัดการที่ช่วยให้การดาเนินงานกิจกรรมหลักมีประสิ ทธิภาพ ทั้งสองกิจกรรมมีส่วนทาให้
การดาเนินธุรกิจมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ( พักตร์ผจง วัฒนสิ นธุ์ และ พสุ เดชะริ นทร์ , 2545 )
อย่างไรก็ตามสาหรั บการประกอบธุ รกิ จนั้น การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ นับเป็ นอีกเรื่ อง
หนึ่งที่มีความสาคัญมาก ทั้งนี้กเ็ พราะการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็ นกระบวนการในการกาหนดทิศทาง
และแนวทางของการปฏิบตั ิงานขององค์กรในอนาคต การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็ นการวางแผนการ
ทางานที่มีลกั ษณะแตกต่างไปจากการวางแผนโดยทัว่ ๆไป ซึ่ งอาจวางแผนได้โดยการวิเคราะห์
โครงสร้างองค์กร สถานภาพทางการเงิน เทคโนโลยี วัฒนธรรม ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
เพื่อที่จะหาจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านต่างๆ เพื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน ซึ่ งกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์น้ ี จะทาให้องค์สามารถสร้างผลตอบแทน (Returns) ที่เหนื อกว่าคู่แข่งขันได้ดว้ ยการ
สร้างข้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) โดยตัวอย่างที่สาคัญทางด้านกลยุทธ์เช่น
กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การเลือกพื้นที่ เป็ นต้น (สุ พานี สฤษฎ์วานิช, 2553)
การเลือกพื้นที่ทาธุ รกิจนั้นจังหวัดนครปฐมถือเป็ นจังหวัดหนึ่ งที่มีความน่าสนใจ โดย
จังหวัดนครปฐม ถือเป็ นประตูสู่กรุ งเทพทางด้านทิศใต้ มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึง
ได้กาหนดเป็ นพื้นที่ลงทุนใหม่ในเขต 2 เมื่อปี 2530 จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนและใน
แผนพัฒนาฉบับที่ 7 ได้กาหนดเป็ นศูนย์กลางธุรกิจ โดยในเขตอาเภอเมืองนครปฐม เป็ นเขตที่ความ
เจริ ญรุ่ ง เรื อ งทางเศรษฐกิ จ และมี ค วามสะดวกทางการคมนาคม ให้มีป ระชากรอาศัย อยู่อ ย่า ง

3
หนาแน่นกว่า 7 แสนคน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,สานักงานบริ การข้อมูลธุรกิจ,2553) และมีสถานที่
สาคัญของหน่ วยงานราชการอันได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นต้น รวมถึง
โรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา เช่นโรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรี ยนศรี วิชยั โรงเรี ยนราชิณีบูรณะ
และโรงเรี ยนสิ รินธรราชวิทยาลัย เป็ นต้น ทาให้เขตอาเภอเมืองนครปฐม เป็ นสถานที่เหมาะแก่การ
ลงทุนทาธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเครื่ องเขียน (Benjamaporn Chewha, 2006)
ธุรกิจร้านเครื่ องเขียนในเขตอาเภอเมืองนครปฐม เป็ นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ เนื่องจาก
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็ นเขตที่ความเจริ ญทางเศรษฐกิจ มีความสะดวกในการการ
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ผูว้ ิจยั ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ซึ่ งกลุ่มบุคคล หรื อหน่วยงานเหล่านี้ มีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์เครื่ อง

คมนาคม มีสถานที่หน่ วยงานราชการ โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย และสานักงาน อยู่จานวนมาก ดังที่
เขียนในชี วิตประจาวัน ถือได้ว่ามีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอยู่เป็ นจานวนมาก ทาให้ในเขตอาเภอเมือง
นครปฐม ถือเป็ นทาเลที่ต้ งั ที่เหมาะสมแก่การลงทุนทาธุ รกิ จร้านเครื่ องเขียน โดยในปั จจุบนั เขต
อาเภอเมืองมีร้านเครื่ องเขียนที่ได้รับความนิ ย มอยู่มากกว่า 20 ร้าน โดยการแข่งขันถือว่าอยู่ใน
ระดับสู ง และร้านเครื่ องเขียนส่ วนใหญ่ลว้ นมีทาเลที่ต้ งั อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ตลาด โรงเรี ยน หรื อ
มหาวิทยาลัย ซึ่งอยูใ่ กล้กบั กลุ่มลูกค้า
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์ การดาเนิน
ธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียนของผูป้ ระกอบการรายย่อย ในเขตอาเภอเมืองนครปฐม เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการพัฒ นาธุ รกิ จ ค้า ปลี ก เครื่ องเขี ย น รวมไปถึ งการน าข้อ มูล ไปใช้ใ นการตัด สิ น ใจ ส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่สนใจจะประกอบอาชีพนี้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.เพื่อศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์การดาเนิน ธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัด นครปฐม
2.ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน

4
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตทำงด้ ำนพืน้ ทีใ่ นกำรศึกษำ
กรณี ศึกษานี้ ผศู ้ ึกษายึดขอบเขตของพื้นที่ในเขตอาเภอเมืองนครปฐม เป็ นพื้นที่ใน
การวิจยั เนื่องจากเขตอาเภอเมืองนครปฐมเป็ นเขตที่ความเจริ ญรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจ มีความสะดวก
ในการการคมนาคม มีสถานที่หน่ วยงานราชการ โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย และสานักงาน อยู่จานวน
มาก ซึ่ งกลุ่มบุคคล หรื อหน่วยงานเหล่านี้ ถือได้ว่ามีกลุ่มของลูกค้าของร้านเครื่ องเขียนเป็ นจานวน
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มาก และในเขตอาเภอเมืองนครปฐม มีร้านเครื่ องเขียนที่มีมาตรฐาน ยอดขายสู ง และประสบการณ์
ในการทาธุรกิจมากกว่า 5 ปี อยูห่ ลายแห่ ง ทาให้เขตพื้นที่น้ ี เหมาะแก่การศึกษาการทาธุรกิจเครื่ อง
เขียน

2. ขอบเขตทำงด้ ำนเนือ้ หำของกำรศึกษำ
เน้นการศึกษาลักษณะและรายละเอียดของการประกอบอาชีพธุรกิจค้าปลีกที่อยูใ่ น
เขตอาเภอเมืองนครปฐม โดยเลื อกสิ นค้าประเภทอุปกรณ์เครื่ องเขียน โดยเน้นหาที่เกี่ ยวกับการ
จัดการธุ รกิจค้าปลีกในสิ นค้าประเภทเครื่ องเขียนโดยใช้ห่วงโซ่ คุณค่าเป็ นต้นแบบ และศึกษาถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีกสิ นค้าประเภทเครื่ องเขียน
3. ขอบเขตประชำกร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการที่ดาเนินธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์เครื่ อง
เขียนในเขตอาเภอเมืองนครปฐม ที่มียอดขายมากกว่า 1,500,000 บาทต่อปี และดาเนินธุรกิจค้าปลีก
เครื่ อ งเขี ย น มากกว่ า 2 ปี จ านวน 7 ราย โดยจะใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ในการเลือก โดยคัดเลือกเฉพาะผูป้ ระกอบการที่สามารถติดต่อขอสัมภาษณ์ และให้
ข้อมูลดาเนินธุรกิจโดยละเอียดได้
4. ขอบเขตด้ ำนเวลำ
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระยะเวลาในการวิจยั ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึง เดือนกุมภาพันธ์
2556 เป็ นเวลาทั้งสิ้ น 11 เดือน

5
ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบรู ปแบบและกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม และสามารถนาข้อมูลไปเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจของผูป้ ระกอบการราย
ใหม่ที่สนใจธุรกิจนี้
2. ทาให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรค ในการดาเนิ นธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และสามารถนาข้อมูลไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินธุรกิจค้า
ปลีกเครื่ องเขียนของผูส้ นใจ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียนโดยใช้ตวั แบบห่ วงโซ่
คุณค่า ได้มีการนาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้มีแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังนี้
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1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ

3. แนวคิดด้านการจัดการประเภทการค้าปลีก

4. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดตามเป้ าหมายและส่ วนประสมทางการตลาด
5. แนวคิดตัวแบบห่วงโซ่คุณค่า
6. ข้อมูลทัว่ ไปของธุรกิจเครื่ องเขียน
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับองค์ กรและการจัดการ
การดาเนิ นธุรกิจจะต้องประกอบขึ้นด้วยคณะบุคคลรวมตัวกันเข้าทาหน้าที่บริ หารงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป ทาหน้าที่ดาเนิ นงานในองค์กร แนวคิดที่สาคัญที่
เกี่ยวกับองค์การและการจัดการมีดงั นี้
องค์ การและการจัดการ(Organization and Management)
องค์การ (Organization) หมายถึง การรวมกลุ่มกันของคนเพื่อดาเนินการให้บรรลุวตั ถุ
ประ สงค์ร่ ว มกัน ในองค์ก ารทั่ว ไปจึ ง ต้อ งมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ มี ค นและมี โ ครงสร้ า ง ในองค์ก าร
สมัย ใหม่ ก ารด าเนิ น งานจะมี ค วามยืด หยุ่น มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ตลอดทั่ว ถึ ง ทั้ง ภายในและกับ
ภายนอกองค์การ และมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง (วิรัช สงวนวงศ์
วาน, 2547:6)
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การจัด การ (Management)
คื อ กระบวนการในการประสานงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2547:2)
ประสิ ทธิภาพ วัดจากทรัพยากรที่ใช้ (Input) กับผลผลิต (output) ที่ได้ คือถ้าได้ผลผลิต
มาโดยใช้ทรัพยากรน้อยหรื อประหยัดที่สุดก็ถือว่ามีประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผล วัดจากความสามารถในการบรรลุเป้ าหมายขององค์การซึ่งมักเป็ นในระยะ
ยาว บางครั้งการปฏิบตั ิงานอาจมีประสิ ทธิภาพแต่ไม่มีประสิ ทธิผล หากองค์การใดสามารถบรรลุท้ งั
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล แสดงว่าองค์การนั้นมีผลิตภาพสูง (High Productivity)
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หน้าที่การจัดการ (Management Functions) ผูบ้ ริ หารในองค์การและทุกระดับจะต้องมี
หน้าที่ในฐานะผูบ้ ริ หาร 4 ประการคือ (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2547:2-3)
วางแผน ( Planning) คือการกาหนดเป้ าหมาย กาหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
รวมทั้งการรวบรวม และประสานงานกิจกรรมต่างๆ
การจัดการองค์การ (Organizing) เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับการกาหนดกิ จกรรมที่ ตอ้ ง
ดาเนินการบุคคลที่จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบและปฏิบตั ิงาน การจัดการโครงสร้างองค์การ การจัดกลุ่มงาน
และการกาหนดสายการบังคับบัญชา
การนา (Leading) หมายถึงการสั่งการและการจูงใจให้ทุกฝ่ ายทางานร่ วมกันอย่างเต็ม
ใจเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ
การควบคุม (Controlling) เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิการเพื่อให้งาน
เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
ปั จจุบนั การจัดการเป็ นสิ่ งจาเป็ นในทุกประเภทและทุกขนาดขององค์การ การจัดการมี
ในทุกระดับทุกหน่ วยงานภายในองค์การ ผูบ้ ริ หารทั้งหลายล้วนมีหน้าที่การจัดการเหมือนกันคือ
วางแผน จัดการองค์การ การนา และการควบคุม (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2547:7)
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรและการจัดการ ทาให้ทราบว่า เมื่อรวมตัวกันเป็ น
องค์การแล้วจาเป็ นต้องมีการจัดการ โดยมีการวางแผน การจัดการองค์การ การนา และการควบคุม
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด ซึ่งสามารถไปใช้ในการวิจยั ได้โดยนาไปสร้างแนว
คาถามเกี่ยวกับหลักการจัดตั้งองค์การและหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
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2. แนวคิดเกีย่ วกับกลยุทธ์ การบริหารจัดการ
ในการดาเนิ นการที่มีการร่ วมกันทางานของบุคคล และเนื้ องานที่มีความสลับซับซ้อน
มากกว่าที่คนๆเดียวจะทาได้มีความจาเป็ นที่จะต้องกาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการให้องค์กร
หรื อคณะทางานสามารถมีขอ้ กาหนดแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน รู ปแบบแผนงานที่สอดคล้อง
กับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้แนวทางการทาธุรกิจโดยเรี ยกส่ วนนี้วา่ แผนกลยุทธ์การบริ หาร และแผนกลยุทธ์
ในการประกอบธุรกิจ มีหวั ข้อสรุ ปได้ดงั นี้
กลยุทธ์ การบริหารธุรกิจ ในกระแสโลกาภิวฒั น์กลยุทธ์ในการทาแผนธุรกิจ กล่าวไว้ถึง
แนวทางที่จะทาให้ธุรกิจประสบผลสาเร็ จ จาเป็ นที่จะต้องมีการจัดทาแผนงานขึ้นมาก่อนที่จะลงมือ
ปฎิบตั ิจริ ง แผนแรกที่ตอ้ งคานึงถึง สามารถแบ่งออกได้เป็ นการบริ หารได้ดงั ต่อไปนี้
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1. การบริ หารต้นทุน ซึ่ งเป็ นเรื่ องของการบริ หารแรงงาน การบริ หารวัตถุดิบ การ
จัดการสมัยใหม่ การบริ หารเทคโนโลยี
2. การบริ หารอุปสงค์ (Demand management) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริ หารตลาดนัน่ เอง
ตลาดในที่ น้ ี มี ท้ ัง ตลาดในประเทศและต่ า งประเทศสิ่ ง ที่ ต ้อ งรู ้ คื อ การรู ้ ถึ ง พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค
(Consumer behavior) ซึ่ งถ้ากาหนดก็มีรายได้อายุของประชากรถ้าประชากรมีอายุในวัยเด็กวัยรุ่ น
มาก ก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่ งการเจาะตลาดก็อีกแบบหนึ่ งแต่ถา้ นับวันประชากรเบนตัวเข้าหา
กลุ่มราษฎรอาวุโส อย่างที่เกิดขึ้นในหลายสังคม เช่นสังคมตะวันตก ญี่ปุ่น ก็ตอ้ งรู ้ว่าคนวัยนั้นนิยม
บริ โภคอะไรระบบครอบครัวเป็ นเชิงเดี่ยวหรื อเชิงขยาย
3. การบริ หารการเงิน(Financial Management ) รวมทั้งการบริ หารดอกเบี้ยบริ หาร
อัตราแลกเปลี่ยนก็เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งคานึงถึง
4. การบริ หารวัตกรรมใหม่ๆ เราต้องปรับใช้วตั กรรมให้เหมาะสม มีนวัตกรรมที่ไม่ล้ า
หน้าเกินไปไม่ลา้ หลังเกินไปการบริ หารข่าวสารข้อมูล(Information Management) เพราะทุกวัน
กิจกรรมต่างๆมีแนวโน้มที่จะเป็ นอุตสาหกรรมที่ยง่ิ ฐานข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่ องของข้อมูลมี 3 เรื่ อง ที่
จะต้องคานึ งคือ ความเพียงพอของข้อมูล ความถูกต้องแม่นยาของข้อมูล และความทันการของ
ข้อมูล
กลยุทธ์ การประกอบธุรกิจ ต้องมีการปรับขนาดขององค์กรให้เหมาะสมถ้าองค์กรใหญ่
เกินไป การบริ หารเพื่อลดขนาด (Dow sizing management) มีความสาคัญมาก โดยเพพาะการให้
บริ หารภาคเศรษฐกิจจริ ง กับบริ หารการเงินบรรจบเข้าหากัน เรื่ องนี้ อาจจาเป็ นต้องทา M&A หรื อ
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ต้องควบรวม และครอบงากิจการ (Merger & Acquisition) ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องในบริ ษทั ในเครื อ
ระหว่างเครื อ และระหว่างประเทศ ตอนนี้การควบรวมกิจการ เกิดขึ้นอย่างขว้างขวาง
ธุจกิจเองต้องมุ่งความชานาญเพพาะอย่าง(Specialization) ลดปรัชญาแบบ” ไม้จิ้มฟั น
ยันเรื อรบ” ใช้วิธีการแบบเน้นความชานาญเพพาะอย่างทาให้การบริ หารมีประสิ ทธิภาพไม่ว่าจะเป็ น
การบริ หารต้นทุน การบริ หารการตลาด การบริ หารการเงินคุม้ ทุนได้เร็ วถึงจุดคุม้ ทุนเร็ วหมายถึงการ
กาหนดแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินตั้งแต่เงินลงทุนที่มีอตั ราแน่ นอนตั้งแต่วางแผนเริ่ มลงทุนครั้ง
แรกลงที่รวมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินกิจการ หรื อต้นทุนผันแปร จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
วัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อตัวสิ นค้าว่าให้เกิดจุดคุม้ ทุนได้ในระยะเวลาเท่าใด
(สมภพ มานะรังสรรค์, 2544)
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กลยุทธ์ ที่มีคสวามเป็ นไปได้หลังจากที่ ถูก กาหนดขึ้ น มาจะเป็ นไปตามแผนที่ ว างไว้

หรื อไม่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจนั้นๆจะเป็ นผูใ้ ห้คาตอบที่ดีที่สุดการประกอบการตลาดนัดก็ตอ้ งกาหนด
แผนรู ้ความต้องการของชุ มชนแหล่งที่มาของส่ วนประสมทางการตลาดก็คือสิ นค้าที่ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคการเลือกหาสถานที่ๆใกล้แหล่งคมนาคมที่สะดวก มีรถประจาทางวิ่งผ่านหรื อ
สิ่ งอานวยความสะดวกประกอบ เช่น ที่จอดยถยนต์ รถจักรยาน ช่ องทางเดิ นจับจ่ายใช้สอยต่างๆ
เหล่านี้จะต้องนามาเพื่อกาหนดแผนแนวทางในการประกอบการตลาดนัดเช่นกัน

การบริ ห ารบางครั้ งเรี ย กว่ า การบริ ห ารจัด การ หมายถึ ง การด าเนิ น งานหรื อ การ
ปฎิ บตั ิ ง านใดๆของหน่ ว ยงานของรั ฐและ/หรื อ เข้าหน้าที่ ของรั ฐ(ถ้าเป็ นหน่ ว ยงานภาคเอกชน
หมายถึงของหน่ วยงานและ/หรื อ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่ งของและหน่ วยงานโดยครอบคลุม
เรื่ องต่างๆเช่ น 1)การบริ หารนโยบาย2)การบริ หารอานาจหน้าที่3)การบริ หารคุณธรรม 4) การ
บริ หารที่เกี่ยวข้องกับสังคม 5) การวางแผน 6) การจัดการองค์การ 7) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ 8)
การอานวยการ 9) การประสานงาน 10) การรายงาน และ 11) การงบประมาณ เช่นนี้ เป็ นการนา
“กระบวนการบริ หาร” หรื อ “ปั จจัยที่มีส่วนสาคัญต่อการบริ หาร” ที่เรี ยกว่า แพ็มส์-โพสคอร์ บ
(PAM-POSDCORB) แต่ละตัวมาเป็ นแนวทางในการให้ความหมายพร้อมกันนี้ อาจให้ความหมาย
ได้อีกว่า การบริ หาร หมายถึงการดาเนินงานหรื อปฏิบตั ิงานใดๆ ของหน่วยงานรัฐ และ เจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่ งของ และหน่วยงาน โดยคลอบคลุมเรื่ องต่างๆ เช่น 1) การบริ หารคน 2) การ
บริ หารเงิน 3) การบริ หารวัสดุอุปกรณ์ 4) การบริ หารงานทัว่ ไป 5) การบริ หารการให้บริ การ
ประชาชน 6) การบริ หารงานคุณธรรม 7) การบริ หารข้อมูลข่าวสาร 8) การบริ หารเวลา 9) การ
บริ หารการวัดผลเช่นนี้ เป็ นการนา “ปั จจัยที่มีส่วนสาคัญต่อการบริ หาร” ที่เรี ยกว่า 9M แต่ละตัวมา
เป็ นแนวทางในการให้ความหมายการให้ความหมายทั้งสองตัวอย่างที่ผา่ นมานี้ เป็ นการนาหลักวิชา
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ด้านการบริ หาร คือ “กระบวนการบริ หาร”และ”ปั จจัยที่มีส่วนสาคัญต่อการบริ หาร” มาใช้เป็ น
แนวทางหรื อกรอบแนวคิ ดในการให้ความหมายซึ่ งน่ าจะมีส่วนทาให้การให้ความหมายของคาว่า
บริ หารเช่นนี้ คลอบคลุมเนื้ อหาสาระสาคัญที่เกี่ยวกับการบริ หาร ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็ นวิชาการ
และมีกรอบแนวคิดด้วย นอกจากสองตัวอย่างนี้ แล้ว ยังอาจนาปั จจัยอื่นมาเป็ นแนวทางในการให้
ความหมายได้อีกเป็ นต้นว่า 3M ซึ่ งประกอบด้วย การบริ หารคน การบริ หารเงิน และการบริ หารา
ทัว่ ไป (อนันต์ เกตุวงศ์, 2523)
จากการศึกษาแนวคิดกลยุทธ์ การบริ หารจัดการ ทาให้ทราบว่า ผูบ้ ริ หารจัดการจาเป็ น
ต้องการบริ หารเชิงกลยุทธ์โดยมีการใช้ทรัพยากรให้มีความเหมาะสม จัดงานให้ตรงกับคนที่มีอยู่
จัด เก็ บ รายได้ใ ห้ เ ป็ นไปตามแผนที่ ว างไว้ ควบคุ ม การปฏิ บ ัติ ง าน รวมถึ ง ประเมิ น ผลในการ
ดาเนิ นการ จัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางป้ องกันไม่ให้เกิดขึ้นด้วย และจากแนวคิดนี้
ผูว้ ิจยั สามารถนาไปสร้างแนวคาถามเกี่ยวกับหลักการบริ หารการจัดการทางด้านกลยุทธ์ได้
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3. แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารธุรกิจค้ าปลีก
สาหรับความหมายของการค้าปลีก (Retailing) นั้นมีผรู ้ ู ้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้คานิ ยามไว้
มากมาย ซึ่ งประเด็นของใจความสาคัญ มีความคล้ายคลึงกันพอสรุ ปได้ดงั นี้ (เพ็ญสิ น แขมมณี ,
2546:5)
การค้ า ปลีก (Retailing) คื อกิ จ กรรมต่ างๆที่ เกี่ ย วข้องกับการขายสิ น ค้าหรื อบริ ก าร
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย เพื่อนาสิ นค้าบริ การนั้นไปใช้เอง ให้บุคคลในครอบครัวใช้หรื อใช้ภายใน
ครัวเรื อน (Levy and Weitz , 1996:7) นอกจากนี้ ยงั ได้มีการขยายขอบเขตนิยามการค้าปลีกออกไป
อีกว่า เป็ นกิ จกรรมทางการตลาดที่ออกแบบเพื่อให้เกิ ดความพอใจ กับผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย โดย
ในขณะที่ยงั คงรักษาลูกค้าไว้ได้กิจการยังคงได้รับผลกาไรจากการประกอบการนี้ดว้ ย ทั้งนี้ ด้วยการ
ปรับปรุ งคุณภาพต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ (Hasty and Reardon, 1997:10)
ร้ านค้ าปลีก (Retail store) ถือเป็ นองค์การธุรกิจสุ ดท้ายในช่องทางการจัดจาหน่าย ที่
เชื่อมระหว่างผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ส่ ง และผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย
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ภาพแสดงช่องทางการจัดจาหน่าย
ผูผ้ ลิต

ผูค้ า้ ส่ ง

ผูค้ า้ ปลีก

ผูบ้ ริ โภค

(Manufacturing)

(Wholesaler)

(Retailer)

(Consumer)

รู ปที่ 1 แผนภาพช่องทางการจัดจาหน่าย ที่มา: ดัดแปลงจาก Levy and Weitz, 1996:7
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ร้ า นค้า ปลี ก ไม่เ พี ย งแต่ ทาการขายสิ น ค้าหรื อบริ ก ารให้ผูบ้ ริ โภคคนสุ ด ท้ายเท่ านั้น
ร้านค้าปลีกยังมีการดาเนิ นในทางธุ รกิจในทางที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ที่ขาย
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกด้วย ซึ่งโดยทัว่ ๆไปร้านค้าปลีกทาการดาเนินการโดย
1. เสนอขายสิ นค้าที่ มีหลากหลายประเภท และหลากหลายชนิ ดในแต่ละประเภท
สิ นค้า
2. จัดแบ่งสิ นค้าที่รับมาจากร้านค้าส่ งหรื อผูผ้ ลิต เพื่อแยกขายปลีก
3. บริ หารสต็อคและสิ นค้าคงคลัง
4. นาเสนอบริ การ
การบริหารร้ านค้ าปลีก (Retailing management) เป็ นกระบวนการวางแผนในการ
บริ หาร ธุ รกิ จค้าปลี ก เพื่ อสร้ า งให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนที่ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคและบรรลุเป้ าหมายของธุ รกิ จค้าปลีก หรื อเป็ นการบริ หารที่ผูค้ า้ ปลีกจัดหาคุณค่าให้กบั
ลูกค้าและพัฒนาข้อได้เปรี ยบที่เหนือกว่าคู่แข่ง (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2546:23)
กระบวนการตัดสิ นใจในการบริหารการค้ าปลีก (The retail management decision
process) เป็ นขั้นตอนการตัดสิ นใจเกี่ยวข้องกับการบริ หารการค้าปลีก ซึ่งหมายถึงลาดับขึ้นตอนใน
การตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์สถานการณ์ร้านค้าปลีก การกาหนดกลยุทธ์การค้าปลีก
การบริ หารสิ นค้า และการบริ หารร้านค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2546:23)
การวิเคราะห์สถานการณ์การค้าปลีก (Retail situation analysis)
ในการที่จะตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หารร้านค้าปลีกนั้น จาเป็ นต้องศึกษาถึงประเด็น
ต่างๆเกี่ยวกับการค้าปลีกดังนี้
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1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการค้าปลีก (Retail environment analysis)
เป็ นการเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมภายนอกของการค้าปลีก ซึ่งประกอบด้วย
1.1 สภาพแวดล้อ มมหภาค (Macro
environment)
เป็ นการศึ ก ษาถึ ง
สภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการค้าปลีก ซึ่งสามารถแยกเป็ นประเด็นต่างๆได้ดงั นี้
1.1.1 มาตรฐานด้านจริ ยธรรม (Ethical standards)
1.1.2 การเมืองและกฏหมาย (Politic and legal)
1.1.3 ชุมชน (Public)
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1.1.5 เศรษฐกิจ (Economics)

1.1.4 สังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural)
สภาพแวดล้อมเหล่านี้ อาจเป็ นโอกาสหรื ออุปสรรคที่ธุรกิจการค้าปลีกจะต้องปรับกล
ยุทธ์ จากโอกาสที่ เกิ ดขึ้ น หรื อหาวิธีขจัดอุ ปสรรคหรื อปรั บกลยุทธ์เ พื่อเปลี่ ยนอุปสรรคให้เป็ น
โอกาสได้
1.2 สภาพแวดล้อมจุลภาค (Micro environment) ปั จจัยที่ร้านค้าปลีกต้องศึกษา
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมจุลภาคประกอบด้วย
1.2.1. ลูกค้า (Customer) เป็ นบุคคลที่จะเป็ นผูซ้ ้ื อสิ นค้าของร้านค้าปลีก สิ่ ง
ส าคัญ ที่ เ กี่ ย วกับ ลู ก ค้า ที่ ร้ า นค้า ปลี ก ต้อ งให้ค วามส าคัญ อย่า งมากคื อ ความต้อ งการของลู ก ค้า
เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ผูค้ า้ ปลีกจึงจาเป็ นต้องตอบสนองต่อลักษณะ
ด้า นประชากรศาสตร์ รู ป แบบการด ารงชี วิ ต และค่ า นิ ย มของลู ก ค้า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมนั้น ใน
ขณะเดียวกัน การขยายตัวของครัวเรื อนก็มีผลต่อธุรกิจค้าปลีกที่เกิดขึ้นในย่านต่างๆ เหล่านี้ ดว้ ย จึง
ต้องศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มประชากร ลักษณะค่านิยม รวมทั้งรู ปแบบการดารงชีวิต พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กลุ่มนั้นๆว่าเป็ นอย่างไร ตลอดจนจัดหาสิ นค้าและปรับเครื่ องมือทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
ลักษณะดังกล่าวเพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของคนในท้องถิ่นนั้นได้
1.2.2.คู่แข่งขัน (Competitors)
พิจารณาได้ 2 ประเด็นดังนี้

การแข่งขันของธุ รกิ จค้าปลีกนั้น สามารถ

1.2.2.1 การแข่ง ขัน ระหว่างธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ประเภทเดี ย วกัน (Intratype
competition) การแข่งขันในธุรกิจที่เหมือนกัน กล่าวคือ ร้านขายของชาแข่งขันกับร้านขาย
ของชาด้วยกัน ห้างสรรพสิ นค้าแข่งกับห้างสรรพสิ นค้าด้วยกัน เป็ นต้น
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1.2.2.2 การแข่ ง ขัน ระหว่ า งธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ต่ า งปรเภทกัน (intertype
competition) เป็ นการแข่งขันระหว่างผูค้ า้ ปลีกที่มีรูปแบบแตกต่างกันเช่น การแข่งขันระหว่างร้าน
ขายสิ นค้าราคาถูก กับ ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น (Levy and Writz ,2001:679)
การวิเคราะห์ ร้านค้ าปลีกแบบมีร้านค้ า (Store-based retailing analysis) เป็ นการค้า
ปลีกที่ดาเนินธุรกิจโดยมีการตั้งร้านค้าเป็ นหลักแหล่ง ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อสิ นค้าภายในร้าน
ได้ การค้าปลีกประกอบด้วย
1. ร้านขายของชาหรื อร้านโชห่วย (Grocery store)
เป็ นการค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งถือว่าเป็ นร้านค้าปลีกที่เก่าแก่ที่สุด จาหน่ายสิ นค้า อุปโภค
บริ โภค ส่ วนใหญ่เป็ นร้านห้องแถวที่มีพ้ืนที่ไม่มากขนาด 1-2 คูหา ลูกค้าเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่
บริ เวณใกล้เคียงกับร้านค้า ซึ่ งผูท้ าหน้าที่ในการบริ หารเป็ นสมาชิกในครอบครัว มีการลงทุนน้อย
ไม่มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน มีลกั ษณะการจาหน่ายสิ นค้าและบริ การรู ปแบบเดิม การตกแต่ง
ร้านไม่ทนั สมัย การจัดวางสิ นค้าไม่เป็ นหมวดหมู่ เป็ นการวางสิ นค้าโดยอาศัยความสะดวกในการ
หยิบให้กบั ลูกค้าเพื่อการจาหน่ายเท่านั้น
ร้านค้าประเภทนี้โดยปกติจะไม่มีการจัดทาสต็อกหรื อจานวนสิ นค้าคงเหลือ โดยจะ
สั่งสิ น ค้า เพิ่มก็ต่อเมื่ อสิ น ค้า หมด ตลอดจนไม่ มีก ารใช้เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ที่ทนั สมัย เช่ น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องบันทึกเงินสด
2. ร้านสรรพาหารขนาดย่อมหรื อร้านมินิมาร์ท (Minimart)
ร้านมินิมาร์ ทถือว่าเป็ นพัฒนาการที่ได้นาเอาร้านโชห่ วยมาปรับปรุ งให้มีระบบใน
การจัดจาหน่ายมากขึ้น โดยเพพาะการจัดหมวดหมู่ของสิ นค้า และการวางสิ นค้าที่เป็ นระเบียบมาก
ขึ้น มีการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยในการจาหน่ าย ส่ วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของธุ รกิ จเจ้าของคน
เดียว
ร้านมินิมาร์ ทมักจะเกิดขึ้นกระจัดกระจายตามหัวเมืองและชานเมืองทัว่ ไป ถึงแม้ว่า
ร้านมินิมาร์ ทจะมีการพัฒนาการในด้านการตกแต่งร้านที่ดีข้ ึน แต่ในด้านการกาหนดราคาสิ นค้า
ส่ วนใหญ่ยงั ขายสิ นค้าตามราคาป้ าย ซึ่งได้ตีพิมพ์ไว้ขา้ งกล่องหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้า
3. ห้างสรรพสิ นค้าหรื อดีพาร์ทเมนท์สโตร์ (Department store)
เป็ นร้ า นค้า ปลี ก ขนาดใหญ่ จ าหน่ า ยสิ น ค้า หลากหลาย หรื อ เป็ นร้ า นค้า ปลี ก ที่
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์หลายสายผลิตภัณฑ์และแต่ละสายผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์หลายรายการให้เลือก
โดยมีการจัดสิ นค้าออกเป็ นแผนกๆ พร้อมทั้งมีการให้บริ การบางอย่างแก่ลูกค้าด้วย สิ นค้าที่จาหน่าย
ในห้างสรรพสิ นค้ามักจะเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพดี ราคาค่อนข้างสู งและทันสมัย อีกทั้งยังมีสินค้าให้
เลือกอย่างครบถ้วน ทั้งแบบ ชนิด และตราสิ นค้า
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การบริ หารจัดการของห้างสรรพสิ นค้าจะค่อนข้างซับซ้อน เนื่ องจากมีพนักงาน
จานวนมากในแต่ละแผนกเพื่อคอยให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างทัว่ ถึง ตลอดจนเพื่อการประชาสัมพันธ์
สิ นค้า ซึ่งห้างสรรพสิ นค้าในปั จจุบนั พยายามที่จะรวมทั้งด้านสิ นค้าและบริ การเอาไว้อย่างครบครัน
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
4. ร้านสรรพาหารหรื อซูเปอร์มาเก็ต (Supermarket)
ร้ านสรรพาหารถื อเป็ นร้ านค้าปลี กขนาดใหญ่ ที่ เน้น การจาหน่ ายสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคที่จาเป็ นต่อชี วิตประจาวัน โดยให้ความสาคัญที่ความสด ใหม่ และความหลากหลายของ
อาหาร การขายในร้านค้าปลีกแบบซุเปอร์มาร์เก็ตนี้ จะเป็ นการขายแบบบริ การตนเอง (self service)
ซึ่ ง จะท าให้ ส ามารถลดค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับ การขาย และสามารถขายสิ น ค้า ได้ใ นราคาที่ ถู ก ลง
ขณะเดี ยวกันการบริ หารการขายของร้ านค้าปลี กแบบซู เปอร์ มาร์ เก็ต จะต้องเน้นให้มีอตั ราการ
หมุนเวียนของสิ นค้าเร็ ว เพื่อลดต้นทุนของสิ นค้าที่จาหน่ายให้ต่าลง
5. ร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience store)
เป็ นร้ านค้าที่ มีสายผลิ ตภัณฑ์จากัด และทาการค้าในทาเลที่ ต้ งั ที่ สะดวกในพื้นที่
ประมาณ 2,000 – 3,000 ตารางฟุต โดยทัว่ ไปจะคิดราคาตามป้ าย ซึ่งเป็ นราคาที่สูงกว่าร้านค้าที่ขาย
สิ นค้าประเภทเดียวกัน
ร้านสะดวกซื้อเป็ นวิวฒั นาการสมัยใหม่และประสบความสาเร็ จมากที่สุดของระบบ
การค้าปลีก โดยจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาเป็ นต่อชีวิตประจาวัน รวมทั้งจาหน่ายอาหารและ
เครื่ องดื่มประเภทฟาสต์ฟดู้
6. ร้านสรรพาหารขนาดใหญ่หรื อซูเปอร์สโตร์ (Superstore)
เป็ นร้านซูเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ประมาณ 20,000 – 50,000 ตารางฟุต
หรื อเป็ นร้านค้าที่มีขนาดเป็ น 2 เท่าของซูเปอร์ มาร์เก็ตทัว่ ไป ซึ่งจาหน่ายสิ นค้าประเภทอาหารและ
สิ นค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันอื่นๆ และมีบริ การต่างๆเช่น ไปรษณี ย ์ จุดชาระเงิน ที่รับประทานอาหาร
เป็ นต้น
ซูเปอร์สโตร์เป็ นรู ปแบบของการค้าปลีกที่พฒั นามาจากร้านซูเปอร์ มาร์เก็ต ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายและมุ่งไปสู่ หลักการพัฒนาแบบครบวงจร (One
stop shopping)
7. ร้านค้าแบบคลังสิ นค้า (Warehouse store) หรื อไฮเปอร์มาร์ท (Hypermart)
เป็ นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ขายสิ นค้าในราคาต่า และใช้กลยุทธ์ที่ให้ลูกค้าบริ การ
ตนเอง (Self-service strategy) การบริ หารการขายของร้านค้าแบบไฮเปอร์มาร์ทมีความซับซ้อนกว่า
การบริ หารร้านค้าปลีก เพราะต้องบริ หารสิ นค้าให้ได้สินค้าที่ตน้ ทุนต่า และการจัดการที่ใช้ค่าใช้จ่าย
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น้อย ดังนั้นร้านค้าปลีกแบบไฮเปอร์มาร์ทจึงไม่มีการจัดตกแต่งร้านค้าสวยงามแบบห้างสรรพสิ นค้า
การจัดเรี ยงสิ นค้าจะจัดวางแบบคลังสิ นค้า และพยายามลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน โดยจัดการ
ขายให้เป็ นแบบบริ การตนเอง
การกาหนดกลยุทธ์ การค้ าปลีก (Retailling Strategy)
กลยุทธ์การค้าปลีก (Retailing strategy) เป็ นวิธีการที่ธุรกิจค้าปลีกมีการวางแผนในการ
ใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ประกอบด้วย (1) ลักษณะตลาดเป้ าหมาย (Target market)
(2) ลักษณะของสิ นค้าและบริ การ (3) วิธีการซึ่งผูค้ า้ ปลีกสร้างข้อได้เปรี ยบที่เหนือกว่าคู่แข่งในระยะ
ยาว (Levy and Weitz, 2001:688)
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สามารถประกอบกิ จกรรมทางธุ รกิ จได้ โดยพิจารณาถึ งกาไร ค่าใช้จ่าย ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ความสัมพันธ์กบั พนักงาน และปั จจัยที่สาคัญอื่นๆ ตลอดจนระยะเวลาที่ผปู ้ ระกอบการประสงค์จะ
ประกอบกิจกรรมชนิ ดนั้น โดยต้องเลือกทาเลที่เหมาะสมสาหรับสิ นค้าประเภทนั้นๆ เพื่อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์รวมสู งสุ ด โดยเสี ยค่าใช้จ่ายต่าที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าปลีกอาจ
แบ่งออกตามลักษณะได้เป็ น 3 ประเภทดังนี้
1.1 ทาเลที่ต้ งั ตามตรอก ซอย หรื อย่านชานเมือง (Suburban area) เป็ นทาเลที่ต้ งั
เหมาะส าหรั บ เปิ ดร้ า นให้บ ริ ก ารลู ก ค้า ในวงแคบ และขายสิ น ค้า ราคาถู ก เช่ น ร้ า นขายของช า
ร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในชีวิตประจาวัน ร้านขายของเบ็ดเตล็ดเป็ นต้น
1.2 ทาเลที่ต้ งั ในย่านชุมชนหรื อตัวเมือง (Downtown area) เป็ นทาเลที่ต้ งั ที่มีลูกค้า
และการสัญจรไปมาหนาแน่ น จึ งเหมาะเปิ ดร้ านค้าประเภทร้ านเสื้ อผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้ า นาฬิ กา
ห้องอาหาร เป็ นต้น
1.3 ทาเลที่ต้ งั ย่านธุรกิจการค้า (Business area) เป็ นทาเลที่ต้ งั ที่ตอ้ งเสี ยค่าเช่าใน
ราคาสู ง จึงไม่เหมาะทาการค้าขนาดเล็ก ทาเลที่ต้ งั แบบนี้ ควรประกอบธุรกิจชั้นสู ง หรื อเปิ ดร้านขาย
ของสิ นค้าชั้นสู งที่มีราคาแพง ประเภทที่ลูกค้าต้องใช้เวลาในการตัดสิ นใจว่าจะซื้ อสิ นค้าดีหรื อไม่
เช่น ร้านขายเครื่ องประดับอัญมณี ร้านเปี ยโน ร้านเฟอนิเจอร์ช้ นั ดี เป็ นต้น
2. การเลือกตาแหน่งที่ต้ งั (Site selection) หมายถึงการพิจารณาเลือกตาแหน่ง หรื อจุด
ที่เพพาะเจาะจงของที่ต้ งั ธุ รกิจว่าอยู่ เลขที่ ถนน หรื ออาคารใดภายในทาเลที่ต้ งั ซึ่ งจะต้องคานึ งถึง
ความสะดวกของลูก ค้าเป็ นหลัก นอกจากนี้ ควรพิจารณาปั จ จัยทางด้านต่างๆ ได้แ ก่ ย่านธุ รกิ จ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ความใกล้ชิดกับลูกค้า ความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนศึกษาลักษณะ

16
ของชุ ม ชนในท้อ งที่ ไม่ ว่ า จะเป็ นสภาพเศรษฐกิ จ ด้า นพฤติ ก รรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์
ภูมิศาสตร์ และจิตวิทยา ตลอดจนวัฒนธรรม ค่านิยม รู ปแบบการดารงชีวิตของชุมชนในท้องที่
3. การกาหนดกลยุทธ์การตลาดค้าปลีก (Retail marketing strategy) เป็ นกลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่อไปนี้
3.1. การกาหนดตลาดเป้ าหมายธุรกิจค้าปลีก (The retailer’s target market) ลูกค้า
ของธุ รกิจค้าปลีกคือผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย ซึ่ งผูค้ า้ ปลีกจาต้องมีการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของ
ตลาดและเลือกตลาดเป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง
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3.2. การกาหนดกลยุทธ์การตลาดค้าปลีก (Retail marketing strategy) เป็ นการ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจของตลาดเป้ าหมาย
ประกอบด้วย
3.2.1. การกาหนดรู ปแบบของธุรกิจค้าปลีก (Retail from) หรื อส่ วนประสม
ของผูค้ า้ ปลีก (Retailer mix) ซึ่งประกอบด้วยเสนอสิ นค้าและบริ การ (Merchandise and services
offerd)
3.2.2. การกาหนดนโยบายตั้งราคา (Pricing policy)
3.2.3.

โปรแกรมการโฆษณาและการส่ งเสริ มการตลาด (Advertising and

promotion program)
3.2.4. แผนผังร้านค้า (Store merchandising) การออกแบบร้านค้า (Store
design) และการบริ หารสิ นค้าให้เป็ นที่รับรู ้ (Visual merchandising)
3.2.5. การให้บริ การลูกค้า (Customer service)
3.3 การกาหนดแผนของผูค้ า้ ปลีก (Retailter plan) เพื่อสร้างข้อได้เปรี ยบทางการ
แข่งขัน (Competition advantage) เป็ นการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เหนื อกว่าคู่แข่งในการความพึง
พอใจของลูกค้า เพื่อสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้ยง่ั ยืนให้กบั ธุรกิจค้าปลีก
4. กลยุทธ์ดา้ นการเงิน (Financial strategy) เงินทุนถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่ง
ในการดาเนิ นธุ รกิ จค้าปลี ก ซึ่ งธุ รกิ จอาจจัดหาเงิ นทุนได้มากจากหลายทางเช่ น เงิ นที่ได้มาจาก
ผูป้ ระกอบการ เงินทุนจากการกูย้ มื เป็ นต้น ซึ่งเงินทุนที่ได้มาจากการกูย้ มื นั้น ผูป้ ระกอบการจะต้อง
รั บภาระดอกเบี้ยและมี ผลทาให้กิจการมี ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้ น ดังนั้นกลยุทธ์ทางการเงิ นจึ งเข้ามามี
บทบาทต่อการตัดสิ นใจของผูค้ า้ ปลีกตลอดเวลา
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การตัดสิ นใจทางการเงิน (Financial decision) เป็ นองค์ประกอบรวมทุกด้านสาหรับกล
ยุทธ์ของผูค้ า้ ปลีก ที่จะนามาใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์การธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อการ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป การพิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงิน (Financial tools) ถือเป็ นกลยุทธ์
ของผูค้ ้า ปลี ก ที่ ใ ช้ว ัด และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน กลยุ ท ธ์ ข้ ัน พื้ น ฐาน คื อ การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อวัดผลการดาเนิ นงานให้อยู่ในรู ปของข้อมูลเชิงปริ มาณ ถ้าผลของการดาเนิ นงาน
ของธุ รกิจค้าปลีกบรรลุวตั ถุประสงค์ก็ไม่จาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรื อเครื่ องมือที่ใช้
ปฎิ บตั ิ แต่ถา้ ผลการดาเนิ นงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ผูค้ า้ ปลีกจาเป็ นจะต้องทาการทบทวนและ
วิเคราะห์การวางแผนใหม่ โดยข้อมูลที่ช้ ีผลการดาเนินงานสามารถพิจารณาจากรายงานทางการเงิน
(Financial report) จึงจัดทาโดยนักบัญชี เช่น งบกาไรขาดทุน เป็ นต้น ถ้าอัตราผลตอบแทนไม่คุม้ ค่า
กับการลงทุน ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
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โครงสร้างองค์การ (Organization stucture) และการบรหารทรัพยากรมนุษย์ [Human
Resource Management (HRM)] มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงสร้างองค์การ (Organiztion structure) เป็ นการกาหนดกิจกรรมและพนักงานที่
ท างานในแต่ ล ะกิ จ กรรม ตลอดจนก าหนดสายการบัง คับ บัญ ชาตามอ านาจหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในธุ รกิจการค้าปลีก (Levy and Weitz, 2001:289) เพื่อให้การบริ หารองค์การเกิด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
การออกแบบโครงสร้างองค์การสาหรับธุ รกิจค้าปลีก (Designing the organization
structure for a retail firm)เป็ นการรุ บุถึงกิจกรรมและการกาหนดอานาจหน้าที่ตามสายงานและ
ความรับผิดชอบในธุ รกิจค้าปลีก ซึ่ งขั้นตอนแรกในการพัฒนาโครงสร้างองค์การคือ การกาหนด
หน้าที่งานที่จะต้องปฎิบตั ิในธุรกิจค้าปลีก โดยแบ่งออกเป็ น 4 หน้าที่ คือ (1) การบริ หารเชิงกลยุทธ์
(Strategic management) (2) การบริ หารสิ นค้า (Merchandise) (3) การบริ หารร้ านค้า (Store
management) (4) การบริ หารจัดการ (การปฎิบตั ิการ) [Administrative management(operations)]
2. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ [Human Resource Management (HRM)] กิจกรรมของ
ธุรกิจการค้าปลีกเป็ นกิจกรรมที่จาเป็ นต้องอาศัยคน จึงจาเป็ นจะต้องใช้การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ซึ่ งประกอบด้วย การสรรหา (Recruiting) การคัดเลือก (Selecting) การฝึ กอบรม (Training) การ
ควบคุ ม บัง คับ บัญ ชา (Supervising) การประเมิ น ผล (Evaluating) และการก าหนดค่ า ตอบแทน
พนักงาน (Employee compensation) ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่ใช้ในการบริ หาร
ร้านค้าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และเพื่อให้เกิดความสาพันธ์อนั ดีกบั พนักงานตลอดจน
กระตุน้ ให้พนักงานพัฒนาความรู ้ความสามารถในการทางานและเกิดความผูกพันกับองค์การ
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ข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System (MIS) ) และการ
บริ หารเครื อข่ายผูข้ ายสิ นค้า (Supply Chain Management)
1. ข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System (MIS) ) หมายถึง
ระบบของกระบวนการข้อมูลข่าวสารทางการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวม แยกแยะและนา
กลับมาใช้เพื่อสนับสนุ นการวางแผน การตัดสิ นใจ การประสานงานและการควบคุม โดยมีส่วน
สาคัญ 3 ส่ วน คือ (1) แหล่งข้อมูลที่เป็ นปั จจัยนาเข้า (Input) (2) การเปลี่ยนสภาพของข้อมูลดิบ
(Trans formation of data) (3) การใช้ขอ้ มูลดิบและข้อมูลสารสนเทศ (Use data and information)
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ในปัจจุบนั ผูค้ า้ ปลีกหลายรายได้มีการนาระบบข้อมูลสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ลู ก ค้า และการสื่ อ สารข้อ มู ล ระหว่ า งผู จ้ ัด ซื้ อ กับ ผู เ้ สนอขาย ได้แ ก่ ระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Electric Data Interchange (EDI)) ซึ่ งเป็ นระบบการ
แลกเปลี่ยนเอกสารทางธุ รกิจระหว่างคอมพิวเตอร์ กบั คอมพิวเตอร์ จากผูค้ า้ ปลีกไปยังผูเ้ สนอขาย
สิ นค้าหรื อจากผูเ้ สนอขายสิ นค้าไปยังผูค้ า้ ปลีก (Levy and Weitz, 2001: 325) นอกจากข้อมูลในการ
ขาย คาสั่งซื้ อ (Purchase order) ใบกากับภาษี (Invoice) หรื อข้อมูลในการส่ งคืนสิ นค้าจากผูค้ า้ ปลีก
ไปยังผูเ้ สนอขายสิ นค้าแล้ว ผูค้ า้ ปลีกหายรายในปัจจุบนั ยังต้องการให้ผเู ้ สนอขายสิ นค้ามีการเจ้งการ
ส่ งสิ นค้าล่วงหน้าผ่านทาง EDI ด้วย
2. การบริ หารเครื อข่ายผูข้ ายสิ นค้า (Supply chain management) เป็ นการประสม
ประสานระหว่างขั้นตอนของธุ รกิจจากผูใ้ ช้คนสุ ดท้ายผ่านผูข้ ายสิ นค้าเริ่ มแรก ซึ่ งจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ การ และกข้อมูลสารสนเทศที่เพิ่มคุณค่าสาหรับลูกค้า (Levy and Weitz, 2001: 318) ผูค้ า้ ปลีกจะ
เป็ นตัวเชื่ อมที่ สาคัญที่ สุดในการเชื่ อมระหว่างลูกค้ากับส่ วนอื่ น ๆ ในเครื อข่ายผูข้ ายสิ นค้าเข้า
ด้วยกัน ซึ่ งเป็ นความรั บผิดชอบของผูค้ า้ ปลี กในการประเมิ นความต้องการของลูกค้า และต้อง
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับสมาชิ กรายอื่นที่อยู่ในเครื อข่ายผูข้ ายสิ นค้า ทั้งผูค้ า้ ส่ ง (Wholesalers) ผูผ้ ลิต
(Manufactureres) และบริ ษทั ขนส่ ง (Transportation companies) เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าจะมีสินค้า
ที่ลูกค้าต้องการจาหน่ายในร้านค้าเมื่อลูกค้าต้องการที่จะซื้อ
การบริหารสิ นค้ า (Merchandise management)
การบริ หารสิ นค้า (Merchandise management) เป็ นขั้นตอนขั้นสู งซึ่งผูค้ า้ ปลีกพยายาม
ที่จะนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ด้วยปริ มาณที่เหมาะสม ในสถานที่ ที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบรรลุเป้ าหมายด้านการเงิน ขององค์การ การ
บริ หารสิ นค้าในปั จจุบนั จะให้ความสาคัญกับสิ นค้าที่มีความหลากหลาย ราคาต่า มีงบประมาณการ
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โฆษณาและการส่ งเสริ มการขายมากขึ้น แต่การสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันนั้นจะต้องคานึงถึง
สิ นค้าที่โดดเด่น ต้นทุนสิ นค้าที่ต่าซึ่งเกิดจากอานาจการซื้อด้วย
1. การวางแผนความหลากหลายของสิ นค้าที่ขาย (Planning merchandise assortments)
การวางแผนความหลากหลาย หมายถึง รายการสิ นค้าที่มีความหลากหลาย ซึ่ งควรมีจาหน่ ายใน
ร้านค้า (Levy and Weitz, 2001:668)
การจัดหาความหลากหลาย เป็ นหน้าที่ของผูค้ า้ ปลีกที่จะต้องจัดให้สินค้าให้มีความ
หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้ อสิ นค้า โดยจาแนกตามตราสิ นค้า (Brands) การออกแบบ
(design) ขนาด (Sizes) และราคา (Prices) ในร้านค้าใดร้านหนึ่ง (Levy and Weitz,2001:668)
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2. ระบบการซืำ
้ อ (Buying systems) เป็ นการใช้าหง
ส

การแสดงถึงวิธีการที่ผคู ้ า้ ปลีกจะต้องนาหลักและเครื่ องมือต่างๆ เข้ามาใช้ในการกาหนดระบบการ
จัดซื้ อที่เป็ นทางการ ระบบนี้ จะช่วยให้ผซู ้ ้ื อและผูว้ างแผนสิ นค้าพิจารณาว่าควรจะซื้ อสิ นค้าเท่าใด
กล่าวคือ ผูค้ า้ ปลีกจะต้องใช้รูปแบบ 2 ประการ ในระบบการซื้อคือ (1) ระบบการซื้อประเภทแฟชัน
(Fashion merchandise buying system) (2) ระบบการซื้ อสิ นค้าประเภทจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ใน
ชีวิตประจาวัน (Staple merchandise buying system) (Levy and Weitz,2001:383)
3. การซื้ อสิ นค้า (Buying
ประกอบด้วย

merchandise)

เป็ นขั้นตอนในการจัดซื้ อสิ นค้า ซึ่ ง

3.1 การตัดสิ นใจในเรื่ องของตราสิ นค้า (Branding decision)
3.2 การตัดสิ นใจในแหล่งผูข้ ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (International
source decision)
3.3 การติดต่อสัมพันธ์กบั ผูข้ าย (Contact and meeting with vendors)
3.4 การกาหนดและการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูข้ าย (Establishing and
maintaining strong vender relationships)
3.5 ประเด็นด้านจริ ยธรรมและกฏหมาย (Ethical and legal issues)
4. การตั้งราคาในธุรกิจค้าปลีก (Pricing of retailing) เป็ นการกาหนดนโยบายและกล
ยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการกาหนดราคาที่ยุติธรรม และสามารถสร้างกาไร รวมทั้งสอดคล้อง
กับภาพพจน์ของการรับรู ้ในด้านราคาจากลูกค้า
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5. ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาดด้านค้าปลีก (Retailing marketing communication
mix) หรื อส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion mix) ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการติดต่อสื่ อสารกับองค์การ ประกอบด้วยโฆษณา
(Advertising) การตลาดทางตรง (Direct marketing) การส่ งเสริ มการขาย (Sales promotion) การ
เผยแพร่ ข่าวและการประชาสัมพันธ์ [(Publicity and Public Relations (PR)] และการขายโดยตรง
โดยใช้พ นักงาน หรื อเป็ นการผสมผสานการใช้เ ครื่ องมื อติ ด ต่อสื่ อสารของบริ ษ ทั เพื่อนาไปสู่
กระบวนการส่ งเสริ มการตลาดและเพื่อใช้ในการติดต่อโดยตรงกับตลาดเป้ าหมาย (Semenik ,2002
:563) หรื อเป็ นการรวมกันของการขายโดยใช้พนักงานขาย การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การให้
ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้องค์การบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
ทางการตลาด
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การบริหารร้ านค้ า (Store management)

การบริ หารร้านค้า (Store management) เป็ นภาระความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารร้านค้า
ประกอบด้วยหน้าที่ที่สาคัญ 3 ประการคือ
1. การบริ หารร้านค้า และการควบคุมต้นทุน (Managing the store and Controlling
costs)
2. แผนผังร้านค้า (Store layout) การออกแบบร้านค้า (Store design) และการบริ หาร
สิ นค้าให้เป็ นที่รับรู ้ (Visual merchandising)
2.1 แผนผังร้านค้า (Store layout) จะครอบคลุมพื้นที่ขายภายในร้านทั้งหมด โดย
จะกาหนดชัดเจนว่าสิ นค้ากลุ่มไหนจะวางไว้บริ เวณใดของร้าน โดยแยกชั้นวางออกเป็ นกลุ่มหรื อ
หมวดหมู่อย่างชัดเจน เช่น กลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้ า กลุ่มเครื่ องนอน กลุ่มเครื่ องเขียน สิ นค้าขายดี เป็ น
ต้น
2.2 การออกแบบร้านค้า (store design) เพื่อให้ร้านค้าปลีกมีบรรยากาศที่ดีและ
สอดคล้องกับรสนิ ยมต่างๆ ของกลุ่มเป้ าหมาย หรื ออาจมีการจัดตกแต่งร้านตามเทศกาลต่างๆ โดย
อาศัยแนวคิ ดที่ มุ่งเน้นความสะดวก ความทันสมัย และความเหมาะสมในการจัดตกแต่งร้ านให้
สอดคล้องกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย และกลยุทธ์ของร้านค้าปลีกนั้นๆ
2.3 การบริ หารสิ นค้าให้เป็ นที่รับรู ้ (Visual merchandising) เป็ นเทคนิคการเสนอ
ขายสิ นค้า (Merchandise presentation techniques) ซึ่งเป็ นวิธีต่างๆ ที่ผคู ้ า้ ปลีกต้องใช้เพื่อการเสนอ
สิ นค้าให้แก่ลูกค้าและทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการตัดสิ นใจ โดยจะต้องคานึ งสถานการณ์เพพาะ
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เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง (Particular situation) ซึ่ งผูว้ างแผนร้านค้าจะต้องพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ 4 ประการ คือ
1 เทคนิ คการนาเสนอโดยมุ่งที่ความคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง (Idea-oriented presentation) 2 การนาเสนอ
รู ปแบบหรื อชนิดของสิ นค้า(Style/item presentation) 3 การนาเสนอในเรื่ องสี (Coler presentation) 4
การตั้งราคาเชิงระดับ (Price lining) 5 การบริ หารสิ นค้าในแนวดิ่ง (Vertical merchandising)

3. การให้บริ การกับลูกค้า (Customer service) เป็ นกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจการค้าปลีก
ซึ่ งสามารถเพิ่มมูลค่าการรับรู ้ให้กบั ลูกค้า เมื่อมีการเลือกและมีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า (Levy and
Weitz, 2001:673) การให้บริ การลูกค้ามีความสาคัญมากต่อธุ รกิจการค้าปลีก การให้บริ การที่ดีจะ
ช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ธุ รกิจ และนาพาธุ รกิจไปสู่ ความสาเร็ จในระยะยาวได้ บริ การ
ต่างๆ ที่นิยมใช้ในธุ รกิจการค้าปลีกมีดงั นี้ 1. การยอมให้ลูกค้าชาระเงินด้วยบัตรเครดิต 2. การรับ
เปลี่ยนสิ นค้า 3. การรั บจดทะเบี ยน 4. การรั บชาระเงิ นด้วยเช็ค 5. บริ การรั บเลี้ ยงเด็ก 6. การให้
สิ นเชื่ อ 7. บริ การจัดส่ งสิ นค้า 8. การสาธิ ตการทางานของสิ นค้า 9. การจัดแสดงสิ นค้า 10. บริ การ
ห้องลองเสื้ อผ้า 11. การขยายเวลาในการเปิ ดให้บริ การ 12.บริ การห่ อของขวัญ 13. บริ การส่ งสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน้ า โทรศัพท์ 14. บริ การที่จดรถ 15. การช่วยเหลือลูกค้าในการ
เลือกสิ นค้า 16. บริ การสนามเด็กเล่น 17. บริ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับสิ นค้า 18. การซ่อมบารุ่ ง 19.
การรั บคื น สิ น ค้า 20. บริ ก ารรั บ ฝากของ 21.บริ ก ารสั่งซื้ อกรณี พิ เศษ 22 .การรั บประกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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3.1 บริ หารร้านค้า (Managing the store) และการควบคุมต้นทุน (Controlling
costs)
การบริ ห ารร้ า นค้า เป็ นกิ จ กรรมของธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกับ การสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานประจาร้านค้า จึงจาเป็ นจะต้องใช้การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ซ่ ึงประกอบด้วย
1. การสรรหา (Recruiting)
2. การคัดเลือก (Selecting)
3. การฝึ กอบรม (Training)
4. การควบคุมบังคับบัญชา (Supervising)
5.การประเมินผล (Evaluating)
6. การกาหนดค่าตอบแทนพนักงาน (Employee compensation)
จากขั้นตอนเหล่านี้ ทาให้การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในการบริ หารร้านค้าเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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ส่ วนการควบคุมต้นทุน (Controlling costs) จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในร้านค้าให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
จากการศึ กษาทาให้ทราบว่า แนวคิดเกี่ ยวกับการบริ หารร้านค้าปลีกคือ หลักในการ
บริ หารร้านค้าปลีกนั้นต้อง มีการวิเคราะห์สถานการณ์การค้าปลีก การกาหนดกลยุทธ์การค้าปลีก
การบริ ห ารสิ น ค้า และ การบริ ห ารร้ า นค้า ซึ่ งจะท าให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ นั้น มี โ อกาสประสบ
ความสาเร็ จและมีผลกาไรสู ง ในส่ วนของการนาไปใช้ในงานวิจยั คือสามารถนาไปกาหนดขอบเขต
ทางด้านเนื้อหา และด้านประชากรและสร้างแนวคาถามเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าปลีก
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4. แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดตามเป้าหมาย และส่ วนประสมการตลาด
การตลาดตามเป้าหมาย (Target marketing) หมายถึง การจัดผลิตภัณฑ์และส่ วน
ประสมการตลาดที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีลกั ษณะความต้องการที่
แตกต่างกัน โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. การแบ่งส่ วนตลาด (Market segmentation) เป็ นการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็ น
ส่ วนย่อยๆ (Submarket) หรื อ ส่ วนตลาด (Market segment) เพื่อที่จะเลือกตลาดใดตลาดหนึ่งหรื อ
หลายตลาดเป็ นเป้ าหมายต่อไป เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มตลาดได้แก่ อายุ เพศ รายได้ การศึกษา
ขอบเขตภูมิศาสตร์ ทัศนคติในการซื้อ ชั้นของสังคมและวิถีการดาเนินชีวิต
2. การกาหนดตลาดเป้ าหมาย (Market targeting) เป็ นการเลือกหนึ่ งส่ วนตลาดหรื อ
มากกว่าเป็ นเป้ าหมาย โดยดูจากขนาดและความเจริ ญเติบโตของส่ วนตลาด ความสามารถในการจูง
ใจ ส่ วนตลาดจะพิจารณาจากอุปสรรคด้านต่างๆ เช่ น ด้านคู่แข่งขัน ด้านสิ นค้าทดแทนและด้าน
อานาจต่อรองของผูข้ ายปั จจัยการผลิตและวัตถุประสงค์ ทรัพยากรของบริ ษทั ซึ่ งจะพิจารณาถึง
ความพร้อม ความชานาญของบริ ษทั เอง ต่อจากนั้นจึงเลือกส่ วนตลาดและเลือกใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่ วนตลาดตามความเหมาะสม การนี้บริ ษทั จะได้ยอดขายเพิ่มขึ้น
และครองใจผูบ้ ริ โภคได้มากกว่าการไม่มุ่งเน้นส่ วนตลาดใดๆเลย แต่ในขณะเดี ยวกันก็มีตน้ ทุน
เพิม่ ขึ้นด้วย
3. การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market positioning) เป็ นกิจกรรมการสร้าง
ตาแหน่งทางการแข่งขันสาหรับผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดของส่ วนประสมทางการตลาด ตลอดจน
การรักษาตาแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ในใจของลูกค้า การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์น้ นั มักจะเลือกแสดง
จุดเด่นที่แตกต่างและมีคุณค่าในใจลูกค้า ซึ่ งได้แก่ ราคาและคุณภาพ การนาไปใช้ ระดับชั้นของ
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สัง คมและภาวะการแข่ ง ขัน ยกตัว อย่า งเช่ น นมตราหมี ได้ก าหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ว่า เป็ น
เครื่ องดื่ มที่ซ้ื อไปฝากคนที่คุณรัก (การนาไปใช้) ออรัล-บี ได้กาหนดตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ว่าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ทนั ตแพทย์ส่วนใหญ่เลือกใช้ (ระดับชั้นของสังคม) เป็ นต้น
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึงปั จจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่ง
บริ ษทั ต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย (Mc.Carthy and
Perreault,1985) โดยทัว่ ไปส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หรื อ 4Ps ซึ่งส่ วนประสม
ทางการตลาดแต่ละส่ วนมีรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณและคณะ, 2535)
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ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้พึ งพอใจ ผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ จึ ง
ประกอบด้วยสิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์การและบุคคล
ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงินหรื อเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งจ่าย
สาหรับการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์น้ นั
การจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่จะนาผลิตภัณฑ์
ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายก็คือสถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมเป็ นกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสิ นค้า
ประกอบด้วยการขนส่ ง การคลังสิ นค้าและการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย
กับผูซ้ ้ือ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่ อสารอาจเป็ นการขายโดยพนักงานขาย
และการขายโดยไม่ ใช้พนักงานขาย ซึ่ งประกอบด้วยการ โฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การให้
ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและ/
หรื อผลิตภัณฑ์ บริ การหรื อความคิดที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ เช่นการโฆษณาสิ นค้า
หรื อบริ การผ่านสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นิตยสารเป็ นต้น
2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็ นกรรมการแจ้งข่าวสารและจูงใจ
ตลาดโดยใช้บุคคล ในกรณี น้ ีเป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบเผชิญหน้าระหว่างผูข้ ายหรื อผูผ้ ลิตกับลูกค้า
ที่คาดหวัง

24
3.การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales
promotion) หมายถึ ง กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม ที่
นอกเหนื อจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน และการให้ข่าวซึ่ งสามารถกระตุน้ ความสนใจ
การทดลองใช้หรื อการซื้ อ โดยลูกค้าขั้นสุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทางการส่ งเสริ มการขาย อาจ
กระตุน้ ผูบ้ ริ โภคโดยการแลก แจก แถม หรื อการกระตุน้ คนกลาง และพนักงานขาย เช่น โดยการจัด
ประชุมและการแข่งขันการขายเป็ นต้น
4. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public relation) การให้ข่าวเป็ นการ
เสนอความคิดเห็นสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ตอ้ งจ่ายเงินจากองค์การที่ได้รับผลประโยชน์ เช่น การให้
ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บุคคล การจัดประชุมสัมมนาแก่สื่อมวลชน ส่ วนการประชาสัมพันธ์หมายถึง
ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่ งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้เกิดกับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ ง การประชาสัมพันธ์อาจทาได้โดยการตีพิมพ์ การให้ข่าวเกี่ ยวกับบุคคล ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั การจัดเหตุ การณ์พิเศษต่างๆ การจัดสุ นทรพจน์ รวมทั้งการให้บริ การชุ มชนในด้านต่างๆ
อาทิเช่น การบริ จาค การสนับสนุ นกีฬา การอนุ รักษ์วฒั นธรรมและสิ่ งแวดล้อม หรื อทาสื่ อเพพาะ
ของบริ ษทั เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เป็ นต้น (Kotler, 1991)
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จากการศึกษาทาให้ทราบว่าแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดตามเป้ าหมายคือ 1.การแบ่งส่ วน
ตลาด (Market segmentation) 2.การกาหนดตลาดเป้ าหมาย (Market targeting) 3.การกาหนด
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด และส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หรื อ 4Ps ซึ่งจากแนวคิดนี้
ผูว้ ิจยั สารถนาไปสร้างแนวคาถามเกี่ยวกับการตลาดตามเป้ าหมาย และส่ วนประสมทางการตลาดได้
5. แนวคิดตัวแบบห่ วงโซ่ แห่ งคุณค่ า
พักตร์ ผจง วัฒนสิ นธุ์ และ พสุ เดชะริ นทร์ (2545) กล่าวว่าห่ วงโซ่ แห่ งคุณค่า (value
chain model) หมายถึง กระบวนการทางานในด้านต่างๆขององค์กร ซึ่ งตัวแบบห่ วงโซ่แห่ งคุณค่า
แบ่งออกเป็ นกิจกรรมใน 2 ลักษณะ (ภาพที่ 1) คือ (1) กิจกรรมหลัก (primary activities) ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมที่ธุรกิจได้ดาเนิ นงานให้เกิดสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อส่ งมอบให้แก่ลูกค้า การตลาดและการ
ขายสิ นค้าและการให้บริ การหลังการขาย และ (2)กิ จกรรมสนับสนุ น (support activities) เป็ น
กิ จกรรมที่ องค์กรดาเนิ นงานเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานของกิ จกรรมหลัก ประกอบด้วย การ
จัดซื้อ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การวิจยั และพัฒนา การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
และการบริ หารโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร เช่น การเงินและการบัญชี และการจัดการทัว่ ไปใน
องค์กร เป้ นต้น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่ งคุณค่า (value chain analysis) จะช่วยให้ผศู ้ ึกษาทราบถึง
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การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ภายในองค์ก รนอกจากนั้น ยัง สามารถใช้เ ป็ นหลัก ในการวิ เ คราะห์
ความสามารถภายในองค์กรเพื่อใช้พิจารณาว่าการดาเนิ นงานในแต่ละกิจกรรมขององค์กรนั้นเป็ น
จุดแข็งหรื อจุดอ่อน ต้องมีการปรับปรุ งในส่ วนใดบ้างเพื่อให้การปฎิบตั ิงานในหน้าที่ต่างๆ มีความ
สอดคล้องกัน รวมทั้งพิจารณาแต่ละกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดคุณค่าและผลตอบแทน (Margin) ในการ
ดาเนินธุรกิจ ซึ่งแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย

รู ปที่ 2 แผนภาพตัวแบบห่ วงโซ่คุณค่า

กิจกรรมหลักของตัวแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1. Supply chain management ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้า
ได้แก่ การขนส่ ง การจัดเก็บ การแจกจ่ายวัตถุดิบ และปั จจัยนาเข้าต่างๆ การจัดการและควบคุม
วัตถุดิบคงคลัง
2. Operations ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรื อแปรรู ปวัตถุดิบ
ต่างๆให้ออกมาเป็ นสิ นค้า (transforming inputs into product) และการบรรจุ
3. Distribution ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวมจัด
จาหน่ายสิ นค้าและบริ การที่เสร็ จแล้วไปยังผูบ้ ริ โภค การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง
4. Sales and Marketing ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชักจูงให้ลูกค้า
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ ได้แก่ การเลือกสรรช่องทางการจัดจาหน่ าย การกาหนดราคาขาย การสร้าง
เครื อข่ายลูกค้า และการส่ งเสริ มการขาย
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5. Service ประกอบด้วยกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริ การเพื่อเพิ่มคุณค่าหรื อ
บารุ งรักษาสิ นค้า รวมทั้งบริ การหลังการขาย
ส าหรั บ กิ จ กรรมสนับ สนุ น ของตัว แบบห่ ว งโซ่ แ ห่ ง คุ ณ ค่ า นั้น ประกอบด้ว ย
กิจกรรมต่าง ๆดังนี้
1. General Administration ประกอบด้วยกิจกรรมหรื อหน้าที่ในการจัดหาจัดซื้ อ
วัตถุดิบและปั จจัยการผลิต เพื่อเข้ามาใช้ในกิจกรรมหลัก
2. Technology development ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่า
ให้แก่ตวั สิ นค้าหรื อกระบวนการ เช่น กิจกรรมด้านการวิจยั และพัฒนา การแสวงหาเทคโนโลยีจาก
แหล่งต่างๆ การวิจยั ด้านการตลาด เทคโนโลยีดา้ นการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
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3. Human resource management ประกอบด้วยกิจกรรมต่างที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการด้านบุคลากรในด้านต่างๆทั้งการผลิตและ
การบริ หารจัดการเพื่อให้มีจานวนที่เหมาะสมกับภาระงาน การสรรหาและคัดเลือก การฝึ กอบรม
ก่อน การปฎิบตั ิงาน การบริ หารเงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง
4. Frim infrastructure ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงาน
ทัว่ ไปในองค์กร การวางแผนในธุรกิจการค้ากระเทียมประกอบด้วยการพยากรณ์ยอดขาย รวมไปถึง
วางแผนจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด วางแผนการผลิต รวมไปถึงแผนการ
จัดการสิ นค้าคงคลัง
จากการศึกษาทาให้ทราบว่าแนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบห่ วงโซ่ คุณค่า คือ ครอบคลุม
ถึงการดาเนิ นงานของธุ รกิจทั้งหมด ทั้งในด้านกิจกรรมหลัก ตั้งแต่กิจกรรมสถานที่ประกอบการ
ได้รับเข้าวัตถุ ดิ บมาผ่า นกระบวนการผลิ ต จะไปถึ งกระบวนการจัด จ าหน่ ายให้ลูก ค้า และยัง มี
กิ จ กรรมสนั บ สนุ น ซึ่ งเป็ นการบริ หารการจัด การที่ ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งานกิ จ กรรมหลัก มี
ประสิ ทธิภาพ จากแนวคิดนี้สามารถนาไปใช้ในการสร้างแนวคาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานธุรกิจค้า
ปลีกได้

6. ข้ อมูลทัว่ ไปของธุรกิจเครื่องเขียน
6.1 ความหมายของ เครื่องเขียน
เครื่ องเขียนตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Stationery ซึ่ งได้มีผใู ้ ห้คาจากัดความไว้
ดังนี้ พจนานุ กรมไทยพบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2552ได้ให้ความหมายว่า เครื่ องเขียน หมายถึง
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สิ่ งของเครื่ องใช้ ส่ วนคาว่า เขียน หมายถึง ขีดให้เป็ นตัวหนังสื อหรื อเลข , ขีดให้เป็ นเส้นหรื อรู ป
ต่างๆ, วาด, แต่งหนังสื อ
ดังนั้นเครื่ องเขียน จึงหมายถึง สิ่ งของหรื อเครื่ องใช้สาหรับการขีดให้เป็ นตัวหนังสื อ
หรื อเลข เครื่ องใช้สาหรับขีดให้เป็ นเส้นหรื อรู ปต่างๆ และใช้สาหรับการแต่งหนังสื อ ชาวจีนสมัย
โบราณเรี ยกอุปกรณ์เครื่ องเขียนที่ ใช้ในห้องหนังสื อ ได้แก่ พู่กนั หมึก กระดาษและที่ฝนหมึกว่า
"เหวินฝางซื่อป่ าว" (อังคณา วสุ วรวงศ์, 2554 : 1-2 )
เครื่ องเขียน หมายถึง วัสดุสานักงานหรื อสิ่ งที่ใช้ในสานักงานในการทางานต่างๆที่ใช้
แล้วหมดไป หรื อสิ้ นเปลืองไปเรื่ อยๆ จนหมด ต้องซื้ อมาใหม่ทดแทน เช่น กระดาษ หมึก เทปกาวฯ
(ทิชากร ทัศนเบญจกุล, สัมภาษณ์. 2554, มกราคม 12)
เครื่ องเขียน หมายถึ ง อุปกรณ์ ที่ใช้สาหรั บการศึกษาและการประกอบอาชี พ จัดเป็ น
สิ นค้าประเภทสิ นค้าจาเป็ นที่ทุกคนที่อยูใ่ นวัยศึกษาและทางานต้องอุปโภค (สุ ปราณี คงนิรันดรสุ ข,
2550 : 1)
จากคาจากัดความที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า เครื่ องเขียน หมายถึง เครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพถือเป็ นเครื่ องมือที่บุคคลนามาใช้ให้เกิดประโยชน์และ
เป็ นสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยที่ใช้แล้วหมดไป
6.2 วิวฒ
ั นาการเครื่องเขียนไทย
เครื่ องเขียน คือ เครื่ องมือที่สื่อถึงความคิดของมนุษย์ นอกจากตัวอักษรที่มนุษย์ได้
คิดค้นขึ้นมาใช้แล้ว เครื่ องมือ หรื อ อุปกรณ์ ที่ใช้สาหรับการเขียนก็เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจไม่นอ้ ย ใน
สมัยอดี ตนั้นก่อนที่มนุ ษย์จะมีเครื่ องมือสาหรั บการใช้เ ขียนนั้น มนุ ษย์ตอ้ งใช้เวลาในการพัฒนา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเขียนเป็ นเวลานานหลายพันปี ซึ่งในอดีตมนุษย์อาจจะใช้นิ้วจุ่มดินหรื อหิ นสี ที่
บดเป็ นผงผสมกับยางไม้ หรื อกาวจากหนังสัตว์เขียนบนผนังถ้ า ต่อมาอาจใช้ดิน หิ น ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยการนามาฝนหรื อทาให้เป็ นแท่งเพื่อความสะดวกในการขีดเขียน สาหรับเขียนบน
กระดานชนวน หรื อการทาชอล์กจากผงแคลเซียมซัลเฟต จากเกลือจืด หรื อยิปซัมผสมน้ าแล้วทาให้
เป็ นแท่งเพื่อสะดวกในการใช้งานเหมือนเช่ นในปั จจุบนั นี้ วิวฒ
ั นาการของการเขียนอัน นามาสู่
เครื่ องเขียน จากการเขียนบนฝาผนังถ้ านามาสู่ การเขียนบนแผ่นไม้หรื อแผ่นโลหะตลอดถึงการเขียน
บนใบไม้ (เขียนหรื อจารคัมภีร์โบราณลงบนใบลาน) มาจนถึงการผลิตกระดาษขึ้นใช้ จนกระทัง่ ถึง
ทุกวันนี้ มนุษย์ได้มีการพัฒนาเครื่ องมือและวิธีในการเขียนมาอย่างต่อเนื่ อง ชาวอียิปต์โบราณเป็ น
ชาติแรกที่ใช้แปรงเขียนหนังสื อบนแผ่นกระดาษที่ทาจากต้นปาปิ รุ ส (Papyrus) เป็ นการเริ่ มต้นของ
วิธีการเขียนด้วยการปล่อยหมึกหรื อสี บนแผ่นรองเขียนเช่นเดียวกับการเขียนหนังสื อด้วยพู่กนั ของ
จีนและญี่ปุ่น ซึ่ งอาจเป็ นแนวความคิดเบื้องต้นที่พฒั นาไปสู่ การประดิษฐ์ปากกา ส่ วนชาวกรี กผลิต
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ปากกาขึ้นจากต้นกกไส้กลวง โดยจะปาดให้มีปากหลายๆ แบบเพื่อให้มีลกั ษณะเส้นหลายๆ ขนาด
ปากกานี้ ไม่ใช้หมึกแต่ใช้เขียนบนผิวไม้ที่เคลือบขี้ผ้ งึ ไว้ ทาให้เกิดรอยเป็ นตัวอักษรบนผิวขี้ผ้ ึง จาก
การนาวัสดุผิวเรี ยบมาเป็ นสิ่ งรองเขียนก่อให้เกิดการพัฒนา “ เครื่ องเขียน” ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับการใช้สอย มนุษย์เริ่ มนาขนนกหรื อขนห่ านมาทาเป็ น ปากกา เรี ยกว่า ปากไก่ ซึ่งทา
ให้สามารถเขียนได้คมชัดและเขียนติดต่อกันได้นาน ต่อมาในปี ค.ศ. 1884 Lewis
Edson
Waterman ได้ผลิตเครื่ องเขียน ปากกาหมึกซึม (Fountain Pen ) ที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
จึงถือว่า Waterman เป็ นบิดาแห่งการประดิษฐ์เครื่ องเขียน เรี ยกว่าปากกาหมึกซึม มีการคิดค้นพัฒนา
ปากกาชนิ ด นี้ ให้ มี คุ ณ ภาพดี ข้ ึ น สะดวกในการใช้ง านและมี รู ป ทรงสวยงาม ผลิ ต ในระดับ
อุ ตสาหกรรมทั้ง ในอเมริ ก า ยุโ รป ญี่ ปุ่น และประเทศอื่ น ๆ สื บต่ อมาจนถึ งในปั จ จุ บ นั และได้
ครอบครองความเป็ นจ้าวแห่งเครื่ องมือสาหรับการเขียนมาโดยตลอดเป็ นเวลานานหลายสิ บปี
ในปี ค.ศ.1900 ปากกาหมึกซึ มได้พบคู่แข่งใหม่น่ันก็คือปากกาลูกลื่น ปากกาที่มี
ลูกกลิ้ง (Ball) กลมๆ เล็กๆ อยูท่ ี่ปลายปากกา เวลาเขียนลูกกลมๆ เล็กๆ นี้จะหมุน (กลิ้ง) ทาให้หมึก
ออกมาติ ดบนกระดาษ ปากกาชนิ ดนี้ เกิ ด ขึ้นมาประมาณ 100 กว่าปี มาแล้ว โดยชาวอเมริ ก าชื่ อ
จอห์น เอช. ลาวน์ เป็ นผูป้ ระดิษฐ์ข้ ึนเพื่อใช้ขีดเขียนบนพื้นที่หยาบๆ ซึ่งไม่ใช่กระดาษ
ปลายปี ค.ศ.1930 นักหนังสื อพิมพ์และศิลปิ นชาวฮังกาเรี ยน ชื่อไบโร ได้ประดิษฐ์
ในขณะที่ดารงตาแหน่งเป็ นบรรณาธิการนิตยสารพบับหนึ่งที่กรุ งบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ไบโรได้
เกิดแนวความคิดจากหมึกแห้ง ( Quick-Drying Ink) ที่ช่างพิมพ์ในโรงพิมพ์น้ นั ใช้พิมพ์หนังสื อ จึง
คิดหาวิธีน าหมึกชนิดนี้มาบรรจุลงในปากกาโดยที่หมึกจะไม่ไหลและหยดออกมาจนเปื้ อนกระดาษ
ในที่สุดก็ประดิ ษฐ์ปากกาที่ใช้หมึ กแห้งขึ้นมาจนเป็ นผลสาเร็ จ ซึ่ งก็คือ ปากกาลูกลื่น (Ball-Point
Pen) สามารถใช้ขีดเขียนโดยไม่มีหมึกหยดและไหลเปรอะเปื้ อนเหมือนปากกาหมึกซึ มแบบเก่า
คงเหลืออยูก่ ค็ ือความภูมิใจในสิ่ งประดิษฐ์ที่คนทัว่ โลกรู ้จกั และใช้ประโยชน์มาตราบเท่าทุกวันนี้
(คลังปัญญาไทย, 2554 : 1)
6.3 ประเภทของเครื่องเขียน
จานงค์ เอี้ยววงศ์เจริ ญ (สัมภาษณ์, 2554 . มกราคม 15) กล่าวว่า บริ ษทั ดาเนินธุรกิจ
หลักในการจัดจาหน่ายเครื่ องเขียน ซึ่ งระบุว่าการจ าหน่ายเครื่ องเขียนมิได้หมายความว่า บริ ษทั จะ
จาหน่ ายเพพาะเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนเท่านั้นแต่ยงั รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในสานักงานด้วยถึงแม้มิได้มีความหมายในลักษณะที่เป็ นเครื่ องมือที่ใช้เขียน โดยสามารถแบ่ง
ประเภทของสิ นค้าออกเป็ น 11 หมวด ดังนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

29
1. ผลิตภัณฑ์สาหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Supplies) เช่น เครื่ องสแกนเนอร์ ตลับ
หมึก เครื่ องพิมพ์ จอมอนิ เตอร์ โปรเจคเตอร์ อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล แผ่น DVD เม้าส์ คียบ์ อร์ ด
แผ่นรองเม้าส์ อุปกรณ์ทาความสะอาดคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2. อุปกรณ์การเขียนและลบคาผิด (Writing and Correction) ซึ่งสิ นค้าในหมวดนี้
ได้แก่ ปากกาประเภทต่างๆ ดินสอ ดินสอเขียนกระจก เทปลบคาผิด ยางลบ เป็ นต้น
3. อุปกรณ์สานักงานเบ็ดเตล็ด (Office Stationery) สิ นค้าในหมวดนี้ ได้แก่ เครื่ อง
เย็บกระดาษ เครื่ องยิงบอร์ด กรรไกร เครื่ องตัดซองจดหมาย มีดคัตเตอร์ บัตรติดหน้าอก ตรายาง
ตูจ้ ดหมาย แท่นประทับชุด เครื่ องใช้สานักงาน ป้ ายข้อความ เป็ นต้น
4. กาว เทปและอุปกรณ์เพื่อการบรรจุ (Glue, Tape and Packing) ซึ่งรวมถึง กาว
อเนกประสงค์ กาวช้าง เทปขุ่น เทปใส เทปโอพีพี เทปพลาสติก ไวนิ ล อุปกรณ์เพื่อการบรรจุ เป็ น
ต้น
5. ผลิตภัณฑ์กระดาษ ( Paper, Pad and Envelope) อาทิ กระดาษถ่ายเอกสาร
กระดาษการ์ ด สี กระดาษหนัง ช้า ง กระดาษอิ ง ค์เจ็ท แผ่น ใส กระดาษต่ อเนื่ อง กระดาษแฟกซ์
กระดาษคาร์ บอน โพสต์-อิท โน้ต กระดาษโน้ตกาวในตัว สมุดพี ก สมุ ดปกอ่อน ใบสาคัญรับ-จ่าย
ใบส่ งของ บิล สมุดบัญชี ซองเอกสาร ป้ ายสติกเกอร์ เป็ นต้น
6. แฟ้ มและอุปกรณ์จดั เก็บเอกสาร ( Filing and Storage) เช่น แฟ้ มสันกว้าง แฟ้ ม
2-4 ห่ ว ง แฟ้ มหนี บ แฟ้ มแขวน แฟ้ มคลิ ปสปริ ง แฟ้ มคอมพิว เตอร์ แท่ นโชว์เอกสาร แฟ้ มโชว์
เอกสาร ซองเอกสารพลาสติก ซองอเนกประสงค์พลาสติก อินเด็กซ์ ลิ้นแฟ้ ม ตาไก่ คลิปบอร์ด พาก
กั้นหนังสื อ กล่องเอกสาร ตะกร้าเอกสาร ตูเ้ อกสาร เป็ นต้น
7. อุปกรณ์เพื่อการประชุมและนาเสนอ ( Conference and Presentation) อาทิ
กระดานไวท์บ อร์ ด กระดานฟลิ ป ชาร์ ท กระดานอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ บ อร์ ด บอร์ ด ต่ างๆ แปรงลบ
กระดาน เครื่ อ งเข้า เล่ ม สั น ห่ ว งเข้า เล่ ม สั น รู ด เครื่ อ งเคลื อ บบัต ร พลาสติ ก เคลื อ บบัต ร ชุ ด
ไมโครโฟน อุปกรณ์ขยายเสี ยง เทปคาสเซ็ท วิดีโอเทป เป็ นต้น
8. อุปกรณ์สานักงานอิเล็กทรอนิ กส์ (Office Electronics) สิ นค้าในหมวดนี้ ได้แก่
เครื่ องคิดเลข เครื่ องบันทึกเงิ นสด เครื่ องพิมพ์อกั ษร โทรศัพท์ เครื่ องโทรสาร เครื่ องถ่ายเอกสาร
ฟิ ล์มแฟกซ์ ผ้าหมึกเครื่ อง พิมพ์ดีด นาฬิกา ถ่านไฟพาย ไฟพาย เครื่ องลงเวลา เครื่ องทาลายเอกสาร
เครื่ องฟอกอากาศ เครื่ องพับกระดาษ เครื่ องพิมพ์เช็ค เครื่ องตรวจนับธนบัตร เครื่ องนับแยกเหรี ยญ
ปลัก๊ ไฟ เป็ นต้น
9. อุปกรณ์สาหรับโรงงานและซ่อมบารุ งอาคาร (Factory and Maintenance) อาทิ
ไขควง ประแจ คีม ค้อน กุญแจ หมวกนิ รภัย แว่นครอบตากันสะเก็ด ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ตลับเมตร
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กล่องใส่ เครื่ องมือ ปื นยิงกาว ป้ ายตั้งเตือน กรวยจราจร สายยาง เครื่ องชัง่ ถังขยะ ตูเ้ ก็บเครื่ องมือ
หลอดไฟ พัดลม ชั้นวางของ บันได รถเข็น รถยก ล้อรถเข็น อุปกรณ์กีฬา
10. เครื่ องใช้ งานบ้านงานครัว และผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด (Canteen and
Cleaning) ซึ่งเป็ นสิ นค้าที่ส าหรับห้องอาหาร ห้องรับรอง และห้องน้ าในองค์กรทัว่ ไป ได้แก่ กาแฟ
ครี มเที ยม นมข้นหวาน น้ าตาล ชา เครื่ องดื่ มสาเร็ จรู ป ลูกอม บะหมี่ ซุ ปกึ่ งสาเร็ จรู ป อุปกรณ์
สาหรับห้องครัว ถาด ช้อน แก้วน้ า ตู ้ น้ าเย็น กระติกน้ าร้อน คูลเลอร์ น้ า ที่ใส่ ชอ้ น กระดาษชาระ
เครื่ องเป่ ามือ สบู่ เครื่ องจ่ายสบู่ น้ ายาเช็ดกระจก แชมพูลา้ งรถ น้ ายาล้างจาน ผงซักฟอก น้ าหอม
ปรับอากาศ ยากาจัดยุงและแมลง ถุงมือยาง ไม้ถูพ้ืน ไม้กวาด ไม้ขนไก่ เครื่ องดูดฝุ่ น เก้าอี้ ถุงขยะ
ถังขยะ เป็ นต้น
11. เฟอร์ นิเจอร์สานักงาน (Office Furniture) สิ นค้าในหมวดนี้ ได้แก่ เก้าอี้ ชุด
รับแขก โต๊ะทางาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะผูจ้ ดั การ โต๊ะประชุ ม ตูเ้ อกสาร ตูห้ นังสื อ เคาน์เตอร์
อุปกรณ์เสริ ม ชุดเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัว ชุดโต๊ะอาหาร ตูเ้ อกสารเหล็ก ตูเ้ ซฟ ตูเ้ ก็บกุญแจ เป็ นต้น
6.4 ลักษณะอุตสาหกรรมเครื่องเขียน
เครื่ องเขียนและอุปกรณ์สานักงานจัดเป็ นเครื่ องใช้ที่สาคัญสาหรับผูบ้ ริ โภคทุกเพศ
ทุกวัยที่จะต้องใช้จึงทาให้มีอตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ สงั คมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ หัวใจสาคัญของตลาดเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สานักงานอยู่
ที่ระบบการกระจายสิ นค้า ผูป้ ระกอบการรายใดมี ระบบการกระจายสิ นค้าที่ดี สามารถกระจาย
สิ นค้าเข้าสู่ ตลาดได้ทวั่ ถึงย่อมมีแต้มต่อในการแข่งขันทันที เพราะการแข่งขันในธุรกิจสู ง มีท้ งั การ
แข่งขันในตัวสิ นค้าที่มีการพัฒนารู ปแบบให้ทนั สมัยและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยเพพาะกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็ นวัยรุ่ น แนวโน้มของธุ รกิจเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สานักงานยังคงเติบโตได้ เนื่ องจาก
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จน้อยกว่าธุ รกิ จอื่ น เพราะความจาเป็ นในการใช้สินค้า (กรม
ศุลกากร : ประมาณการโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย, 2553)
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิ จ ที่ มี ต่ อ ธุ ร กิ จ เครื่ องเขี ย นถื อ ว่ า ไม่ รุ นแรงเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับธุ รกิ จอี กหลายประเภท เช่ น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อสังหาริ มทรั พย์ ท่องเที่ ยว เป็ นต้น
เพราะธุรกิจเครื่ องเขียนเป็ นสิ นค้าที่ขายได้เรื่ อยๆ ทั้งในแวดวงการศึกษา การทางาน ชีวิตประจาวัน
เพราะทุกคนต้องใช้เครื่ องเขียน นอกจากนั้นสิ นค้าเครื่ องเขียนยังมีความหลากหลายทั้งในรู ปแบบ
และระดับราคา ดังนั้นไม่เศรษฐกิจจะเป็ นอย่างไร ธุรกิจเครื่ องเขียนจึงยังมีแนวโน้มของการเติบโต
ได้ตลาดเครื่ องเขียน
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย (2553 ) ระบุว่าตลาดเครื่ องเขียนปี 2553-2554 ผูป้ ระกอบการ
ปรั บตัวรั บมือสิ นค้าน าเข้าราคาถูกอุปกรณ์ เครื่ องเขียน อาทิ ปากกา ดิ นสอ ดิ นสอสี มาร์ กเกอร์
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ยางลบ น้ ายาลบคาผิด และไม้บรรทัด ล้วนเป็ นอุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับใช้ตามสานักงาน/หน่วยงาน
ต่างๆ และเพื่อการศึกษา รวมถึงการเผยแพร่ ความรู ้ อีกทั้งด้วยคุณสมบัติที่เป็ นสิ นค้าสิ้ นเปลืองที่ใช้
แล้วหมดไป ปั จจัยเหล่านี้ จึงทาให้ที่ผา่ นมานั้นตลาดเครื่ องเขียนของไทยมีแนวโน้มเติบโตได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง จากการออกผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ห ลากหลายของผูป้ ระกอบการ ทั้ง ชนิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ รู ป แบบ
ลวดลาย สี สันของน้ าหมึกและตัวเครื่ องเขียน รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างสาหรับทุกเพศทุกวัยอย่างไรก็ตาม เมื่อมีผผู ้ ลิต/ผูน้ าเข้า/ผูจ้ ดั
จาหน่ายในตลาดมีมากขึ้น การแข่งขันของธุรกิจจึงเปลี่ยนแปลงไป เพราะด้วยลักษณะตัวสิ นค้าของ
ทุกยีห่ อ้ สามารถทดแทนกันได้ ผูบ้ ริ โภคจึงมีทางเลือกในการตัดสิ นใจที่หลากหลายมากขึ้น ผูผ้ ลิตจึง
ต้องปรั บตัวเพื่อสร้ างความแตกต่างในตัวสิ นค้า การขยายฐานผูบ้ ริ โภคสู่ กลุ่มองค์กรสานักงาน
รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะแก่การใช้เป็ นของขวัญ /ของที่ระลึกมากขึ้น ควบคู่กบั การ
วางแผนรู ปแบบการให้บริ การที่ครบวงจร
6.5 ทิศทางตลาดเครื่องเขียนไทย
เครื่ องเขียน เป็ นอุปกรณ์ที่จาเป็ นทั้งการใช้ในสานักงาน หน่ วยงานต่างๆ และเพื่อ
การศึกษา ด้วยการที่เป็ นสิ นค้าสิ้ นเปลืองใช้แล้วหมดไปทาให้ที่ผ่านมาตลาดมีแนวโน้มเติบโตได้
อย่า งต่ อ เนื่ อ งจากการออกสิ น ค้า ที่ ห ลากหลายของผูป้ ระกอบการ ทั้ง ชนิ ด ของสิ น ค้า รู ป แบบ
ลวดลาย สี สันของน้ าหมึกและตัวเครื่ องเขียนเอง รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างสาหรับทุกเพศทุกวัยอย่างไรก็ตามเมื่อมีผผู ้ ลิต ผูน้ าเข้า หรื อ
แม้แต่ผจู ้ ดั จาหน่ายในตลาดมีมากขึ้น การแข่งขันของธุรกิจจึงเปลี่ยนแปลงไป เพราะด้วยลักษณะตัว
สิ นค้าของทุกแบรนด์สามารถทดแทนกันได้ ผูบ้ ริ โภคจึงมีทางเลือกในการตัดสิ นใจที่หลากหลาย
มากขึ้น ผูป้ ระกอบการจึงต้องปรับตัวเพื่อสร้างความแตกต่างในตัวสิ นค้า การขยายฐานผูบ้ ริ โภคสู่
กลุ่มองค์กรสานักงาน รวมถึงการสร้างสรรค์สินค้าให้เหมาะแก่การใช้เป็ นของขวัญ ของที่ระลึกมาก
ขึ้น ควบคู่กบั การวางแผนรู ปแบบการให้บริ การที่ครบวงจรสาหรับ ทิศทางตลาดเครื่ องเขียนและ
อุปกรณ์ สานักงานปี 2553 คาดว่าจะเติ บโตประมาณ 10-15% โดยปั จจุ บนั มี มูลค่ารวมประมาณ
150,000 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่ องเพลี่ยมากกว่า 10% ต่อปี แบ่งเป็ นสัดส่ วนตลาดในประเทศ 80%
และตลาดส่ งออก 20%
6.6 กลยุทธ์ ทางการตลาดของธุรกิจเครื่องเขียน
1. การโฆษณาประชาสัมพันธ์และเร่ งทาการตลาดเชิ งรุ กอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภครู ้จกั และจดจายีห่ อ้ ได้โดยอาศัยดารานักแสดงที่มีชื่อเสี ยงที่มีวยั เดียวกันกับกลุ่มเป้ าหมาย ก็
จะช่วยดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้เกิดความสนใจและอยากทดลองใช้สินค้ามากขึ้น นอกจากนี้ ยงั อาจใช้การ
ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรี ยน สถานศึกษา และสถานที่ทางาน
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2. การชูจุดเด่นด้านคุณภาพที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับการดีไซน์รูปลักษณ์ ลวดลาย
และสี สันที่สวยงาม เพื่อดึงดูดกลุ่มนักเรี ยนและนักศึกษา รวมถึงออกแบบดีไซน์ที่เหมาะสมกับกลุ่ม
วัยทางาน นอกจากนี้ การสร้างสรรค์รูปแบบของตัวสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สวยงามเหมาะแก่การ
มอบเป็ นของขวัญ ของที่ระลึก และสาหรับผูผ้ ลิตที่มีศกั ยภาพการผลิตเพียงพอก็มีการรับจ้างผลิต
สิ นค้าตามออร์ เดอร์ สาหรั บหน่ วยงานทั้งภาครั ฐและภาคเอกชนในประเทศ เพื่อใช้เป็ นสิ นค้าพ
รี เมี่ยมแจกจ่ายให้แก่ ผูร้ ั บตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั มี การรั บจ้างผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ของ
ต่างประเทศด้วย เนื่องจากคุณภาพการผลิตของไทยเป็ นที่ยอมรับมากขึ้นจากต่างชาติ
3. สถานที่จดั จาหน่ ายและระบบกระจายสิ นค้าถือว่ามีความสาคัญที่สุดรองลงมา
จากตัวสิ นค้า เพราะเครื่ องเขียนเป็ นสิ นค้าที่ทดแทนกันได้ในทุกยี่ห้อ ดังนั้นสิ นค้าที่สามารถหาซื้ อ
ได้ง่ายกว่าก็จะเป็ นการสร้างความเปรี ยบจากคู่แข่งได้มาก
4 .การพัฒนาระบบการสั่งซื้ อ และบริ การจัดส่ งสิ นค้าเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผูบ้ ริ โภคโดยสามารถเลื อกสั่งซื้ อทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์ที่มีการแจกแจงรายละเอียดของ
สิ นค้าและมีการวางแผนจัดสรรบุคลากรที่มีความชานาญเพพาะด้าน เพื่อรองรับผูบ้ ริ โภคได้เป็ น
อย่างดีดว้ ย (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2553)
6.7 ความรุนแรงของการแข่ งขันของธุรกิจเครื่องเขียน
ที่ผา่ นมาตลาดเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สานักงานมีการแข่งขันกันบ้างแต่ไม่มีการทา
ตลาดแบบจริ งจังมากนัก ซึ่ งผูป้ ระกอบการแต่ละรายไม่ว่าจะเป็ นร้านค้าแบบเดิมหรื อร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ต่างก็เน้นไปที่ลูกค้าที่เป็ นองค์กรและลูกค้าทัว่ ไปมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความครบครันของ
สิ นค้า แต่ในปั จจุบนั แต่ละรายจะต้องออกมาทาตลาดอย่างหนักเนื่ องจากการแข่งขันที่ดุเดือดมาก
ขึ้ น รวมถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ ป ระหยัด งบในส่ ว นนี้ มากขึ้ น และมองหาสิ น ค้า ที่ คุ ้ม ค่ า จึ ง ท าให้
ผูป้ ระกอบการไม่สามารถอยูน่ ิ่งได้ จะต้องหาจุดเด่นของสิ นค้าเพื่อดึงดูดความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ให้กบั สิ นค้าของตนเอง
นอกจาก “ตัวสิ นค้า ” แล้ว “ช่องทางการจาหน่าย ” ก็ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
อย่างมากมาย การจัดการเหล่านี้ รู้จกั กันดี เช่น E-Commerce และการขายตรงโดยไม่ผา่ นคนกลาง
(Disintermediation) เนื่ องจากทาให้สามารถสื่ อสารกันง่ายและรวดเร็ วยิ่งขึ้น นับว่าเป็ นช่องทาง
จาหน่ายที่ช่วยอานวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวการสัง่ ซื้อ
สิ นค้าทางอินเตอร์เน็ตย่อมเป็ นทางเลือกที่ดีสาหรับลูกค้า (สาธิต พะเนียงทอง, 2548 : 150-151)
นอกจากนี้ การแข่งขันของธุ รกิ จเครื่ องเขียนและอุปกรณ์ สานักงานเน้นทาตลาด
สิ นค้าโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคาโดยตรง เนื่องจากผูป้ ระกอบการพบว่าการขายตัดราคา
กับคู่แข่งจะส่ งผลเสี ยต่อธุรกิจโดยรวม เพราะสิ นค้าในธุรกิจนี้มีลกั ษณะเหมือนกันหรื ออาจทดแทน
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กันได้ดี ดังนั้นผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จจะเน้นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างไปที่การแข่งขันที่ไม่ใช่
ราคาแทน เช่น การจัดส่ งสิ นค้าฟรี มีบริ การจัดส่ งสิ นค้าด่วน รับประกันความพึงพอใจ การบริ การ
หลังการขาย (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553 : 184-185)
6.8 สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้ สานักงานไทย
การก่อตั้ง “สมาคมเครื่ องเขียนและเครื่ องใช้สานักงานไทย” เกิดขึ้นในงานเลี้ยง
รับรองผูแ้ ทนผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ปี พ.ศ.
2520 ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการริ เริ่ มการก่อตั้ง “ชมรมผูค้ า้ เครื่ องเขียนแห่ งประเทศไทย” หลังจากมี
การประชุมร้านค้าปลีกผูส้ นใจอยูห่ ลายครั้งด้วยกัน จึงเกิดคณะกรรมการก่อตั้งขึ้นรวม 16 ร้าน โดย
มีคุณวสันต์ หาญวิชิตชัย (ห้างธนบุรีการค้า) เป็ นประธานท่านแรกของ “ชมรมผูค้ า้ เครื่ องเขียนแห่ ง
ประเทศไทย ”
ผลการดาเนิ นงานมีการเจริ ญเติบโตอย่างเข้มแข็งและการเปลี่ยนแปลงกฎ ข้อบังคับ
เปิ ดกว้างเป็ นขั้นตอนและก้าวหน้าดีข้ ึนมาตลอด ด้านกิจกรรมหาทุนได้มีการจัดงานแสดงสิ นค้า 2 ปี
ครั้ง โครงการแจกอุปกรณ์การเรี ยนการสอนติดต่อกันทุกปี ในช่ วงสมัยที่ 2 ของคุณอนันต์ พิสิฐ
ประภา ปี พ.ศ. 2535-พ.ศ.2537 คณะกรรมการบริ หารได้มีการปรึ กษาเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
“ชมรม” มาเป็ น “สมาคม” คณะกรรมการฯ ชุดนี้ได้มีการพบปะประชุมร่ างกฎหมายหลายครั้งหลาย
งาน สุ ด ท้า ยน าเข้า ประชุ ม ใหญ่ ส มาชิ ก สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2536 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย น
โครงสร้างของ “ชมรม” มาเป็ น “สมาคม ” จากนั้นคณะกรรมการได้นาจดทะเบียนต่อกรมการค้า
ภายในกระทรวงพาณิ ชย์ และได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็ นสมาคมการค้าเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2536
อย่างเป็ นทางการในนาม “สมาคมเครื่ องเขียนและเครื่ องใช้สานักงานไทย ” คณะกรรมการบริ หาร
สมัยสุ ดท้ายของชมรมฯ โดยการนาของนายอนันต์ พิสิฐประภา ได้นาพาชมรมฯ ส่ งต่อที่ประชุม
ใหญ่จนหมดวาระ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารชุดแรกในนาม “สมาคมเครื่ องเขียนและ
เครื่ องใช้สานักงานไทย” ปี บริ หาร พ.ศ. 2537–2539
สมาคมเครื่ องเขียนและเครื่ องใช้สานักงานไทย ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536
ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 390 ท่าน ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเครื่ องเขียนและเครื่ องใช้สานักงาน
ชั้นนาของประเทศไทย สมาคมฯมีคณะกรรมการบริ หารรวม 30 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มา
จากสมาชิ กกลุ่มร้ านค้าปลีก 20 ท่าน และกรรมการที่มาจากสมาชิ กในกลุ่มโรงงานผูผ้ ลิต บริ ษทั
นาเข้าและส่ งออก และกลุ่มร้านค้าส่ งอีก 10 ท่าน (สมาคมเครื่ องเขียนและเครื่ องใช้สานักงานไทย,
2553 : 8-16)
จุดมุ่งหมายการจัดตั้งสมาคมเครื่ องเขียนและเครื่ องใช้สานักงานไทย เพื่อจัดตั้งเป็ น
ศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ สร้างความสมานพันท์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องเขียนฯ
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เพื่อธุ รกิจในแวดวงการค้าเดียวกัน ตลอดจนเป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลส าคัญทางธุ รกิจเครื่ องเขียน
และเครื่ องใช้สานักงานทั้งไทยและต่ างประเทศ สาหรั บมวลสมาชิ กผูร้ ่ วมค้ารวมถึ งหน่ วยงาน
ราชการและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็ นสถานที่จดั นิทรรศการ การแสดง
สิ นค้า การประชุมสัมมนา การฝึ กอบรมเชิ งวิชาการ ตลอดจนเป็ นสถานที่ สาหรับการนัดพบเพื่อ
สนทนาธุรกิจ อันจะยังประโยชน์อย่างยิง่ แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องและสังคมประเทศโดยรวมสื บไป (สมาคม
เครื่ องเขียนและเครื่ องใช้สานักงานไทย, 2553)
จากการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเครื่ องเขียนทัว่ ไป ทาให้ทราบว่า ธุรกิจเครื่ องเขียนได้มี
วิวฒ
ั นาการมาตั้งแต่อดี ต ซึ่ งจัดเป็ นสิ นค้าประเภทสิ นค้าจาเป็ นที่ ทุกคนที่อยู่ในวัยศึ กษาและวัย
ทางานจะต้องอุปโภค จึงทาให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลมากนัก ในด้านกลยุทธ์ควรมีการทา
การตลาดให้มากขึ้น โดยจากข้อมูลสามารถนาไปสร้างแนวคาถามเกี่ ยวกับธุ รกิ จเครื่ องเขียนใน
งานวิจยั ได้
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7.งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ณัฎฐนันท์ สุ ภทั รชัยวงค์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบและการจัดการเชิงกลยุทธ์
ของธุ รกิจเครื่ องเขียนในจังหวัดยะลา โดยศึกษาจากผูป้ ระกอบการ 193 คนในจังหวัดยะลา โดย
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลที่ได้จากการศึกษาคือ ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะมีเพศหญิง
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี มีการจัดการเชิ งกลยุทธ์ดา้ นการวางแผน
ปฏิบตั ิ และควบคุ มกลยุทธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มาก โดยด้านการวางแผน คือ การสังเกต
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของลูกค้า ด้านการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ คือการที่กิจการมีสินค้าและบริ การที่มี
คุ ณภาพได้มาตรฐานเพื่อจาหน่ ายและให้แก่ ลูกค้า ด้านการควบคุ ม คือการจัดทาระบบควบคุ ม
การเงินอย่างชัดเจน ถูกต้อง ผูป้ ระกอบการที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
สู งจะมีการจัดการเชิ งกลยุทธ์มากกว่าผูป้ ระกอบการที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ดาเนิ นธุ รกิจน้อยกว่า ผูป้ ระกอบการที่มีระดับการจัดการเชิ งกลยุทธ์ที่สูงจะส่ งผลต่อความสาเร็ จ
ด้านผลตอบแทนที่สูงมากกว่าผูป้ ระกอบการที่ไม่ได้ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ และ ตัวแปร
ที่สามารถพยาการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านยอดขายของผูป้ ระกอบการธุ รกิจเครื่ องเขียนได้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติคือ แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์
กนกพร หมีแก้ว (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การจัดการธุรกิจค้าส่ งกระเทียม
ในจังหวัดลาพูน และเชี ยงใหม่ ด้วยตัวแบบห่ วงโซ่ คุณค่า โดยใช้แนวคิดและทฤษฏี คือ แนวคิด
การค้าส่ ง แนวคิดด้านการจัดการ ได้แก่ การจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน และแนวคิดห่ วงโซ่
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คุณค่า มีวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ ระกอบการค้าส่ งกระเทียม ในจังหวัด
ลาพูน และเชี ยงใหม่ ผลที่ได้จากการศึกษาห่ วงโซ่ คุณค่าของกิจค้าส่ งกระเทียมพบว่ากิจการมีการ
จัดซื้ อกระเทียมในภาคเหนื อของประเทศไทย ทั้งจากเกษตรกร พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น พ่อค้าส่ ง
และสหกรณ์ สาหรับกระเทียมจีนจะจัดซื้ อจากผูน้ าเข้า หลังจากรับกระเทียมเข้าไปจัดเก็บ ทาความ
สะอาด แปรรู ป คัดเกรด และบรรจุ โดยมีการเพิ่มคุณค่าของกระเทียมจากการจัดการด้านวัตถุดิบคง
คลัง และการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า หลังจากนั้นมีการขนส่ งและจาหน่ายกระเทียม
ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และตลาดค้าส่ งทั้งในกรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมไป
ถึงการส่ งออกไปต่างประเทศ
กัญญกานต์ ทวีทิพย์รัตน์ (2553) ได้ศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์การดาเนิ นธุรกิจสถาน
บันเทิง กรณี ศึกษาผับเจ อาร์ มิวสิ ค ฮอล์ ศึกษาปั ญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการประกอบการ และ
แนวทางการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ระดับลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน 28 คนได้แก่ เจ้าของ
กิ จการธุ รกิ จสถานบันเทิง ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ หาร พนักงานและลูกค้า จากผลการศึกษา
พบว่า การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงเป็ นรู ปแบบธุรกิจขนาดย่อม เริ่ มจากตัวผูบ้ ริ หารเป็ นคนชอบ
เที่ยวและได้มีการร่ วมหุน้ กับเพื่อนเพื่อเปิ ดสถานบันเทิงเจ อาร์ มิวสิ ค ฮอล์ ขึ้นโดยผูบ้ ริ หารได้ใช้กล
ยุทธ์การวางแผนล่วงหน้าเป็ นสาคัญ ในการดาเนิ นธุ รกิจทุกๆด้าน กล่าวคือ ในด้านผลิตภัณฑ์ ที่มี
ความแตกต่างจากธุ รกิจสถานบันเทิงรายอื่น และมีการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทนั สมัยอย่าง
ต่อเนื่ อง การบริ การที่ผบู ้ ริ หารมีการจัดอบรมแก่พนักงาน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และการบริ หาร
จัดการลูกค้า ให้กลับมาใช้ซ้ า มี ปัญหาเรื่ องการขยายกิ จการด้านของพื้น ที่ ในเรื่ องค่าเช่ า ปั ญหา
เศรษฐกิ จผันผวน ผลที่ ได้คือการประกอบธุ รกิ จสถานบันเทิงเป็ นการสร้างอาชื พและรายได้เข้า
ผูป้ ระกอบการรวมทั้งพนักงานที่ทางานในสถานที่ประกอบการนี้
วราพร อางนานนท์ (2552) ได้ศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตุ๊กตาผ้า
ตาบล บ้านสิ งห์ อาเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี จากการศึกษาพบว่าการประกอบการตุ๊กตาบ้าน
สิ งห์ เป็ นรู ปแบบธุ รกิ จขนาดย่อม เริ่ มจากการใช้แรงงานในครอบครัวและขยายสู่ ชุมชนบริ เวณ
โดยรอบสถานที่ประกอบการ การผลิตตุ๊กตาใช้กลยุทธ์ตน้ ทุนต่า การจัดหาวัตุดิบของชุมชนบ้าน
สิ งห์ ใ ช้วิ ธีรวมกัน ซื้ อจากผูค้ า้ ส่ ง รายใหญ่ ห ลายรายและน ามามากระจายลงสู่ ผูผ้ ลิ ตรายย่อยใน
ท้องถิ่น คุณภาพของสิ นค้าเหมาะสมกับราคามีความหลากหลายของสิ นค้ามากกว่า 1,000 ชนิด และ
มีการพัฒนารู ปแบบของสิ นค้าให้ทนั สมัยนิ ยมอย่างต่อเนื่ อง การจัดจาหน่ ายแบบปากต่อปาก และ
การบริ หารจัดการให้ลูกค้ากลับมาซื้ อสิ นค้าซ้ ารวมไปถึงการค้าปลีกในแหล่งผลิต ใช้คลังสิ นค้าเป็ น
สถานที่ในการจัดจาหน่ าย การประกอบการมีปัญหาเรื่ องการขยายกิจการ ด้านของจานวนเงินทุน
พื้นที่ในการขยายการผลิตสิ นค้าที่มีราคาแพง แรงงานฝี มือที่หายาก ผลที่ได้คือการประกอบการ
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ตุ๊ ก ตาผ้า เป็ นการประกอบอาชื พ และรายได้สู่ ผูป้ ระกอบการรวมทั้ง ชุ ม ชนโดยรอบสถานที่
ประกอบการ
วิเชี ยร ทบแท่ง (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการตัดสิ นใจเลือกผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง
สิ นค้าของกลุ่มธุรกิจสมัยใหม่ โดยใช้ขอ้ มูลจากที่ผใู ้ ช้บริ การขนส่ งสิ นค้า ให้มานาเป็ นองค์ประกอบ
ในการพิจารณาเลือกผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้า นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาถึงลาดับความสาคัญต่อการ
เลื อกผูใ้ ห้บริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้า เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการตัด สิ น ใจเสนอต่ อผูใ้ ห้บริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้า
ลักษณะการวิ จ ัย เป็ นการสารวจ โดยใช้ก ารสัมภาษณ์ โดยตรงจากผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ ค้าปลี ก
สมัยใหม่ จานวน 20 ราย โดยรายละเอียดการสัมภาษณ์มีเนื้ อหาครอบคลุมถึงปั จจัยต่างๆ ที่ตอ้ งการ
เพื่อความจาเป็ นในการตัดสิ นใจเลือกให้บริ การขนส่ งสิ นค้า ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการตัดสิ นใจ
เลือกผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้า เลือกตามลาดับความสาคัญ เพื่อทาการเลือกได้แก่ ความรวดเร็ วใน
การจัดส่ งสิ นค้า สิ นค้าที่ทาการจัดส่ งเสี ยหายน้อยหรื อไม่เสี ยหาย เอกสารจัดส่ งมีความถูกต้อง ความ
ยืดหยุ่น ของการจัดส่ ง บุ คลากรผูใ้ ห้บริ การมี มารยาทในการให้บริ การ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของการ
ตัดสิ นใจเลือก และสามารถนามาสร้างรู ปแบบการตัดสิ นใจ SDCFM
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ปพิชญา บูระพันธ์ (2551) ได้ศึกษาการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับตัวอย่างยัง่ ยืน
ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ตามแนวคิดระบบวัดผลแบบสมดุล ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผล
การศึกษาพบว่าสามารถสร้างกลยุทธ์หลักได้ 6 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์พฒั นาและปรับปรุ งการจัดการ
ภายในร้าน กลยุทธ์สร้างแบบแผนการบริ การลูกค้า กลยุทธ์การเพิ่มอานาจในการต่อรองซื้ อสิ นค้า
กลยุ ท ธ์ ก ารก าหนดส่ ว นประสมทางการตลาด กลยุ ท ธ์ ก ารพัฒ นาทัก ษะการให้ บ ริ การของ
ผูป้ ระกอบการ และกลยุทธ์การจัดทาระบบบัญชี และการวางแผนการเงิ น จากกลยุทธ์ดัง กล่าว
สามารถสร้างตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิการ ตามมุมมองต่างๆดังนี้ มุมมองด้านการเงิน ได้แก่กาไรจาก
การขายสิ น ค้า ต่ อเดื อ นของธุ รกิ จ อัตราต้น ทุ น ในการสั่งซื้ อสิ น ค้า ต่ อ รายได้จ ากการขายสิ น ค้า
จานวนเงินทุนหมุนเวียนภายในร้านและจานวนยอดขายต่อเดือน ด้านมุมมองลูกค้า คือ ค่าเพลี่ยของ
จานวนลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าต่อเดื อน ดัชนี ความพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้า จานวนร้อยละของลูกค้า
ประจาต่อเดือน มุมมองด้านกระบวนการภายใน คือ ร้อยละของจานวนสิ นค้าที่ส่งคืน มุมมองด้าน
การเรี ยนรู ้และพัฒนา คือ จานวนที่อบรวม การจัดทาบัญชีและการบริ การ ของผูป้ ระกอบการ
โชติมา สุ รเนตินัย (2550) ได้ศึกษาโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของ
ร้ านค้าประเภทแคทิกอรี่ คิลเลอร์ ประเภทเครื่ องเขียนและอุปกรณ์ สานักงาน ผลจากการศึ กษา
พบว่า สภาพภายในธุ รกิจเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สานักงานเป็ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันสู งมาก ลูกค้า
ส่ วนใหญ่ จะเป็ นลูกค้าประเภทสานักงานออฟฟิ ศเป็ นส่ วนใหญ่ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์
ที่ ดี ข องบริ ษ ัท ต่ อ ความรู ้ สึ ก ของลู ก ค้า และการแข่ ง ขัน แบบไม่ ใ ช้ร าคา เป็ นพฤติ ก รรมที่ ธุ ร กิ จ
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แคทิกอรี่ คิลเลอร์ ประเภทเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สานักงานนามาใช้ เนื่องจากแต่ละผูป้ ระกอบการ
ต้องการสร้างความแตกต่างจากร้านคู่แข่ง (Product Differentiation) และสร้างความภักดีของลูกค้า
ต่อชื่อร้าน (Store Loyalty) ด้านการบริ หารคลังสิ นค้า ธุรกิจแคทิกอรี่ คิลเลอร์ ประเภทเครื่ องเขียน
และอุปกรณ์สานักงานจะมีการสิ นค้าจะต้องมีในคลังสิ นค้าครบทุกรายการด้านการบริ หารระบบ
การขนส่ ง จากการที่ทุกบริ ษทั มีบ ริ การจัดส่ งสิ นค้าฟรี ในกรุ งเทพและปริ มณฑลและเมื่อเกิ ดการ
สั่งซื้ อจากลูกค้า ผูร้ ั บคาสั่งซื้ อจะทาการตรวจสอบลูกค้าและผูม้ ีอานาจทาการอนุ มตั ิใบสั่งซื้ อ ส่ ง
ต่อไปยังฝ่ ายจัดสิ นค้า และออกใบกากับ ภาษีตามลาดับ หลังจากมีการออกใบกากับภาษีแล้ว ชื่อและ
ที่อยู่ลูกค้าจะถูกส่ งของระบบซอฟท์แวร์ โดยอัตโนมัติเพื่อทาการวางแผนเส้นทางการขนส่ งโดย
จาแนกลูกค้าตามแขวงและพิจารณาจานวนและขนาดของสิ นค้า ว่าควรใช้พาหนะใดในการจัดส่ ง
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินวิจัย
การดาเนิ นธุ รกิ จค้าปลี กเครื่ องเขียนของผูป้ ระกอบการรายย่อย ในเขต อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ ิจยั เลื อกใช้แนวทางใน
การศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยา โดยวิธีการนี้ เป็ นวิธีการให้บุคคลอธิ บายเรื่ องราวและเหตุการณ์
ต่างๆที่ตวั เองประสบมาโดยมีฐานความคิดว่ามนุษย์จะรู ้ดีในสิ่ งที่ตนเองประสบมา ผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธี
ปรากฏการณ์วิทยาในการวิจยั เนื่ องจาก ในการเก็บข้อมูลนั้นต้องอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ของ
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกเครื่ องเขียน และ ในงานวิจยั ผูว้ ิจยั เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามเป็ นหลักและรวบรวมข้อมูลเอกสารเป็ นส่ วนประกอบ มีวิธีดาเนินการวิจยั
โดยแบ่งขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1. การเลือกพืน้ ทีศ่ ึกษา
กกกกกกกก การวิจยั ครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยเลือกพื้นที่เขต
อาเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ด้วยเหตุผลสาคัญ คือ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเป็ นพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมในการประกอบกิ จ การค้า ปลี ก เครื่ อ งเขี ย น เนื่ อ งจากเป็ นเขตที่ มี ป ระชากรอาศัย อยู่
หนาแน่ น และยัง มี ส ถานที่ ข องหน่ ว ยงานราชการ มหาวิ ท ยาลัย และโรงเรี ย นอี ก หลายแห่ ง
นอกจากนี้ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐมยังเป็ นที่พกั อาศัยของผูว้ ิจยั ตั้งแต่กาเนิ ดและมีความคุน้ เคย
กับผูป้ ระกอบอาชีพค้าปลีกเครื่ องเขียนเป็ นอย่างดี ผูว้ ิจยั สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ ว
2. ผู้ให้ ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่ผวู ้ ิจยั เลือกสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ผูป้ ระกอบการค้าปลีก
เครื่ องเขียน โดยผูว้ ิจยั จะคัด เลือกเฉพาะผูท้ ี่เป็ นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม โดยมียอดขายมากกว่า 1,500,000 บาทต่อปี และดาเนินธุรกิจมากกว่า 2 ปี จานวน
7 ราย ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1

38

39
ลาดับ

ร้ าน

1
2
3
4
5
6
7

คุณนะ
คุณบาส
คุณจี๊ด
คุณเปี๊ ยก
คุณหมู
คุณเต๋
คุณโอ๊ต

จานวนีี
ทีท่ าธุรกิจ
35
2
7
25
5
4
12

มูลค่ าีระมาณการจาหน่ าย
ต่ อีี (บาท)
2,500,000
1,500,000
1,800,000
2,200,000
1,800,000
1,500,000
1,700,000

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อร้าน จานวนปี ที่ดาเนิ นธุรกิจและมูลค่าประมาณการขาย

3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนี้
3.1 ีระเภทบุคคล ได้แก่
กกกกกกกก ตัวผูว้ ิจยั การวิจยั ครั้งนี้ตวั ผูว้ ิจยั เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่สุดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพราะการวิจยั ที่ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นการสัมผัสกับคนโดยตรง ดังนั้น การได้มาซึ่ งข้อมูลที่
เป็ นจริ งมากที่สุดนั้นขึ้นอยู่กบั การวางตัว การกาหนดบทบาท การสร้ างความคุน้ เคย และความ
ไว้วางใจให้เกิดแก่ผถู ้ ูกวิจยั ให้ได้มากที่สุด
3.2 ีระเภทเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
3.2.1 การสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้สร้าง แนวคาถาม (Interview Guide) เพื่อใช้สาหรับ
เป็ นแนวทางการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล คือ แนวคาถามสาหรับ ผูป้ ระกอบการค้าปลีกเครื่ องเขียน ใน
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3.2.2 การสังเกต (Observation) ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant
observation) โดยการสังเกตจากปฏิ สัมพันธ์ระหว่างการตอบคาถามของผูป้ ระกอบการค้าปลี ก
เครื่ องเขียน
ผูว้ ิจยั จดบันทึกข้อมูลสังเกตลงในสมุดบันทึกภาคสนามและบันทึกด้วยกล้องวีดีโอ
ผูว้ ิจยั กาหนดประเด็นการสังเกตว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก มี กลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จ อุปสรรค ปั ญหา
อย่างไร
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3.3 ีระเภทอุีกรณ์ ช่วยเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1 สมุดบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลจากการซักถามและการสังเกตประจาวัน
3.3.2 แฟ้ มเก็บข้อมูล เพื่อแยกข้อมูลออกเป็ นประเภทต่าง ๆ เพื่อความเรี ยบร้อย
และการนาข้อมูล มาใช้ได้สะดวกรวดเร็ ว
3.3.3 วีดีโอบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเทปบันทึกเสี ยง เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
และสามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมเนื้ อหาครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลที่สาคัญ ๆ ที่ผวู ้ ิจยั ไม่สามารถ
บันทึกไว้ได้ท้ งั หมดได้ทนั ขณะซักถาม
3.3.4 กล้องถ่ายรู ป เพื่อใช้บนั ทึ กภาพเหตุการณ์ และกิ จกรรมต่าง ๆ ที่สาคัญที่
ผูว้ ิจยั เห็นว่าสมควรจะบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
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4. การสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
กกกกกกกก เครื่ องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ แนวคาถามในการวิจยั จานวน 1 ฉบับ ผูว้ ิจยั ได้คาเนิ น
การสร้าง ตามขั้นตอนดังนี้
กกกกกกกก 4.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากหนังสื อ ตารา เอกสารและงานวิจยั สอบถาม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็ นแนวทางในการสร้างแนวคาถาม
กกกกกก 4.2 กาหนดหัวข้ อีระเด็นหลักและีระเด็นย่ อยของแนวคาถาม เพื่อช่ วยให้การสร้าง
แนวคาถามให้ครอบคลุมมีรายละเอียดเนื้อหาที่ตอ้ งการศึกษาให้ครบถ้วน
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกก 5.1 การศึกษาเอกสาร เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบอาชีพค้าปลีกเครื่ อง
เขียน ในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เช่น สังคม ประชากร สภาพเศรษฐกิจ เป็ นต้น ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
ค้น คว้า จากหนัง สื อและเอกสารโครงการส าคัญของจัง หวัด นครปฐม รวมทั้ง เอกสารทางด้า น
วิชาการ
5.2 การสารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน (Household Census) เป็ นการสารวจข้อมูลพื้นฐานให้
ทราบถึงอาณาเขต บริ เวณ จานวนและสถานที่ต้ งั ที่เป็ นที่พกั อาศัยของผูป้ ระกอบการค้าปลีกเครื่ อง
เขียน
5.3 การสั มภาษณ์ (Interview) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดย
ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในพื้นที่ศึกษา โดยการสร้างแนวคาถามอย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็ นแนว
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ทางการสัมภาษณ์ ไว้ล่วงหน้า ซึ่ งข้อคาถามต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นได้ไม่กาหนดตายตัว โดยการ
สัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั ได้ใช้การซักถาม พูดคุยสนทนาแบบเป็ นกันเองมากที่สุด เพื่อป้ องกันมิให้บุคคลที่
เป็ นแหล่งข้อมูลเกิดกังวลใจในการให้คาตอบ ซึ่งอาจมีผลต่อความเชื่อถือของข้อมูล การซักถามใน
ประเด็นและข้อคาถามต่าง ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนลาดับไปได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรื อความ
เหมาะสม ตลอดจนใช้ศิลปะในการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) ในการซักถามพูดคุยเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ระดับลึกที่เข้าถึงความเป็ นจริ งมากที่สุด
5.4 การสั งเกต (Observation) ใช้วิธีการสังเกต 2 วิธี คือ
5.4.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) โดยผูว้ ิจยั เข้าไปมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดเก็บสิ นค้า การจัดเรี ยงสิ นค้า การขายสิ นค้า และ การบริ การลูกค้า
เป็ นต้น ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
เป็ นส่ วนใหญ่เนื่ องจาก ผูว้ ิจยั เป็ นเจ้าของกิจการร้านค้าปลีกเครื่ องเขียนด้วย จึงทาให้ผวู ้ ิจยั ได้มีส่วน
ร่ วมในบทบาทใดบทบาทหนึ่งเสมอ
5.4.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non Participant Observation) การสังเกต
โดยผูถ้ ูกสังเกตไม่รู้ตวั การแสดงพฤติกรรมของผูถ้ ูกสังเกตเป็ นไปอย่างธรรมชาติทาให้ได้ขอ้ มูลที่
เป็ นจริ ง เช่น สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไป วิถีชีวิตประจาวันของพนักงานทัว่ ไป
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6. การบันทึกข้ อมูลภาคสนาม
กกกกกกกก การศึกษาภาคสนาม การบันทึกจะช่ วยทาให้การศึกษาภาคสนามในการวิจยั ครั้งนี้ มี
ความสมบูรณ์ หรื อมีคุณภาพเพราะหากใช้เพียงการจาอย่างเดี ยว อาจจะทาให้ขอ้ มูลขาดหายหรื อ
คลาดเคลื่อนไปได้ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการบันทึกข้อมูลภาคสนาม ดังนี้
กกกกกกกก 6.1 ข้ อมูลจากการสนทนาพูดคุยหรือการสั มภาษณ์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็ นกันเอง
มากที่สุด และไม่ให้เกิดความระแวงระหว่างผูว้ ิจยั กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล จึงทาการบันทึกหลังจากเสร็ จสิ้ น
การสนทนา แต่ในบางครั้งผูว้ ิจยั ได้ขออนุญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้เทปบันทึกเสี ยงช่วยเก็บข้อมูลในกรณี ที่
เป็ นข้อมูลที่สาคัญ ๆ มากไม่สามารถจดจาได้ท้ งั หมด แต่มีประโยชน์เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้
มากที่ สุ ด โดยไม่ ต กหล่ น และข้อมู ลที่ ไ ด้เป็ นจริ งมากที่ สุด ทั้งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้สร้ างความสนิ ทสนม
ไว้วางใจและเป็ นกันเองเป็ นอย่างมาก ทาให้การสนทนามีความเป็ นธรรมชาติมากที่สุดด้วยและ
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั จะรี บถอดเทปบันทึกเสี ยงทันที
กกกกกกกก 6.2 ข้ อมูลจากการสั งเกตแบบมีส่วนร่ วม ผูว้ ิจยั ได้ทาการบันทึกหลังจากการสังเกตนั้น
สิ้ นสุ ดลงในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่ องจากขณะทาการสังเกตต้องทากิจกรรมมีส่วนร่ วมไปด้วยจึง
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ไม่อาจจดบันทึกได้ทนั ที แต่เมื่อเสร็ จภารกิจแล้วต้องเร่ งทาการจดบันทึกโดยเร็ ว เพื่อป้ องกันการลืม
ข้อมูลบางตอนได้
กกกกกกกก 6.3 ข้ อมูลจากการสั งเกตแบบไม่ มีส่วนร่ วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมอาจจะ
สามารถทาการบันทึกในขณะที่ทาการสังเกตได้ทนั ที หรื อทาการบันทึกหลังการสังเกตก็ได้ ผูว้ ิจยั
จะยืดหยุน่ ได้ตามความเหมาะสม
7. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกก ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้ น 4 เดือน โดยแบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
กกกกกกกก ระยะที่ 1 หลังจากที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องจึ งได้
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในชุมชน เพื่อนามาประกอบการเขียนโครงการวิจยั โดยใช้
เวลาประมาณ 1 เดือน ตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ. 2555
กกกกกกกก ระยะที่ 2 เริ่ มตั้งแต่เดือน สิ งหาคม – ธันวาคม 2555 ในระยะนี้ ผวู ้ ิจยั ได้เข้าไปคลุกคลี
กับผูป้ ระกอบการค้าปลีกเครื่ องเขียนในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งสังเกต สัมภาษณ์
ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อม ๆ กันและเริ่ มเขียน
ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรับปรุ งแก้ไขเป็ นระยะ ๆ
กกกกกกกก ระยะที่ 3 เริ่ มตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2556 หลังจากผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
เสร็ จแล้ว เมื่อเกิดปั ญหาที่จาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ผูว้ ิจยั จะเข้าไปในพื้นที่ศึกษาอีกเป็ น
ระยะ ๆ เพื่อเก็บข้อมูล จนกว่าจะได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนสมบูรณ์ที่จะสามารถตอบคาถามได้ตรงประเด็น
เพื่อเขียนรายงานผลการวิจยั
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8. การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกก 8.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ จะทาการ
วิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล โดยในแต่ละวันที่จะเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั จะนา
ข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสี ยง มาจัดแยกเป็ นหมวดหมู่ตามประเด็นต่าง ๆ
พิจารณาข้อมูลที่ได้แต่ละครั้งว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะตอบคาถามได้หรื อไม่ และหาข้อมูล
เพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
กกกกกกกก 8.2 วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Description Analysis) โดยจะมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด จาก

43
การสัมภาษณ์และสังเกต แล้วนาไปจัดเป็ นหมวดหมู่ แยกประเภท และวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวคิด
เพื่อหาข้อสรุ ป
กกกกกกกก 8.3 นาข้ อสรุ ีไีีรึ กษาอาจารย์ ที่ีรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง
แล้วจึงจัดทาเป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
9. การตรวจสอบข้ อมูล
กกกกกกกก ผูท้ าวิจยั การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นถูกต้องหรื อไม่ คือการตรวจสอบแหล่งข้อมูลในเรื่ อง เวลา สถานที่ และ
บุคคลกรณี ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความขัดแย้งไม่ตรงกันกับข้อมูลที่ได้จากผูส้ ัมภาษณ์คนใด
คนหนึ่ ง ผูว้ ิจยั นาคาถามเดิมสอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกครั้งโดยเปลี่ยนเวลา สถานที่ต่างกัน เพื่อให้ผใู ้ ห้
สัมภาษณ์ตอบคาถามอีกครั้ง เป็ นการยืนยันและหาข้อสรุ ปข้อมูลนั้นให้เกิดความชัดเจนส่ วนข้อมูล
ที่เป็ นที่สงสัยและไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้หรื อขาดความน่าเชื่อถือ ผูว้ ิจยั จะไม่นาข้อมูลนั้นมาใช้
และถ้าได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอที่จะศึกษาก็จะทาการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์.
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์ การดาเนิ นธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียนของผูป้ ระกอบการ
รายย่อยในเขต อาเภอเมืองนครปฐม เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ด้วยแนวคาถามการวิจยั ที่มี รายละเอียดของคาถามเกี่ ยวกับ
รู ปแบบและการดาเนิ นธุ รกิจของร้านค้าปลีกเครื่ องเขียน เพื่อให้สะดวกในการจัดทาข้อมูลให้เป็ น
ระบ ประกอบด้วยประเด็น ที่ถามในด้าน ความเป็ นมาทางธุรกิจ การดาเนิ นธุรกิจ และกลยุทธ์ที่ทา
ให้ประสบความสาเร็ จของธุ รกิจเครื่ องเขียน เขต อาเภอเมืองนครปฐม โดยได้รับความอนุเคราะห์
จาก ผูป้ ระกอบการธุ รกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน ในเขตอาเภอเมืองนครปฐม จานวน 7 ร้าน ผูว้ ิจยั ยังได้
ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมเพื่อทาการศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิจค้าปลีกเครื่ อง
เขียน การสัมภาษณ์ขอ้ มูลในครั้งนี้สามารถแบ่งได้ดงั นี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1.ข้ อมูลความเป็ นมาทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
2.รูปแบบการดาเนินธุรกิจ
กิจกรรมหลัก
แหล่งจัดซื้อสิ นค้า
การจัดการ
การกระจายสิ นค้า
การตลาด
การบริ การ
กิจกรรมเสริม
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
การจัดการด้านการเงิน
3. ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ ปัญหาจากการประกอบธุ รกิจค้ าปลีกเครื่ อง
เขียน
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1. ข้ อมูลความเป็ นมาทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการค้าปลีกร้านเครื่ องเขียนในเขตอาเภอเมือง นครปฐม
ที่ผวู ้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ท้ งั หมดจานวน 7 ราย มีผปู ้ ระกอบการเป็ นเพศหญิง จานวน 3 ราย และ
ผูป้ ระกอบการเป็ นเพศชาย จานวน 4 ราย
ระดับการศึกษาของผูป้ ระกอบการนั้น มีจานวน 5 รายการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ
จานวน 2 รายจบปริ ญญาโท
ประวัติความเป็ นมาในการทาธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการ ประกอบไปด้วยจุดเริ่ มต้น 2
แบบ คือ 1. การสื บทอดกิจการจากครอบครัว และ 2. การเริ่ มต้นธุรกิจด้วยตนเอง ซึ่งมีรายละเอียด
ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
1. การสื บทอดกิจการจากครอบครัว ผูป้ ระกอบการให้สมั ภาษณ์วา่ ร้านเครื่ องเขียนของ
ผูป้ ระกอบการนั้น เป็ นธุ รกิ จที่ทาตั้งแต่รุ่นของพ่อแม่ หรื อบรรพบุรุษ อยู่แล้ว โดยเป็ นธุ รกิ จของ
ครอบครัวที่ทามามากกว่า 10 ปี และมีฐานลูกค้าเดิม โดยมีท้ งั ลูกค้าที่มารับซื้ อสิ นค้าแบบส่ ง และ
แบบปลีก ซึ่งผูป้ ระกอบการให้ความเห็นว่า ธุรกิจนี้ เป็ นธุรกิจที่มีรายได้ดี และเพียงพอสาหรับเลี้ยง
ครอบครัว ทาให้มีแรงจูงใจในการสื บต่อกิจการจากพ่อแม่
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“ธุ รกิ จของร้านพี่ทามาตั้งแต่รุ่นของพ่อแม่แล้ว พี่ก็มาทาต่อจากพ่อแม่ แต่ว่าจริ งๆ แล้วพี่
ไม่ได้ต้ งั ใจจะสื บทอดกิจการต่อพ่อแม่นะ เพราะว่าพี่ช่วยแม่ขายเครื่ องเขียนมาตั้งแต่เด็ก เลยรุ ้สึก
เบื่อ ตอนเรี ยนพี่เลยเลือกไปเรี ยนศึกษาศาสตร์ พอเรี ยนจบก็ไปเป็ นครู แต่พอเป็ นครู ไปได้ระยะนึ ง
ในความคิดรู้สึกว่าเงินแต่ละเดือนที่ได้มนั น้อย ไม่เหมือนตอนอยูร่ ้านที่แม่ให้เยอะกว่า แล้วตอนนั้น
ที่บา้ นก็ไม่มีคนช่วยแม่ดว้ ย พี่กเ็ ลยลาออกจากครู มาช่วยแม่ขายเครื่ องเขียน” (คุณนะ, 2555)

2. การเริ่ มต้ นธุ รกิจด้ วยตนเอง ผูป้ ระกอบการให้สัมภาษณ์ ว่า ร้ านเครื่ องเขียนของ
ผูป้ ระกอบการนั้น เริ่ มต้นจากการที่ผปู ้ ระกอบการต้องการเป็ นเจ้าของกิจการ ด้วยนิสัยที่ไม่ตอ้ งการ
เป็ นลูกน้องของผูอ้ ื่น จึงต้องการประกอบธุ รกิจเอง จึงมองหาธุ รกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดี สามารถ
เลี้ยงครอบครัวได้ แล้วพบว่าอุปกรณ์เครื่ องเขียนเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในชีวิตประจาวันของทุกคน และ
การมีทาเลที่ต้ งั ร้ านค้าที่ติดโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย ซึ่ งมี นักเรี ยน นักศึกษาเป็ นกลุ่มลูกค้า จะ
สามารถทาให้ธุรกิจเครื่ องเขียนสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงเลือกทาธุ รกิจค้า
ปลีกเครื่ องเขียน
“ต้องพูดถึงตอนก่อนเริ่ มธุรกิจ ตอนนั้นแถวมหาลัยราชภัฏ ข้างมหาวิทยาลัยมันมีหอ้ งว่างติด
ถนนอยู่ พอดีที่ตรงนั้นมันเป็ นของเพื่อนแม่พี่ เค้าเป็ นเจ้าของหอข้างหลังแหละ แล้วเค้ามากั้นห้อง

46
เปิ ดร้านขายพวกเสื้ อผ้า กับกระเป๋ า แต่เค้าไม่มีเวลาดูร้าน เลยปล่อยห้องให้เช่าต่อ พี่เลยไปขอเค้าเช่า
ตอนแรกก็ไม่รู้นะว่าจะทาอะไรดี ตอนแรกอยากเปิ ดร้านเกมส์ แต่ก็ไม่ได้เปิ ดเพราะห้องข้างๆ เปิ ด
อยู่ ไม่อยากไปแข่งกะเค้า ตอนนั้นก็ไปจองห้องแล้วแหละ แต่จองไปยังไม่รู้วา่ จะทาไรนะ ในหัวคิด
แต่ว่า ต้องเปิ ดร้ านที่ ขายพวกนักเรี ยน นักศึ กษา แล้วก็นึกขึ้ นได้ ว่าขายเครื่ องเขี ยนดี กว่ามั้ง ไป
ปรึ กษาแม่ กับ ป๊ า แล้วเค้าก็โอเค เลยให้ตงั มาลงทุ น รอบแรกขอมา 5 แสน ไปแต่งร้ าน ค่า
เฟอร์นิเจอร์ กดไป 3 แสนกว่า ค่าแอร์ อีก เกือบห้าหมื่น เหลือเงินซื้ อของอีกแสนกว่า เลยไปซื้ อของ
มาขายหมดไปแสนนิ ดๆ พอเอาของเข้าร้านเสร็ จ ในร้านโล่งมาก ของไม่เต็ม เลยต้องไปขอเงิน ป๊ า
มาเพิ่มอีก 5 แสน เพื่อไปซื้ อของ สรุ ปซื้ อของไปอีก 3 แสนได้ กว่าของในร้านจะเต็ม เพราะแต่ละ
อย่างมันอันเล็กอันน้อย มี หลายแบบอีกต่างหาก แถมพวกกระดาษนี่ ตอ้ งแกะเก็บดีๆนะ แกะไม่ดี
ขาด เก็บไม่ดีเปี ยก ถือได้วา่ รายละเอียดเยอะมากในการทาร้านเครื่ องเขียน” (คุณบาส, 2555)

โดยรายละเอียดของการเริ่ มต้นธุรกิจสามารถสรุ ปได้ดงั ตาราง
จานวนราย

จุดเริ่มต้ นธุรกิจ

2

สื บทอดจากครอบครัว

5

เหตุผล / ข้ อดี

- เป็ นเจ้าของธุรกิจ
- เป็ นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนดี
- รู ้จกั ธุรกิจเป็ นอย่างดี
- ง่ายในการบริ หารจัดการ
- ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการลงทุน
- มีฐานลูกค้าเดิม
เริ่ มต้นธุรกิจด้วยตนเอง - เป็ นเจ้าของธุรกิจ
- เป็ นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนดี
- มีทาเลที่เหมาะสมในการทาธุรกิจ

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดจุดเริ่ มต้นของธุรกิจ
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2. รูปแบบการดาเนินธุรกิจ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษารู ปแบบการดาเนิ นธุรกิจโดยอาศัยแนวคิดห่ วงโซ่ คุณค่าเป็ นต้นแบบใน
การใช้วิเคราะห์ธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน โดยมีการวิเคราะห์การจัดการในแต่ละกิจกรรมหลัก และมี
การวิเคราะห์กิจกรรมสนับสนุนไปพร้อมกัน ตั้งแต่การรับเข้าของสิ นค้า จนถึงการจาหน่ายสิ นค้าถึง
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งกิจกรรมหลัก ธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียนประกอบด้วย การจัดซื้ อสิ นค้า รู ปแบบและการ
จัดการ ช่องทางการจัดจาหน่าย การขายและการตลาด

รู ปที่ 3 แผนภาพแสดงกิจกรรมหลัก

จากแผนภาพดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมหลัก แต่ละขั้นตอนดังนี้
1. การจัดซื้อสิ นค้ า
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ป ระกอบการ พบว่ า วิ ธี ก ารเลื อ กซื้ อสิ น ค้า ในช่ ว งแรก
ผูป้ ระกอบการเลือกซื้ อสิ นค้าจากรายการ ที่ได้ประเมินความต้องการใช้เครื่ องเขียนของกลุ่มลูกค้า
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โดยเน้นไปที่สินค้าที่มีความจาเป็ น เช่น ปากกา สมุด อุปกรณ์ลบคาผิด เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการจัดซื้อ
สิ น ค้า โดยเน้ น ความหลากหลายในตัว สิ น ค้า เช่ น ปากกา ควรมี ห ลากหลาย ประกอบด้ว ย
ปากกาลูกลื่น ปากกาเจล หรื อ ปากกาเน้นข้อความ เป็ นต้น หลังจากดาเนิ นธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่ ง
ผูป้ ระกอบการเลือกซื้อสิ นค้าที่มียอดการจาหน่ายสูงโดยตรวจสอบจากความรวดเร็ วในการจาหน่าย
สิ นค้า ส่ วนสิ นค้าที่ยอดจาหน่ ายได้นอ้ ย ผูป้ ระกอบการมักสั่งเข้ามาน้อย เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มี
ความต้องการในสิ นค้านั้น เป็ นทางเลือกแก่ลูกค้า โดยทาให้ลูกค้าไม่ผดิ หวังในสิ นค้าที่ตอ้ งการ ทา
การกลับมาซื้ อในครั้ งต่อไป และผูป้ ระกอบการยังมี การสั่งสิ นค้าใหม่ๆ เข้ามาทดลองขายเป็ น
ระยะๆ ดังบทสัมภาษณ์ที่วา่
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“ วิธีการเลือกซื้ อสิ นค้าของพี่ พี่จะเลือกสิ นค้า ที่นกั เรี ยนต้องใช้แน่ๆ เพราะสิ นค้าพวกเนี้ย
มันขายได้ง่าย เงินไม่จม เช่น พวกปากกา นักเรี ยนทุกคนต้องใช้แน่นอน แต่เราก็ตอ้ งเลือกมาขาย
หลายๆแบบ เพราะเด็กแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน แต่ที่เห็นชอบใช้กนั ก็พวกปากกา lancer ที่เป็ น
ลายฟ้ าๆเกลียวๆ เด็กบางคน ซื้ อทีนึง สามสี่ แท่งก็มี พอขายไปเรื่ อยๆเดี๋ยวก็รู้เองแหละ ว่าอันไหน
ขายดี อันไหนขายไม่ดี พวกของที่ขายดีๆแบบเนี้ ย ก็ตอ้ งซื้ อมาตุนไว้เยอะๆ เพราะขายเร็ วได้กาไร
เร็ ว พวกของที่มนั ขายได้นอ้ ยๆ ก็เอามาน้อยหน่อย แต่ถา้ มีรุ่นใหม่ๆออกมาก็ตอ้ งเอามาลองขาย “
(คุณบาส, 2555)

ในด้านของการซื้ อสิ นค้าเพื่อนามาจาหน่าย โดยผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าผ่าน
จาก 2 แหล่งจาหน่ายสิ นค้า คือ
1.1 จากร้ านขายส่ ง
ในช่ วงแรกผูป้ ระกอบการทั้ง 7 ราย เลือกซื้ อเครื่ องเขียนจากร้ านขายส่ ง
ทั้งหมด เนื่องจากในช่วงการเริ่ มต้นกิจการยังไม่มีตวั แทนจาหน่าย จากบริ ษทั ต่างๆมาติดต่อ การซื้อ
สิ นค้าเครื่ องเขียนจากร้านขายส่ ง นั้นมีสินค้าค่อนข้างครบถ้วนและมีความหลากหลาย สามารถซื้ อ
ได้ตามจานวนที่ตอ้ งการ และสามารถรับสิ นค้าได้ทนั ที สิ นค้าที่ชารุ ดสามารถเปลี่ยนได้ แต่การซื้ อ
ของจากร้ านขายส่ งเครื่ องเขียนส่ วนใหญ่ผูป้ ระกอบการต้องใช้เงินสด ตัวอย่างร้านขายส่ งเครื่ อง
เขียนที่ผปู ้ ระกอบการเลือกใช้คือ แมคโคร (นครปฐม) ร้านยูเนี่ ยน สเตชันเนอรี่ (สาเพ็ง) ร้านยง
เจริ ญ (สาเพ็ง) ร้าน แฮปปี้ กิฟ (สาเพ็ง) ร้าน บี กิฟ (สาเพ็ง) ร้าน เดอะ โอเค สเตชัน่ (สาเพ็ง) ร้านเอ็ม
แอนด์ จี (สาเพ็ง) ร้านสมใจ เป็ นต้น และร้านขายส่ งก็ยงั เป็ นแหล่งที่ผปู ้ ระกอบการเลือกใช้อยู่
เนื่องจากมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
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1.2 ซื้อผ่ านตัวแทนจาหน่ ายจากบริษัท
การซื้ อผ่านตัวแทนจาหน่ ายจากบริ ษทั ของผูป้ ระกอบการนั้นเกิดขึ้นภายหลัง
จากการดาเนินกิจการไปได้ระยะหนึ่ง โดยมีตวั แทนจาหน่ายจากบริ ษทั ต่างๆเข้ามาติดต่อที่ร้าน การ
ซื้ อผ่านตัวแทนจาหน่ ายในช่วงแรกต้องใช้เงินสด โดยบางบริ ษทั ดูจานวนครั้งของการสั่งซื้ อ หรื อ
บางบริ ษทั ดูจากยอดการสั่งซื้ อ ถ้าสั่งซื้ อบ่อยๆหรื อในปริ มาณมาก จะได้รับความเชื่อถือจากบริ ษทั
ที่มาติดต่อ แล้วทางร้านของผูป้ ระกอบการจึงได้รับเครดิต โดยการได้เครดิตคือการได้สินค้ามาขาย
ก่อน และชาระเงินภายหลัง โดยระยะเวลาการชาระเงินอยูใ่ นช่วงประมาณ 30 - 60 วัน ภายหลังจาก
ได้รับสิ นค้า แต่การซื้ อสิ นค้าต้องซื้ อผ่านตัวแทนจาหน่ ายเท่านั้น การซื้ อมีปริ มาณขั้นต่ าต่อครั้ ง
แล้วแต่ประเภทของสิ นค้า โดยตัวแทนจาหน่ายเป็ นผูก้ าหนดปริ มาณขั้นต่า เช่น บริ ษทั คัดสัน มีขน้
ต่าในการสั่งซื้ อสิ นค้าจานวน 20,000 บาทต่อครั้ง และเมื่อสั่งซื้ อสิ นค้าแล้ว ผูป้ ระกอบการได้รับ
สิ นค้าหลังจากสัง่ ซื้อเป็ นเวลา 5 - 7 วันในเขตอาเภอเมืองนครปฐม บริ ษทั จาหน่ายร้านเครื่ องเขียนที่
ผูป้ ระกอบการเลือกใช้คือ บริ ษทั นานมี จากัด บริ ษทั เค แอล สเตชัน่ เนอรี่ จากัด บริ ษทั ดี เอช เอ
สยามวาลา จากัด บริ ษทั บี บี ออฟฟิ ช แอนด์ คอมเมิร์ซ จากัด บริ ษทั นาฟ ออฟฟิ ส สเตชัน่ เนอรี่
จากัด บริ ษทั สหศิลป์ อินเตอร์เนชัน่ แนล บริ ษทั คัดสันและ บริ ษทั ดับเบิ้ลเอ เป็ นต้น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

“การรับของมาขายของร้านพี่ พี่จะไปซื้ อจากร้านขายส่ งเองแถวสาเพ็ง เพราะเราสามารถ
เลือกซื้ อสิ นค้าเองได้ตามที่ตอ้ งการ บางทีก็ถามร้านว่าอะไรขายดี ก็เอาอันนั้นมาขาย ตอนแรกๆพี่
เหนื่ อ ยมากเลย ต้อ งไปเลื อ กซื้ อ ของจากหลายที่ ม าก ไปร้ า นเดี ย วของมัน ก็ไ ม่ ห ลากหลาย ไม่
ครบถ้วน ก็ตอ้ งไปเดิ นหาหลายๆร้ าน หาของที่ น่าสนใจ เพื่อเอามาลงที่ ร้านให้เต็มและมี ความ
หลากหลาย เมื่อขายไประยะหนึ่งร้านเราเริ่ มเป็ นที่รู้จกั ก็จะมีเซลล์เดินเข้ามาหาเอง แต่ตวั พี่ตอ้ งการ
เซลล์จากหลายๆเจ้า พี่ก็จะหาเบอร์ โทรทางเน็ต แล้วก็โทรไปติดต่อเซลล์มา แต่วา่ พี่ก็ยงั ไปซื้ อของ
เองที่ร้านขายส่ งอยูน่ ะ เพราะว่าเซลล์มนั ก็มีของไม่ได้ครบตามที่พี่ตอ้ งการอยูด่ ี แต่กต็ ้ งั แต่มีเซลล์ก็
ไม่ตอ้ งขึ้นไปร้านขายส่ งบ่อยเหมือนเมื่อก่อนละ” (คุณบาส, 2555)
“ร้านของผมจะไปเลือกซื้ อสิ นค้าเอง ตามแหล่งเครื่ องเขียนใหญ่ๆ ที่กรุ งเทพฯ เริ่ มแรกตัว
ผมเองเป็ นคนไปเลือกซื้ อเองเลย ก็ดูลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายก่อน อย่างลูกค้าส่ วนใหญ่ของร้านผมจะ
เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา เป็ นส่ วนใหญ่ผมก็จะเลือกของที่มีความทันสมัย น่ารักๆ ผมก็จะไปเลือกซื้ อ
กับลูกสาว ให้เขาเลือกซื้ อสิ นค้าพวกกิ๊ฟช็อฟ อะไรที่เกี่ยวกับผูห้ ญิง ๆ ส่ วนตัวผมก็จะดูสินค้าที่เป็ น
พวกเครื่ องเขียน พอขายไปได้สักประมาณ 6-7 เดือน ร้านผมมียอดขายดีมาก ของที่มีอยูท่ ี่ร้านไม่
พอขาย แล้วต้องขึ้นไปกรุ งเทพฯซื้ อของบ่อย ๆ ก็คิดว่าเปลืองค้าใช้จ่ายในเรื่ องการขนส่ ง ค่าน้ ามัน
ต่าง ๆ จึงเริ่ มคิดที่จะติดต่อหาเซลล์ ก็จะถามเพื่อนที่เขาพอรู้เรื่ องเครื่ องเขียนเรื่ องการติดต่อเซลล์
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และก็เริ่ มโทรไปหาเซลล์หลาย ๆ ที่ เซลล์ที่ผมเลือกก็จะดูจากสิ นค้าที่ร้านว่าทางร้านมีสินค้ายีห่ อ้ ไร
มาก แล้วการขายเป็ นอย่างไร ทางร้านผมเนี่ ยจะขายของของตราม้าเยอะ และก็M&G ผมเลือก
ติดต่อเซลล์ของนานมีก็จะครอบคลุมรวมไปถึงตราม้าด้วย นานมีจะมีสินค้าที่หลากหลายครบทุก
ประเภท และก็อีกยี่ห้อที่ผมเลือกก็คือ M&G สิ นค้าของเขาจะเป็ นสิ นค้าเครื่ องเขียนน่ ารัก ๆ มี
เอกลักษณ์ เป็ นของตัวเอง เซลล์เหล่ านี้ ก็จ ะให้เครดิ ตร้ านด้วย และก็ม าส่ งที่ ร้ านด้วย ท าให้ลด
ค่าใช้จ่ายในเรื่ องการขนส่ งไปได้เยอะเลย ” (คุณเต๋ , 2555)

2. รูปแบบของร้ านและการจัดการภายในร้ าน
2.1 การลงทุนธุรกิจเครื่องเขียน
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการพบว่า การลงทุนของผูป้ ระกอบการนั้นใช้
เงินลงทุนประมาณ 400,000-1,000,000 บาท โดยในการลงทุนครั้งแรกแบ่งเป็ นค่าอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การวางสิ นค้าประมาณ 100,000-300,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้ามาจาหน่ ายประมาณ
200,000-500,000 บาท และค่าตกแต่งร้านประมาณ 20,000 - 200,000 บาท ส่ วนในค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินธุรกิจ ประกอบด้วย ค่าเช่าประมาณ 6,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบการไม่
มีพ้ืนที่เป็ นของตนเอง ค่าน้ าค่าไฟ ประมาณ 3,000 - 10,000 บาทต่อเดือน และค่าจ้างพนักงาน 9,000
- 20,000 บาทต่อเดือน ในด้านของพื้นที่ใช้พ้ืนที่ประมาณ หนึ่งถึงสองคูหา (32-64 ตรม.) ในการทา
ร้านเครื่ องเขียน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

“ร้านพี่ก็ปิดดึกนะ ปิ ด 20.30น. อ่ะ แรก ๆ อ่ะเนอะ เราก็อยากได้ลูกค้าเยอะ ๆ แต่ปิดดึกเกิน
มันก็เปลืองค่าไฟเรา ค่าใช้จ่าย บางทีดึก ๆ ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ นาน ๆ จะมาที คิดว่าไม่คุม้
เลยปรับเวลาใหม่ปิดเป็ น 19.30น. แล้วก็ดาเนินมาจนถึงปั จจุบนั ร้านของพี่มีสองห้อง ตอนแรกก็มี
ห้องเดียว แต่วา่ ร้านข้างๆ มันจะเซ้งร้านพอดี และพี่กเ็ ห็นว่าร้านพี่เนี่ยของก็เริ่ มเยอะ และก็อยากจะ
ขยายร้านให้ใหญ่ข้ ึนด้วย จะได้เพิ่มสิ นค้าให้มีความครบถ้วนมากขึ้น จึ งเพิ่มอีกห้องนึ ง เป็ นสอง
ห้องเหมื อนที่ เห็ นเนี่ ย เงิ นลงทุนที่ ลงไปทั้งหมดเนี่ ย รวมค่าของด้วยนะ ทุกอย่างแล้วก็ประมาณ
เกือบ ๆ ล้านอ่ะ ดูเหมือนไม่น่าถึงใช่ป่ะ แต่พี่ลงทุนแต่งร้านและก็มีค่าของนู่นี่มนั เลยเยอะ” (คุณ
บาส 2555)
“ร้านผมอยูแ่ ถวตลาด ก็จะตั้งเวลาปิ ด-เปิ ดไว้เป็ นมาตรฐาน เพื่อที่ จะได้ให้ลูกค้ารู้ เพราะร้าน
ผมจะมีกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่ม จึงต้องตั้งเวลาไว้แน่นอนให้ชดั เจน ก็จะเปิ ดเวลา 10.00น. ปิ ด 20.00น.
และก็เงินลงทุนร้านผมก็ประมาณสี่ ห้าแสนน่ ะ ร้านผมเป็ นร้านไม่ใหญ่มาก แต่ก็จะต้องลงทุนใน
เรื่ องของค่าของนัน่ แหละ” (คุณเต๋ , 2555)
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2.2 รูปแบบของร้ าน
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการพบว่า รู ปแบบของร้ า นเครื่ องเขี ย นอยู่ใ น
ลักษณะของร้ านค้าปลี ก โดยขายสิ นค้าให้กับผูบ้ ริ โภคโดยตรง สิ นค้าในร้ านประกอบไปด้ว ย
อุปกรณ์เครื่ องเขียน อุปกรณ์ สานักงานและ กิ๊ ฟช็อป ส่ วนในด้านของการบริ หารภายในร้าน การ
คิดเงินผูป้ ระกอบการเลือกใช้ระบบบาร์ โค้ด ขั้นตอนในการใช้ระบบบาร์ โค้ดคือ สิ นค้าส่ วนใหญ่
ที่มาจากบริ ษทั มักมีเลขบาร์ โค้ดติดมากับตัวสิ นค้าแต่ละประเภท ผูป้ ระกอบต้องการทาการบันทึก
ข้อมูล เลขบาร์ โค้ด ราคาขาย และจานวนของสิ นค้า ลงในระบบคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องคิดเงิ น
ระบบบาร์ โค้ด จากนั้นในเวลาขายจึงใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องคิดเงินระบบบาร์ โค้ดคิดเงิน
ให้ลู ก ค้า โดยผูป้ ระกอบการให้ ค วามเห็ น ว่า ระบบบาร์ โ ค้ด สามารถตรวจสอบสิ น ค้า คงเหลื อ
ตรวจสอบราคาสิ นค้า และป้ องกันการทุจริ ตของพนักงานได้ ในด้านของตัวสิ นค้าผูป้ ระกอบการ
จัดเรี ยงไว้เป็ นหมวดหมู่ตามประเภทของสิ นค้า
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“ในความคิดของน้า น้าคิดว่ามันคล้าย ๆ กะเซเว่นที่ให้คนมาเดินเลือกหยิบของ แล้วเอามา
คิดเงินที่โต๊ะเค้าท์เตอร์ โดยเราก็จะมีการติดราคาสิ นค้าไว้ที่ตวั สิ นค้าหรื อชั้นวางแล้วแต่ลกั ษณะ
ของสิ นค้า” (คุณจี๊ด, 2555)
“รู ปแบบของร้านจะอยูใ่ นรู ปของร้านขายของทัว่ ไป แต่ร้านเครื่ องเขียน ต้องวางสิ่ งของให้เป็ น
หมวดหมู่ เพื่อให้ลกู ค้าเลือกดูได้อย่างสะดวก” (คุณบาส, 2555)
“ร้ านของเราเหมื อนร้ านโชว์ห่วยที่ พฒ
ั นาแล้ว คื อแตกต่างกันที่ ร้านของเรามี ระบบการ
จัดการที่ดีกว่า เช่นเรื่ องการคิดเงิน เราจะใช้ระบบบาร์ โค้ด ร้านเราจะมีการคิดเงินผ่านเครื่ องคิดเงิน
ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้วา่ ซื้ อไรไป ราคาเท่าไหร่ โดยดูได้จากราคาที่ติดไว้ที่ตวั สิ นค้า ของ
ทุกชิ้นที่ร้านจะมีการติดป้ ายราคาบอกไว้ชดั เจน และสามารถเทียบในใบเสร็ จได้ ไม่ตอ้ งกลัวแม่คา้
โกงเลย ไม่เหมือนร้านโชว์ห่วยธรรมดาที่พอลูกค้าซื้ อของ ก็กดเครื่ องคิดเลขคิด ๆ แล้วก็ทอนเงิน
ให้ลกู ค้าไปแบบแม่คา้ รู้คนเดียว” (คุณโอ๊ต, 2555)

2.3 การออกแบบร้ าน การจัดวางสินค้ า
จากการสั ง เกตพบว่ า การออกแบบร้ า น ในเรื่ องของเฟอร์ นิ เจอร์
ผูป้ ระกอบการเลือกใช้ เฟอร์นิเจอร์ 3 แบบ ได้แก่ 1. เฟอร์นิเจอร์แบบชั้นวางเหล็ก 2. เฟอร์นิเจอร์
แบบยึดติดถาวร 3. เฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากแผ่นอะคลิลิก
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ในการวางสิ นค้าที่มีน้ าหนักค่อนข้างสู ง เช่น กาว กระดาษรี ม สมุด เทปกาว
แลคซีน เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการใช้เฟอร์นิเจอร์แบบชั้นวางเหล็ก เนื่องจากสามารถรับน้ าหนักได้มาก
และ เฟอรนิ เ จอร์ ป ระเภทนี้ สามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด้แ ละถอดประกอบได้ โดยมี ข นาดกว้า ง 90
เซนติเมตร ลึก 80 เซนติเมตร สู ง 150 เซนติเมตร มีจานวนชั้นวางสิ นค้าประมาณ 4 ชั้น แต่สามารถ
เพิ่มหรื อลดจ านวนชั้น ได้ การวางเฟอร์ นิ เ จอร์ ประเภทนี้ ส่ ว นใหญ่ ติด ตั้งไว้ส่วนกลางของร้ าน
เนื่ องจากชั้นวางลักษณะนี้ มีสองด้าน เมื่อวางไว้กลางร้านลูกค้าสามารถเลือกชมสิ นค้าได้รอบด้าน
เฟอร์ นิเจอร์ ประเภทนี้ มีลกั ษณะเดี ยวกับชั้นวางของที่ใช้ในห้างสรรพสิ นค้า และซุ ปเปอร์ มาเก็ต
ทัว่ ไป ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 เฟอร์ นิเจอร์ แบบชั้นวางเหล็ก

ในการวางสิ น ค้า ที่ มี น้ าหนัก ค่ อ นข้า งเบาและเน้น ความสวยงาม เช่ น สี
ประเภทต่างๆ แฟ้ ม สิ นค้ากิ๊ฟช็อป เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบยึดติดถาวร (built
in) ที่ทาจากไม้ ในการวางสิ นค้า แม้วา่ เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้มีราคาสู งมากก็ตาม แต่มีความสวยงาม
ที่เกิดจากเนื้ อไม้ หลอดไฟที่ติดภายในเฟอร์นิเจอร์ และขนาดที่มีความพอดีในการวางสิ นค้า ทาให้
สิ นค้ามีความโดดเด่นขึ้น สามารถช่ วยทาให้สินค้าดึ งดูดใจในการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้ามากขึ้น
เฟอร์ นิเจอร์ประเภทนี้ ส่วนใหญ่ติดกันผนัง ต้องสั่งทาเป็ นพิเศษโดยสามารถกาหนด รู ปแบบ ขนาด
และชนิ ดของไม้ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ได้ตามความต้องการ แต่เฟอร์ นิเจอร์ ประเภทนี้ ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ เนื่องจากการติดตั้งต้องยึดติดกับผนังแบบถาวร ดังรู ปที่ 5
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รู ปที่ 5 เฟอร์นิเจอร์แบบบิลอินท์ทาจากไม้

ในส่ ว นของการวางสิ น ค้าพวกปากกาเน้น ข้อความ พู่กัน หรื อ สิ น ค้าที่ มี
ลัก ษณะเป็ นแท่ ง ผู ้ป ระกอบการนิ ย มเลื อ กใช้เ ฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ ท าจากแผ่ น อะคลิ ลิ ก เนื่ อ งจาก
เฟอร์ นิเจอร์ ประเภทนี้ มีลกั ษณะใส ทาให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ท้ งั หมด เมื่อใส่ ปากกา และปากกา
เน้นข้อความ ในเฟอร์ นิเจอร์ ประเภทนี้ จะทาให้เห็นสี สัน และรู ปลักษณ์ ทาให้สินค้าน่าซื้ อมากขึ้น
โดยปกติเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากแผ่นอะคลิลิกสาหรับใส่ ปากกา แบบขนาดใหญ่จะมีความสู งประมาณ
160 เซนติเมตร กว้าง 80 เซนติเมตร และมีจานวนช่องประมาณ 180 ช่องในการวางสิ นค้าที่มี
ลักษณะเป็ นแท่ง โดยเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้สามารถหาซื้ อได้ตามร้านที่ขายเฟอร์นิเจอร์เครื่ องเขียน
โดยเฉพาะ และสาหรั บตูอ้ ะคลิ ลิก ใส่ ปากกาขนาดเล็ก ส่ ว นใหญ่จ ะแถมมาจากสิ น ค้าที่ สั่งจาก
ตัวแทนจาหน่าย โดยเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากแผ่นอะคลิลิกขนาดใหญ่มีลกั ษณะ ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 6 เฟอรนิเจอร์ ทาจากแผ่นอะคลิลิก
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แต่ท้ งั นี้ ผูป้ ระกอบการต้องวางสิ นค้าให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อและการจัด
สิ่ งของเพื่อการจาหน่ายของผูป้ ระกอบการ
ในด้านการ จัดตกแต่งร้าน ผูป้ ระกอบการให้ความเห็นว่าควรมีการจัดตกแต่ง
ประดับร้ านบ้างตามเทศกาล เช่ น เทศกาลคริ สต์มาส หรื อ เทศกาลปี ใหม่ โดยนาเส้นสายรุ ้ งมา
ประดับร้าน เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้ลูกค้าเกิดความตื่นตาตื่นใจ และรู ้สึกแปลกใหม่
“ในการจัดวางสิ นค้าต้อ งแยกให้เป็ นหมวดหมู่ ร้ านของน้าก็จ ะมี ก ารนาปากกาไปใส่ ตู้
อะคริ ลิกสาหรับปากกาโดยเฉพาะ เพราะปากกาถ้าไปวางไว้ตรงชั้นมันไม่สวย มันต้องมีกล่องใส่
โดยส่ วนตัวน้าคิดว่าควรแบ่งเป็ นประเภทให้ชดั เจน อย่างพวกกระดาษก็อยูใ่ นโซนของกระดาษไป
เลย ของกิ๊ฟช็อปกุ๊กกิ๊ก ๆ ก็จดั อยูใ่ นหมวดของกิ๊ฟช็อป ร้านของน้าก็จะมีแยกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ก็
จะมีอยู่ มีอยูห่ ลายประเภทนะ ไล่ไปเลยนะ อันแรกก็เป็ นพวกอุปกรณ์การเขียนและลบคาผิด และก็
พวกสมุด พวกกระดาษต่าง ๆ พวกกาวและเทปกาว อุปกรณ์งานศิลป์ อุปกรณ์สานักงาน และก็
พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ ย เนี่ยแหละหลัก ๆ ของร้านน้า” (คุณจี๊ด, 2555)
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“ร้านของพี่ก็มีการจัดวางสิ นค้าแยกเป็ นประเภทไว้ให้ลูกค้าเลือกชมได้อย่างง่าย ๆ และหา
ไม่ยาก ก็จะแยกเป็ นพวกลิขวิด ปากกาพี่กจ็ ะให้มนั อยูใ่ นหมวดเดียวกัน แล้วก็พวกกระดาษหน้าปก
กระดาษโปสเตอร์ พวกกระดาษทั้งหลายก็จดั ไว้อยูใ่ นประเภทของกระดาษไว้ใกล้กนั และก็พวกสี
ไม้ สี น้ า สี เที ยน พู่กนั อุปกรณ์ งานศิ ลปะก็จะอยู่ในหมวดเดี ยวกัน และก็จะมี พวกของกุ๊กกี๊ ก ๆ
น่ารัก ๆ กระเป๋ า กระจก หวี ของใช้เล็กๆ ก็จะจัดอยูใ่ นหมวดเดียวกัน และก็อีกกลุ่มนึ งก็เป็ นพวก
อุปกรณ์สานักงาน แมกซ์ มีดคัตเตอร์ ป้ ายชื่อ ป้ ายตั้งโต๊ะ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สานักงานก็จะจัดอยูใ่ น
หมวดนี้” (คุณนะ, 2555)

2.4 ลักษณะของลูกค้ า
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ป้ ระกอบการพบว่ า ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นนัก เรี ย นและ
นักศึกษา อายุเฉลี่ยตั้งแต่ 12-25 ปี โดยเป็ นผูท้ ี่ศึกษาในโรงเรี ยนหรื อ มหาวิทยาลัยที่อยูใ่ นพื้นที่ หรื อ
มีบา้ นอยู่ใกล้เคียงกับร้านค้า ผูป้ ระกอบการให้ความเห็นว่า พวกนักเรี ยน นักศึกษาใช้บริ การเป็ น
ประจา เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่ตอ้ งใช้สินค้า และใช้สินค้าตามกระแสนิ ยม เช่ น เมื่อมีปากกาที่เป็ น
แฟชัน่ หรื อรุ่ นใหม่ จึงซื้อโดยไม่คานึงถึงเรื่ องราคา และที่สาคัญผูป้ กครองยังชอบและสนับสนุนให้
บุตรหลานซื้อของประเภทเครื่ องเขียนอีกด้วย เนื่องจากคิดว่าจะทาให้รักเรี ยนรักการเรี ยนมากขึ้น
“กลุ่มลูกค้าร้านพี่ ส่ วนมากจะอยูใ่ นช่วงกลุ่มวัยรุ่ น เป็ นเด็กมหาลัยอ่ะ เพราะร้านติดกับมหา
ลัยเลย และก็จะได้ลูกค้าในกลุ่มของอาจารย์มหาลัยด้วย แต่ถา้ อาจารย์มาซื้ อทีก็จะซื้ อเยอะเลย ซื้ อ
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ไปทางานวิชาการ อะไรพวกนี้ มีเด็กพวกเด็กมัธยมปลายด้วย ส่ วนเด็กเล็กๆก็มีบา้ งที่ผปู้ กครองพา
มาซื้ อ ก็จะอยูใ่ นกลุ่มของเด็กวัยเรี ยนเป็ นส่ วนใหญ่ วัยทางานก็มีบา้ งแต่นอ้ ย นาน ๆ ทีจะมีเข้ามา”
(คุณบาส, 2555)
“ลูกค้าที่เข้ามาซื้ อของที่ร้านส่ วนใหญ่ ก็เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาทั้งนั้นแหละ และก็พวกกลุ่ม
วัยทางาน พนักงานออฟฟิ ต และก็ครู อาจารย์” (คุณนะ, 2555)

2.5 การตั้งราคาของสิ นค้ าเพือ่ จาหน่ าย
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูป้ ระกอบการเป็ นผูต้ ้ งั ราคาสิ นค้า มีการตั้งราคาโดยบวก
กาไรโดยเฉลี่ยประมาณ 30-50 เปอร์ เซ็นต์ ของราคาสิ นค้า แต่ถา้ กรณี ที่สินค้ามีฉลากบอกราคา
ผูป้ ระกอบการต้องตั้งราคาตามฉลากสิ นค้านั้น เนื่ องจากราคานั้นเป็ นราคากลาง และสิ นค้าบาง
ประเภทมีทาการโฆษณา ผ่านทางโทรทัศน์ซ่ ึงมีการบอกราคาไว้ชดั เจน และการที่ผปู ้ ระกอบการตั้ง
ราคาสิ นค้าสู งกว่าราคาฉลาก จะทาให้ลูกค้ามองว่าสิ นค้าในร้านนั้นแพง ทาให้ขาดความน่าเชื่อถือ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

“สิ นค้าส่ วนใหญ่ทางร้านจะตั้งอยูท่ ี่ 30-50% สิ นค้าที่มีราคาถูก ทางร้านก็จะต้องเอากาไร
มาก แต่พอมาตีเป็ นเงินมันก็จะราคาไม่แพงมาก ส่ วนสิ นค้าที่มีราคาแพงอยูแ่ ล้วก็จะบวกเปอร์ เซ็นต์
น้อย แต่พอมาคิดเป็ นเม็ดเงินแล้วก็เยอะ สิ นค้าบางอย่างทางร้านขายส่ งเค้าก็จะบอกราคาปลีกมาให้
เลย เราก็จะตั้งราคาตามนั้นเลย” (คุณหมู, 2555)
“ทางร้านพี่จะขายราคาตามที่ร้านขายส่ งบอกมา แต่ถา้ มาคานวณดูแล้วมันถูกไปหรื อน้อยไป พี่
ก็จะมาบวกเพิ่มไปอีกหน่อย” (คุณนะ 2555)

2.6 การจัดการสิ นค้ าคงคลัง
ในด้านปริ มาณของสิ นค้าคงคลัง มีความมากน้อยไม่เท่ากันแล้วแต่ขนาดของ
ร้านค้าปลีกเครื่ องเขียนในร้านค้าประมาณหนึ่ งคูหา มีสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยประมาณ 3-5 โหลต่อ
แบบ ส่ วนในร้านค้าประมาณสองคูหาหรื อมากกว่า มีสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 โหลต่อ
แบบ โดยความแตกต่างของปริ มาณเกิ ดขึ้นเนื่ องจากพื้นที่ในการจัดเก็บ และในด้านการจัดเก็บ
สิ นค้าคงคลัง มีการจัดเก็บโดยจัดแยกเป็ นหมวดหมู่ตามแต่ละประเภทและรุ่ น
“พี่จะเชคสิ นค้าจากปริ มาณการซื้ อของลูกค้า โดยตรวจสอบจากสิ นค้าที่มีอยูใ่ นร้าน ของชิ้น
ไหนใกล้หมดก็จะเชคและจดไว้และก็ทาการสั่งซื้ อเป็ นสต็อคไว้ และก็มีการตรวจดูจากในเครื่ องอีก
ที เพราะในร้านจะมีระบบที่สามารถเช็คสิ นค้าคงเหลือได้ สิ นค้าที่มีลูกค้ามาซื้ อบ่อยๆ ถามหาบ่อยๆ
พี่ก็จะซื้ อมาเยอะหน่อย อย่างสมุดเนี่ ยพี่จะขายดีมากช่วงที่เด็กๆเปิ ดเทอม พี่ก็จะซื้ อมา 7-8โหลอ่ะ
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บางช่วงนะ ยังไม่พอเลยซื้ อมาสต็อคไว้ แปปเดียวก็ขายหมด แต่สินค้าส่ วนใหญ่ของพี่แล้วแต่ละ
อย่างก็ตอ้ งมีข้ นั ต่าที่สต็อคไว้ 5 โหลอ่ะ เพราะบางทีก็จะมีลูกค้ามาซื้ อทีนึงเยอะเลย ร้านพี่ขายส่ ง
ด้วย ราคาถูกคนก็จะมาซื้ อเยอะ” (คุณบาส, 2555)
“ร้านของพี่จะเชคสิ นค้าจากภายในร้าน ร้านพี่ เป็ นร้านเล็กๆ ก็จะสั่งของมาสต็อคไว้ไม่มาก
เพราะไม่อยากเอามาจมกับของตรงนี้ ก็จะมีของที่ลูกค้ามาซื้ อบ่อยหน่อยก็จะสต็อคไว้เยอะหน่อยก็
ประมาณ 4-5 โหล แต่ถา้ สิ นค้าทัว่ ๆ ไปก็พี่กจ็ ะมีตุนไว้ประมาณโหลสองโหล” (คุณนะ, 2555)

2.7 การบริหารงานด้ านบุคคล
ผูป้ ระกอบการจ้างพนักงานในร้าน เฉลี่ยประมาณ 1-4 คน โดยได้รับเงินเดือน
ประมาณ 4,500-7,000 บาทต่อเดือน และแบ่งหน้าที่พนักงานออกเป็ นดังนี้คือ
1. พนักงานคิดเงิน มีหน้าที่คิดเงิน และเก็บเงิน โดยพนักงานตาแหน่งนี้ จะต้อง
รับเงินก่อนการขายสิ นค้า เพื่อใช้ในการทอนเงินให้แก่ลูกค้า และส่ งเงินที่ได้จากการขายคืนกลับ
ผูป้ ระกอบการหลังจาก ปิ ดร้ านโดยผูป้ ระกอบการจะสามารถตรวจสอบยอดขายได้จากระบบ
คอมพิวเตอร์หรื อเครื่ องคิดเงินระบบบาโค้ด และในกรณี ที่เงินขาดพนักงานคิดเงินจะต้องรับผิดชอบ
2.พนักงานทัว่ ไป มีหน้าที่ ให้คาแนะนาในการเลือกซื้ อสิ นค้า ดูแลตามแผนก
ประเภทของสิ นค้าและนาสิ นค้าใส่ ถุงให้ลูกค้า
โดยในกรณี ที่ร้านมีขนาดเล็ก ผูป้ ระกอบการจะเป็ นผูข้ ายสิ นค้าด้วยตนเอง โดย
ทาหน้าที่เป็ นพนักงานคิดเงิน และมีลูกจ้างทาหน้าที่พนักงานทัว่ ไป
วิธีการจ่ ายเงินเดือนและค่ าจ้ างพนักงาน
ผูป้ ระกอบการจานวน 5 รายจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเต็มจานวนเมื่อครบสิ้ น
เดือน และมีผปู ้ ระกอบการ 2 รายได้จ่ายเงินเดือนให้พนักงานเป็ นงวดคือ เดือนละ 2 งวด ในช่วงต้น
เดื อน และช่ ว งท้า ยของเดื อน เนื่ องจากทางผูป้ ระกอบการต้องการช่ ว ยแบ่ งเบาภาระค่าใช้จ่ า ย
ระหว่างเดื อน โดยผูป้ ระกอบการคิดว่าสามารถช่ วยลดการทุจริ ตในการปฏิ บตั ิงาน และยังช่ วย
ควบคุมการขาดงาน ลางานได้อีกด้วย
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“พี่จะจ้างพนักงานไว้ช่วยงานที่ร้าน 2 คน ก็จะมีคนนึงมีหน้าทิ่คิดเงินตรงเค้าท์เตอร์ และอีก
คนนึ งก็คอยช่วยบริ การลูกค้า แนะนาสิ นค้า หยิบสิ นค้าให้ลูกค้าเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ตลอดจนมาช่วยหยิบสิ นค้าใส่ ถุง ตัวพี่ก็คอยคุมพนักงานคอยดูแลความเรี ยบร้อยต่างๆ อ่ะ” (คุณ
บาส, 2555)
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“ที่ร้านจะมีพนักงานสี่ คน มีพนักงานตรงเค้าท์เตอร์ 2 คน อีก 2 คนก็จะอยูต่ รงชั้นวางสิ นค้า
หรื อตรงหน้าร้าน คอยแนะนาลูกค้า หยิบสิ นค้า และดูลูกค้า เพื่อให้บริ การลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง”
(คุณหมู, 2555)

3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
จากการสัมภาษณ์ พบว่าผูป้ ระกอบการร้ านเครื่ องเขียนเป็ นผูน้ าสิ นค้าสู่ ผูบ้ ริ โภค
โดยตรง โดยไม่ผา่ นคนกลาง เป็ นการจาหน่ายสิ นค้าแบบปลีก และใช้เงินสดเท่านั้นโดยลูกค้าต้อง
เดินทางมาซื้อสิ นค้าที่ร้าน แต่ในกรณี ที่ลูกค้าสั่งซื้อสิ นค้าในปริ มาณมาก เช่น ขั้นต่าสองพันบาทขึ้น
ไป ผูป้ ระกอบการจานวน 6 ราย จัดส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริ การ แต่มีขอ้ จากัดต้องอยูใ่ น
เขตอาเภอเมืองนครปฐมและมีรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร ส่ วนผูป้ ระกอบการอีกหนึ่ งรายคิดค่าขนส่ ง
โดยคิด 50 บาทต่อรอบ ในเขตอาเภอเมืองนครปฐม
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“โดยส่ วนใหญ่แล้วลูกค้าร้านพี่กจ็ ะมาซื้ อสิ นค้าที่ร้านเองนะ บางคนซื้ อเยอะเนี่ ยสักสองพัน
กว่าบาทขึ้นไป พี่ก็จะบริ การจัดส่ งให้เขาเลยฟรี นะ แต่ตอ้ งอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองนะ” (คุณเปี๊ ยก,
2555)
“ร้านของน้าก็จะมีการขายหน้าร้านแบบทัว่ ไปลูกค้าก็จะมาซื้ อของที่ร้านเอง แต่ร้านน้าได้
เพิ่มช่องทางการขายอีกอย่างนึ ง ด้วยการขายส่ ง น้าจะมีลูกค้าเป็ นร้านขายเครื่ องเขียนเล็ก ๆ ร้าน
พวกนั้นเขาก็จะมาติดต่อซื้ อของจากร้านน้า น้าก็จะมีบริ การจัดส่ งให้เขาฟรี และก็พวกหน่ วยงาน
ราชการก็มีขายส่ งเขาเหมือนกัน น้าก็เข้าไปติดต่อในหน่วยงานราชการ และก็มีบริ การส่ งฟรี ให้เขา
ด้วยเหมือนกัน” (คุณจี๊ด, 2555)

อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั พบว่าปั จจัยที่สาคัญที่สุดทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายคือ
ลักษณะของร้านโดยผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญเป็ นลาดับแรก เนื่ องจากหน้าร้ านค้าเป็ นสิ่ งที่
แสดงถึงภาพลักษณ์ ความมีมาตรฐาน และเป็ นสิ่ งที่ดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การและเป็ นสิ่ งที่แสดง
ถึงภาพลักษณ์ ความมีมาตรฐาน การจัดแต่งร้ านที่มีความเป็ นระเบียบ แยกหมวดหมู่สินค้าอย่าง
ชัดเจน จัดเรี ยงสิ นค้าให้เหมาะสมกับขนาดของพิ้นที่ จะทาให้ร้านดูมีมาตรฐาน ซึ่งภาพลักษณ์และ
ความมีมาตรฐานที่ดีของร้านจะส่ งผลให้ลูกค้ามีความเชื่ อว่าสิ นค้า เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพอีกด้วย
และการบริ การที่ดี จะทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจกลับมาใช้บริ การซ้ า
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“ช่องทางการจัดจาหน่าย น้าคิดว่า ส่ วนสาคัญที่สุดคือหน้าร้าน เพราะมันจะเป็ นสิ่ งที่ลูกค้า
พบเห็ นก่อน ถ้าร้านสวย มันก็สามารถดึ งดูดให้ลูกค้าเข้ามาได้นะ ถ้าหน้าร้ านดูสวยมี มาตรฐาน
จัดเป็ นระบบให้เหมือนห้าง บางทีลูกค้าก็จะคิดว่าสิ นค้าร้านนั้นมีคุณภาพที่ตามไปด้วย ” (คุณจี๊ด,
2555)

4. การขายและการตลาด
จากการดาเนินธุรกิจร้านเครื่ องเขียนที่มีมากกว่า 2 ปี ของผูป้ ระกอบการทั้ง 7 รายนั้น
ได้ดาเนินการโดยมีกลยุทธ์ เพื่อให้ธุรกิจคงอยูม่ นั่ คง โดยผูป้ ระกอบการมีการวางแผนล่วงหน้า ที่ทา
ให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จมีองค์ประกอบดังนี้
4.1 กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการพบว่า ผูป้ ระกอบการเน้นความครบวงจรและ
ความหลากหลายของสิ นค้า โดยสิ นค้าต้องมีให้ครบตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากถ้าสิ นค้า
บางอย่างที่ลูกค้าต้องการแล้วทางร้านไม่มีจาหน่าย จะทาให้ลูกค้าไม่ซ้ือสิ นค้าภายในร้าน และไปซื้อ
สิ น ค้า ที่ ร้ า นอื่ น ทั้ง หมด ท าให้ สู ญ เสี ย โอกาสในการขาย ดัง นั้น สิ น ค้า ภายในร้ า นต้อ งมี ค วาม
หลากหลายและครบวงจร และการเลือกสิ นค้าในการจาหน่ ายนั้นต้องเลือกสิ นค้าหลากหลายเกรด
เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกและสามารถเลือกซื้อได้ตามต้องการ ดังบทสัมภาษณ์ที่วา่
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“สิ นค้าของร้านพี่จะต้องมีความหลากหลาย และครบถ้วน พอลูกค้าเข้ามาในร้านพี่แล้วต้อง
ได้สินค้าต้องการออกไป เพื่อไม่ให้เสี ยลูกค้า ถ้าสิ นค้าไหนที่ทางร้านไม่มี พี่กจ็ ะจดไว้และรี บสั่งซื้ อ
ไว้เลย เพื่อให้ลูกค้ามาในคราวหน้าจะได้มีสินค้าชนิ ดนั้นขาย โดยสิ นค้าจะมีราคาไม่สูงนัก เพราะ
กลุ่มลูกค้าของพี่จะเป็ นนักเรี ยนนักศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ จึงเลือกสิ นค้าราคาที่ไม่แพง อยูใ่ นกาลังซื้ อ
ของเด็กวัยเรี ยน ที่สาคัญต้องมีคุณภาพด้วยนะ ไม่ใช่ถูกๆ คุณภาพห่ วย ไม่ได้นะ เสี ยชื่อร้านพี่หมด”
(คุณบาส, 2555)
“ถ้าพูดถึงตัวสิ นค้าแล้ว จะต้องดูว่าลูกถูคา้ เราอยู่ในเพศไหน วัยไหน แล้วก็เลือกซื้ ออย่าง
ปากกาเนี่ยผูช้ ายกับผูห้ ญิงก็จะชอบไม่เหมือนกัน เรื่ องสี เรื่ องรู ปแบบของปากกาอย่างเนี่ย เราก็ตอ้ ง
ดูเลือกมาให้มีให้ครอบคลุมอ่ะ และก็สินค้าบางอย่างก็จะต้องเลือกที่เป็ นยีห่ อ้ ดี ๆ มา เพราะเด็กบาง
คนจะติดยี่ห้อ ต้องใช่สินค้าที่มียี่ห้อดังๆ อย่างดินสอเนี่ ยก็ตอ้ งรอตติ้ง พี่ก็จะต้องมีสินค้าราคาแพง
ด้วย เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้า แต่สินค้าราคาถูก ๆ ก็มีนะ เพราะลูกค้าบางรายอานาจการซื้ อ
การเงิน รสนิยมเค้ามีไม่เหมือนกัน” (คุณโอ๊ต, 2555)
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4.2 กลยุทธ์ ด้านราคา
จากการศึกษาพบว่า การตั้งราคาสิ นค้าที่จาหน่ายบางผูป้ ระกอบการใช้กลยุทธ์
ราคาต่าเพื่อเจาะตลาด เป็ นการตั้งราคาต่า เพื่อให้สามารถจาหน่ายได้ในปริ มาณมากได้ลูกค้าจานวน
มาก แต่ทาให้ได้กาไรต่อหน่วยต่า แต่เพื่อเป้ าหมายในการทาให้ส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น โดยจะ
สามารถรักษาลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ ทั้งนี้ ยงั สามารถลดความต้องการเข้ามาร่ วมตลาด
ของคู่แข่งได้ โดยในการตั้งราคาต่านั้นผูป้ ระกอบการต้องสื บราคาสิ นค้าจากร้านอื่นก่อน โดยการ
สื บราคานั้น ทาโดยการเข้าไปเป็ นลูกค้าของผูป้ ระกอบการรายอื่น หรื อการสอบถามข้อมูลจากร้าน
ขายส่ ง และบางผูป้ ระกอบการเลือกใช้วิธีการตั้งราคาสิ นค้าให้สูงกว่าปกติ และติดป้ ายว่าลดราคา
สิ นค้าตัวนั้น ทาให้ลูกค้าเชื่อว่าสิ นค้าตัวนั้นกาลังลดราคา แต่อนั ที่จริ งแล้วราคานั้นเป็ นราคาปกติ ซึ่ง
ผูป้ ระกอบการให้ความเห็นว่าเป็ นกลยุทธ์ที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้
ในการตั้งราคาสิ นค้า ผูป้ ระกอบการจะเป็ นผูต้ ้ งั ราคาสิ นค้า มีการตั้งราคาโดย
บวกกาไรโดยเฉลี่ยประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต์ของราคาสิ นค้า แต่ถา้ กรณี ที่สินค้ามีฉลากบอกราคา
ก็ต้ งั ราคาตามฉลากหรื อลดลงจากราคาฉลากเล็กน้อย หรื อบางผูป้ ระกอบการตั้งราคาโดยการ
สอบถามจากร้านขายส่ ง ดังบทสัมภาษณ์ที่วา่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

“พี่คิดว่าถ้าจะให้เรี ยกว่าเป็ นกลยุทธ์เรื่ องราคาสาหรับร้านพี่คงเป็ น การใช้กลยุทธ์ราคาต่า
เพราะพี่กจ็ ะตั้งราคาบวกแค่ 30-50% อย่างสมุดเนี่ย พี่รับมาเล่มละ 8 พี่กม็ าขายเล่มละแค่ 12 บาท
เอง ถ้าเทียบกับราคาที่เขาขายกันในห้าง เขาบวกกันทีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ไม่เชื่อน้องไปดูเลยก็ได้
” (คุณนะ, 2555)
“เรื่ องราคาพี่จะเป็ นคนตั้งเอง ดูจากความเหมาะสมของสิ นค้าแต่ละอย่าง ถ้าขายดี ขายได้
บ่ อ ยพี่ ก็ จ ะเอาก าไรน้อ ย แต่ ถ ้า สิ น ค้า มัน มี ร าคาติ ด มาที่ ฉ ลาก พี่ ก็ จ ะตั้ง ตามฉลากหรื อ ถู ก กว่า
เล็กน้อย” (คุณเปี๊ ยก, 2555)
“พี่คิดว่าถ้าเราขายราคาถูก ๆ เนี่ ย ลูกค้าจะได้กลับมาซื้ อที่ร้านเราใหม่ เพราะคิดว่าของร้าน
เราถูก โดยพี่จะตั้งสิ นค้าบางอย่างถูกกว่าร้านที่เป็ นคู่แข่งที่อยูใ่ กล้ ๆ กัน” (คุณบาส, 2555)

4.3 กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
จากการศึกษาพบว่าผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญ ด้านทาเลที่ต้ งั ของร้านค้า
เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผูป้ ระกอบการคิดว่าธุ รกิ จลักษณะนี้ เน้นจาหน่ ายสู่ ผูบ้ ริ โภคโดยตรง
ผูป้ ระกอบการจึงเลือกทาเลในการตั้งร้านติด ตลาด โรงเรี ยน และมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูใ่ กล้กลุ่มลูกค้า
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เป้ าหมาย ผูป้ ระกอบการบางราย มีการเพิ่มช่องทางการขาย โดยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้ อสิ นค้าทาง
โทรศัพท์ได้ (รับสัง่ ซื้อและจัดส่ งเมื่อยอดประมาณ 1,000 บาทขึ้นไป) ดังบทสัมภาษณ์ที่วา่
“การเลือกที่ต้ งั ร้านเนี่ยแหละ พี่คิดว่าเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญที่สุดสาหรับพี่เลย ทาเลดีกม็ ีชยั ไป
กว่าครึ่ งละ แบบร้านพี่อ่ะ อยูร่ ะหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงเรี ยนศรี วิชยั และโรงเรี ยนอานวยวิทย์
พี่คิดว่าที่ร้านพี่อยูไ่ ด้นี่อ่ะ เพราะทาเลเป็ นส่ วนสาคัญ พี่ได้ลูกค้าทั้งเด็กมหาลัย โรงเรี ยน และเด็ก
เล็ก บางทียงั ได้อาจารย์มาสั่งของมาใช้ในโรงเรี ยนอีกด้วย” (คุณบาส, 2555)
“กลยุทธ์การเลือกทาเลของพี่เนี่ ย พี่จะเลือกทาเลที่คนผ่านไปผ่านมาเยอะ ๆ แบบร้านพี่เนี่ ย
เลือกทาเลอยูใ่ นตลาด พี่กจ็ ะได้ลูกค้าพวกเด็กนักเรี ยนที่มาขึ้นรถเมล์กลับบ้านหรื อนักเรี ยนที่มากับ
ผูป้ กครองแล้วขับผ่านก็จะแวะมาซื้ อของที่ร้านพี่" (คุณนะ, 2555)
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4.4 กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย
จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการร้านเครื่ องเขียนใช้วิธีการประชาสัมพันธ์
ลด แลก แจก แถม
-ใช้การประชาสัมพันธ์ โดยการทาให้ลูกค้ารู ้จกั ร้านเครื่ องเขียนของตนมากขึ้น
ผ่านทางใบปลิว โปสเตอร์ และป้ ายร้านที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าภายในร้าน และการติดต่อ
ผูป้ ระกอบการ เพื่อเป็ นการโฆษณาและช่วยให้การสัง่ ซื้อสิ นค้าง่ายขึ้น
-ใช้การบอกปากต่อปากของลูกค้า โดยทางผูป้ ระกอบการใช้วธิ ีการสร้าง
ความคุน้ เคยกับกลุ่มลูกค้า โดยการพูดคุย การบริ การ อย่างเป็ นกันเอง
-ใช้บตั รสะสมแต้ม โดยจะได้รับ 1 แต้มเมื่อซื้อสิ นค้าครบ 50 บาท เมื่อครบ 10
แต้มจะได้รับส่ วนลด 20 บาท และเมื่อครบ 20 แต้มจะได้ลด 50 บาทจากการซื้อสิ นค้าภายในร้าน
-มีการจัดส่ งโดยไม่คิดค่าบริ การ กรณี ที่ลูกค้าสัง่ ซื้อปริ มาณมาก
โดยผลที่ได้จากการส่ งเสริ มการขาย คือสามารถทาให้ลูกค้ารู ้จกั ร้านมากขึ้น
ส่ งเสริ มการขายให้ง่ายขึ้นและสามารถการจูงใจผูบ้ ริ โภคให้ตดั สิ นใจซื้อสิ นค้า
“การส่ งเสริ มการขาย ร้านของพี่ช่วงแรกเนี่ย ต้องทาให้คนรู้จกั ร้านเราก่อน พี่กจ็ ะให้คนไป
ยืนแจกใบปลิว รายละเอียดของใบปลิวจะบอกเกี่ยวกับร้านและสิ นค้าภายในร้าน จะให้เด็กในร้าน
ไปยืนแจกที่มหาลัยราชภัฏกับหน้าโรงเรี ยนศรี วิชยั ตอนเช้าก่อนเด็กเข้าเรี ยน และตอนเย็นหลักเด็ก
เลิกเรี ยน และอีกอย่างนึงก็คือการให้บริ การลูกค้าเนี่ย จะต้องบอกให้ทุกคนในร้านพูดจากับลูกค้าดี
ๆ สุ ภาพ จะได้ส่งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีของร้าน ทาให้เด็กอยากเข้ามาซื้ อ เพราะทางร้านพูดจาดี พี่คิด
ว่าถ้าเขาเกิดความประทับใจ เขาจะไปบอกต่อเพื่อน ๆ มาซื้ อของร้านเราอีก” (คุณบาส, 2555)
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“โปรโมชัน่ ของร้ านพี่อ่ะ ก็เหมื อนร้ านทัว่ ๆ ไปแหละ มี บตั รสะสมแต้มที่ ซ้ื อของครบ 50
บาทจะได้หนึ่ งดวง สะสมครบสิ บดวงลดยี่สิบบาท สะสมครบยี่สิบดวง ลดห้าสิ บบาท” (คุณนะ
2555)

ในด้านของกิจกรรมเสริ ม ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ไปสนับสนุนให้กิจกรรมหลักมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้นประกอบด้วย ด้านการวางแผนกาหนดกลยุทธ์ การบริ หารทรัพยากรบุคคล และการบริ หาร
จัดการด้านการเงิน

รู ปที่ 7 แผนภาพแสดงกิจกรรมเสริ ม

จากแผนภาพดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมเสริ ม แต่ละขั้นตอนดังนี้
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
จากการสัมภาษณ์พบว่าผูป้ ระกอบการได้กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานในแต่ละตาแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยมีการกาหนด มีการสอนให้พนักงานศึกษาและ
เรี ยนรู ้ ในตัวสิ นค้าประเภทต่างๆ ที่มีความเหมือนและความแตกต่างกันในการใช้งาน เพื่อให้เกิ ด
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ความรู ้ ความเข้าใจในตัวสิ นค้าเพื่อสามารถให้คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยน นักศึกษา ในการเลือกซื้อสิ นค้า
ตามความเหมาะสมได้ และเกิดความมัน่ ใจในการนาเสนอขาย ดังบทสัมภาษณ์ที่วา่
“พนักงานนี่ ถือเป็ นส่ วนสาคัญในการขายเลย นอกจากของที่เราขายต้องมีคุณภาพ ตรงตาม
กลุ่มเป้ าหมายแล้ว พนักงานที่ ร้าน พี่จะต้องมี การสอนเขา เพื่อให้เ ขารู ้ จักสิ นค้าทุ กอย่าง สิ นค้า
เครื่ องเขียนมีเยอะแยะมากมาย บางอย่างเป็ นชื่ อเฉพาะบ้าง อย่างหมึ กอินเดีย จะเป็ นสิ นค้าเฉพาะ
กลุ่ม ไม่ค่อยเป็ นที่รู้จกั เอาไว้สาหรับตัดเส้นฉาก แบบเนี่ยถ้าเราบอกคนในร้านเราให้รู้ เวลาที่เด็กมา
ถามเราก็สามารถแนะนาบอกได้ เราก็ตอ้ งบอกต้องสอนเขานี่ คือไร เรี ยกว่าไร สิ นค้าไรอยูต่ รงไหน
บ้าง อธิ บายสิ นค้าให้เขาเข้าใจได้ ถ้าตัวนี้ ไม่มีสามารถใช้อะไรแทนได้ เผื่อไว้แนะนาลูกค้าเวลาที่
ลูกค้าถาม ต้องสอนให้พนักงานในร้านเข้าใจจนเกิดความมัน่ ใจ เขาจะได้กล้าแนะนาลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้อง เพราะฉะนั้นลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านพี่ไม่ตอ้ งกลัวผิดหวังออกไปเลย พนักงานในร้านนี่ สามารถ
แนะนาสิ นค้าได้หมด พนักงานทุ กคนพี่ จะแบ่ งหน้าที่ ไว้อย่างชัดเจน ใครท าไร และก็จะมี การ
หมุนเวียนหน้าที่กนั ด้วย เพื่อที่ทุกคนจะได้สามารถทาหน้าที่แทนกันได้ เวลาที่อีกคนไม่อยู่ คือต้อง
เป็ นทุกอย่างอ่ะ ” (คุณโอ๊ต, 2555)

2. วางแผนกาหนดกลยุทธ์
ในด้านการวางแผนกลยุทธ์น้ ันผูป้ ระกอบการเลือกใช้วิธีการวางแผนกลยุทธ์ตาม
แผนภาพ

การสั งเกต
- สิ นค้า
- พฤติกรรมการซื้อ
รู ปที่ 8 แผนภาพการวางแผนกลยุทธ์

การปฏิบตั ิกลยุทธ์
- จดบันทึก
- เรี ยงลาดับความนิยม
สิ นค้า

การควบคุม
- สิ นค้าคงคลัง
ประจาวัน
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จากแผนภาพประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนคือ
1.การสั ง เกต โดยเริ่ ม จากการสั ง เกตจากพฤติ ก รรมการซื้ อ ของลู ก ค้า ว่ า สิ น ค้า
ประเภทไหนได้รับความนิ ยม หรื อเป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มลูกค้าและจัดทารายการบันทึกสิ นค้าเรี ยง
ตามความนิยม
2. การปฏิบตั ิกลยุทธ์ โดยเลือกซื้ อสิ นค้าที่ได้บนั ทึกไว้ สิ นค้าที่ได้รับความนิยมสู ง
เลือกซื้ อในปริ มาณมาก และจัดซื้อสิ นค้าปริ มาณน้อยในสิ นค้าที่ได้รับความนิ ยมต่า ผูป้ ระกอบการ
คิดว่า การกระทาเช่นนี้ ช่วยให้เกิดการลงทุนในสิ นค้าอย่างคุม้ ค่า เกิดการหมุนเวียนและสภาพคล่อง
ทางการเงิน ในเรื่ องของสิ นค้าที่ได้รับความนิยมน้อย ก็ตอ้ งมีการซื้ อสิ นค้าเพื่อสารองไว้ โดยสิ นค้า
ประเภทนี้เป็ นสิ นค้าทางเลือกสาหรับลูกค้า
3.การควบคุม โดยมีการจัดทาคลังสิ นค้า และจดบันทึกปริ มาณสิ นค้า เพื่อให้ทราบ
ปริ มาณสิ นค้าที่ เหลื อในแต่ละวัน เพื่อให้ผูป้ ระกอบการสามารถสั่งสิ นค้าเข้ามาในร้ านได้อย่าง
ทันเวลา ดังบทสัมภาษณ์ที่วา่
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“ ทุก ๆ วันพี่จะต้องมาเชครายการสิ นค้าที่ร้าน เพื่อดูวา่ ของชิ้นไหนขายดี ของเหลือเท่าไหร่
จดบันทึกไว้และทาการสั่งซื้ อสิ นค้าเข้ามาเพิ่มเติม ของที่ร้านพี่จะต้องไม่ขาด เวลาที่ลูกค้ามาซื้ อต้อง
มีตลอด จะไม่มีบอกว่าหมด ถ้าของไหนที่ขายดี ๆ เราจะรู้เลยว่าช่วงไหนอะไรขายดี อย่างช่วงเปิ ด
เทอม เด็กจะมาซื้ อสมุดกันเยอะ ร้านก็จะตุนสมุดไว้เยอะเลย และก็อย่างช่วงที่อาจารย์ส่ังงานเยอะ ๆ
พวกกระดาษ ฟิ วเจอร์ บอร์ ดก็จะขายดี ทางร้านก็จะซื้ อมาตุนไว้เยอะ ๆ ส่ วนสิ นค้าชนิ ดอื่นที่ลูกค้า
มาซื้ อน้อย ๆ ทางเราก็ตอ้ งคอยตรวจเช็คด้วยเช่นกัน ไม่ให้ขาดตกหล่น สาคัญเลยสต็อคสิ นค้า ต้อง
อย่าให้ขาดตรวจเช็คทุกวัน” (คุณบาส, 2555)

3. การบริหารจัดการด้ านการเงิน
จากการศึกษาพบว่าผูป้ ระกอบการมีการควบคุมการเงินอย่างชัดเจน โดยจัดทา
รายการบัญชี รายรับรายจ่าย และมีการแบ่งเงินที่ใช้ในกิจการ แยกจากเงินส่ วนตัวอย่างชัดเจน เพื่อ
ทราบถึงผลกาไรหรื อขาดทุนต่อเดือนได้อย่างแม่นยา ทาให้สามารถควบคุมและวางแผนการ
ดาเนินงานของธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังบทสัมภาษณ์ที่วา่
“เรื่ องของบัญชี นะ พี่จะเป็ นคนควบคุมจัดการดูแล และทาบัญชีเองทั้งหมดเลย เพื่อความ
ถูกต้องแม่นยา ทุกวันจะมีการทาบัญชี รายรับเท่าไหร่ รายจ่ายเท่าไหร่ แล้วก็นาเงินไปฝากในบัญชี
ธนาคารเพื่อที่จะได้เป็ นระบบ และสามารถตรวจเช็คเงินได้” (คุณนะ, 2555)
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กลยุทธ์ เพิม่ เติมจากผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ ขายบ่ อยให้ ขายถูก คือ เป็ นกลยุทธ์ในการตั้งราคาสิ นค้าที่ขายได้บ่อยในราคา
ถูก เพื่อดึงดูดลูกค้าให้รู้สึกว่าสิ นค้าร้านนี้ ถูก มีส่วนช่วยให้ผปู ้ ระกอบการขายสิ นค้าประเภทอื่นได้
เพิ่ม ส่ วนสิ นค้าที่ขายได้นอ้ ยครั้ง สามารถตั้งราคาให้สูงเพิ่มได้ เนื่ องจากลูกค้านานๆครั้งจะซื้ อ จึง
ทาให้ลูกค้าไม่สามารถจาราคาที่เคยซื้อได้ ลูกค้าไม่รู้สึกว่าเป็ นการซื้อสิ นค้าในราคาที่แพงกว่าปกติ
"เรื่ องกลยุทธ์หลักๆก็กลยุทธ์เรื่ องราคาแหละ เพราะของถูกมันจะดึงลูกค้าได้ แต่เราตั้งสิ นค้า
ถูกทุกอย่างเลยมันก็อยูไ่ ม่ได้ กาไรน้อย มันก็ไม่คุม้ เพราะฉะนั้น เราก็ต้ งั ราคาของที่ขายได้บ่อยๆ
อะให้ มันมีราคาถูก เพราะเด็กเค้าจะจาราคาได้ พอรู้วา่ มันถูกเด๋ วก็มาซื้ ออีก แต่ของที่นานๆขายได้
ที เราก็ต้ งั
ราคาแพงได้ เพราะนานๆซื้ อที ลูกค้าจาราคาไม่ ค่อยได้หรอก พี่เรี ยกว่าต้องให้ค่า
เสี ยเวลาในการตั้งของ" (คุณโอ๊ต, 2555)
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กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี คื อ ผูป้ ระกอบการมี ก ารแบ่ ง ส่ ว นก าไร คื อ เป็ น
ทุนการศึกษากับโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย ที่อยูข่ า้ งเคียง เป็ นการคืนกาไรสู่ ลูกค้าให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด ตัวอย่างเช่น ผูป้ ระกอบการของร้านสองบี มอบชุดเครื่ องเขียน ซึ่ งประกอบไปด้วย ดินสอ
ยางลบ สมุด และไม้บรรทัด จานวน 300 ชุดให้กบั โรงเรี ยนหนองปากโลง
"พี่กไ็ ม่รู้นะว่ามันจะเรี ยกกลยุทธ์หรื อป่ าว แต่พี่คิดว่าการที่เราคืนกาไรให้กบั โรงเรี ยน มันก็
เป็ นการสร้างภาพที่ดีให้กบั เรา โรงเรี ยนก็มองว่าร้านนี้ดี มีอะไรเดี๋ยวก็มาสั่งร้านนี้ ส่ วนนักเรี ยนเค้า
ได้ ทุนการเรี ยนไป เค้าทีเค้าก็เอากลับมาซื้ อของร้านเรานี่แหละ" (คุณเปี๊ ยก, 2555)

กลยุทธ์ เพิ่มโอกาสทางการขาย คือ เป็ นกลยุทธ์ ที่มองถึ งโอกาส ในการขายสิ่ งของ
ประเภทที่นกั เรี ยน นักศึกษาต้องใช้ในชี วิตประจาวัน ซึ่ งอาจจะไม่ใช่สินค้าเครื่ องเขียนซึ่ งสิ่ งของ
พวกนี้ เป็ นของที่นกั เรี ยน นักศึกษามีความชื่นชอบ หรื อสนใจ มาจาหน่ายเสริ มในร้านเครื่ องเขียน
เพื่อเพิ่มยอดขายในร้าน เช่น ในฤดูฝน ผูป้ ระกอบการ นาสิ นค้าพวก ร่ ม เสื้ อกันฝน มาจาหน่าย ก่อน
ถึงฤดูฝน หรื อ เทศกาลปี ใหม่ ผูป้ ระกอบการจะเลือกนาตุ๊กตา หรื อสิ นค้ากิ๊ฟช็อป มาจาหน่ ายเพิ่ม
มากขึ้น
"ขายของมันต้องมีการวางแผน ต้องเอาของมาให้เหมาะกับเวลา เช่นหน้าฝน ต้องไปเอาร่ ม
มาขาย เพราะขายได้แน่ๆ เด็กต้องใช้ เครื่ องเขียนบางอย่างมันกาไรน้อย แต่ของที่เราเอามาขายตาม
เทศกาลนี่แหละ ที่มนั ช่วยเราได้" (คุณหมู, 2555)
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กลยุ ท ธ์ ทหารมด คื อเป็ นกลยุทธ์ที่ ส่ งพนัก งานในร้ า นไปติ ด ต่ อ หน่ ว ยงาน บริ ษ ัท
โรงงาน โรงเรี ยน และมหาวิทยาลัย เพื่อขายส่ ง เป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย แต่การติดต่อ
กับหน่วยงานราชการนั้น ต้องทาหนังสื อ ในการซื้อขายสิ นค้า ตามแบบของหน่วยงาน
"คือร้านพี่ขายปลีกนะแต่บางช่ วงมันขายได้น้อย พี่ก็เลยเพิ่มการขายส่ งเข้าไป ตอนแรกก็
ไม่ได้คิดหรอก มันเริ่ มมาจากพวกอาจารย์เค้ามาสั่งของ แล้วมันขายได้ทีละเยอะๆไง พี่ก็เลยคิดว่า
ขายส่ งตามที่ต่างๆมันก็ดี เลยให้เด็กในร้านไปกะพี่เนี่ ยแหละ เค้าไปคุยตามที่ต่างๆ แต่หลังๆก็ให้
เด็กมันไปหากันเอง บางทีติดต่อมาได้ พี่กม็ ีรางวัลให้เล็กๆน้อยๆ ส่ งไปหลายๆที่ อย่างกะมด ถ้าจะ
ให้ เรี ยกว่าเป็ นกลยุทธ์ พี่วา่ ต้องชื่อกลยุทธ์ทหารมด " (คุณเปี๊ ยก, 2555)
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3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้

จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิ ดจากการประกอบธุ รกิ จค้าปลีกเครื่ อง
เขียน ส่ งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สามารถจาแนกได้ดงั นี้
3.1 ปัญหาผู้ประกอบการ
3.1.1 การขยายร้ าน สามารถทาได้ค่อนข้างยาก เนื่ องจากลัก ษณะที่ ต้ งั
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เป็ นตึก ทาให้โดนจากัดพื้นที่ในการประกอบการ
3.1.2 สภาวะเศรษฐกิจผันผวน ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจ ระมัดระวังในการใช้
จ่ ายลดลง ส่ ว นใหญ่ มีก ารปรั บเปลี่ ย นพฤติ ก รรมเริ่ มมี ก ารประหยัด มากขึ้ น ผูบ้ ริ โภคมี ก ารวาง
แผนการออมเงิน ลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื อย
“พี่อยากจะขยายร้านไปอีกห้องนึ ง เพราะร้านพี่ลูกค้าเริ่ มเยอะ แล้วของมันก็เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ
ที่จดั เก็บก็ไม่ค่อยพอ พี่อยากจะขยายร้านแต่วา่ มันไม่ได้หรอก ห้องข้าง ๆ มันมีคนเช่าอยู่ ต้องรอให้
เขาออกแหละถึงจะขยายได้ แล้วจิงๆพี่กอ็ ยากจะแต่งร้านให้สวยไปเลยนะแต่หอ้ งนี้ มนั เช่าไง เลยไม่
อยากไปลงทุนแต่งร้าน ถ้าเป็ นห้องของพี่ไม่ตอ้ งเช่านะ พี่จะแต่งให้หรู เลยแหละ ” (คุณนะ, 2555)
“ร้านขายเครื่ องเขียนมันก็จะขายดีเป็ นช่วง ๆ อะเนอะ บางช่วงก็ดีมาก ๆ เลย มือแทบไม่วา่ ง
เลย คิดเงินหยิบของใส่ ถุงตลอด บางช่วงก็เงียบ เงียบจนเหงาเลย เศรษฐกิจไม่ค่อยดีดว้ ยแหละ พี่วา่
คนสมัยนี้คิดเยอะ จะซื้ อไรทีนึงตัดสิ นใจนาน ประหยัดกันมากขึ้นน่ะ บางคนจะหยิบของชิ้นนึง คิด
แล้วคิดอีก ของใช้จ่ายที่เป็ นของฟุ่ มเฟื อยก็จะไม่ค่อยสนใจ อย่างพวกของกิ๊ฟช็อป กระเป๋ าแพง ๆ
แบบเนี้ ย เด็กบางคนชอบ พอถามราคาปุ๊ บเห็นว่าเกินกาลังเขา เขาก็ไม่ซ้ื อ แต่ลูกค้าบางคนเขาชอบ
เขาก็เอาเลยโดยที่ไม่สนใจราคาสิ นค้าเลย” (คุณบาส, 2555)
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3.2. ปัญหาเกีย่ วกับสิ นค้ า
การสัง่ ซื้อสิ นค้าประเภทเครื่ องเขียนในแต่ละครั้งมีจานวนมาก ทาให้การตรวจสอบ
คลังสิ นค้าของผูป้ ระกอบการทาได้ยาก สิ นค้าชารุ ด เนื่ องจากลูกค้าเข้ามาเลือกซื้ อแล้วทดลองใช้
สิ นค้าทาให้ชารุ ดเสี ยหายได้ ดังบทสัมภาษณ์ที่วา่
“การเช็คสต็อกมันก็ค่อนข้างใช้เวลานะ ยากอยูเ่ หมือนกัน สิ นค้าเครื่ องเขียนมีเป็ นร้อยเป็ น
พัน เวลาเช็คสต็อคทีนึงก็จะต้องให้หลาย ๆ คนคอยตรวจเช็คเลยว่าไรขาดบ้าง และจดบันทึก ส่ วน
ใหญ่กต็ อ้ งไปทาตอนปิ ดร้านนุ่น” (คุณหมู, 2555)
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“สิ นค้าชารุ ดเสี ยหาย อย่างปากกาให้ลูกค้าลอง ลองๆ เขียนกัน บางทีปลอกปากกาหายไป
ไหนก็ไม่รู้ พอเรามาเช็คสิ นค้า อ่าวปลอกปากกาไม่มีบา้ ง ปากกากดไม่ได้บา้ ง แล้วก็ไอที่ไม่ติดเนี่ ย
ก็มีเยอะยุนะ” (คุณเปี๊ ยก, 2555)

3.3 ปัญหาผู้บริโภคที่มาซื้อสิ นค้ า
ปั ญหาการลักขโมยสิ นค้า โดยสิ นค้าเครื่ องเขียนบางชนิ ดมีขนาดเล็ก สามารถขโมย
ได้ง่าย และการตรวจสอบทาได้ยาก ดังบทสัมภาษณ์ที่วา่
“ร้านพี่เนี่ ยไม่ได้ติดกล้องวงจรปิ ด เวลาสิ นค้าหายก็จะตรวจสอบได้ยาก อย่างพวกยางลบ
หรื อ อะไรที่ เป็ นอันเล็ก ๆ อ่ะถ้าลูกค้าหยิบไปพี่ก็จะไม่ รู้ เลย แต่ก็จ ะมี พนักงานคอยดูอยู่ตลอด
เหมือนกัน แต่พี่วา่ เด๋ วจะติดกล้องวงจรปิ ดละ ลูกค้าจะได้ไม่กล้าขโมย” (คุณบาส, 2555)

3.4 ปัญหาจากการแข่ งขันผู้ประกอบการรายอืน่
การเกิดขึ้นของร้านเครื่ องเขียนที่เพิ่มขึ้น ทั้งภายในเขตอาเภอเมืองเอง และภายใน
ห้างสรรพสิ นค้า กล่าวคือทาให้ผบู ้ ริ โภคมีตวั เลือกเพิ่มมากขึ้น ทาให้ปริ มาณผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อเครื่ อง
เขียนลดน้อยลง ทาให้รายได้ของผูป้ ระกอบการลดลงตามไปด้วย ซึ่งนับเป็ นผลกระทบที่ส่งผลตาม
กัน
“ตอนนี้กม็ ีร้านเครื่ องเขียนเพิ่มขึ้นมาเรื่ อย ๆ นะ ร้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็มี อย่างร้านถ่ายเอกสาร
หรื อร้านหนังสื อไรแบบเนี้ ย เขาก็จะเพิ่มโซนเครื่ องเขียนเข้ามา ทาให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นร้าน
ไหนที่เขาสะดวกมาซื้ อ หรื อว่าราคาถูกเขาก็จะเลือกไปร้านนั้น อย่างร้านพี่ก็คงต้องทาโปรโมชัน่
ต่อไป และที่สาคัญราคาต้องถูก ของมีคุณภาพ” (คุณบาส, 2555)
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แนวทางการแก้ปัญหา
การทางานกล่าวได้ว่าทุกสถานประกอบการ ต้องพบกับปั ญหาในการดาเนิ น ธุ รกิ จ
ทั้งสิ้ น ขึ้ นอยู่กบั ว่าผูป้ ระกอบการหรื อผูบ้ ริ หารในองค์กรนั้นๆ สามารถมองให้เห็ นถึ งปั ญหาที่
เกิดขึ้นและแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ลุล่วงมากน้อยแค่ไหน ปั ญหาในการประกอบการและแนวทางการ
แก้ปัญหาในธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียนพอแยกออกได้ดงั นี้
1. จากปั ญหาที่ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถขยายร้าน และสิ นค้าในร้านสู ญหาย
สามารถแก้ไขได้โดยการปรับการจัดเรี ยงของสิ นค้าภายในร้าน เพื่อให้สามารถวางสิ นค้าในการขาย
ได้เพิ่มมากขึ้น และจัดเรี ยงสิ นค้าที่มีขนาดเล็กไว้ใกล้กบั พนักงาน เพื่อง่ายต่อการดูแล และสามารถ
ป้ องกันการขโมยหรื อการติดกล้องวงจรปิ ด อีกด้านหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจอดรถของ
ลูกค้า เพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น
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"เมื่อขยายร้านไม่ได้ แต่ของเราเพิ่มขึ้น เราก็ตอ้ งจัดวางแบบใหม่ เช่น ปกติสินค้าจะวาง 2
แถว เราก็ลดเหลือแถวเดียว เพื่อเพิ่มแบบอื่นเข้าไปวางได้อีกแถวนึง ก็คือปกติวาง 2 โหลก็ไปลดให้
เหลือ 1 โหลไรอย่างเงี้ย พอหมดค่อยเอามาเติม แต่กต็ อ้ งขยันดูหน่อย อีกเรื่ องนึงก็เรื่ องจอดรถ ต้อง
ให้ลูกค้าจอดรถแบบเป็ นแนวตั้งอะ ไม่ใช่คนั เดียวจอดแนวขวาง แบบนั้นหน้าร้านจอดได้สองสาม
คันก็เต็มละ ถ้าจอดแบบแนวตั้ง ตูดรถมันจะยื่นออกไปถนนหน่อย แต่มนั จอดเรี ยงกันได้หลายคัน
ที่สาคัญต้องให้ลกู ค้าจอดชิดๆกันหน่อย แต่เวลาบอกการจอดรถต้องบอกลูกค้าดีๆนะ เดี๋ยวเค้าหาว่า
ที่ร้านเรื่ องมาก" (คุณโอ๊ต, 2555)

2. จากปั ญหาที่เกิดจากการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน สามารถแก้ปัญหาได้
โดยการส่ งเสริ มการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องและเหมาะสม เพิ่มการบริ การ
ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ ายแบบปากต่อปาก และสามารถสร้างความภักดีต่อ
ร้านค้าของผูป้ ระกอบการ
"อย่างที่บอกไปแหละ คนสมัยนี้ คิดเยอะ เพราะฉะนั้นเราต้องทาโปรโมชัน่ ให้ลูกค้าเห็นว่า
มันคุม้ ในการซื้ อของ ซื้ อแล้วคิดว่าได้มากกว่าเงินที่เสี ยไป ที่สาคัญต้องบริ การดีๆพูดจาดีๆ แบบ
ลูกค้าขอถุงเพิ่มใบนึง เราก็ตอ้ งให้ พอเค้าถูกใจร้านเรา เด๋ วเค้าก็มาซื้ ออีก เพราะคิดว่าร้านเราบริ การ
ดี แล้วเค้าก็จะไม่ไปซื้ อร้านอื่น" (คุณโอ๊ต, 2555)

3. จากปั ญหาสิ นค้าชารุ ดก่ อนนามาจ าหน่ าย แนวทางแก้ไ ขคื อควรมี การ
ตรวจสอบเช็คสภาพสิ นค้า และจานวนของสิ นค้านาเข้า ก่อนทาการจัดเก็บ เพื่อง่ายต่อการทาเรื่ อง
ขอคืนหรื อเปลี่ยนสิ นค้าจากแหล่งที่รับสิ นค้านาเข้า
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"บางทีพวกปากกามันเสี ยมาก็มี แต่เราจะไปลองทุกแท่งว่าดีมนั ก็ไม่ได้ ส่ วนใหญ่ขายของ
มัน ต้องเจออยูแ่ ล้ว แต่ตอนรับของมาก็ตอ้ งตรวจดูคร่ าวๆว่าสิ นค้า มันแตกมั้ยกล่องมันบุบ บรรจุ
ภัณฑ์มนั ขาดหรื อป่ าว ต้องดูคร่ าวๆ แต่ถา้ สิ นค้ามันเสี ย เราก็ไปขอเค้าเปลี่ยนได้ บางที่ของขาดยัง
ไปบอกเค้าได้ เลย เค้าก็ให้ว่าขาดไรมัง่ แค่เอาบิลไปให้ดู แต่เราอะไม่โกงเค้าหรอก ถ้าขาดก็บอก
ขาด ไม่ขาดเราก็ไม่ไป เอาของเขาหรอก แต่ ถา้ จะให้ดีก็ต รวจสอบดูใ ห้ดี ตอนรั บ สิ นค้า จะได้
ป้ องกันการเกิดปัญหาทีหลัง " (คุณโอ๊ต, 2555)
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บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์ การดาเนิ นธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียนของผูป้ ระกอบการ
รายย่อยในเขต อาเภอเมืองนครปฐม เป็ น(Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบ
กลยุทธ์ วิธีการดาเนินงานโดยใช้ห่วงโซ่คุณค่าเป็ นต้นแบบ และเพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคและ
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แนวทางการแก้ปัญหาธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียนผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
สรุปผลการวิจยั

การดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ เริ่ มแรกด้วยการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจเครื่ องเขียน
โดยศึ กษาจากเอกสาร บทความ งานวิจยั และได้สร้ างเครื่ องมื อในการสัมภาษณ์ คือแนวคาถาม
จากนั้นได้ทาการสารวจถึงสถานที่จริ งจากร้านค้าปลีกเครื่ องเขียน ในเขตอาเภอเมืองนครปฐม จาก
การสารวจพบว่า มีผปู ้ ระกอบการจานวน 7 ราย ที่ผวู ้ ิจยั เก็บข้อมูล เนื่องจากผูป้ ระกอบการดังกล่าว
ประสบความสาเร็ จทางธุ รกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน โดยมียอดขายมากกว่า 1,500,000 บาทต่อปี การ
เก็บข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั เลือกใช้คือ การสัมภาษณ์ เชิงลึก จากผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน ผล
การศึกษาพบว่า การเริ่ มธุ รกิจเครื่ องเขียน มาจาก ความชอบสิ นค้าเครื่ องเขียน การสื บทอดกิจการ
จากพ่อแม่ และการมีสถานที่ทาเล เหมาะสมในการประกอบธุ รกิจเครื่ องเขียน ในการลงทุนนั้นใช้
เงินประมาณสี่ แสนถึงหนึ่งล้านบาท
โดยห่ ว งโซ่ ก ารด าเนิ น กิ จ การนั้น กิ จ กรรมหลัก ประกอบไปด้ว ย การจัด ซื้ อสิ น ค้า
ผูป้ ระกอบการจะเลือกซื้อผ่าน ร้านขายส่ งในตัวเมืองนครปฐมและย่านสาเพ็ง อีกทางคือการซื้ อผ่าน
ตัวแทนขายจากบริ ษทั ต่างๆ รู ปแบบของร้านเครื่ องเขียนจะเป็ นแบบมินิมาร์ ท โดยจะมีการจัดวาง
สิ นค้าแยกเป็ นหมวดหมู่ตามประเภท สิ นค้าคงคลังจะมีการซื้ อสิ นค้าคงคลังเก็บไว้ โดยเฉลี่ย 3-10
โหลต่อแบบ ด้านพนักงานประจาร้านจะมีประมาณ 2-4 คน การจาหน่ายสิ นค้า จะเป็ นการจาหน่าย
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สิ นค้าสู ้ผบู ้ ริ โภคโดยตรง ทางด้านการตลาด จะเน้นความหลากหลายและครบวงจรของสิ นค้า และ
ใช้กลยุทธ์ราคาต่าเพื่อดึงดูดลูกค้า ประกอบกับการเลือกทาเลร้านที่ต้ งั ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และ
การมีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ในด้านกิจกรรมสนับสนุนประกอบด้วยการวางแผนกาหนดกล
ยุทธ์ คือสังเกตพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และเลือกสิ นค้ามาจาหน่ายให้ตรงกับความต้องการ การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล ได้ทาการให้ความรู ้เกี่ยวกับตัวสิ นค้า เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการขาย และ
การบริ หารจัดการด้านการเงิน คือมีการจัดทาบัญชีให้ชดั เจน
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน ประกอบไปด้วย ปั ญหาการ
ขยายร้าน เศรษฐกิจผันผวน สิ นค้าชารุ ด การลักขโมยสิ นค้า การแข่งขันจากผูป้ ระกอบการรายอื่น
การแก้ปัญหาทาได้โดย ปรั บการจัดวางเรี ยงสิ นค้าให้เหมาะสม ส่ งเสริ มการขายมากขึ้น มี การ
ตรวจสอบเช็คสภาพสิ นค้า ปริ มาณสิ นค้า นาเข้าก่อนจัดเก็บ จัดทารายการให้ชดั เจน ดังแผนภาพ
สรุ ป

รู ปที่ 9 แผนภาพสรุ ปรู ปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน
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อภิปรายผล
จากผลกการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบและกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิจค้าปลีกเครื่ องเขียนในเขต
อาเภอเมืองนครปฐม พบว่า รู ปแบบและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ รวมไปถึงวิธีการดาเนินธุรกิจและ
แนวทางการแก้ปัญหาธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน กล่าวคือ รู ปแบบของร้านเครื่ องเขียนของผูป้ ระกอบ
ที่ประสบความสาเร็ จ โดยความสาเร็ จวัดจากยอดขาย จัดอยูใ่ นรู ปของร้านค้าปลีกแบบ มินิมาร์ท คือ
เป็ นร้ านค้าที่ พฒ
ั นามาจากร้ านโชว์ห่วย โดยปรั บปรุ งให้มีระบบการจัดจาหน่ าย การพัฒนาการ
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เป็ นธุรกิจเจ้าของคนเดียว (ศิริวรรณ เสริ รัตน์และคณะ, 2546)

ตกแต่งร้านโดยเฉพาะการจัดหมวดหมู่ของสิ นค้า มีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการจาหน่าย ส่ วนใหญ่จะ

โดยการศึกษาการดาเนินธุรกิจจะใช้แนวคิดห่ วงโซ่คุณค่า (พสุ เดชะริ นทร์ , 2545) ใน
การศึกษาธุ รกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน คือกิจกรรมหลักประกอบด้วย ด้านห่ วงโซ่อุปทานคือการจัดหา
วัตถุดิบ โดยผูป้ ระกอบการจัดซื้ อวัตถุดิบผ่านสองแหล่งคือร้านขายส่ ง และตัวแทนจาหน่ ายจาก
บริ ษทั ด้านการดาเนินการ คือ การบริ หารสิ นค้า โดยการจัดวางสิ นค้าให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อจาหน่าย
การบริ หารสิ นค้าคงคลังให้เพียงพอกับความต้องการ การบริ หารพนักงานโดยแบ่งหน้าที่ให้ชดั เจน
ด้านการกระจายสิ นค้า คือเป็ นการจาหน่ ายสู่ ผบู ้ ริ โภคโดยตรงผ่านร้านค้าปลีก (เพ็ญสิ น แขมมณี
2546)

ด้านการขายและการตลาด คือ ผูป้ ระกอบการใช้หลักส่ วนประสมทางการตลาด 4Ps

(ศิริวรรณและคณะ, 2535) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ เน้นความครบวงจรและหลากหลายของ
สิ นค้า ด้านสถานที่การจาหน่าย เน้นทาเลที่ต้ งั ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ด้านราคาเน้นการใช้กลยุทธ์
ราคาต่าและด้านการส่ งเสริ มการขายเน้นการลด แลก แจก แถม และการประชาสัมพันธ์ ด้านการ
บริ การหลังการขาย คือการรับเปลี่ยนสิ นค้า ในกิจกรรมเสริ ม จะประกอบไปด้วย การวางแผนกล
ยุทธ์ (ณัฎฐนันท์ สุ ภทั รชัยวงค์, 2554) คือ คือสังเกตพฤติกรรมการซื้ อของลูกค้า และเลือกสิ นค้ามา
จาหน่ายให้ตรงกับความต้องการ การบริ หารทรัพยากรบุคคล ได้ทาการให้ความรู ้เกี่ยวกับตัวสิ นค้า
เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการขาย และการบริ หารจัดการด้านการเงิน คือมีการจัดทาบัญชีให้ชดั เจน
ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน ประกอบไปด้วย ปั ญหาการ
ขยายร้าน เศรษฐกิจผันผวน สิ นค้าชารุ ด การลักขโมยสิ นค้า การแข่งขันจากผูป้ ระกอบการรายอื่น
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การแก้ปัญหาทาได้โดย ปรั บการจัดวางเรี ยงสิ นค้าให้เหมาะสม ส่ งเสริ มการขายมากขึ้ น มี การ
ตรวจสอบเช็คสภาพสิ นค้า ปริ มาณสิ นค้า นาเข้าก่อนจัดเก็บ จัดทารายการให้ชดั เจน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
ในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงการดาเนิ นธุ รกิจ และกลยุทธ์การตลาด ของธุ รกิจค้า
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สามารถตอบสนองความต้สองการของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอเสนอะแนะความคิดเห็นดังนี้

ปลีกเครื่ องเขียน เพื่อการเรี ยนรู ้ และปรับปรุ งให้การบริ หารในธุ รกิ จมีประสิ ทธิ ภาพดีย่ิงขึ้น และ

1.1 จากการศึกษาพบว่า ร้านเครื่ องเขียนของผูป้ ระกอบการบางแห่ง มีการสู ญหาย
ของสิ นค้าโดยไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรปรับเปลี่ยนการจัดสิ่ งของภายในร้าน โดย
นาสิ่ งของที่มีขนาดเล็กหรื อสู ญหายได้ง่ายมาไว้ใกล้กบั เคาเตอร์ คิดเงิน หรื อ ทาการติดกล้องวงจร
ปิ ดภายในร้าน
1.2 จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการบางราย ยึดติดกับการซื้อสิ นค้ามาจาหน่าย
จากร้านขายส่ งในจานวนมากเพียงร้านเดียว ทาให้ในบางครั้งสิ นค้าจากร้านขายส่ งร้านนั้นมีจานวน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทาให้ผูป้ ระกอบการสู ญเสี ยโอกาสทางการขาย ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็ นว่า
ผูป้ ระกอบการควรหาร้านขายส่ งร้านอื่นมาทดแทน เมื่อสิ นค้าจากร้านเดิมที่ใช้อยูไ่ ม่มี
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
พบว่าการศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน ในเขตอาเภอ
เมืองนครปฐม คงเป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษาวิจยั ในครั้งต่อไป ซึ่งในอนาคตการศึกษาข้อมูลต่างๆ คง
มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จึงมีการศึกษาข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากปั จจุบนั แนวทางสาหรับการ
ศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ควรเลือกศึกษาเพิ่มเติม
2.1 ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาเพียงรู ปแบบและกลยุทธ์ของธุ รกิจค้าปลีก
เครื่ องเขี ยนในเขตอาเภอเมื องจังหวัดนครปฐม เท่านั้น ซึ่ งอาจจะทาให้ขอ้ มูลไม่ครอบคลุมกับ
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ลักษณะสภาพแวดล้อม ทาเลของที่อื่น ดังนั้นในงานวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาถึง รู ปแบบและกลยุทธ์
ของธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียนในพื้นที่อื่น เพื่อเปรี ยบเทียบผล
2.2 ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาเพียงรู ปแบบและกลยุทธ์ของร้าค้าปลีกเครื่ อง
เขียนเท่านั้น ซึ่ งในปั จจุบนั ร้านค้าปลีกประเภทต่างๆมีการทาธุรกิจเฟรนไชส์ ดังนั้นในงานวิจยั ครั้ง
ต่อไปควรศึกษาถึงวิธีการดาเนินธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจเฟรนไชส์เครื่ องเขียน
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แนวคำถำม ทีใ่ ช้ สัมภำษณ์ ผู้ประกอบกำรธุรกิจค้ ำปลีกเครื่องเขียน
ส่ วนที่ 1 ความเป็ นมาของการประกอบธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน
1.1 ประวัติส่วนตัวของเจ้าของกิจการ
1.2 สถานที่ต้ งั และเส้นทางการเดินทาง
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- ลักษณะทาเลที่ต้ งั เช่น ติดถนนใหญ่ ในหมู่บา้ น หรื อใกล้ตลาด หรื อใกล้แหล่ง

- ขนาดของร้าน มีเนื้อที่ประมาณเท่าไร เช่น ตึก1คูหา (32 ตรม)

- ลักษณะร้าน เช่น ตึกแถว เป็ นร้านสร้างขึ้นใหม่แยกต่างหาก หรื อต่อเติมจากบ้าน
1.3 ร้านนี้เปิ ดดาเนินงานมาทั้งหมดกี่ปี และใครเป็ นผูก้ ่อตั้งร้านแห่งนี้ข้ ึน คิดหรื อ
ตัดสิ นใจอย่างไรเมื่อเริ่ มตั้งร้าน
1.4 เหตุใดจึงเลือกทาเลตั้งร้านค้าของท่าน ณ บริ เวณนี้ (ระบุสถานที่พร้อมวาดแผนที่
ประกอบ)
1.5 บริ เวณร้านค้าของอยูใ่ กล้แหล่งชุมชนใดบ้าง เช่นโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย
1.6 ในบริ เวณนี้มีสภาพแวดล้อมเป็ นอุปสรรคต่อการขายหรื อไม่อย่างไร.
ส่ วนที่ 2 รู ปแบบการประกอบการธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน
2.1 ร้านค้าปลีกเครื่ องเขียนมีรูปแบบ และลักษณะอย่างไร
2.2 รู ปแบบการบริ หารร้านค้าปลีกเครื่ องเขียน
2.3 ร้านค้าปลีกเครื่ องเขียนใช้เงินลงทุนอย่างไร
2.4 ลักษณะของลูกค้าเป็ นอย่างไร
2.5 สิ นค้าที่นามาจาหน่ายมาจากแหล่งใดบ้าง
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2.6 มีวิธีการเลือกซื้อสิ นค้าเข้าร้านอย่างไรบ้าง
2.7 ใครเป็ นผูก้ าหนดราคาสิ นค้า
2.8 มีการแบ่งแยกหรื อจัดวางสิ นค้าไว้เป็ นหมวดหมู่ หรื อไม่ อย่างไรบ้าง
2.9 จานวนพนักงานในร้านมีกี่คน ทาหน้าที่อะไรบ้าง
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2.10 เมื่อลูกค้าเข้ามาถามหาสิ นค้าและสิ นค้านั้นในร้านไม่มี จะมีวิธีแก้ปัญหานั้น
อย่างไร

ส่ วนที่ 3 กลยุทธ์การบริ หารและการตลาดการประกอบธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน
3.1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
- สิ นค้าในร้านค้าปลีกเครื่ องเขียนเป็ นอย่างไร และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง
หรื อไม่
3.2 กลยุทธ์ดา้ นราคา
- การตั้งราคาสิ นค้า ใช้กลยุทธ์ใดในการตั้งราคา
() คิดเป็ นเปอร์เซ็น

() ราคาเท่ากับคู่แข่ง

() ราคาสูงกว่าคู่แข่ง

() ราคาถูกกว่าคู่แข่ง

() ราคาตามกล่อง

() อื่นๆ

-การตั้งราคาสิ นค้า โดยใช้กลยุทธ์น้ ีมีส่วนช่วยให้ร้านค้าของท่านประสบความสบ
ความสาเร็ จมากหรื อน้อย อย่างไรบ้าง
3.3 กลยุทธ์ดา้ นการบริ การ
- มีการให้บริ การหลังการขายบ้างหรื อไม่อย่างไร
- มีการรับคืนสิ นค้าหรื อเปลี่ยนสิ นค้าหลังการขายหรื อไม่อย่างไร
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- รับฟังปั ญหาของลูกค้าภายหลังการขายหรื อไม่อย่างไร
- เมื่อลูกค้าหาสิ นค้าที่ตอ้ งการไม่เจอ มีการสอบถาม หรื อไม่อย่างไร
- เมื่อมีสินค้าเข้ามาใหม่ ท่านมีการแนะนาสิ นค้าตัวใหม่หรื อไม่อย่างไร
3.4 กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด
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ส าน หรือไม่อย่างไรบ้าง าง

- มีโปรโมชัน่ อะไรบ้างสาหรับลูกค้าที่มาซื้อสิ นค้า

ส่ วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาจากการประกอบธุรกิจค้าปลีกเครื่ องเขียน
-ปั ญหาและอุปสรรค ในการประกอบการ และแนวทางการแก้ปัญหาในการ
ประกอบการในด้านการเงิน การจัดการ แรงงาน สถานที่ สิ นค้า และการบริ การ
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