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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 paper-
based 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 

i
problems 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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บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ธุรกิจคา้ปลีกเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจาก

จะเป็นธุรกิจเก่าแก่ท่ีเติบโตมาควบคู่มากบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย

มาเป็นเวลานานแลว้ ธุรกิจคา้ปลีกยงัถือไดว้่ามีความใกลชิ้ดกบัความเป็นอยูข่องประชากรโดยตรง 

ดว้ยลกัษณะการซ้ือขายส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้อุปโภคบริโภค ดงันั้น มูลค่าของธุรกิจคา้ปลีกจะ

สะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรม และปริมาณการบริโภคของประชาชนภายในประเทศไดเ้ป็นอย่างดี 

ประกอบกบัในปี 2545 ภาคการคา้ (Trade sector) ซ่ึงประกอบไปดว้ยการคา้ส่งและการคา้ปลีก เป็น

สาขาท่ีมีมูลค่าเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.9 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product : GDP at 2002 Price) ซ่ึงนบัว่าเป็นสาขาท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัท่ีสองรองจาก

ภาคอุตสาหกรรม(ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2547) 

ธุรกิจ เคร่ืองเขียน (Stationery) จดัเป็นธุรกิจคา้ปลีกประเภทหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัต่อ

พฒันาการทางสังคมและเศรษฐกิจ  เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ส าคญัประกอบการศึกษาเรียนรู้และการ

ท างาน ดังนั้ นเคร่ืองเขียนจึงเป็นสินคา้ประเภทจ าเป็นท่ีทุกคนท่ีอยู่ในวยัศึกษาและวยัท างาน

จ าเป็นตอ้งใช ้ตลาดของสินคา้ประเภทเคร่ืองเขียน ยงัคงสามารถท่ีจะขยายตวัได ้และภาครัฐก็ให้

การสนบัสนุนการขยายการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งเนน้ใหป้ระเทศเป็น

สังคมอุดมปัญญา  ท าให้เคร่ืองเขียนเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค  มีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง

และขยายตวัอย่างต่อเน่ือง  ปัจจุบนัสินคา้เคร่ืองเขียนยงัเป็นสินคา้แฟชั่นดว้ยโดยเฉพาะในหมู่

ผูบ้ริโภควยัรุ่น ดงัจะเห็นไดจ้ากการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑอ์ยูต่ลอดเวลาทั้งในตวัสินคา้และ

รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์และสินคา้ประเภทน้ียงัเป็นสินคา้ส้ินเปลืองท่ีใชแ้ลว้หมดไป  จึงกล่าวได้
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วา่แนวโนม้ของธุรกิจเคร่ืองเขียนมีแนวโนม้ท่ีเติบโตต่อไปอยา่งต่อเน่ือง    ประกอบกบัรัฐบาลเองก็

ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการศึกษา และจากความส าคญัของการศึกษาและจ านวนผูเ้ขา้ศึกษาท่ีมี

อย่างต่อเน่ืองและเพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ จึงท าให้ธุรกิจประเภทน้ีมีอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มข้ึน 

ประกอบกบัธุรกิจเคร่ืองเขียนก็เป็นธุรกิจท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล  สามารถสร้างรายไดต้ลอดทั้งปีโดย

ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองสภาพดินฟ้าอากาศ (โชติมา สุรเนตินยั, 2550)  

ยิ่งไปกว่านั้ นการประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องมีระบบการจัดการ เพื่อให้ธุรกิจมี

ประสิทธิภาพ โดยห่วงโซ่คุณค่านั้นถือไดว้่าครอบคลุมถึงการด าเนินงานของธุรกิจทั้งหมด ไม่ว่าจะ

เป็นทั้ งในด้านกิจกรรมหลัก ตั้ งแต่กิจกรรมสถานท่ีประกอบการ ได้รับเข้าวัตถุดิบมาผ่าน

กระบวนการผลิตจะไปถึงกระบวนการจดัจ าหน่ายใหลู้กคา้ และยงัมีกิจกรรมสนบัสนุนซ่ึงเป็นการ

บริหารการจดัการท่ีช่วยใหก้ารด าเนินงานกิจกรรมหลกัมีประสิทธิภาพ ทั้งสองกิจกรรมมีส่วนท าให้

การด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน ( พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ และ พสุ เดชะรินทร์, 2545 ) 

อย่างไรก็ตามส าหรับการประกอบธุรกิจนั้น การวางแผนเชิงกลยุทธ์นับเป็นอีกเร่ือง

หน่ึงท่ีมีความส าคญัมาก ทั้งน้ีกเ็พราะการวางแผนเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการในการก าหนดทิศทาง

และแนวทางของการปฏิบติังานขององคก์รในอนาคต   การวางแผนเชิงกลยทุธ์เป็นการวางแผนการ

ท างานท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากการวางแผนโดยทัว่ๆไป ซ่ึงอาจวางแผนไดโ้ดยการวิเคราะห์

โครงสร้างองคก์ร สถานภาพทางการเงิน เทคโนโลยี วฒันธรรม  ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล

เพื่อท่ีจะหาจุดอ่อนและจุดแข็งในดา้นต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั ซ่ึงกระบวนการจดัการ

เชิงกลยุทธ์น้ีจะท าให้องคส์ามารถสร้างผลตอบแทน  (Returns) ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัไดด้ว้ยการ

สร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) โดยตวัอยา่งท่ีส าคญัทางดา้นกลยทุธ์เช่น 

กลยทุธ์ทางการตลาด กลยทุธ์การเลือกพื้นท่ี เป็นตน้ (สุพานี  สฤษฎว์านิช, 2553) 

การเลือกพื้นท่ีท าธุรกิจนั้นจงัหวดันครปฐมถือเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจ โดย

จงัหวดันครปฐม ถือเป็นประตูสู่กรุงเทพทางดา้นทิศใต ้มีความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน จึง

ไดก้ าหนดเป็นพื้นท่ีลงทุนใหม่ในเขต 2 เม่ือปี 2530 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและใน

แผนพฒันาฉบบัท่ี 7 ไดก้ าหนดเป็นศูนยก์ลางธุรกิจ โดยในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม เป็นเขตท่ีความ

เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และมีความสะดวกทางการคมนาคม ให้มีประชากรอาศยัอยู่อย่าง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

 

หนาแน่นกวา่ 7 แสนคน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้,ส านกังานบริการขอ้มูลธุรกิจ,2553) และมีสถานท่ี

ส าคญัของหน่วยงานราชการอนัไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นตน้ รวมถึง

โรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษา เช่นโรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั โรงเรียนศรีวิชยั โรงเรียนราชิณีบูรณะ 

และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั เป็นตน้ ท าให้เขตอ าเภอเมืองนครปฐม เป็นสถานท่ีเหมาะแก่การ

ลงทุนท าธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเคร่ืองเขียน (Benjamaporn Chewha, 2006) 

ธุรกิจร้านเคร่ืองเขียนในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม เป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองจาก

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เป็นเขตท่ีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีความสะดวกในการการ

คมนาคม มีสถานท่ีหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลยั และส านักงาน อยู่จ  านวนมาก ดงัท่ี

ผูว้ิจยัไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ซ่ึงกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานเหล่าน้ี มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ือง

เขียนในชีวิตประจ าวนั ถือไดว้่ามีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ในเขตอ าเภอเมือง

นครปฐม ถือเป็นท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมแก่การลงทุนท าธุรกิจร้านเคร่ืองเขียน โดยในปัจจุบนัเขต

อ าเภอเมืองมีร้านเคร่ืองเขียนท่ีไดรั้บความนิยมอยู่มากกว่า 20 ร้าน โดยการแข่งขนัถือว่าอยู่ใน

ระดบัสูง และร้านเคร่ืองเขียนส่วนใหญ่ลว้นมีท าเลท่ีตั้งอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน ตลาด โรงเรียน หรือ

มหาวิทยาลยั ซ่ึงอยูใ่กลก้บักลุ่มลูกคา้  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษารูปแบบและกลยทุธ์ การด าเนิน

ธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียนของผูป้ระกอบการรายยอ่ย  ในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพฒันาธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน รวมไปถึงการน าขอ้มูลไปใช้ในการตดัสินใจ ส าหรับ

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจจะประกอบอาชีพน้ีในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.เพื่อศึกษารูปแบบและกลยทุธ์การด าเนิน ธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดั นครปฐม 

2.ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน  
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ขอบเขตของกำรวจิัย 

1.  ขอบเขตทำงด้ำนพืน้ทีใ่นกำรศึกษำ 

       กรณีศึกษาน้ีผูศึ้กษายึดขอบเขตของพื้นท่ีในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม เป็นพื้นท่ีใน

การวิจยั เน่ืองจากเขตอ าเภอเมืองนครปฐมเป็นเขตท่ีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มีความสะดวก

ในการการคมนาคม มีสถานท่ีหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลยั และส านกังาน อยู่จ  านวน

มาก ซ่ึงกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานเหล่าน้ี ถือไดว้่ามีกลุ่มของลูกคา้ของร้านเคร่ืองเขียนเป็นจ านวน

มาก และในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม มีร้านเคร่ืองเขียนท่ีมีมาตรฐาน ยอดขายสูง และประสบการณ์

ในการท าธุรกิจมากกว่า 5 ปี อยูห่ลายแห่ง ท าให้เขตพื้นท่ีน้ีเหมาะแก่การศึกษาการท าธุรกิจเคร่ือง

เขียน 

  2. ขอบเขตทำงด้ำนเนือ้หำของกำรศึกษำ  

      เนน้การศึกษาลกัษณะและรายละเอียดของการประกอบอาชีพธุรกิจคา้ปลีกท่ีอยูใ่น

เขตอ าเภอเมืองนครปฐม โดยเลือกสินคา้ประเภทอุปกรณ์เคร่ืองเขียน โดยเน้นหาท่ีเก่ียวกบัการ

จดัการธุรกิจคา้ปลีกในสินคา้ประเภทเคร่ืองเขียนโดยใชห่้วงโซ่คุณค่าเป็นตน้แบบ และศึกษาถึง

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้ปลีกสินคา้ประเภทเคร่ืองเขียน 

3.  ขอบเขตประชำกร 

       ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจคา้ปลีกอุปกรณ์เคร่ือง
เขียนในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ท่ีมียอดขายมากกว่า 1,500,000 บาทต่อปี และด าเนินธุรกิจคา้ปลีก
เคร่ืองเขียน มากกว่า 2 ปี จ  านวน 7 ราย โดยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ในการเลือก โดยคดัเลือกเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีสามารถติดต่อขอสัมภาษณ์ และให้
ขอ้มูลด าเนินธุรกิจโดยละเอียดได ้ 

4.  ขอบเขตด้ำนเวลำ 

       ผูว้ิจยัไดก้ าหนดระยะเวลาในการวิจยัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 

2556 เป็นเวลาทั้งส้ิน 11 เดือน 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบรูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม และสามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการตดัสินใจของผูป้ระกอบการราย
ใหม่ท่ีสนใจธุรกิจน้ี 

2.  ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม และสามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินธุรกิจคา้
ปลีกเคร่ืองเขียนของผูส้นใจ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์การจดัการธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียนโดยใชต้วัแบบห่วงโซ่
คุณค่า ไดมี้การน าทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ไดมี้แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารและการจดัการ 

2. แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การบริหารจดัการ 

3.  แนวคิดดา้นการจดัการประเภทการคา้ปลีก 

4. แนวคิดเก่ียวกบัตลาดตามเป้าหมายและส่วนประสมทางการตลาด 

5. แนวคิดตวัแบบห่วงโซ่คุณค่า 

6. ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจเคร่ืองเขียน 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  แนวคดิเกีย่วกบัองค์กรและการจัดการ 

 การด าเนินธุรกิจจะตอ้งประกอบข้ึนดว้ยคณะบุคคลรวมตวักนัเขา้ท าหนา้ท่ีบริหารงาน
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกนัออกไป ท าหน้าท่ีด าเนินงานในองคก์ร แนวคิดท่ีส าคญัท่ี
เก่ียวกบัองคก์ารและการจดัการมีดงัน้ี 

 องค์การและการจัดการ(Organization and Management) 

 องคก์าร (Organization) หมายถึง การรวมกลุ่มกนัของคนเพื่อด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุ
ประ สงค์ร่วมกัน ในองค์การทั่วไปจึงต้องมีวตัถุประสงค์ มีคนและมีโครงสร้าง ในองค์การ
สมัยใหม่การด าเนินงานจะมีความยืดหยุ่น มีการติดต่อส่ือสาร ตลอดทั่วถึงทั้ งภายในและกับ
ภายนอกองคก์าร และมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทั้งปวง (วิรัช สงวนวงศ์
วาน, 2547:6) 

   ส
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การจัดการ (Management) คือ กระบวนการในการประสานงานเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (วิรัช สงวนวงศว์าน, 2547:2) 

 ประสิทธิภาพ วดัจากทรัพยากรท่ีใช ้(Input) กบัผลผลิต (output) ท่ีได ้คือถา้ไดผ้ลผลิต
มาโดยใชท้รัพยากรนอ้ยหรือประหยดัท่ีสุดกถื็อวา่มีประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิผล วดัจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององคก์ารซ่ึงมกัเป็นในระยะ
ยาว บางคร้ังการปฏิบติังานอาจมีประสิทธิภาพแต่ไม่มีประสิทธิผล หากองคก์ารใดสามารถบรรลุทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แสดงวา่องคก์ารนั้นมีผลิตภาพสูง (High Productivity) 

 หนา้ท่ีการจดัการ (Management Functions) ผูบ้ริหารในองคก์ารและทุกระดบัจะตอ้งมี
หนา้ท่ีในฐานะผูบ้ริหาร 4 ประการคือ (วิรัช สงวนวงศว์าน, 2547:2-3) 

 วางแผน  ( Planning) คือการก าหนดเป้าหมาย ก าหนดกลยทุธ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
รวมทั้งการรวบรวม และประสานงานกิจกรรมต่างๆ 

 การจดัการองค์การ (Organizing) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการก าหนดกิจกรรมท่ีตอ้ง
ด าเนินการบุคคลท่ีจะเป็นผูรั้บผดิชอบและปฏิบติังาน การจดัการโครงสร้างองคก์าร การจดักลุ่มงาน 
และการก าหนดสายการบงัคบับญัชา 

 การน า (Leading) หมายถึงการสั่งการและการจูงใจใหทุ้กฝ่ายท างานร่วมกนัอยา่งเตม็
ใจเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

 การควบคุม (Controlling) เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบผลการปฏิบติัการเพื่อให้งาน
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

 ปัจจุบนัการจดัการเป็นส่ิงจ าเป็นในทุกประเภทและทุกขนาดขององคก์าร การจดัการมี
ในทุกระดบัทุกหน่วยงานภายในองคก์าร ผูบ้ริหารทั้งหลายลว้นมีหน้าท่ีการจดัการเหมือนกนัคือ 
วางแผน จดัการองคก์าร การน า และการควบคุม (วิรัช สงวนวงศว์าน, 2547:7) 

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัองคก์รและการจดัการ ท าใหท้ราบว่า เม่ือรวมตวักนัเป็น
องคก์ารแลว้จ าเป็นตอ้งมีการจดัการ โดยมีการวางแผน การจดัการองคก์าร การน า และการควบคุม 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงสามารถไปใชใ้นการวิจยัไดโ้ดยน าไปสร้างแนว
ค าถามเก่ียวกบัหลกัการจดัตั้งองคก์ารและหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 
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2.  แนวคดิเกีย่วกบักลยุทธ์การบริหารจัดการ 

 ในการด าเนินการท่ีมีการร่วมกนัท างานของบุคคล และเน้ืองานท่ีมีความสลบัซบัซอ้น
มากกว่าท่ีคนๆเดียวจะท าไดมี้ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการใหอ้งคก์ร
หรือคณะท างานสามารถมีขอ้ก าหนดแนวทางไปในทิศทางเดียวกนั รูปแบบแผนงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้นวทางการท าธุรกิจโดยเรียกส่วนน้ีวา่แผนกลยทุธ์การบริหาร และแผนกลยทุธ์
ในการประกอบธุรกิจ มีหวัขอ้สรุปไดด้งัน้ี 

 กลยุทธ์การบริหารธุรกจิ ในกระแสโลกาภิวฒัน์กลยทุธ์ในการท าแผนธุรกิจ กล่าวไวถึ้ง
แนวทางท่ีจะท าใหธุ้รกิจประสบผลส าเร็จ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัท าแผนงานข้ึนมาก่อนท่ีจะลงมือ
ปฎิบติัจริง แผนแรกท่ีตอ้งค านึงถึง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นการบริหารไดด้งัต่อไปน้ี 

 1.  การบริหารตน้ทุน ซ่ึงเป็นเร่ืองของการบริหารแรงงาน การบริหารวตัถุดิบ การ
จดัการสมยัใหม่ การบริหารเทคโนโลย ี

 2.  การบริหารอุปสงค ์(Demand management) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหารตลาดนัน่เอง
ตลาดในท่ีน้ีมีทั้ งตลาดในประเทศและต่างประเทศส่ิงท่ีต้องรู้คือการรู้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค
(Consumer behavior) ซ่ึงถา้ก าหนดก็มีรายไดอ้ายุของประชากรถา้ประชากรมีอายใุนวยัเด็กวยัรุ่น
มาก ก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบหน่ึงการเจาะตลาดก็อีกแบบหน่ึงแต่ถา้นบัวนัประชากรเบนตวัเขา้หา
กลุ่มราษฎรอาวุโส อยา่งท่ีเกิดข้ึนในหลายสังคม เช่นสังคมตะวนัตก ญ่ีปุ่น ก็ตอ้งรู้ว่าคนวยันั้นนิยม
บริโภคอะไรระบบครอบครัวเป็นเชิงเด่ียวหรือเชิงขยาย 

 3.  การบริหารการเงิน(Financial Management ) รวมทั้งการบริหารดอกเบ้ียบริหาร
อตัราแลกเปล่ียนกเ็ป็นเร่ืองท่ีตอ้งค านึงถึง 

 4.  การบริหารวตักรรมใหม่ๆ เราตอ้งปรับใชว้ตักรรมใหเ้หมาะสม มีนวตักรรมท่ีไม่ล ้า
หนา้เกินไปไม่ลา้หลงัเกินไปการบริหารข่าวสารขอ้มูล(Information Management) เพราะทุกวนั
กิจกรรมต่างๆมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นอุตสาหกรรมท่ียิง่ฐานขอ้มูลเพิ่มมากข้ึนเร่ืองของขอ้มูลมี 3 เร่ือง ท่ี
จะตอ้งค านึงคือ ความเพียงพอของขอ้มูล ความถูกต้องแม่นย  าของขอ้มูล และความทนัการของ
ขอ้มูล 

 กลยุทธ์การประกอบธุรกจิ ตอ้งมีการปรับขนาดขององคก์รใหเ้หมาะสมถา้องคก์รใหญ่
เกินไป การบริหารเพื่อลดขนาด (Dow sizing management) มีความส าคญัมาก โดยเพพาะการให้
บริหารภาคเศรษฐกิจจริง กบับริหารการเงินบรรจบเขา้หากนั เร่ืองน้ีอาจจ าเป็นตอ้งท า M&A หรือ
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ตอ้งควบรวม และครอบง ากิจการ (Merger & Acquisition) ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองในบริษทัในเครือ
ระหวา่งเครือ และระหวา่งประเทศ ตอนน้ีการควบรวมกิจการ เกิดข้ึนอยา่งขวา้งขวาง 

 ธุจกิจเองตอ้งมุ่งความช านาญเพพาะอยา่ง(Specialization) ลดปรัชญาแบบ” ไมจ้ิ้มฟัน
ยนัเรือรบ” ใชว้ิธีการแบบเนน้ความช านาญเพพาะอยา่งท าใหก้ารบริหารมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น
การบริหารตน้ทุน การบริหารการตลาด การบริหารการเงินคุม้ทุนไดเ้ร็วถึงจุดคุม้ทุนเร็วหมายถึงการ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ทางดา้นการเงินตั้งแต่เงินลงทุนท่ีมีอตัราแน่นอนตั้งแต่วางแผนเร่ิมลงทุนคร้ัง
แรกลงท่ีรวมกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งด าเนินกิจการ หรือตน้ทุนผนัแปร จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั
วสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใชใ้ห้เกิดเป็นผลิตภณัฑห์รือตวัสินคา้ว่าให้เกิดจุดคุม้ทุนไดใ้นระยะเวลาเท่าใด
(สมภพ มานะรังสรรค,์ 2544) 

 กลยุทธ์ท่ีมีความเป็นไปได้หลงัจากท่ีถูกก าหนดข้ึนมาจะเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้
หรือไม่ผูป้ระกอบการธุรกิจนั้นๆจะเป็นผูใ้หค้  าตอบท่ีดีท่ีสุดการประกอบการตลาดนดักต็อ้งก าหนด
แผนรู้ความตอ้งการของชุมชนแหล่งท่ีมาของส่วนประสมทางการตลาดก็คือสินคา้ท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคการเลือกหาสถานท่ีๆใกลแ้หล่งคมนาคมท่ีสะดวก มีรถประจ าทางวิ่งผา่นหรือ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกประกอบ เช่น ท่ีจอดยถยนต์ รถจกัรยาน ช่องทางเดินจบัจ่ายใชส้อยต่างๆ
เหล่าน้ีจะตอ้งน ามาเพื่อก าหนดแผนแนวทางในการประกอบการตลาดนดัเช่นกนั 

 การบริหารบางคร้ังเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึงการด าเนินงานหรือการ
ปฎิบติังานใดๆของหน่วยงานของรัฐและ/หรือเขา้หน้าท่ีของรัฐ(ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน 
หมายถึงของหน่วยงานและ/หรือ บุคคล) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน ส่ิงของและหน่วยงานโดยครอบคลุม
เร่ืองต่างๆเช่น 1)การบริหารนโยบาย2)การบริหารอ านาจหน้าท่ี3)การบริหารคุณธรรม 4) การ
บริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคม 5) การวางแผน 6) การจดัการองคก์าร 7) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์8) 
การอ านวยการ 9) การประสานงาน 10) การรายงาน และ 11) การงบประมาณ เช่นน้ีเป็นการน า 
“กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” ท่ีเรียกว่า แพม็ส์-โพสคอร์บ 
(PAM-POSDCORB) แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการใหค้วามหมายพร้อมกนัน้ี อาจใหค้วามหมาย
ไดอี้กวา่ การบริหาร หมายถึงการด าเนินงานหรือปฏิบติังานใดๆ ของหน่วยงานรัฐ และ เจา้หนา้ท่ีรัฐ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั คน ส่ิงของ และหน่วยงาน โดยคลอบคลุมเร่ืองต่างๆ เช่น 1) การบริหารคน 2) การ
บริหารเงิน 3) การบริหารวสัดุอุปกรณ์ 4) การบริหารงานทัว่ไป 5) การบริหารการให้บริการ
ประชาชน 6) การบริหารงานคุณธรรม 7) การบริหารขอ้มูลข่าวสาร 8) การบริหารเวลา 9) การ
บริหารการวดัผลเช่นน้ี เป็นการน า “ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” ท่ีเรียกว่า 9M แต่ละตวัมา
เป็นแนวทางในการใหค้วามหมายการใหค้วามหมายทั้งสองตวัอยา่งท่ีผา่นมาน้ี เป็นการน าหลกัวิชา
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ดา้นการบริหาร คือ “กระบวนการบริหาร”และ”ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” มาใชเ้ป็น
แนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให้ความหมายซ่ึงน่าจะมีส่วนท าให้การให้ความหมายของค าว่า
บริหารเช่นน้ีคลอบคลุมเน้ือหาสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร ชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย เป็นวิชาการ 
และมีกรอบแนวคิดดว้ย นอกจากสองตวัอย่างน้ีแลว้ ยงัอาจน าปัจจยัอ่ืนมาเป็นแนวทางในการให้
ความหมายไดอี้กเป็นตน้ว่า 3M ซ่ึงประกอบดว้ย การบริหารคน การบริหารเงิน และการบริหารา
ทัว่ไป (อนนัต ์เกตุวงศ,์ 2523) 
 จากการศึกษาแนวคิดกลยุทธ์การบริหารจดัการ ท าให้ทราบว่า ผูบ้ริหารจดัการจ าเป็น
ตอ้งการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมีการใชท้รัพยากรให้มีความเหมาะสม จดังานให้ตรงกบัคนท่ีมีอยู ่
จัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ควบคุมการปฏิบัติงาน รวมถึงประเมินผลในการ
ด าเนินการ จดัการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนดว้ย และจากแนวคิดน้ี
ผูว้ิจยัสามารถน าไปสร้างแนวค าถามเก่ียวกบัหลกัการบริหารการจดัการทางดา้นกลยทุธ์ได ้
 

3.  แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารธุรกจิค้าปลกี 

 ส าหรับความหมายของการคา้ปลีก (Retailing) นั้นมีผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ค  านิยามไว ้
มากมาย ซ่ึงประเด็นของใจความส าคญั มีความคลา้ยคลึงกนัพอสรุปไดด้งัน้ี (เพ็ญสิน แขมมณี, 
2546:5)  

 การค้าปลีก (Retailing) คือกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการขายสินคา้หรือบริการ
ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพื่อน าสินคา้บริการนั้นไปใชเ้อง ใหบุ้คคลในครอบครัวใชห้รือใชภ้ายใน
ครัวเรือน (Levy and Weitz , 1996:7) นอกจากน้ียงัไดมี้การขยายขอบเขตนิยามการคา้ปลีกออกไป
อีกว่า เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีออกแบบเพื่อให้เกิดความพอใจ กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดย
ในขณะท่ียงัคงรักษาลูกคา้ไวไ้ดกิ้จการยงัคงไดรั้บผลก าไรจากการประกอบการน้ีดว้ย ทั้งน้ี ดว้ยการ
ปรับปรุงคุณภาพต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ (Hasty and Reardon, 1997:10) 

 ร้านค้าปลกี (Retail store) ถือเป็นองคก์ารธุรกิจสุดทา้ยในช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ี
เช่ือมระหวา่งผูผ้ลิต ผูค้า้ส่ง และผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 
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ภาพแสดงช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

 

 

รูปท่ี 1 แผนภาพช่องทางการจดัจ าหน่าย  ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Levy and Weitz, 1996:7 

 

ร้านคา้ปลีกไม่เพียงแต่ท าการขายสินคา้หรือบริการให้ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเท่านั้น 
ร้านคา้ปลีกยงัมีการด าเนินในทางธุรกิจในทางท่ีช่วยเพิ่มคุณค่าของสินคา้หรือบริการต่างๆ ท่ีขาย
ใหก้บัผูบ้ริโภคอีกดว้ย ซ่ึงโดยทัว่ๆไปร้านคา้ปลีกท าการด าเนินการโดย 

 1.  เสนอขายสินคา้ท่ีมีหลากหลายประเภท และหลากหลายชนิดในแต่ละประเภท
สินคา้ 

 2.  จดัแบ่งสินคา้ท่ีรับมาจากร้านคา้ส่งหรือผูผ้ลิต เพื่อแยกขายปลีก 

 3.  บริหารสตอ็คและสินคา้คงคลงั 

 4.  น าเสนอบริการ 

 การบริหารร้านค้าปลีก (Retailing management) เป็นกระบวนการวางแผนในการ
บริหาร ธุรกิจคา้ปลีก เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคและบรรลุเป้าหมายของธุรกิจคา้ปลีก หรือเป็นการบริหารท่ีผูค้า้ปลีกจดัหาคุณค่าให้กบั
ลูกคา้และพฒันาขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546:23) 

 กระบวนการตัดสินใจในการบริหารการค้าปลกี (The retail management decision 
process) เป็นขั้นตอนการตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการคา้ปลีก ซ่ึงหมายถึงล าดบัข้ึนตอนใน
การตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั การวิเคราะห์สถานการณ์ร้านคา้ปลีก การก าหนดกลยุทธ์การคา้ปลีก 
การบริหารสินคา้ และการบริหารร้านคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546:23) 

 การวิเคราะห์สถานการณ์การคา้ปลีก (Retail situation analysis) 

 ในการท่ีจะตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารร้านคา้ปลีกนั้น จ าเป็นตอ้งศึกษาถึงประเด็น
ต่างๆเก่ียวกบัการคา้ปลีกดงัน้ี 

ผูบ้ริโภค 

(Consumer) 

ผูค้า้ปลีก 

(Retailer) 

ผูค้า้ส่ง 
(Wholesaler) 

ผูผ้ลิต
(Manufacturing) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 

1.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของการคา้ปลีก (Retail environment analysis) 
เป็นการเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกของการคา้ปลีก ซ่ึงประกอบดว้ย 

  1.1 สภาพแวดล้อมมหภาค (Macro environment) เป็นการศึกษาถึง
สภาพแวดลอ้ม ท่ีมีผลกระทบต่อการคา้ปลีก ซ่ึงสามารถแยกเป็นประเดน็ต่างๆไดด้งัน้ี  

 1.1.1 มาตรฐานดา้นจริยธรรม (Ethical standards) 

   1.1.2 การเมืองและกฏหมาย (Politic and legal)  

   1.1.3 ชุมชน (Public) 

  1.1.4 สังคมและวฒันธรรม (Social and Cultural) 

   1.1.5 เศรษฐกิจ (Economics) 

 สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคท่ีธุรกิจการคา้ปลีกจะตอ้งปรับกล
ยุทธ์จากโอกาสท่ีเกิดข้ึน หรือหาวิธีขจัดอุปสรรคหรือปรับกลยุทธ์เพื่อเปล่ียนอุปสรรคให้เป็น
โอกาสได ้

 1.2 สภาพแวดลอ้มจุลภาค (Micro environment) ปัจจยัท่ีร้านคา้ปลีกตอ้งศึกษา
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มจุลภาคประกอบดว้ย 

  1.2.1. ลูกคา้ (Customer) เป็นบุคคลท่ีจะเป็นผูซ้ื้อสินคา้ของร้านคา้ปลีก ส่ิง
ส าคญัท่ีเก่ียวกับลูกคา้ท่ีร้านค้าปลีกต้องให้ความส าคัญอย่างมากคือ ความต้องการของลูกค้า 
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้น ผูค้า้ปลีกจึงจ าเป็นตอ้งตอบสนองต่อลกัษณะ 
ด้านประชากรศาสตร์ รูปแบบการด ารงชีวิต และค่านิยมของลูกค้าท่ีเกิดข้ึนในสังคมนั้ น ใน
ขณะเดียวกนั การขยายตวัของครัวเรือนก็มีผลต่อธุรกิจคา้ปลีกท่ีเกิดข้ึนในยา่นต่างๆ เหล่าน้ีดว้ย จึง
ตอ้งศึกษาเก่ียวกบักลุ่มประชากร ลกัษณะค่านิยม รวมทั้งรูปแบบการด ารงชีวิต พฤติกรรมผูบ้ริโภค
กลุ่มนั้นๆว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนจดัหาสินคา้และปรับเคร่ืองมือทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความพึงพอใจของคนในทอ้งถ่ินนั้นได ้

 1.2.2.คู่แข่งขนั (Competitors) การแข่งขนัของธุรกิจคา้ปลีกนั้น สามารถ
พิจารณาได ้2 ประเดน็ดงัน้ี 

 1.2.2.1 การแข่งขนัระหว่างธุรกิจคา้ปลีกประเภทเดียวกัน  (Intratype 
competition) การแข่งขนัในธุรกิจท่ีเหมือนกนั กล่าวคือ ร้านขายของช าแข่งขนักบัร้านขาย
ของช าดว้ยกนั หา้งสรรพสินคา้แข่งกบัหา้งสรรพสินคา้ดว้ยกนั เป็นตน้ 
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  1.2.2.2 การแข่งขันระหว่างธุรกิจค้าปลีกต่างปรเภทกัน (intertype 
competition) เป็นการแข่งขนัระหว่างผูค้า้ปลีกท่ีมีรูปแบบแตกต่างกนัเช่น การแข่งขนัระหว่างร้าน
ขายสินคา้ราคาถูก กบั หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ (Levy and Writz ,2001:679) 

การวิเคราะห์ร้านค้าปลกีแบบมีร้านค้า (Store-based retailing analysis) เป็นการคา้
ปลีกท่ีด าเนินธุรกิจโดยมีการตั้งร้านคา้เป็นหลกัแหล่ง ลูกคา้สามารถเขา้ไปเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้าน
ได ้การคา้ปลีกประกอบดว้ย 

 1.  ร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย (Grocery store)  
      เป็นการคา้แบบดั้งเดิม ซ่ึงถือวา่เป็นร้านคา้ปลีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุด จ าหน่ายสินคา้ อุปโภค

บริโภค ส่วนใหญ่เป็นร้านห้องแถวท่ีมีพื้นท่ีไม่มากขนาด 1-2 คูหา ลูกคา้เกือบทั้งหมดอาศยัอยู่
บริเวณใกลเ้คียงกบัร้านคา้ ซ่ึงผูท้  าหนา้ท่ีในการบริหารเป็นสมาชิกในครอบครัว มีการลงทุนนอ้ย 
ไม่มีระบบการจดัการท่ีไดม้าตรฐาน มีลกัษณะการจ าหน่ายสินคา้และบริการรูปแบบเดิม การตกแต่ง
ร้านไม่ทนัสมยั การจดัวางสินคา้ไม่เป็นหมวดหมู่ เป็นการวางสินคา้โดยอาศยัความสะดวกในการ
หยบิใหก้บัลูกคา้เพื่อการจ าหน่ายเท่านั้น 

ร้านคา้ประเภทน้ีโดยปกติจะไม่มีการจดัท าสตอ็กหรือจ านวนสินคา้คงเหลือ โดยจะ
สั่งสินคา้เพิ่มก็ต่อเม่ือสินคา้หมด ตลอดจนไม่มีการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองบนัทึกเงินสด  

 2.  ร้านสรรพาหารขนาดยอ่มหรือร้านมินิมาร์ท (Minimart)  
      ร้านมินิมาร์ทถือว่าเป็นพฒันาการท่ีไดน้ าเอาร้านโชห่วยมาปรับปรุงให้มีระบบใน

การจดัจ าหน่ายมากข้ึน โดยเพพาะการจดัหมวดหมู่ของสินคา้ และการวางสินคา้ท่ีเป็นระเบียบมาก
ข้ึน มีการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยในการจ าหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของธุรกิจเจา้ของคน
เดียว 

      ร้านมินิมาร์ทมกัจะเกิดข้ึนกระจดักระจายตามหวัเมืองและชานเมืองทัว่ไป ถึงแมว้่า
ร้านมินิมาร์ทจะมีการพฒันาการในดา้นการตกแต่งร้านท่ีดีข้ึน แต่ในดา้นการก าหนดราคาสินคา้
ส่วนใหญ่ยงัขายสินคา้ตามราคาป้าย ซ่ึงไดตี้พิมพไ์วข้า้งกล่องหรือบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 

 3.  หา้งสรรพสินคา้หรือดีพาร์ทเมนทส์โตร์ (Department store) 
      เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ จ าหน่ายสินค้าหลากหลาย หรือเป็นร้านค้าปลีกท่ี

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์หลายสายผลิตภณัฑแ์ละแต่ละสายผลิตภณัฑ์มีผลิตภณัฑห์ลายรายการให้เลือก 
โดยมีการจดัสินคา้ออกเป็นแผนกๆ พร้อมทั้งมีการใหบ้ริการบางอยา่งแก่ลูกคา้ดว้ย สินคา้ท่ีจ  าหน่าย
ในห้างสรรพสินคา้มกัจะเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี ราคาค่อนขา้งสูงและทนัสมยั อีกทั้งยงัมีสินคา้ให้
เลือกอยา่งครบถว้น ทั้งแบบ ชนิด และตราสินคา้ 
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      การบริหารจดัการของห้างสรรพสินคา้จะค่อนขา้งซับซ้อน เน่ืองจากมีพนักงาน
จ านวนมากในแต่ละแผนกเพื่อคอยให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งทัว่ถึง ตลอดจนเพื่อการประชาสัมพนัธ์
สินคา้ ซ่ึงหา้งสรรพสินคา้ในปัจจุบนัพยายามท่ีจะรวมทั้งดา้นสินคา้และบริการเอาไวอ้ยา่งครบครัน 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 

 4.  ร้านสรรพาหารหรือซูเปอร์มาเกต็ (Supermarket)  
      ร้านสรรพาหารถือเป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ ท่ีเน้นการจ าหน่ายสินคา้อุปโภค

บริโภคท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั โดยให้ความส าคญัท่ีความสด ใหม่ และความหลากหลายของ
อาหาร การขายในร้านคา้ปลีกแบบซุเปอร์มาร์เก็ตน้ีจะเป็นการขายแบบบริการตนเอง (self service) 
ซ่ึงจะท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขาย และสามารถขายสินค้าได้ในราคาท่ีถูกลง 
ขณะเดียวกันการบริหารการขายของร้านคา้ปลีกแบบซูเปอร์มาร์เก็ต จะตอ้งเน้นให้มีอตัราการ
หมุนเวียนของสินคา้เร็ว เพื่อลดตน้ทุนของสินคา้ท่ีจ าหน่ายใหต้  ่าลง 

 5.  ร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenience store) 
      เป็นร้านคา้ท่ีมีสายผลิตภณัฑ์จ ากัด และท าการคา้ในท าเลท่ีตั้ งท่ีสะดวกในพื้นท่ี

ประมาณ 2,000 – 3,000 ตารางฟุต โดยทัว่ไปจะคิดราคาตามป้าย ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกว่าร้านคา้ท่ีขาย
สินคา้ประเภทเดียวกนั 

         ร้านสะดวกซ้ือเป็นวิวฒันาการสมยัใหม่และประสบความส าเร็จมากท่ีสุดของระบบ
การคา้ปลีก โดยจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั รวมทั้งจ าหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมประเภทฟาสตฟ์ู้ ด 

 6.  ร้านสรรพาหารขนาดใหญ่หรือซูเปอร์สโตร์ (Superstore) 
       เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีประมาณ 20,000 – 50,000 ตารางฟุต 

หรือเป็นร้านคา้ท่ีมีขนาดเป็น 2 เท่าของซูเปอร์มาร์เก็ตทัว่ไป ซ่ึงจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหารและ
สินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัอ่ืนๆ และมีบริการต่างๆเช่น ไปรษณีย ์จุดช าระเงิน ท่ีรับประทานอาหาร 
เป็นตน้ 

      ซูเปอร์สโตร์เป็นรูปแบบของการคา้ปลีกท่ีพฒันามาจากร้านซูเปอร์มาร์เกต็ ทั้งน้ีเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้หลากหลายและมุ่งไปสู่หลกัการพฒันาแบบครบวงจร (One 
stop shopping)  

 7.  ร้านคา้แบบคลงัสินคา้ (Warehouse store) หรือไฮเปอร์มาร์ท (Hypermart) 
      เป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีขายสินคา้ในราคาต ่า และใชก้ลยทุธ์ท่ีให้ลูกคา้บริการ

ตนเอง (Self-service strategy) การบริหารการขายของร้านคา้แบบไฮเปอร์มาร์ทมีความซบัซอ้นกว่า
การบริหารร้านคา้ปลีก เพราะตอ้งบริหารสินคา้ใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีตน้ทุนต ่า และการจดัการท่ีใชค่้าใชจ่้าย
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นอ้ย ดงันั้นร้านคา้ปลีกแบบไฮเปอร์มาร์ทจึงไม่มีการจดัตกแต่งร้านคา้สวยงามแบบหา้งสรรพสินคา้ 
การจดัเรียงสินคา้จะจดัวางแบบคลงัสินคา้ และพยายามลดค่าใชจ่้ายในการจา้งพนกังาน โดยจดัการ
ขายใหเ้ป็นแบบบริการตนเอง  

 การก าหนดกลยุทธ์การค้าปลกี (Retailling Strategy) 

 กลยทุธ์การคา้ปลีก (Retailing strategy) เป็นวิธีการท่ีธุรกิจคา้ปลีกมีการวางแผนในการ
ใชท้รัพยากรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ประกอบดว้ย (1) ลกัษณะตลาดเป้าหมาย (Target market)  

(2) ลกัษณะของสินคา้และบริการ (3) วิธีการซ่ึงผูค้า้ปลีกสร้างขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเหนือกวา่คู่แข่งในระยะ
ยาว (Levy and Weitz, 2001:688) 

 1.ท าเลท่ีตั้งของธุรกิจคา้ปลีก (Retailing location) หมายถึง แหล่งท่ีจะท าให้ธุรกิจ
สามารถประกอบกิจกรรมทางธุรกิจได้ โดยพิจารณาถึงก าไร ค่าใช้จ่าย ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
ความสัมพนัธ์กบัพนกังาน และปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืนๆ ตลอดจนระยะเวลาท่ีผูป้ระกอบการประสงคจ์ะ
ประกอบกิจกรรมชนิดนั้น โดยตอ้งเลือกท าเลท่ีเหมาะสมส าหรับสินคา้ประเภทนั้นๆ เพื่อก่อใหเ้กิด
ผลประโยชน์รวมสูงสุด โดยเสียค่าใชจ่้ายต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ปลีกอาจ
แบ่งออกตามลกัษณะไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

  1.1 ท าเลท่ีตั้งตามตรอก ซอย หรือยา่นชานเมือง (Suburban area) เป็นท าเลท่ีตั้ง
เหมาะส าหรับเปิดร้านให้บริการลูกคา้ในวงแคบ และขายสินคา้ราคาถูกเช่น ร้านขายของช า 
ร้านอาหารขนาดเลก็ ร้านขายสินคา้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั ร้านขายของเบด็เตลด็เป็นตน้ 

     1.2 ท าเลท่ีตั้งในยา่นชุมชนหรือตวัเมือง (Downtown area) เป็นท าเลท่ีตั้งท่ีมีลูกคา้
และการสัญจรไปมาหนาแน่น จึงเหมาะเปิดร้านคา้ประเภทร้านเส้ือผา้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา 
หอ้งอาหาร เป็นตน้ 

     1.3 ท าเลท่ีตั้งยา่นธุรกิจการคา้ (Business area) เป็นท าเลท่ีตั้งท่ีตอ้งเสียค่าเช่าใน
ราคาสูง จึงไม่เหมาะท าการคา้ขนาดเลก็ ท าเลท่ีตั้งแบบน้ีควรประกอบธุรกิจชั้นสูง หรือเปิดร้านขาย
ของสินคา้ชั้นสูงท่ีมีราคาแพง ประเภทท่ีลูกคา้ตอ้งใชเ้วลาในการตดัสินใจว่าจะซ้ือสินคา้ดีหรือไม่ 
เช่น ร้านขายเคร่ืองประดบัอญัมณี ร้านเปียโน ร้านเฟอนิเจอร์ชั้นดี เป็นตน้ 

 2.  การเลือกต าแหน่งท่ีตั้ง (Site selection) หมายถึงการพิจารณาเลือกต าแหน่ง หรือจุด
ท่ีเพพาะเจาะจงของท่ีตั้งธุรกิจว่าอยู่ เลขท่ี ถนน หรืออาคารใดภายในท าเลท่ีตั้ง ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึง
ความสะดวกของลูกคา้เป็นหลกั นอกจากน้ีควรพิจารณาปัจจยัทางด้านต่างๆ ได้แก่ ย่านธุรกิจ 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนศึกษาลกัษณะ
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ของชุมชนในท้องท่ี ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ และจิตวิทยา ตลอดจนวฒันธรรม ค่านิยม รูปแบบการด ารงชีวิตของชุมชนในทอ้งท่ี 

 3.  การก าหนดกลยทุธ์การตลาดคา้ปลีก (Retail marketing strategy) เป็นกลยทุธ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่อไปน้ี 

3.1.  การก าหนดตลาดเป้าหมายธุรกิจคา้ปลีก (The retailer’s target market) ลูกคา้
ของธุรกิจคา้ปลีกคือผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย ซ่ึงผูค้า้ปลีกจ าตอ้งมีการศึกษาลกัษณะและพฤติกรรมของ
ตลาดและเลือกตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.2.  การก าหนดกลยทุธ์การตลาดคา้ปลีก (Retail marketing strategy) เป็นการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดธุรกิจค้าปลีกเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมาย 
ประกอบดว้ย 

3.2.1. การก าหนดรูปแบบของธุรกิจคา้ปลีก (Retail from) หรือส่วนประสม
ของผูค้า้ปลีก (Retailer mix) ซ่ึงประกอบดว้ยเสนอสินคา้และบริการ (Merchandise and services 
offerd) 

3.2.2. การก าหนดนโยบายตั้งราคา (Pricing policy) 

3.2.3.  โปรแกรมการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด (Advertising and 
promotion program) 

 3.2.4.  แผนผงัร้านคา้ (Store merchandising) การออกแบบร้านคา้ (Store 
design) และการบริหารสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรับรู้ (Visual merchandising)  

  3.2.5. การใหบ้ริการลูกคา้ (Customer service) 

3.3 การก าหนดแผนของผูค้า้ปลีก (Retailter plan) เพื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั (Competition advantage) เป็นการพฒันาในดา้นต่างๆ ให้เหนือกว่าคู่แข่งในการความพึง
พอใจของลูกคา้ เพื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหย้ ัง่ยนืใหก้บัธุรกิจคา้ปลีก 

4.  กลยทุธ์ดา้นการเงิน (Financial strategy) เงินทุนถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึง
ในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงธุรกิจอาจจดัหาเงินทุนได้มากจากหลายทางเช่น เงินท่ีได้มาจาก
ผูป้ระกอบการ เงินทุนจากการกูย้มื เป็นตน้ ซ่ึงเงินทุนท่ีไดม้าจากการกูย้มืนั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
รับภาระดอกเบ้ียและมีผลท าให้กิจการมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึน ดังนั้นกลยุทธ์ทางการเงินจึงเขา้มามี
บทบาทต่อการตดัสินใจของผูค้า้ปลีกตลอดเวลา 
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การตดัสินใจทางการเงิน (Financial decision) เป็นองคป์ระกอบรวมทุกดา้นส าหรับกล
ยทุธ์ของผูค้า้ปลีก ท่ีจะน ามาใชใ้นการวางแผนและพฒันาองคก์ารธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อการ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป การพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน (Financial tools) ถือเป็นกลยทุธ์
ของผูค้ ้าปลีกท่ีใช้ว ัดและประเมินผลการด าเนินงาน  กลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน  คือ  การก าหนด
วตัถุประสงคเ์พื่อวดัผลการด าเนินงานให้อยู่ในรูปของขอ้มูลเชิงปริมาณ ถา้ผลของการด าเนินงาน
ของธุรกิจคา้ปลีกบรรลุวตัถุประสงคก์็ไม่จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์หรือเคร่ืองมือท่ีใช้
ปฎิบติัแต่ถา้ผลการด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ผูค้า้ปลีกจ าเป็นจะตอ้งท าการทบทวนและ
วิเคราะห์การวางแผนใหม่  โดยขอ้มูลท่ีช้ีผลการด าเนินงานสามารถพิจารณาจากรายงานทางการเงิน 
(Financial report) จึงจดัท าโดยนกับญัชี เช่น งบก าไรขาดทุน เป็นตน้ ถา้อตัราผลตอบแทนไม่คุม้ค่า
กบัการลงทุน กจ็ะตอ้งมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหม่ใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

 โครงสร้างองคก์าร (Organization stucture) และการบรหารทรัพยากรมนุษย ์[Human 
Resource Management (HRM)] มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. โครงสร้างองคก์าร (Organiztion structure) เป็นการก าหนดกิจกรรมและพนกังานท่ี
ท างานในแต่ละกิจกรรม ตลอดจนก าหนดสายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในธุรกิจการคา้ปลีก (Levy and Weitz, 2001:289) เพื่อให้การบริหารองคก์ารเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การออกแบบโครงสร้างองคก์ารส าหรับธุรกิจคา้ปลีก (Designing the organization 
structure for a retail firm)เป็นการรุบุถึงกิจกรรมและการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีตามสายงานและ
ความรับผิดชอบในธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงขั้นตอนแรกในการพฒันาโครงสร้างองคก์ารคือ การก าหนด
หนา้ท่ีงานท่ีจะตอ้งปฎิบติัในธุรกิจคา้ปลีก โดยแบ่งออกเป็น 4 หนา้ท่ี คือ (1) การบริหารเชิงกลยทุธ์
(Strategic management) (2) การบริหารสินคา้ (Merchandise) (3) การบริหารร้านคา้ (Store 
management) (4) การบริหารจดัการ (การปฎิบติัการ) [Administrative management(operations)] 

 2. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์[Human Resource Management (HRM)] กิจกรรมของ
ธุรกิจการคา้ปลีกเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัคน จึงจ าเป็นจะตอ้งใชก้ารบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ซ่ึงประกอบดว้ย การสรรหา (Recruiting) การคดัเลือก (Selecting) การฝึกอบรม (Training) การ
ควบคุมบังคบับัญชา (Supervising) การประเมินผล (Evaluating) และการก าหนดค่าตอบแทน
พนกังาน (Employee compensation) ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ใชใ้นการบริหาร
ร้านคา้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ และเพื่อใหเ้กิดความส าพนัธ์อนัดีกบัพนกังานตลอดจน
กระตุน้ใหพ้นกังานพฒันาความรู้ความสามารถในการท างานและเกิดความผกูพนักบัองคก์าร 
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 ขอ้มูลสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System (MIS) ) และการ
บริหารเครือข่ายผูข้ายสินคา้ (Supply Chain Management)  

 1. ขอ้มูลสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System (MIS) ) หมายถึง 
ระบบของกระบวนการขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดท่ีออกแบบมาเพื่อรวบรวม แยกแยะและน า
กลบัมาใชเ้พื่อสนับสนุนการวางแผน การตดัสินใจ การประสานงานและการควบคุม โดยมีส่วน
ส าคญั 3 ส่วน คือ (1) แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ (Input) (2) การเปล่ียนสภาพของขอ้มูลดิบ 
(Trans formation of data) (3) การใชข้อ้มูลดิบและขอ้มูลสารสนเทศ (Use data and information)  

 ในปัจจุบนัผูค้า้ปลีกหลายรายไดมี้การน าระบบขอ้มูลสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการจดัเก็บ
ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าและการส่ือสารข้อมูลระหว่างผูจ้ ัดซ้ือกับผูเ้สนอขาย ได้แก่ ระบบการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Data Interchange (EDI)) ซ่ึงเป็นระบบการ
แลกเปล่ียนเอกสารทางธุรกิจระหว่างคอมพิวเตอร์กบัคอมพิวเตอร์ จากผูค้า้ปลีกไปยงัผูเ้สนอขาย
สินคา้หรือจากผูเ้สนอขายสินคา้ไปยงัผูค้า้ปลีก (Levy and Weitz, 2001: 325) นอกจากขอ้มูลในการ
ขาย ค าสั่งซ้ือ (Purchase order) ใบก ากบัภาษี (Invoice) หรือขอ้มูลในการส่งคืนสินคา้จากผูค้า้ปลีก
ไปยงัผูเ้สนอขายสินคา้แลว้ ผูค้า้ปลีกหายรายในปัจจุบนั ยงัตอ้งการใหผู้เ้สนอขายสินคา้มีการเจง้การ
ส่งสินคา้ล่วงหนา้ผา่นทาง EDI ดว้ย 

 2. การบริหารเครือข่ายผูข้ายสินคา้ (Supply chain management) เป็นการประสม
ประสานระหว่างขั้นตอนของธุรกิจจากผูใ้ชค้นสุดทา้ยผา่นผูข้ายสินคา้เร่ิมแรก ซ่ึงจดัหาผลิตภณัฑ์
บริการ และกขอ้มูลสารสนเทศท่ีเพิ่มคุณค่าส าหรับลูกคา้ (Levy and Weitz, 2001: 318) ผูค้า้ปลีกจะ
เป็นตวัเช่ือมท่ีส าคญัท่ีสุดในการเช่ือมระหว่างลูกคา้กับส่วนอ่ืน  ๆ ในเครือข่ายผูข้ายสินคา้เขา้
ด้วยกัน ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของผูค้า้ปลีกในการประเมินความตอ้งการของลูกคา้ และตอ้ง
ปฏิบติังานร่วมกบัสมาชิกรายอ่ืนท่ีอยู่ในเครือข่ายผูข้ายสินคา้ ทั้งผูค้า้ส่ง (Wholesalers) ผูผ้ลิต 
(Manufactureres) และบริษทัขนส่ง (Transportation companies) เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่จะมีสินคา้
ท่ีลูกคา้ตอ้งการจ าหน่ายในร้านคา้เม่ือลูกคา้ตอ้งการท่ีจะซ้ือ 

 การบริหารสินค้า (Merchandise management)  

 การบริหารสินคา้ (Merchandise management) เป็นขั้นตอนขั้นสูงซ่ึงผูค้า้ปลีกพยายาม
ท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม ดว้ยปริมาณท่ีเหมาะสม ในสถานท่ี ท่ีเหมาะสม ในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยบรรลุเป้าหมายดา้นการเงิน ขององคก์าร การ
บริหารสินคา้ในปัจจุบนัจะให้ความส าคญักบัสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย ราคาต ่า มีงบประมาณการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 
 

โฆษณาและการส่งเสริมการขายมากข้ึน แต่การสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันั้นจะตอ้งค านึงถึง
สินคา้ท่ีโดดเด่น ตน้ทุนสินคา้ท่ีต ่าซ่ึงเกิดจากอ านาจการซ้ือดว้ย 

 1.  การวางแผนความหลากหลายของสินคา้ท่ีขาย (Planning merchandise assortments) 
การวางแผนความหลากหลาย หมายถึง รายการสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงควรมีจ าหน่ายใน
ร้านคา้ (Levy and Weitz, 2001:668) 

 การจดัหาความหลากหลาย เป็นหน้าท่ีของผูค้า้ปลีกท่ีจะตอ้งจดัให้สินคา้ให้มีความ
หลากหลาย เพื่อให้ลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้ โดยจ าแนกตามตราสินคา้ (Brands) การออกแบบ 
(design) ขนาด (Sizes) และราคา (Prices) ในร้านคา้ใดร้านหน่ึง (Levy and Weitz,2001:668) 

 2.  ระบบการซ้ือ (Buying systems) เป็นการใชห้ลกัขั้นตอนในการบริหารสินคา้ โดย
การแสดงถึงวิธีการท่ีผูค้า้ปลีกจะตอ้งน าหลกัและเคร่ืองมือต่างๆ เขา้มาใชใ้นการก าหนดระบบการ
จดัซ้ือท่ีเป็นทางการ ระบบน้ีจะช่วยให้ผูซ้ื้อและผูว้างแผนสินคา้พิจารณาว่าควรจะซ้ือสินคา้เท่าใด 
กล่าวคือ ผูค้า้ปลีกจะตอ้งใชรู้ปแบบ 2 ประการ ในระบบการซ้ือคือ (1) ระบบการซ้ือประเภทแฟชนั 
(Fashion merchandise buying system) (2) ระบบการซ้ือสินคา้ประเภทจ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั (Staple merchandise buying system)  (Levy and Weitz,2001:383) 

 3. การซ้ือสินคา้ (Buying merchandise) เป็นขั้นตอนในการจดัซ้ือสินคา้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

3.1 การตดัสินใจในเร่ืองของตราสินคา้ (Branding decision)  

3.2 การตดัสินใจในแหล่งผูข้ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (International 
source decision) 

3.3 การติดต่อสมัพนัธ์กบัผูข้าย (Contact and meeting with vendors) 

3.4 การก าหนดและการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูข้าย (Establishing and 
maintaining strong vender relationships)  

3.5 ประเดน็ดา้นจริยธรรมและกฏหมาย (Ethical and legal issues) 

 4. การตั้งราคาในธุรกิจคา้ปลีก (Pricing of retailing) เป็นการก าหนดนโยบายและกล
ยทุธ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการก าหนดราคาท่ียุติธรรม และสามารถสร้างก าไร รวมทั้งสอดคลอ้ง
กบัภาพพจน์ของการรับรู้ในดา้นราคาจากลูกคา้ 
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5. ส่วนประสมการส่ือสารการตลาดดา้นคา้ปลีก (Retailing marketing communication 
mix) หรือส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion mix) ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการติดต่อส่ือสารกบัองคก์าร ประกอบดว้ยโฆษณา 
(Advertising) การตลาดทางตรง (Direct marketing) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การ
เผยแพร่ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ [(Publicity and Public Relations (PR)] และการขายโดยตรง
โดยใช้พนักงาน หรือเป็นการผสมผสานการใช้เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารของบริษทั เพื่อน าไปสู่
กระบวนการส่งเสริมการตลาดและเพื่อใชใ้นการติดต่อโดยตรงกบัตลาดเป้าหมาย (Semenik ,2002 
:563) หรือเป็นการรวมกนัของการขายโดยใชพ้นกังานขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยให้องคก์ารบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ทางการตลาด 

 การบริหารร้านค้า (Store management)  

 การบริหารร้านคา้ (Store management) เป็นภาระความรับผดิชอบของผูบ้ริหารร้านคา้ 
ประกอบดว้ยหนา้ท่ีท่ีส าคญั 3 ประการคือ  

 1. การบริหารร้านคา้ และการควบคุมตน้ทุน (Managing the store and Controlling 
costs)  

 2. แผนผงัร้านคา้ (Store layout) การออกแบบร้านคา้ (Store design) และการบริหาร
สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรับรู้ (Visual merchandising) 

2.1 แผนผงัร้านคา้ (Store layout) จะครอบคลุมพื้นท่ีขายภายในร้านทั้งหมด โดย
จะก าหนดชดัเจนว่าสินคา้กลุ่มไหนจะวางไวบ้ริเวณใดของร้าน โดยแยกชั้นวางออกเป็นกลุ่มหรือ
หมวดหมู่อยา่งชดัเจน เช่น กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลุ่มเคร่ืองนอน กลุ่มเคร่ืองเขียน สินคา้ขายดี เป็น
ตน้ 

2.2 การออกแบบร้านคา้ (store design) เพื่อให้ร้านคา้ปลีกมีบรรยากาศท่ีดีและ
สอดคลอ้งกบัรสนิยมต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย หรืออาจมีการจดัตกแต่งร้านตามเทศกาลต่างๆ โดย
อาศยัแนวคิดท่ีมุ่งเน้นความสะดวก ความทนัสมยั และความเหมาะสมในการจดัตกแต่งร้านให้
สอดคลอ้งกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และกลยทุธ์ของร้านคา้ปลีกนั้นๆ 

2.3 การบริหารสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรับรู้ (Visual merchandising) เป็นเทคนิคการเสนอ
ขายสินคา้ (Merchandise presentation techniques) ซ่ึงเป็นวิธีต่างๆ ท่ีผูค้า้ปลีกตอ้งใชเ้พื่อการเสนอ
สินคา้ให้แก่ลูกคา้และท าให้เกิดประสิทธิผลในการตดัสินใจ โดยจะตอ้งค านึงสถานการณ์เพพาะ
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เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (Particular situation) ซ่ึงผูว้างแผนร้านคา้จะตอ้งพิจารณาถึงประเดน็ต่างๆ 4 ประการ คือ 
1 เทคนิคการน าเสนอโดยมุ่งท่ีความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (Idea-oriented presentation) 2 การน าเสนอ
รูปแบบหรือชนิดของสินคา้(Style/item presentation) 3 การน าเสนอในเร่ืองสี (Coler presentation) 4 
การตั้งราคาเชิงระดบั (Price lining) 5 การบริหารสินคา้ในแนวด่ิง (Vertical merchandising) 

 3.  การใหบ้ริการกบัลูกคา้ (Customer service) เป็นกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจการคา้ปลีก 
ซ่ึงสามารถเพิ่มมูลค่าการรับรู้ให้กบัลูกคา้ เม่ือมีการเลือกและมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ (Levy and 
Weitz, 2001:673) การให้บริการลูกคา้มีความส าคญัมากต่อธุรกิจการคา้ปลีก การให้บริการท่ีดีจะ
ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัธุรกิจ และน าพาธุรกิจไปสู่ความส าเร็จในระยะยาวได ้บริการ
ต่างๆ ท่ีนิยมใชใ้นธุรกิจการคา้ปลีกมีดงัน้ี 1. การยอมให้ลูกคา้ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 2. การรับ
เปล่ียนสินคา้ 3. การรับจดทะเบียน 4. การรับช าระเงินดว้ยเช็ค 5. บริการรับเล้ียงเด็ก 6. การให้
สินเช่ือ 7. บริการจดัส่งสินคา้ 8. การสาธิตการท างานของสินคา้ 9. การจดัแสดงสินคา้ 10. บริการ
ห้องลองเส้ือผา้ 11. การขยายเวลาในการเปิดให้บริการ 12.บริการห่อของขวญั 13. บริการส่งส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน ้ า โทรศพัท ์14. บริการท่ีจดรถ 15. การช่วยเหลือลูกคา้ในการ
เลือกสินคา้ 16. บริการสนามเด็กเล่น 17. บริการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัสินคา้ 18. การซ่อมบ ารุ่ง 19. 
การรับคืนสินคา้ 20. บริการรับฝากของ 21.บริการสั่งซ้ือกรณีพิเศษ 22 .การรับประกันโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

3.1 บริหารร้านคา้ (Managing the store) และการควบคุมตน้ทุน (Controlling 
costs)  

 การบริหารร้านคา้ เป็นกิจกรรมของธุรกิจคา้ปลีกซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการสรรหาและ
คดัเลือกพนกังานประจ าร้านคา้ จึงจ าเป็นจะตอ้งใชก้ารบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งประกอบดว้ย  

 1. การสรรหา (Recruiting) 

 2. การคดัเลือก (Selecting) 

 3. การฝึกอบรม (Training) 

 4. การควบคุมบงัคบับญัชา (Supervising) 

 5.การประเมินผล (Evaluating) 

 6. การก าหนดค่าตอบแทนพนกังาน (Employee compensation)  

 จากขั้นตอนเหล่าน้ีท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ใชใ้นการบริหารร้านคา้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
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 ส่วนการควบคุมตน้ทุน (Controlling costs) จะเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในร้านคา้ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 จากการศึกษาท าให้ทราบว่า แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารร้านคา้ปลีกคือ หลกัในการ
บริหารร้านคา้ปลีกนั้นตอ้ง มีการวิเคราะห์สถานการณ์การคา้ปลีก การก าหนดกลยุทธ์การคา้ปลีก 
การบริหารสินค้า และ การบริหารร้านค้า ซ่ึงจะท าให้การด าเนินธุรกิจนั้ นมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จและมีผลก าไรสูง ในส่วนของการน าไปใชใ้นงานวิจยัคือสามารถน าไปก าหนดขอบเขต 
ทางดา้นเน้ือหา และดา้นประชากรและสร้างแนวค าถามเก่ียวกบัการจดัการร้านคา้ปลีก 
 

4.  แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดตามเป้าหมาย และส่วนประสมการตลาด 

 การตลาดตามเป้าหมาย (Target marketing) หมายถึง การจดัผลิตภณัฑแ์ละส่วน
ประสมการตลาดท่ีแตกต่างกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีลกัษณะความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนั โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น
ส่วนยอ่ยๆ (Submarket) หรือ ส่วนตลาด (Market segment) เพื่อท่ีจะเลือกตลาดใดตลาดหน่ึงหรือ
หลายตลาดเป็นเป้าหมายต่อไป เกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งกลุ่มตลาดไดแ้ก่ อายุ เพศ รายได ้การศึกษา 
ขอบเขตภูมิศาสตร์ ทศันคติในการซ้ือ ชั้นของสงัคมและวิถีการด าเนินชีวิต 

 2. การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) เป็นการเลือกหน่ึงส่วนตลาดหรือ
มากกวา่เป็นเป้าหมาย โดยดูจากขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด ความสามารถในการจูง
ใจ ส่วนตลาดจะพิจารณาจากอุปสรรคดา้นต่างๆ เช่น ดา้นคู่แข่งขนั ดา้นสินคา้ทดแทนและดา้น
อ านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิตและวตัถุประสงค ์ทรัพยากรของบริษทั ซ่ึงจะพิจารณาถึง
ความพร้อม ความช านาญของบริษทัเอง ต่อจากนั้นจึงเลือกส่วนตลาดและเลือกใชส่้วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละส่วนตลาดตามความเหมาะสม การน้ีบริษทัจะไดย้อดขายเพิ่มข้ึน
และครองใจผูบ้ริโภคไดม้ากกว่าการไม่มุ่งเน้นส่วนตลาดใดๆเลย แต่ในขณะเดียวกนัก็มีตน้ทุน
เพิ่มข้ึนดว้ย 

 3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑใ์นตลาด (Market positioning) เป็นกิจกรรมการสร้าง
ต าแหน่งทางการแข่งขนัส าหรับผลิตภณัฑ ์และรายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาด ตลอดจน
การรักษาต าแหน่งผลิตภณัฑไ์วใ้นใจของลูกคา้ การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑน์ั้นมกัจะเลือกแสดง
จุดเด่นท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในใจลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ราคาและคุณภาพ การน าไปใช ้ระดบัชั้นของ
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สังคมและภาวะการแข่งขนั ยกตัวอย่างเช่น นมตราหมี ได้ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ว่าเป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีซ้ือไปฝากคนท่ีคุณรัก (การน าไปใช้) ออรัล-บี ไดก้ าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ว่าเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ทนัตแพทยส่์วนใหญ่เลือกใช ้(ระดบัชั้นของสงัคม) เป็นตน้ 

 ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึง
บริษทัตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย (Mc.Carthy and 
Perreault,1985) โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 
(Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือ 4Ps ซ่ึงส่วนประสม
ทางการตลาดแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัน้ี (ศิริวรรณและคณะ, 2535)  

 ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ให้พึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ดงันั้นผลิตภณัฑ์ จึง
ประกอบดว้ยสินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ารและบุคคล 

 ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าต่อหน่วยของผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงินหรือเป็นส่ิงท่ีตอ้งจ่าย
ส าหรับการไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑน์ั้น 

 การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและ
กิจกรรมท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด สถาบนัท่ีจะน าผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้
ประกอบดว้ยการขนส่ง การคลงัสินคา้และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั 

 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้าย
กบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจเป็นการขายโดยพนกังานขาย
และการขายโดยไม่ใช้พนักงานขาย ซ่ึงประกอบด้วยการ โฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าวสาร และการประชาสมัพนัธ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารและ/
หรือผลิตภณัฑ ์บริการหรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ เช่นการโฆษณาสินคา้
หรือบริการผา่นส่ือวิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสารเป็นตน้ 

 2. การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) เป็นกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจ
ตลาดโดยใชบุ้คคล ในกรณีน้ีเป็นการติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหนา้ระหว่างผูข้ายหรือผูผ้ลิตกบัลูกคา้
ท่ีคาดหวงั 
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 3.การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังาน และการให้ข่าวซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ 
การทดลองใชห้รือการซ้ือ โดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการส่งเสริมการขาย อาจ
กระตุน้ผูบ้ริโภคโดยการแลก แจก แถม หรือการกระตุน้คนกลาง และพนกังานขาย เช่น โดยการจดั
ประชุมและการแข่งขนัการขายเป็นตน้ 

 4. การใหข่้าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public relation) การใหข่้าวเป็นการ
เสนอความคิดเห็นสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งจ่ายเงินจากองคก์ารท่ีไดรั้บผลประโยชน์ เช่น การให้
ข่าวเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บุคคล การจดัประชุมสมัมนาแก่ส่ือมวลชน ส่วนการประชาสัมพนัธ์หมายถึง
ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองคก์ารหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารให้เกิดกบักลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง การประชาสัมพนัธ์อาจท าไดโ้ดยการตีพิมพ ์การให้ข่าวเก่ียวกบับุคคล ผลิตภณัฑ์ของ
บริษทั การจดัเหตุการณ์พิเศษต่างๆ การจดัสุนทรพจน์ รวมทั้งการให้บริการชุมชนในดา้นต่างๆ 
อาทิเช่น การบริจาค การสนบัสนุนกีฬา การอนุรักษว์ฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม หรือท าส่ือเพพาะ
ของบริษทั เช่น แผน่พบั ใบปลิว เป็นตน้ (Kotler, 1991) 

 จากการศึกษาท าใหท้ราบว่าแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดตามเป้าหมายคือ 1.การแบ่งส่วน
ตลาด (Market segmentation) 2.การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) 3.การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภณัฑใ์นตลาด และส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 
(Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือ 4Ps ซ่ึงจากแนวคิดน้ี
ผูว้ิจยัสารถน าไปสร้างแนวค าถามเก่ียวกบัการตลาดตามเป้าหมาย และส่วนประสมทางการตลาดได ้

 

5. แนวคดิตัวแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า 

 พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ และ พสุ เดชะรินทร์ (2545) กล่าวว่าห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value 
chain model) หมายถึง กระบวนการท างานในดา้นต่างๆขององคก์ร ซ่ึงตวัแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า
แบ่งออกเป็นกิจกรรมใน 2 ลกัษณะ (ภาพท่ี 1) คือ (1) กิจกรรมหลกั (primary activities) ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีธุรกิจไดด้ าเนินงานให้เกิดสินคา้หรือบริการเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกคา้ การตลาดและการ
ขายสินคา้และการให้บริการหลงัการขาย และ (2)กิจกรรมสนับสนุน (support activities) เป็น
กิจกรรมท่ีองค์กรด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกิจกรรมหลกั ประกอบดว้ย การ
จดัซ้ือ การบริหารทรัพยากรบุคคล การวิจยัและพฒันา การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาองคก์ร 
และการบริหารโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร เช่น การเงินและการบญัชีและการจดัการทัว่ไปใน
องคก์ร เป้นตน้ การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain analysis) จะช่วยให้ผูศึ้กษาทราบถึง
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การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรนอกจากนั้ นยงัสามารถใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์
ความสามารถภายในองคก์รเพื่อใชพ้ิจารณาว่าการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมขององคก์รนั้นเป็น
จุดแขง็หรือจุดอ่อน ตอ้งมีการปรับปรุงในส่วนใดบา้งเพื่อให้การปฎิบติังานในหนา้ท่ีต่างๆ มีความ
สอดคลอ้งกนั รวมทั้งพิจารณาแต่ละกิจกรรม ท่ีก่อให้เกิดคุณค่าและผลตอบแทน (Margin) ในการ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงแต่ละกิจกรรม ประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 2 แผนภาพตวัแบบห่วงโซ่คุณค่า 

กิจกรรมหลกัของตวัแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัน้ี 

 1.  Supply chain management ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับเขา้ 
ไดแ้ก่ การขนส่ง การจดัเก็บ การแจกจ่ายวตัถุดิบ และปัจจยัน าเขา้ต่างๆ การจดัการและควบคุม
วตัถุดิบคงคลงั 

 2.  Operations ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนหรือแปรรูปวตัถุดิบ
ต่างๆใหอ้อกมาเป็นสินคา้ (transforming inputs into product) และการบรรจุ 

3.  Distribution ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บ รวบรวมจดั
จ าหน่ายสินคา้และบริการท่ีเสร็จแลว้ไปยงัผูบ้ริโภค การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั 

 4.  Sales and Marketing  ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชกัจูงใหลู้กคา้
ซ้ือสินคา้และบริการ ไดแ้ก่ การเลือกสรรช่องทางการจดัจ าหน่าย การก าหนดราคาขาย การสร้าง
เครือข่ายลูกคา้ และการส่งเสริมการขาย 
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 5.  Service ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีครอบคลุมถึงการใหบ้ริการเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือ
บ ารุงรักษาสินคา้ รวมทั้งบริการหลงัการขาย 

 ส าหรับกิจกรรมสนับสนุนของตัวแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า นั้ น ประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆดงัน้ี 

 1.  General Administration ประกอบดว้ยกิจกรรมหรือหนา้ท่ีในการจดัหาจดัซ้ือ
วตัถุดิบและปัจจยัการผลิต เพื่อเขา้มาใชใ้นกิจกรรมหลกั 

 2.  Technology development ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยในการเพิ่มคุณค่า
ให้แก่ตวัสินคา้หรือกระบวนการ เช่น กิจกรรมดา้นการวิจยัและพฒันา การแสวงหาเทคโนโลยจีาก
แหล่งต่างๆ การวิจยัดา้นการตลาด เทคโนโลยดีา้นการผลิต เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

 3.  Human resource management ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การวิเคราะห์ความตอ้งการดา้นบุคลากรในดา้นต่างๆทั้งการผลิตและ
การบริหารจดัการเพื่อให้มีจ านวนท่ีเหมาะสมกบัภาระงาน การสรรหาและคดัเลือก การฝึกอบรม
ก่อน การปฎิบติังาน การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน สวสัดิการต่าง 

 4.  Frim infrastructure ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน
ทัว่ไปในองคก์ร การวางแผนในธุรกิจการคา้กระเทียมประกอบดว้ยการพยากรณ์ยอดขาย รวมไปถึง
วางแผนจดัหาวตัถุดิบให้เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด วางแผนการผลิต รวมไปถึงแผนการ
จดัการสินคา้คงคลงั 

 จากการศึกษาท าให้ทราบว่าแนวคิดเก่ียวกบัตวัแบบห่วงโซ่คุณค่า คือ ครอบคลุม
ถึงการด าเนินงานของธุรกิจทั้งหมด ทั้งในดา้นกิจกรรมหลกั ตั้งแต่กิจกรรมสถานท่ีประกอบการ 
ได้รับเขา้วตัถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตจะไปถึงกระบวนการจัดจ าหน่ายให้ลูกคา้ และยงัมี
กิจกรรมสนับสนุนซ่ึงเป็นการบริหารการจัดการท่ีช่วยให้การด าเนินงานกิจกรรมหลักมี
ประสิทธิภาพ จากแนวคิดน้ีสามารถน าไปใชใ้นการสร้างแนวค าถามเก่ียวกบัการด าเนินงานธุรกิจคา้
ปลีกได ้

 

 
6.  ข้อมูลทัว่ไปของธุรกจิเคร่ืองเขียน  

6.1 ความหมายของ เคร่ืองเขียน   
      เคร่ืองเขียนตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า Stationery  ซ่ึงไดมี้ผูใ้ห้ค  าจ ากดัความไว้

ดงัน้ี พจนานุกรมไทยพบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2552ไดใ้ห้ความหมายว่า เคร่ืองเขียน หมายถึง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่ิงของเคร่ืองใช ้ส่วนค าว่า เขียน หมายถึง ขีดให้เป็นตวัหนงัสือหรือเลข , ขีดให้เป็นเส้นหรือรูป
ต่างๆ, วาด, แต่งหนงัสือ  

 ดงันั้นเคร่ืองเขียน จึงหมายถึง ส่ิงของหรือเคร่ืองใชส้ าหรับการขีดให้เป็นตวัหนังสือ
หรือเลข เคร่ืองใชส้ าหรับขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่างๆ และใชส้ าหรับการแต่งหนงัสือ ชาวจีนสมยั
โบราณเรียกอุปกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีใชใ้นห้องหนังสือ ไดแ้ก่ พู่กนั หมึก กระดาษและท่ีฝนหมึกว่า  
"เหวินฝางซ่ือป่าว"  (องัคณา วสุวรวงศ,์ 2554 : 1-2 )  

 เคร่ืองเขียน หมายถึง วสัดุส านกังานหรือส่ิงท่ีใชใ้นส านกังานในการท างานต่างๆท่ีใช ้
แลว้หมดไป หรือส้ินเปลืองไปเร่ือยๆ จนหมด ตอ้งซ้ือมาใหม่ทดแทน เช่น กระดาษ หมึก เทปกาวฯ     
(ทิชากร ทศันเบญจกลุ, สัมภาษณ์. 2554, มกราคม 12)  

 เคร่ืองเขียน หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพจดัเป็น
สินคา้ประเภทสินคา้จ าเป็นท่ีทุกคนท่ีอยูใ่นวยัศึกษาและท างานตอ้งอุปโภค (สุปราณี  คงนิรันดรสุข, 
2550 : 1)  

 จากค าจ ากดัความท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า เคร่ืองเขียน หมายถึง  เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษาและประกอบอาชีพถือเป็นเคร่ืองมือท่ีบุคคลน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์และ
เป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือยท่ีใชแ้ลว้หมดไป  

 6.2 ววิฒันาการเคร่ืองเขียนไทย  
      เคร่ืองเขียน คือ เคร่ืองมือท่ีส่ือถึงความคิดของมนุษย  ์ นอกจากตวัอกัษรท่ีมนุษยไ์ด้

คิดคน้ข้ึนมาใชแ้ลว้ เคร่ืองมือ หรือ อุปกรณ์ ท่ีใชส้ าหรับการเขียนก็เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจไม่นอ้ย ใน
สมยัอดีตนั้นก่อนท่ีมนุษยจ์ะมีเคร่ืองมือส าหรับการใชเ้ขียนนั้น มนุษยต์อ้งใช้เวลาในการพฒันา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเขียนเป็นเวลานานหลายพนัปี ซ่ึงในอดีตมนุษยอ์าจจะใชน้ิ้วจุ่มดินหรือหินสี ท่ี
บดเป็นผงผสมกบัยางไม ้หรือกาวจากหนงัสัตวเ์ขียนบนผนงัถ ้า ต่อมาอาจใชดิ้น หิน ท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสม   โดยการน ามาฝนหรือท าให้เป็นแท่งเพื่อความสะดวกในการขีดเขียน ส าหรับเขียนบน
กระดานชนวน หรือการท าชอลก์จากผงแคลเซียมซลัเฟต จากเกลือจืด หรือยปิซมัผสมน ้ าแลว้ท าให้
เป็นแท่งเพื่อสะดวกในการใช้งานเหมือนเช่นในปัจจุบนัน้ี วิวฒันาการของการเขียนอนัน ามาสู่
เคร่ืองเขียน จากการเขียนบนฝาผนงัถ ้าน ามาสู่การเขียนบนแผน่ไมห้รือแผน่โลหะตลอดถึงการเขียน
บนใบไม ้(เขียนหรือจารคมัภีร์โบราณลงบนใบลาน) มาจนถึงการผลิตกระดาษข้ึนใช ้จนกระทัง่ถึง
ทุกวนัน้ี มนุษยไ์ดมี้การพฒันาเคร่ืองมือและวิธีในการเขียนมาอยา่งต่อเน่ือง ชาวอียิปตโ์บราณเป็น
ชาติแรกท่ีใชแ้ปรงเขียนหนงัสือบนแผน่กระดาษท่ีท าจากตน้ปาปิรุส (Papyrus) เป็นการเร่ิมตน้ของ
วิธีการเขียนดว้ยการปล่อยหมึกหรือสีบนแผน่รองเขียนเช่นเดียวกบัการเขียนหนงัสือดว้ยพู่กนัของ
จีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงอาจเป็นแนวความคิดเบ้ืองตน้ท่ีพฒันาไปสู่การประดิษฐ์ปากกา ส่วนชาวกรีกผลิต

   ส
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ปากกาข้ึนจากตน้กกไส้กลวง โดยจะปาดให้มีปากหลายๆ แบบเพื่อให้มีลกัษณะเส้นหลายๆ ขนาด    
ปากกาน้ีไม่ใชห้มึกแต่ใชเ้ขียนบนผิวไมท่ี้เคลือบข้ีผึ้งไว ้ท าให้เกิดรอยเป็นตวัอกัษรบนผิวข้ีผึ้ง จาก
การน าวสัดุผิวเรียบมาเป็นส่ิงรองเขียนก่อให้เกิดการพฒันา “ เคร่ืองเขียน” ท่ีมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัการใชส้อย มนุษยเ์ร่ิมน าขนนกหรือขนห่านมาท าเป็น ปากกา เรียกว่า ปากไก่ ซ่ึงท า
ให้สามารถเขียนไดค้มชดัและเขียนติดต่อกนัไดน้าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1884 Lewis  Edson  
Waterman  ไดผ้ลิตเคร่ืองเขียน ปากกาหมึกซึม (Fountain  Pen  ) ท่ีนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จึงถือวา่ Waterman เป็นบิดาแห่งการประดิษฐเ์คร่ืองเขียน เรียกวา่ปากกาหมึกซึม มีการคิดคน้พฒันา
ปากกาชนิดน้ีให้มีคุณภาพดีข้ึน สะดวกในการใช้งานและมีรูปทรงสวยงาม ผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมทั้ งในอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนๆ สืบต่อมาจนถึงในปัจจุบนั และได้
ครอบครองความเป็นจา้วแห่งเคร่ืองมือส าหรับการเขียนมาโดยตลอดเป็นเวลานานหลายสิบปี   

      ในปี ค.ศ.1900 ปากกาหมึกซึมไดพ้บคู่แข่งใหม่นั่นก็คือปากกาลูกล่ืน ปากกาท่ีมี
ลูกกล้ิง (Ball) กลมๆ เลก็ๆ อยูท่ี่ปลายปากกา เวลาเขียนลูกกลมๆ เลก็ๆ น้ีจะหมุน (กล้ิง) ท าใหห้มึก
ออกมาติดบนกระดาษ ปากกาชนิดน้ีเกิดข้ึนมาประมาณ 100 กว่าปีมาแลว้ โดยชาวอเมริกาช่ือ 
จอห์น เอช. ลาวน์ เป็นผูป้ระดิษฐข้ึ์นเพื่อใชขี้ดเขียนบนพื้นท่ีหยาบๆ ซ่ึงไม่ใช่กระดาษ  

      ปลายปี ค.ศ.1930 นกัหนงัสือพิมพแ์ละศิลปินชาวฮงักาเรียน ช่ือไบโร ไดป้ระดิษฐ ์
ในขณะท่ีด ารงต าแหน่งเป็นบรรณาธิการนิตยสารพบบัหน่ึงท่ีกรุงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี ไบโรได้
เกิดแนวความคิดจากหมึกแหง้ ( Quick-Drying Ink) ท่ีช่างพิมพใ์นโรงพิมพน์ั้นใชพ้ิมพห์นงัสือ จึง
คิดหาวิธีน าหมึกชนิดน้ีมาบรรจุลงในปากกาโดยท่ีหมึกจะไม่ไหลและหยดออกมาจนเป้ือนกระดาษ 
ในท่ีสุดก็ประดิษฐ์ปากกาท่ีใชห้มึกแห้งข้ึนมาจนเป็นผลส าเร็จ ซ่ึงก็คือ ปากกาลูกล่ืน (Ball-Point 
Pen) สามารถใชขี้ดเขียนโดยไม่มีหมึกหยดและไหลเปรอะเป้ือนเหมือนปากกาหมึกซึมแบบเก่า   
คงเหลืออยูก่คื็อความภูมิใจในส่ิงประดิษฐท่ี์คนทัว่โลกรู้จกัและใชป้ระโยชน์มาตราบเท่าทุกวนัน้ี    
(คลงัปัญญาไทย, 2554 : 1)  

 6.3 ประเภทของเคร่ืองเขียน  
      จ  านงค ์ เอ้ียววงศเ์จริญ (สัมภาษณ์, 2554 . มกราคม 15) กล่าวว่า บริษทัด าเนินธุรกิจ

หลกัในการจดัจ าหน่ายเคร่ืองเขียน ซ่ึงระบุว่าการจ าหน่ายเคร่ืองเขียนมิไดห้มายความว่า บริษทัจะ
จ าหน่ายเพพาะเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขียนเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในส านักงานดว้ยถึงแมมิ้ไดมี้ความหมายในลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ขียน โดยสามารถแบ่ง
ประเภทของสินคา้ออกเป็น 11 หมวด ดงัน้ี  
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     1. ผลิตภณัฑส์ าหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Supplies) เช่น เคร่ืองสแกนเนอร์ ตลบั
หมึก    เคร่ืองพิมพ ์  จอมอนิเตอร์ โปรเจคเตอร์   อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล แผน่ DVD เมา้ส์ คียบ์อร์ด 
แผน่รองเมา้ส์ อุปกรณ์ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   

      2. อุปกรณ์การเขียนและลบค าผดิ (Writing and Correction) ซ่ึงสินคา้ในหมวดน้ี 
ไดแ้ก่ ปากกาประเภทต่างๆ ดินสอ ดินสอเขียนกระจก เทปลบค าผดิ ยางลบ เป็นตน้   

      3. อุปกรณ์ส านกังานเบด็เตลด็ (Office Stationery) สินคา้ในหมวดน้ีไดแ้ก่ เคร่ือง
เยบ็กระดาษ เคร่ืองยงิบอร์ด กรรไกร เคร่ืองตดัซองจดหมาย มีดคตัเตอร์ บตัรติดหนา้อก ตรายาง  
ตูจ้ดหมาย  แท่นประทบัชุด  เคร่ืองใชส้ านกังาน ป้ายขอ้ความ เป็นตน้   

      4. กาว เทปและอุปกรณ์เพื่อการบรรจุ (Glue, Tape and Packing) ซ่ึงรวมถึง กาว
อเนกประสงค ์กาวชา้ง เทปขุ่น เทปใส เทปโอพีพี เทปพลาสติก ไวนิล อุปกรณ์เพื่อการบรรจุ เป็น
ตน้ 

      5. ผลิตภณัฑก์ระดาษ ( Paper,  Pad  and  Envelope) อาทิ กระดาษถ่ายเอกสาร 
กระดาษการ์ดสี กระดาษหนังช้าง กระดาษอิงค์เจ็ท แผ่นใส กระดาษต่อเน่ือง กระดาษแฟกซ์ 
กระดาษคาร์บอน โพสต์-อิท โนต้ กระดาษโนต้กาวในตวั สมุดพีก สมุดปกอ่อน ใบส าคญัรับ-จ่าย 
ใบส่งของ  บิล สมุดบญัชี ซองเอกสาร ป้ายสติกเกอร์ เป็นตน้   

      6. แฟ้มและอุปกรณ์จดัเก็บเอกสาร ( Filing  and  Storage) เช่น แฟ้มสันกวา้ง แฟ้ม 
2-4 ห่วง แฟ้มหนีบ แฟ้มแขวน แฟ้มคลิปสปริง แฟ้มคอมพิวเตอร์ แท่นโชว์เอกสาร แฟ้มโชว์
เอกสาร  ซองเอกสารพลาสติก ซองอเนกประสงคพ์ลาสติก อินเดก็ซ์ ล้ินแฟ้ม ตาไก่ คลิปบอร์ด พาก
กั้นหนงัสือ กล่องเอกสาร ตะกร้าเอกสาร ตูเ้อกสาร เป็นตน้   

      7. อุปกรณ์เพื่อการประชุมและน าเสนอ ( Conference  and  Presentation) อาทิ 
กระดานไวท์บอร์ด กระดานฟลิปชาร์ท  กระดานอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด บอร์ดต่างๆ แปรงลบ
กระดาน เคร่ืองเข้าเล่ม สันห่วงเข้าเล่ม สันรูด เคร่ืองเคลือบบัตร พลาสติกเคลือบบัตร ชุด
ไมโครโฟน อุปกรณ์ขยายเสียง เทปคาสเซ็ท วิดีโอเทป เป็นตน้   

      8. อุปกรณ์ส านกังานอิเลก็ทรอนิกส์ (Office Electronics) สินคา้ในหมวดน้ีไดแ้ก่ 
เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองบนัทึกเงินสด เคร่ืองพิมพอ์กัษร โทรศพัท ์เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ฟิลม์แฟกซ์ ผา้หมึกเคร่ือง พิมพดี์ด นาฬิกา ถ่านไฟพาย ไฟพาย เคร่ืองลงเวลา เคร่ืองท าลายเอกสาร     
เคร่ืองฟอกอากาศ เคร่ืองพบักระดาษ เคร่ืองพิมพเ์ช็ค เคร่ืองตรวจนบัธนบตัร เคร่ืองนบัแยกเหรียญ 
ปลัก๊ไฟ เป็นตน้   

      9. อุปกรณ์ส าหรับโรงงานและซ่อมบ ารุงอาคาร (Factory and Maintenance) อาทิ 
ไขควง  ประแจ คีม คอ้น กุญแจ หมวกนิรภยั แว่นครอบตากนัสะเก็ด ถุงมือ รองเทา้บู๊ท ตลบัเมตร 
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กล่องใส่เคร่ืองมือ ปืนยิงกาว ป้ายตั้งเตือน กรวยจราจร สายยาง เคร่ืองชัง่ ถงัขยะ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ 
หลอดไฟ พดัลม ชั้นวางของ บนัได รถเขน็ รถยก ลอ้รถเขน็ อุปกรณ์กีฬา   

      10. เคร่ืองใช ้งานบา้นงานครัว และผลิตภณัฑท์ าความสะอาด (Canteen  and 
Cleaning)  ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีส าหรับหอ้งอาหาร หอ้งรับรอง และหอ้งน ้าในองคก์รทัว่ไป ไดแ้ก่ กาแฟ  
ครีมเทียม   นมขน้หวาน น ้ าตาล ชา เคร่ืองด่ืมส าเร็จรูป ลูกอม บะหม่ี ซุปก่ึงส าเร็จรูป อุปกรณ์
ส าหรับห้องครัว   ถาด ชอ้น แกว้น ้ า ตู ้น ้ าเยน็ กระติกน ้ าร้อน คูลเลอร์น ้ า ท่ีใส่ชอ้น กระดาษช าระ 
เคร่ืองเป่ามือ สบู่ เคร่ืองจ่ายสบู่ น ้ ายาเช็ดกระจก แชมพูลา้งรถ น ้ ายาลา้งจาน ผงซักฟอก น ้ าหอม
ปรับอากาศ ยาก าจดัยุงและแมลง ถุงมือยาง ไมถู้พื้น ไมก้วาด ไมข้นไก่ เคร่ืองดูดฝุ่ น เกา้อ้ี ถุงขยะ 
ถงัขยะ เป็นตน้   

      11. เฟอร์นิเจอร์ส านกังาน (Office Furniture)  สินคา้ในหมวดน้ีไดแ้ก่ เกา้อ้ี ชุด
รับแขก   โต๊ะท างาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะผูจ้ดัการ โต๊ะประชุม ตูเ้อกสาร ตูห้นังสือ เคาน์เตอร์ 
อุปกรณ์เสริม  ชุดเฟอร์นิเจอร์ในหอ้งครัว ชุดโตะ๊อาหาร ตูเ้อกสารเหลก็ ตูเ้ซฟ ตูเ้ก็บกญุแจ เป็นตน้    

 6.4 ลกัษณะอุตสาหกรรมเคร่ืองเขียน  
      เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านกังานจดัเป็นเคร่ืองใชท่ี้ส าคญัส าหรับผูบ้ริโภคทุกเพศ

ทุกวยัท่ีจะตอ้งใชจึ้งท าใหมี้อตัราการเติบโตท่ีเพิ่มข้ึน  อนัเน่ืองมาจากการมุ่งเนน้การพฒันาประเทศ
ไปสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ หวัใจส าคญัของตลาดเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านกังานอยู่
ท่ีระบบการกระจายสินคา้ ผูป้ระกอบการรายใดมีระบบการกระจายสินคา้ท่ีดี สามารถกระจาย
สินคา้เขา้สู่ตลาดไดท้ัว่ถึงยอ่มมีแตม้ต่อในการแข่งขนัทนัที เพราะการแข่งขนัในธุรกิจสูง มีทั้งการ
แข่งขนัในตวัสินคา้ท่ีมีการพฒันารูปแบบให้ทนัสมยัและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้มากข้ึน โดยเพพาะกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีเป็นวยัรุ่น แนวโน้มของธุรกิจเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านักงานยงัคงเติบโตได ้เน่ืองจาก
ไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจน้อยกว่าธุรกิจอ่ืน เพราะความจ าเป็นในการใช้สินคา้ (กรม
ศุลกากร : ประมาณการโดยฝ่ายวิจยัธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2553)  

      ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจท่ีมีต่อธุรกิจเคร่ืองเขียนถือว่าไม่รุนแรงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัธุรกิจอีกหลายประเภท เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย ์ท่องเท่ียว เป็นตน้ 
เพราะธุรกิจเคร่ืองเขียนเป็นสินคา้ท่ีขายไดเ้ร่ือยๆ ทั้งในแวดวงการศึกษา การท างาน ชีวิตประจ าวนั 
เพราะทุกคนตอ้งใชเ้คร่ืองเขียน นอกจากนั้นสินคา้เคร่ืองเขียนยงัมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบ
และระดบัราคา ดงันั้นไม่เศรษฐกิจจะเป็นอยา่งไร ธุรกิจเคร่ืองเขียนจึงยงัมีแนวโนม้ของการเติบโต
ไดต้ลาดเคร่ืองเขียน   

      ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2553 ) ระบุว่าตลาดเคร่ืองเขียนปี 2553-2554 ผูป้ระกอบการ
ปรับตวัรับมือสินคา้น าเขา้ราคาถูกอุปกรณ์เคร่ืองเขียน อาทิ ปากกา ดินสอ ดินสอสี มาร์กเกอร์   
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ยางลบ น ้ายาลบค าผดิ และไมบ้รรทดั ลว้นเป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับใชต้ามส านกังาน/หน่วยงาน
ต่างๆ และเพื่อการศึกษา รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ อีกทั้งดว้ยคุณสมบติัท่ีเป็นสินคา้ส้ินเปลืองท่ีใช้
แลว้หมดไป ปัจจยัเหล่าน้ีจึงท าให้ท่ีผา่นมานั้นตลาดเคร่ืองเขียนของไทยมีแนวโนม้เติบโตไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง จากการออกผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายของผูป้ระกอบการ ทั้ งชนิดผลิตภัณฑ์ รูปแบบ 
ลวดลาย สีสันของน ้ าหมึกและตวัเคร่ืองเขียน รวมถึงบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างส าหรับทุกเพศทุกวยัอยา่งไรก็ตาม เม่ือมีผูผ้ลิต/ผูน้ าเขา้/ผูจ้ดั
จ  าหน่ายในตลาดมีมากข้ึน การแข่งขนัของธุรกิจจึงเปล่ียนแปลงไป เพราะดว้ยลกัษณะตวัสินคา้ของ
ทุกยีห่อ้สามารถทดแทนกนัได ้ผูบ้ริโภคจึงมีทางเลือกในการตดัสินใจท่ีหลากหลายมากข้ึน ผูผ้ลิตจึง
ตอ้งปรับตวัเพื่อสร้างความแตกต่างในตวัสินคา้ การขยายฐานผูบ้ริโภคสู่กลุ่มองค์กรส านักงาน  
รวมถึงการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หเ้หมาะแก่การใชเ้ป็นของขวญั /ของท่ีระลึกมากข้ึน ควบคู่กบัการ
วางแผนรูปแบบการใหบ้ริการท่ีครบวงจร  

 6.5 ทิศทางตลาดเคร่ืองเขียนไทย  
       เคร่ืองเขียน เป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นทั้งการใชใ้นส านกังาน หน่วยงานต่างๆ และเพื่อ
การศึกษา ดว้ยการท่ีเป็นสินคา้ส้ินเปลืองใชแ้ลว้หมดไปท าให้ท่ีผ่านมาตลาดมีแนวโน้มเติบโตได้
อย่างต่อเน่ืองจากการออกสินคา้ท่ีหลากหลายของผูป้ระกอบการ ทั้ งชนิดของสินคา้ รูปแบบ 
ลวดลาย สีสันของน ้ าหมึกและตวัเคร่ืองเขียนเอง รวมถึงบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างส าหรับทุกเพศทุกวยัอยา่งไรก็ตามเม่ือมีผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ หรือ
แมแ้ต่ผูจ้ดัจ  าหน่ายในตลาดมีมากข้ึน การแข่งขนัของธุรกิจจึงเปล่ียนแปลงไป เพราะดว้ยลกัษณะตวั
สินคา้ของทุกแบรนด์สามารถทดแทนกนัได ้ผูบ้ริโภคจึงมีทางเลือกในการตดัสินใจท่ีหลากหลาย
มากข้ึน ผูป้ระกอบการจึงตอ้งปรับตวัเพื่อสร้างความแตกต่างในตวัสินคา้ การขยายฐานผูบ้ริโภคสู่
กลุ่มองคก์รส านกังาน รวมถึงการสร้างสรรคสิ์นคา้ใหเ้หมาะแก่การใชเ้ป็นของขวญั ของท่ีระลึกมาก
ข้ึน ควบคู่กบัการวางแผนรูปแบบการให้บริการท่ีครบวงจรส าหรับ ทิศทางตลาดเคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ส านักงานปี 2553 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 10-15% โดยปัจจุบนัมีมูลค่ารวมประมาณ 
150,000 ลา้นบาท เติบโตต่อเน่ืองเพล่ียมากกว่า 10% ต่อปี แบ่งเป็นสัดส่วนตลาดในประเทศ 80% 
และตลาดส่งออก 20%  

 6.6 กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกจิเคร่ืองเขียน   
      1. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์และเร่งท าการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
ผูบ้ริโภครู้จกัและจดจ ายีห่อ้ไดโ้ดยอาศยัดารานกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีวยัเดียวกนักบักลุ่มเป้าหมาย ก็
จะช่วยดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้กิดความสนใจและอยากทดลองใชสิ้นคา้มากข้ึน นอกจากน้ียงัอาจใชก้าร
ประชาสัมพนัธ์ตามโรงเรียน สถานศึกษา และสถานท่ีท างาน   
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      2. การชูจุดเด่นดา้นคุณภาพท่ีน่าเช่ือถือ ประกอบกบัการดีไซน์รูปลกัษณ์ ลวดลาย 
และสีสันท่ีสวยงาม เพื่อดึงดูดกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา รวมถึงออกแบบดีไซน์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่ม
วยัท างาน นอกจากน้ีการสร้างสรรครู์ปแบบของตวัสินคา้และบรรจุภณัฑใ์ห้สวยงามเหมาะแก่การ
มอบเป็นของขวญั ของท่ีระลึก และส าหรับผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพการผลิตเพียงพอก็มีการรับจา้งผลิต
สินคา้ตามออร์เดอร์ ส าหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ เพื่อใชเ้ป็นสินคา้พ
รีเม่ียมแจกจ่ายให้แก่ผูรั้บตามวตัถุประสงค์ต่าง ๆ นอกจากน้ียงัมีการรับจา้งผลิตผลิตภณัฑ์ของ
ต่างประเทศดว้ย เน่ืองจากคุณภาพการผลิตของไทยเป็นท่ียอมรับมากข้ึนจากต่างชาติ  

      3. สถานท่ีจดัจ าหน่ายและระบบกระจายสินคา้ถือว่ามีความส าคญัท่ีสุดรองลงมา
จากตวัสินคา้ เพราะเคร่ืองเขียนเป็นสินคา้ท่ีทดแทนกนัไดใ้นทุกยี่ห้อ ดงันั้นสินคา้ท่ีสามารถหาซ้ือ
ไดง่้ายกวา่กจ็ะเป็นการสร้างความเปรียบจากคู่แข่งไดม้าก  

      4 .การพฒันาระบบการสั่งซ้ือ และบริการจดัส่งสินคา้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผูบ้ริโภคโดยสามารถเลือกสั่งซ้ือทางโทรศพัท์และทางเว็บไซต์ท่ีมีการแจกแจงรายละเอียดของ
สินคา้และมีการวางแผนจดัสรรบุคลากรท่ีมีความช านาญเพพาะดา้น เพื่อรองรับผูบ้ริโภคไดเ้ป็น
อยา่งดีดว้ย (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2553)  

 6.7 ความรุนแรงของการแข่งขันของธุรกจิเคร่ืองเขียน  
      ท่ีผา่นมาตลาดเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านกังานมีการแข่งขนักนับา้งแต่ไม่มีการท า

ตลาดแบบจริงจงัมากนัก ซ่ึงผูป้ระกอบการแต่ละรายไม่ว่าจะเป็นร้านคา้แบบเดิมหรือร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ต่างก็เน้นไปท่ีลูกคา้ท่ีเป็นองคก์รและลูกคา้ทัว่ไปมากข้ึน รวมถึงเพิ่มความครบครันของ
สินคา้ แต่ในปัจจุบนัแต่ละรายจะตอ้งออกมาท าตลาดอย่างหนกัเน่ืองจากการแข่งขนัท่ีดุเดือดมาก
ข้ึน รวมถึงกลุ่มลูกค้า ท่ีประหยัดงบในส่วนน้ีมากข้ึน และมองหาสินค้าท่ีคุ ้มค่า จึงท าให้
ผูป้ระกอบการไม่สามารถอยูน่ิ่งได ้จะตอ้งหาจุดเด่นของสินคา้เพื่อดึงดูดความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ใหก้บัสินคา้ของตนเอง  

      นอกจาก “ตวัสินคา้ ” แลว้ “ช่องทางการจ าหน่าย ” ก็ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
อยา่งมากมาย การจดัการเหล่าน้ีรู้จกักนัดี เช่น E-Commerce และการขายตรงโดยไม่ผา่นคนกลาง 
(Disintermediation)  เน่ืองจากท าให้สามารถส่ือสารกนัง่ายและรวดเร็วยิ่งข้ึน นบัว่าเป็นช่องทาง
จ าหน่ายท่ีช่วยอ านวยความสะดวก ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัการสัง่ซ้ือ
สินคา้ทางอินเตอร์เน็ตยอ่มเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับลูกคา้ (สาธิต พะเนียงทอง, 2548 : 150-151)  

      นอกจากน้ีการแข่งขนัของธุรกิจเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านักงานเน้นท าตลาด
สินคา้โดยหลีกเล่ียงการแข่งขนัทางดา้นราคาโดยตรง เน่ืองจากผูป้ระกอบการพบว่าการขายตดัราคา
กบัคู่แข่งจะส่งผลเสียต่อธุรกิจโดยรวม เพราะสินคา้ในธุรกิจน้ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรืออาจทดแทน
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กนัไดดี้ ดงันั้นผูป้ระกอบการในธุรกิจจะเน้นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างไปท่ีการแข่งขนัท่ีไม่ใช่
ราคาแทน เช่น การจดัส่งสินคา้ฟรี มีบริการจดัส่งสินคา้ด่วน รับประกนัความพึงพอใจ การบริการ
หลงัการขาย (เอกชยั  บุญยาทิษฐาน, 2553 : 184-185)  

 6.8 สมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านักงานไทย  
      การก่อตั้ง “สมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใชส้ านกังานไทย” เกิดข้ึนในงานเล้ียง

รับรองผูแ้ทนผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศของบริษทัแห่งหน่ึงระหว่างเดือนกนัยายน-ตุลาคม ปี พ.ศ.
2520  ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการริเร่ิมการก่อตั้ง “ชมรมผูค้า้เคร่ืองเขียนแห่งประเทศไทย” หลงัจากมี
การประชุมร้านคา้ปลีกผูส้นใจอยูห่ลายคร้ังดว้ยกนั จึงเกิดคณะกรรมการก่อตั้งข้ึนรวม 16 ร้าน โดย
มีคุณวสันต ์หาญวิชิตชยั (ห้างธนบุรีการคา้) เป็นประธานท่านแรกของ “ชมรมผูค้า้เคร่ืองเขียนแห่ง
ประเทศไทย ”       

      ผลการด าเนินงานมีการเจริญเติบโตอยา่งเขม้แขง็และการเปล่ียนแปลงกฎ ขอ้บงัคบั
เปิดกวา้งเป็นขั้นตอนและกา้วหนา้ดีข้ึนมาตลอด ดา้นกิจกรรมหาทุนไดมี้การจดังานแสดงสินคา้ 2 ปี
คร้ัง โครงการแจกอุปกรณ์การเรียนการสอนติดต่อกนัทุกปี ในช่วงสมยัท่ี 2 ของคุณอนันต์ พิสิฐ
ประภา ปี พ.ศ. 2535-พ.ศ.2537 คณะกรรมการบริหารได้มีการปรึกษาเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
“ชมรม” มาเป็น “สมาคม” คณะกรรมการฯ ชุดน้ีไดมี้การพบปะประชุมร่างกฎหมายหลายคร้ังหลาย
งาน สุดท้ายน าเข้าประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจ าปี พ.ศ. 2536  ท่ีประชุมมีมติให้เปล่ียน
โครงสร้างของ “ชมรม”  มาเป็น “สมาคม ” จากนั้นคณะกรรมการไดน้ าจดทะเบียนต่อกรมการคา้
ภายในกระทรวงพาณิชย ์และไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเป็นสมาคมการคา้เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2536  
อยา่งเป็นทางการในนาม “สมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใชส้ านกังานไทย ” คณะกรรมการบริหาร
สมยัสุดทา้ยของชมรมฯ โดยการน าของนายอนันต ์พิสิฐประภา ไดน้ าพาชมรมฯ ส่งต่อท่ีประชุม
ใหญ่จนหมดวาระ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกในนาม “สมาคมเคร่ืองเขียนและ
เคร่ืองใชส้ านกังานไทย” ปีบริหาร พ.ศ. 2537–2539  

      สมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใชส้ านกังานไทย ไดป้ระกาศจดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2536 
ประกอบดว้ยสมาชิกประมาณ 390 ท่าน ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใชส้ านกังาน
ชั้นน าของประเทศไทย สมาคมฯมีคณะกรรมการบริหารรวม 30 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมา
จากสมาชิกกลุ่มร้านคา้ปลีก 20 ท่าน และกรรมการท่ีมาจากสมาชิกในกลุ่มโรงงานผูผ้ลิต บริษทั
น าเขา้และส่งออก และกลุ่มร้านคา้ส่งอีก 10 ท่าน (สมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านกังานไทย, 
2553 : 8-16)  

      จุดมุ่งหมายการจดัตั้งสมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใชส้ านกังานไทย เพื่อจดัตั้งเป็น
ศูนยก์ลางในการพบปะแลกเปล่ียนทศันะ สร้างความสมานพนัทใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองเขียนฯ   
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เพื่อธุรกิจในแวดวงการคา้เดียวกนั ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลส าคญัทางธุรกิจเคร่ืองเขียน
และเคร่ืองใช้ส านักงานทั้งไทยและต่างประเทศ ส าหรับมวลสมาชิกผูร่้วมคา้รวมถึงหน่วยงาน
ราชการและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นสถานท่ีจดันิทรรศการ การแสดง
สินคา้ การประชุมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงวิชาการ ตลอดจนเป็นสถานท่ีส าหรับการนัดพบเพื่อ
สนทนาธุรกิจ อนัจะยงัประโยชน์อยา่งยิง่แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสังคมประเทศโดยรวมสืบไป (สมาคม
เคร่ืองเขียนและเคร่ืองใชส้ านกังานไทย, 2553) 

      จากการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลเคร่ืองเขียนทัว่ไป ท าใหท้ราบว่า ธุรกิจเคร่ืองเขียนไดมี้
วิวฒันาการมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงจดัเป็นสินคา้ประเภทสินคา้จ าเป็นท่ีทุกคนท่ีอยู่ในวยัศึกษาและวยั
ท างานจะตอ้งอุปโภค จึงท าใหผ้ลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลมากนกั ในดา้นกลยทุธ์ควรมีการท า
การตลาดให้มากข้ึน โดยจากขอ้มูลสามารถน าไปสร้างแนวค าถามเก่ียวกบัธุรกิจเคร่ืองเขียนใน
งานวิจยัได ้

 

7.งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 ณัฎฐนนัท ์สุภทัรชยัวงค์ (2554) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัรูปแบบและการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
ของธุรกิจเคร่ืองเขียนในจงัหวดัยะลา โดยศึกษาจากผูป้ระกอบการ 193 คนในจงัหวดัยะลา โดย
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคือ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะมีเพศหญิง 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี มีการจดัการเชิงกลยุทธ์ดา้นการวางแผน   
ปฏิบติั  และควบคุมกลยุทธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยดา้นการวางแผน คือ การสังเกต
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ดา้นการปฏิบติัตามกลยทุธ์ คือการท่ีกิจการมีสินคา้และบริการท่ีมี
คุณภาพได้มาตรฐานเพื่อจ าหน่ายและให้แก่ลูกคา้ ด้านการควบคุม คือการจดัท าระบบควบคุม
การเงินอยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ
สูงจะมีการจดัการเชิงกลยุทธ์มากกว่าผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจน้อยกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ท่ีสูงจะส่งผลต่อความส าเร็จ
ดา้นผลตอบแทนท่ีสูงมากกว่าผูป้ระกอบการท่ีไม่ไดใ้ชก้ระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ และ ตวัแปร
ท่ีสามารถพยาการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนดา้นยอดขายของผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองเขียนได้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติคือ แนวคิดการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

 กนกพร หมีแกว้ (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์การจดัการธุรกิจคา้ส่งกระเทียม
ในจงัหวดัล าพูน และเชียงใหม่ ดว้ยตวัแบบห่วงโซ่คุณค่า โดยใชแ้นวคิดและทฤษฏี คือ แนวคิด
การคา้ส่ง แนวคิดดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ การจดัการ การผลิต การตลาด การเงิน และแนวคิดห่วงโซ่
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คุณค่า มีวิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการคา้ส่งกระเทียม ในจงัหวดั
ล าพูน และเชียงใหม่ ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของกิจคา้ส่งกระเทียมพบว่ากิจการมีการ
จดัซ้ือกระเทียมในภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งจากเกษตรกร พ่อคา้รวบรวมในทอ้งถ่ิน พ่อคา้ส่ง 
และสหกรณ์ ส าหรับกระเทียมจีนจะจดัซ้ือจากผูน้ าเขา้ หลงัจากรับกระเทียมเขา้ไปจดัเก็บ ท าความ
สะอาด แปรรูป คดัเกรด และบรรจุ โดยมีการเพิ่มคุณค่าของกระเทียมจากการจดัการดา้นวตัถุดิบคง
คลงั และการผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ หลงัจากนั้นมีการขนส่งและจ าหน่ายกระเทียม
ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และตลาดคา้ส่งทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั รวมไป
ถึงการส่งออกไปต่างประเทศ 

 กญัญกานต ์ทวีทิพยรั์ตน์ (2553) ไดศึ้กษารูปแบบและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจสถาน
บนัเทิง กรณีศึกษาผบัเจ อาร์ มิวสิค ฮอล ์ศึกษาปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนในการประกอบการ และ
แนวทางการแกปั้ญหา ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ระดบัลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ านวน 28 คนไดแ้ก่ เจา้ของ
กิจการธุรกิจสถานบนัเทิง ผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหาร พนักงานและลูกคา้ จากผลการศึกษา
พบวา่ การประกอบธุรกิจสถานบนัเทิงเป็นรูปแบบธุรกิจขนาดยอ่ม เร่ิมจากตวัผูบ้ริหารเป็นคนชอบ
เท่ียวและไดมี้การร่วมหุน้กบัเพื่อนเพื่อเปิดสถานบนัเทิงเจ อาร์ มิวสิค ฮอล ์ข้ึนโดยผูบ้ริหารไดใ้ชก้ล
ยุทธ์การวางแผนล่วงหนา้เป็นส าคญั ในการด าเนินธุรกิจทุกๆดา้น กล่าวคือ ในดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมี
ความแตกต่างจากธุรกิจสถานบนัเทิงรายอ่ืน และมีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้ทนัสมยัอย่าง
ต่อเน่ือง การบริการท่ีผูบ้ริหารมีการจดัอบรมแก่พนกังาน ให้มีมาตรฐานเดียวกนั และการบริหาร
จดัการลูกคา้ให้กลบัมาใช้ซ ้ า มีปัญหาเร่ืองการขยายกิจการด้านของพื้นท่ีในเร่ืองค่าเช่า ปัญหา
เศรษฐกิจผนัผวน ผลท่ีไดคื้อการประกอบธุรกิจสถานบนัเทิงเป็นการสร้างอาชืพและรายไดเ้ขา้
ผูป้ระกอบการรวมทั้งพนกังานท่ีท างานในสถานท่ีประกอบการน้ี 

 วราพร อางนานนท ์(2552) ไดศึ้กษารูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตุ๊กตาผา้
ต าบล บา้นสิงห์ อ าเภอ โพธาราม จงัหวดัราชบุรี จากการศึกษาพบว่าการประกอบการตุ๊กตาบา้น
สิงห์ เป็นรูปแบบธุรกิจขนาดย่อม เร่ิมจากการใชแ้รงงานในครอบครัวและขยายสู่ชุมชนบริเวณ
โดยรอบสถานท่ีประกอบการ การผลิตตุ๊กตาใชก้ลยุทธ์ตน้ทุนต ่า การจดัหาวตุัดิบของชุมชนบา้น
สิงห์ใช้วิธีรวมกันซ้ือจากผูค้า้ส่งรายใหญ่หลายรายและน ามามากระจายลงสู่ผูผ้ลิตรายย่อยใน
ทอ้งถ่ิน คุณภาพของสินคา้เหมาะสมกบัราคามีความหลากหลายของสินคา้มากกว่า 1,000 ชนิด และ
มีการพฒันารูปแบบของสินคา้ให้ทนัสมยันิยมอยา่งต่อเน่ือง การจดัจ าหน่ายแบบปากต่อปาก และ
การบริหารจดัการใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้ ารวมไปถึงการคา้ปลีกในแหล่งผลิต ใชค้ลงัสินคา้เป็น
สถานท่ีในการจดัจ าหน่าย การประกอบการมีปัญหาเร่ืองการขยายกิจการ ดา้นของจ านวนเงินทุน 
พื้นท่ีในการขยายการผลิตสินคา้ท่ีมีราคาแพง แรงงานฝีมือท่ีหายาก ผลท่ีไดคื้อการประกอบการ
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ตุ๊กตาผา้ เป็นการประกอบอาชืพและรายได้สู่ผูป้ระกอบการรวมทั้ งชุมชนโดยรอบสถานท่ี
ประกอบการ 

 วิเชียร ทบแท่ง (2552) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัรูปแบบการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการขนส่ง
สินคา้ของกลุ่มธุรกิจสมยัใหม่ โดยใชข้อ้มูลจากท่ีผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ ใหม้าน าเป็นองคป์ระกอบ
ในการพิจารณาเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาถึงล าดบัความส าคญัต่อการ
เลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ เพื่อสร้างรูปแบบการตัดสินใจเสนอต่อผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ 
ลกัษณะการวิจัยเป็นการส ารวจ โดยใช้การสัมภาษณ์โดยตรงจากผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่ จ านวน 20 ราย โดยรายละเอียดการสัมภาษณ์มีเน้ือหาครอบคลุมถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีตอ้งการ
เพื่อความจ าเป็นในการตดัสินใจเลือกใหบ้ริการขนส่งสินคา้ ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการตดัสินใจ
เลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ เลือกตามล าดบัความส าคญั เพื่อท าการเลือกไดแ้ก่ ความรวดเร็วใน
การจดัส่งสินคา้ สินคา้ท่ีท าการจดัส่งเสียหายนอ้ยหรือไม่เสียหาย เอกสารจดัส่งมีความถูกตอ้ง ความ
ยืดหยุ่นของการจดัส่ง บุคลากรผูใ้ห้บริการมีมารยาทในการให้บริการ ซ่ึงเป็นรูปแบบของการ
ตดัสินใจเลือก และสามารถน ามาสร้างรูปแบบการตดัสินใจ SDCFM 

 ปพิชญา บูระพนัธ์ (2551) ไดศึ้กษาการวางแผนเชิงกลยทุธ์เพื่อการปรับตวัอยา่งย ัง่ยืน
ของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ตามแนวคิดระบบวดัผลแบบสมดุล ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผล
การศึกษาพบว่าสามารถสร้างกลยุทธ์หลกัได ้6 กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์พฒันาและปรับปรุงการจดัการ
ภายในร้าน กลยุทธ์สร้างแบบแผนการบริการลูกคา้ กลยุทธ์การเพิ่มอ านาจในการต่อรองซ้ือสินคา้ 
กลยุทธ์การก าหนดส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการให้บริการของ
ผูป้ระกอบการ และกลยุทธ์การจดัท าระบบบญัชีและการวางแผนการเงิน จากกลยุทธ์ดังกล่าว
สามารถสร้างตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัการ ตามมุมมองต่างๆดงัน้ี มุมมองดา้นการเงิน ไดแ้ก่ก าไรจาก
การขายสินคา้ต่อเดือนของธุรกิจ อัตราตน้ทุนในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อรายได้จากการขายสินคา้ 
จ านวนเงินทุนหมุนเวียนภายในร้านและจ านวนยอดขายต่อเดือน ดา้นมุมมองลูกคา้ คือ ค่าเพล่ียของ
จ านวนลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ต่อเดือน ดชันีความพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ จ านวนร้อยละของลูกคา้
ประจ าต่อเดือน มุมมองดา้นกระบวนการภายใน คือ ร้อยละของจ านวนสินคา้ท่ีส่งคืน มุมมองดา้น
การเรียนรู้และพฒันา คือ จ านวนท่ีอบรวม การจดัท าบญัชีและการบริการ ของผูป้ระกอบการ 

 โชติมา สุรเนตินัย (2550) ไดศึ้กษาโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขนัของ
ร้านคา้ประเภทแคทิกอร่ี คิลเลอร์ ประเภทเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน ผลจากการศึกษา 
พบว่า สภาพภายในธุรกิจเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านกังานเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงมาก ลูกคา้
ส่วนใหญ่ จะเป็นลูกคา้ประเภทส านกังานออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่ โดยใชก้ลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีของบริษัทต่อความรู้สึกของลูกคา้และการแข่งขนัแบบไม่ใช้ราคา เป็นพฤติกรรมท่ีธุรกิจ       
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แคทิกอร่ี คิลเลอร์ ประเภทเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านกังานน ามาใช ้เน่ืองจากแต่ละผูป้ระกอบการ
ตอ้งการสร้างความแตกต่างจากร้านคู่แข่ง (Product Differentiation) และสร้างความภกัดีของลูกคา้
ต่อช่ือร้าน (Store Loyalty) ดา้นการบริหารคลงัสินคา้ ธุรกิจแคทิกอร่ี คิลเลอร์ ประเภทเคร่ืองเขียน
และอุปกรณ์ส านกังานจะมีการสินคา้จะตอ้งมีในคลงัสินคา้ครบทุกรายการดา้นการบริหารระบบ
การขนส่ง จากการท่ีทุกบริษทัมีบริการจดัส่งสินคา้ฟรีในกรุงเทพและปริมณฑลและเม่ือเกิดการ
สั่งซ้ือจากลูกคา้ ผูรั้บค าสั่งซ้ือจะท าการตรวจสอบลูกคา้และผูมี้อ  านาจท าการอนุมติัใบสั่งซ้ือ ส่ง
ต่อไปยงัฝ่ายจดัสินคา้ และออกใบก ากบั ภาษีตามล าดบั หลงัจากมีการออกใบก ากบัภาษีแลว้ ช่ือและ
ท่ีอยู่ลูกคา้จะถูกส่งของระบบซอฟท์แวร์โดยอตัโนมติัเพื่อท าการวางแผนเส้นทางการขนส่งโดย
จ าแนกลูกคา้ตามแขวงและพิจารณาจ านวนและขนาดของสินคา้ วา่ควรใชพ้าหนะใดในการจดัส่ง  
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บทที่ 3 

วธีิการด าเนินวจิัย 

 

 การด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียนของผูป้ระกอบการรายย่อย ในเขต อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจยัเลือกใช้แนวทางใน
การศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยา โดยวิธีการน้ีเป็นวิธีการให้บุคคลอธิบายเร่ืองราวและเหตุการณ์
ต่างๆท่ีตวัเองประสบมาโดยมีฐานความคิดว่ามนุษยจ์ะรู้ดีในส่ิงท่ีตนเองประสบมา ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธี
ปรากฏการณ์วิทยาในการวิจยัเน่ืองจาก ในการเก็บขอ้มูลนั้นตอ้งอาศยัขอ้มูลจากประสบการณ์ของ
ผูป้ระกอบการคา้ปลีกเคร่ืองเขียน และ ในงานวิจยัผูว้ิจยัเป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลภาคสนามเป็นหลกัและรวบรวมขอ้มูลเอกสารเป็นส่วนประกอบ มีวิธีด าเนินการวิจยั
โดยแบ่งขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

1. การเลอืกพืน้ทีศึ่กษา 
กกกกกกกก การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกพื้นท่ีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยเลือกพื้นท่ีเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม ดว้ยเหตุผลส าคญั คือ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐมเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมในการประกอบกิจการค้าปลีกเคร่ืองเขียน เน่ืองจากเป็นเขตท่ีมีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น และยงัมีสถานท่ีของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอีกหลายแห่ง 
นอกจากน้ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐมยงัเป็นท่ีพกัอาศยัของผูว้ิจยั ตั้งแต่ก าเนิดและมีความคุน้เคย
กบัผูป้ระกอบอาชีพคา้ปลีกเคร่ืองเขียนเป็นอยา่งดี ผูว้ิจยัสามารถเขา้ไปเกบ็ขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว 
 
2. ผู้ให้ข้อมูล 

 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีผูว้ิจยัเลือกสมัภาษณ์และเกบ็รวบรวมขอ้มูลคือ ผูป้ระกอบการคา้ปลีก
เคร่ืองเขียน โดยผูว้ิจยัจะคดั เลือกเฉพาะผูท่ี้เป็นเจา้ของธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม โดยมียอดขายมากกว่า 1,500,000 บาทต่อปี และด าเนินธุรกิจมากกว่า 2 ปี จ  านวน 
7 ราย ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 
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ล าดับ ร้าน จ านวนีี
ทีท่ าธุรกจิ 

มูลค่าีระมาณการจ าหน่าย
ต่อีี (บาท) 

1 คุณนะ 35 2,500,000 
2 คุณบาส 2 1,500,000 
3 คุณจ๊ีด 7 1,800,000 
4 คุณเป๊ียก 25 2,200,000 
5 คุณหมู 5 1,800,000 
6 คุณเต๋ 4 1,500,000 
7 คุณโอต๊ 12 1,700,000 

 
ตารางท่ี 1 แสดงรายช่ือร้าน จ านวนปีท่ีด าเนินธุรกิจและมูลค่าประมาณการขาย 

 
 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
 3.1 ีระเภทบุคคล ไดแ้ก่ 
กกกกกกกก      ตวัผูว้ิจยั การวิจยัคร้ังน้ีตวัผูว้ิจยัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
เพราะการวิจยัท่ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการสัมผสักบัคนโดยตรง ดงันั้น การไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ี
เป็นจริงมากท่ีสุดนั้นข้ึนอยู่กบัการวางตวั การก าหนดบทบาท การสร้างความคุน้เคย และความ
ไวว้างใจใหเ้กิดแก่ผูถู้กวิจยัใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

 3.2 ีระเภทเคร่ืองมือส าหรับเกบ็รวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
3.2.1 การสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดส้ร้าง แนวค าถาม (Interview Guide) เพื่อใชส้ าหรับ

เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ แนวค าถามส าหรับ ผูป้ระกอบการคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

3.2.2 การสังเกต (Observation) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) โดยการสังเกตจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการตอบค าถามของผูป้ระกอบการคา้ปลีก
เคร่ืองเขียน 

       ผูว้ิจยัจดบนัทึกขอ้มูลสังเกตลงในสมุดบนัทึกภาคสนามและบนัทึกดว้ยกลอ้งวีดีโอ 
ผูว้ิจยัก าหนดประเด็นการสังเกตว่าผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั มีกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ อุปสรรค ปัญหา
อยา่งไร 
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       3.3 ีระเภทอุีกรณ์ช่วยเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.3.1 สมุดบนัทึก เพื่อบนัทึกขอ้มูลจากการซกัถามและการสังเกตประจ าวนั 
3.3.2 แฟ้มเก็บขอ้มูล เพื่อแยกขอ้มูลออกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อความเรียบร้อย

และการน าขอ้มูล มาใชไ้ดส้ะดวกรวดเร็ว 
3.3.3 วีดีโอบนัทึกภาพเคล่ือนไหวและเทปบนัทึกเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

และสามารถเก็บขอ้มูลไดค้รอบคลุมเน้ือหาครบถว้นโดยเฉพาะขอ้มูลท่ีส าคญั ๆ ท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถ
บนัทึกไวไ้ดท้ั้งหมดไดท้นัขณะซกัถาม 

3.3.4 กลอ้งถ่ายรูป เพื่อใช้บนัทึกภาพเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ี
ผูว้ิจยัเห็นวา่สมควรจะบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
4. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
กกกกกกกก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ แนวค าถามในการวิจยั จ  านวน 1 ฉบบั ผูว้ิจยัไดค้  าเนิน
การสร้าง ตามขั้นตอนดงัน้ี 
กกกกกกกก 4.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการจากหนงัสือ ต ารา เอกสารและงานวิจยั สอบถาม
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เพื่อ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างแนวค าถาม 

กกกกกก 4.2 ก าหนดหัวข้อีระเด็นหลักและีระเด็นย่อยของแนวค าถาม  เพื่อช่วยให้การสร้าง
แนวค าถามใหค้รอบคลุมมีรายละเอียดเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาใหค้รบถว้น 

 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
กกกกกกกก 5.1 การศึกษาเอกสาร เพื่อใหท้ราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบอาชีพคา้ปลีกเคร่ือง
เขียน ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เช่น สังคม ประชากร สภาพเศรษฐกิจ เป็นตน้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้จากหนังสือและเอกสารโครงการส าคญัของจังหวดันครปฐม รวมทั้ งเอกสารทางด้าน
วิชาการ  
 5.2 การส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน (Household Census) เป็นการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานให้
ทราบถึงอาณาเขต บริเวณ จ านวนและสถานท่ีตั้งท่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของผูป้ระกอบการคา้ปลีกเคร่ือง
เขียน  

 5.3 การสัมภาษณ์ (Interview) ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดย
ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลในพื้นท่ีศึกษา โดยการสร้างแนวค าถามอย่างกวา้ง ๆ เพื่อเป็นแนว
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ทางการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า ซ่ึงขอ้ค าถามต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นไดไ้ม่ก าหนดตายตวั โดยการ
สัมภาษณ์ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารซกัถาม พูดคุยสนทนาแบบเป็นกนัเองมากท่ีสุด เพื่อป้องกนัมิให้บุคคลท่ี
เป็นแหล่งขอ้มูลเกิดกงัวลใจในการให้ค  าตอบ ซ่ึงอาจมีผลต่อความเช่ือถือของขอ้มูล การซกัถามใน
ประเด็นและขอ้ค าถามต่าง ๆ จะมีการปรับเปล่ียนล าดบัไปไดต้ลอดเวลาตามสถานการณ์หรือความ
เหมาะสม ตลอดจนใชศิ้ลปะในการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) ในการซกัถามพดูคุยเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ระดบัลึกท่ีเขา้ถึงความเป็นจริงมากท่ีสุด 

5.4 การสังเกต (Observation) ใชว้ิธีการสังเกต 2 วิธี คือ 
 5.4.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผูว้ิจยัเขา้ไปมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัเก็บสินคา้ การจดัเรียงสินคา้ การขายสินคา้ และ การบริการลูกคา้ 
เป็นตน้ ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
เป็นส่วนใหญ่เน่ืองจาก ผูว้ิจยัเป็นเจา้ของกิจการร้านคา้ปลีกเคร่ืองเขียนดว้ย จึงท าใหผู้ว้ิจยัไดมี้ส่วน
ร่วมในบทบาทใดบทบาทหน่ึงเสมอ 

5.4.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) การสังเกต
โดยผูถู้กสังเกตไม่รู้ตวั การแสดงพฤติกรรมของผูถู้กสังเกตเป็นไปอยา่งธรรมชาติท าให้ไดข้อ้มูลท่ี
เป็นจริง เช่น สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป วิถีชีวิตประจ าวนัของพนกังานทัว่ไป 
 

6. การบันทกึข้อมูลภาคสนาม 
กกกกกกกก การศึกษาภาคสนาม การบนัทึกจะช่วยท าให้การศึกษาภาคสนามในการวิจยัคร้ังน้ีมี
ความสมบูรณ์หรือมีคุณภาพเพราะหากใชเ้พียงการจ าอย่างเดียว อาจจะท าให้ขอ้มูลขาดหายหรือ
คลาดเคล่ือนไปได ้โดยผูว้ิจยัไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม ดงัน้ี 
กกกกกกกก 6.1 ข้อมูลจากการสนทนาพูดคุยหรือการสัมภาษณ์ เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง
มากท่ีสุด และไม่ให้เกิดความระแวงระหว่างผูว้ิจยักบัผูใ้ห้ขอ้มูล จึงท าการบนัทึกหลงัจากเสร็จส้ิน
การสนทนา แต่ในบางคร้ังผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตผูใ้หข้อ้มูลใชเ้ทปบนัทึกเสียงช่วยเก็บขอ้มูลในกรณีท่ี
เป็นขอ้มูลท่ีส าคญั ๆ มากไม่สามารถจดจ าไดท้ั้งหมด แต่มีประโยชน์เพื่อให้สามารถเก็บขอ้มูลได้
มากท่ีสุด โดยไม่ตกหล่นและขอ้มูลท่ีได้เป็นจริงมากท่ีสุด ทั้ งน้ีผูว้ิจัยได้สร้างความสนิทสนม
ไวว้างใจและเป็นกนัเองเป็นอย่างมาก ท าให้การสนทนามีความเป็นธรรมชาติมากท่ีสุดดว้ยและ
หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจะรีบถอดเทปบนัทึกเสียงทนัที 
กกกกกกกก 6.2 ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  ผูว้ิจยัไดท้  าการบนัทึกหลงัจากการสังเกตนั้น
ส้ินสุดลงในเวลาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากขณะท าการสังเกตตอ้งท ากิจกรรมมีส่วนร่วมไปดว้ยจึง
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ไม่อาจจดบนัทึกไดท้นัที แต่เม่ือเสร็จภารกิจแลว้ตอ้งเร่งท าการจดบนัทึกโดยเร็ว เพื่อป้องกนัการลืม
ขอ้มูลบางตอนได ้
กกกกกกกก 6.3 ข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมอาจจะ
สามารถท าการบนัทึกในขณะท่ีท าการสังเกตไดท้นัที หรือท าการบนัทึกหลงัการสังเกตก็ได ้ผูว้ิจยั
จะยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม 

 
7. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
กกกกกกกก ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 4 เดือน โดยแบ่งเป็น  3 ระยะ คือ 
กกกกกกกก ระยะที่ 1 หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานในชุมชน เพื่อน ามาประกอบการเขียนโครงการวิจยัโดยใช้
เวลาประมาณ 1 เดือน ตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ. 2555  
กกกกกกกก ระยะที่ 2 เร่ิมตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ธนัวาคม 2555 ในระยะน้ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปคลุกคลี
กบัผูป้ระกอบการคา้ปลีกเคร่ืองเขียนในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พร้อมทั้งสังเกต สัมภาษณ์ 
ตลอดจนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อม ๆ กนัและเร่ิมเขียน
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ ใหค้  าแนะน าปรับปรุงแกไ้ขเป็นระยะ ๆ 
กกกกกกกก ระยะที่ 3 เร่ิมตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2556 หลงัจากผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เสร็จแลว้ เม่ือเกิดปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม ผูว้ิจยัจะเขา้ไปในพื้นท่ีศึกษาอีกเป็น
ระยะ ๆ เพื่อเก็บขอ้มูล จนกว่าจะไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนสมบูรณ์ท่ีจะสามารถตอบค าถามไดต้รงประเด็น 
เพื่อเขียนรายงานผลการวิจยั 

 
8. การวเิคราะห์ข้อมูล  
กกกกกกกก 8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต การสัมภาษณ์ จะท าการ
วิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กบัการเก็บขอ้มูล โดยในแต่ละวนัท่ีจะเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัจะน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดบนัทึก การถอดเทปบนัทึกเสียง มาจดัแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นต่าง ๆ 
พิจารณาขอ้มูลท่ีไดแ้ต่ละคร้ังว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะตอบค าถามไดห้รือไม่ และหาขอ้มูล
เพิ่มเติมต่อไป เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
กกกกกกกก 8.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัวิธีการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Description Analysis) โดยจะมีการวิเคราะห์ขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งละเอียด จาก
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การสัมภาษณ์และสังเกต แลว้น าไปจดัเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และวิเคราะห์ขอ้มูลตามแนวคิด
เพื่อหาขอ้สรุป 
กกกกกกกก 8.3 น าข้อสรุีไีีรึกษาอาจารย์ที่ีรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อความถูกตอ้งอีกคร้ัง
แลว้จึงจดัท าเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 

 
9. การตรวจสอบข้อมูล 
กกกกกกกก ผูท้  าวิจยัการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยตรวจสอบว่า
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมนั้นถูกตอ้งหรือไม่ คือการตรวจสอบแหล่งขอ้มูลในเร่ือง เวลา สถานท่ี และ
บุคคลกรณีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มีความขดัแยง้ไม่ตรงกนักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูส้ัมภาษณ์คนใด
คนหน่ึง ผูว้ิจยัน าค  าถามเดิมสอบถามผูใ้หข้อ้มูลอีกคร้ังโดยเปล่ียนเวลา สถานท่ีต่างกนั เพื่อใหผู้ใ้ห้
สัมภาษณ์ตอบค าถามอีกคร้ัง เป็นการยนืยนัและหาขอ้สรุปขอ้มูลนั้นใหเ้กิดความชดัเจนส่วนขอ้มูล
ท่ีเป็นท่ีสงสัยและไม่สามารถพิสูจน์ทราบไดห้รือขาดความน่าเช่ือถือ ผูว้ิจยัจะไม่น าขอ้มูลนั้นมาใช ้
และถา้ไดข้อ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะศึกษากจ็ะท าการเกบ็ขอ้มูลเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์. 

   ส
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียนของผูป้ระกอบการ
รายยอ่ยในเขต อ าเภอเมืองนครปฐม เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
เก็บขอ้มูลโดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดว้ยแนวค าถามการวิจยัท่ีมีรายละเอียดของค าถามเก่ียวกบั
รูปแบบและการด าเนินธุรกิจของร้านคา้ปลีกเคร่ืองเขียน เพื่อให้สะดวกในการจดัท าขอ้มูลให้เป็น
ระบ ประกอบดว้ยประเด็น ท่ีถามในดา้น ความเป็นมาทางธุรกิจ การด าเนินธุรกิจ และกลยทุธ์ท่ีท า
ให้ประสบความส าเร็จของธุรกิจเคร่ืองเขียน เขต อ าเภอเมืองนครปฐม โดยไดรั้บความอนุเคราะห์
จาก ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จ านวน 7 ร้าน ผูว้ิจยัยงัได้
ใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อท าการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ือง
เขียน การสมัภาษณ์ขอ้มูลในคร้ังน้ีสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
 
 1.ข้อมูลความเป็นมาทางธุรกจิของผู้ประกอบการ 
  2.รูปแบบการด าเนินธุรกจิ  
 กจิกรรมหลกั 

แหล่งจดัซ้ือสินคา้  
การจดัการ  
การกระจายสินคา้  
การตลาด  

    การบริการ   
 กจิกรรมเสริม 

การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
การจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล 
การจดัการดา้นการเงิน 

  3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาจากการประกอบธุรกิจค้าปลีกเคร่ือง
เขียน 
 

   ส
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1. ข้อมูลความเป็นมาทางธุรกจิของผู้ประกอบการ 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการคา้ปลีกร้านเคร่ืองเขียนในเขตอ าเภอเมือง นครปฐม

ท่ีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 7 ราย มีผูป้ระกอบการเป็นเพศหญิง จ านวน 3 ราย และ
ผูป้ระกอบการเป็นเพศชาย จ านวน 4 ราย  

 ระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการนั้น มีจ านวน 5 รายการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ
จ านวน 2 รายจบปริญญาโท 

 ประวติัความเป็นมาในการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการ ประกอบไปดว้ยจุดเร่ิมตน้ 2 
แบบ คือ 1. การสืบทอดกิจการจากครอบครัว และ 2. การเร่ิมตน้ธุรกิจดว้ยตนเอง ซ่ึงมีรายละเอียด
ในแต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี 

 1. การสืบทอดกจิการจากครอบครัว ผูป้ระกอบการใหส้มัภาษณ์วา่ ร้านเคร่ืองเขียนของ
ผูป้ระกอบการนั้น เป็นธุรกิจท่ีท าตั้งแต่รุ่นของพ่อแม่ หรือบรรพบุรุษอยู่แลว้ โดยเป็นธุรกิจของ
ครอบครัวท่ีท ามามากกว่า 10 ปี และมีฐานลูกคา้เดิม โดยมีทั้งลูกคา้ท่ีมารับซ้ือสินคา้แบบส่ง และ 
แบบปลีก ซ่ึงผูป้ระกอบการใหค้วามเห็นว่า ธุรกิจน้ี เป็นธุรกิจท่ีมีรายไดดี้ และเพียงพอส าหรับเล้ียง
ครอบครัว ท าใหมี้แรงจูงใจในการสืบต่อกิจการจากพอ่แม่ 

 
 “ธุรกิจของร้านพี่ท  ามาตั้งแต่รุ่นของพ่อแม่แลว้ พี่ก็มาท าต่อจากพ่อแม่ แต่ว่าจริงๆ แลว้พี่
ไม่ไดต้ั้งใจจะสืบทอดกิจการต่อพ่อแม่นะ เพราะว่าพี่ช่วยแม่ขายเคร่ืองเขียนมาตั้งแต่เด็ก เลยรุ้สึก
เบ่ือ ตอนเรียนพี่เลยเลือกไปเรียนศึกษาศาสตร์ พอเรียนจบกไ็ปเป็นครู แต่พอเป็นครูไปไดร้ะยะนึง 
ในความคิดรู้สึกวา่เงินแต่ละเดือนท่ีไดม้นันอ้ย ไม่เหมือนตอนอยูร้่านท่ีแม่ใหเ้ยอะกวา่ แลว้ตอนนั้น
ท่ีบา้นกไ็ม่มีคนช่วยแม่ดว้ย พี่กเ็ลยลาออกจากครูมาช่วยแม่ขายเคร่ืองเขียน”  (คุณนะ, 2555) 
 

 2. การเร่ิมต้นธุรกิจด้วยตนเอง ผูป้ระกอบการให้สัมภาษณ์ว่า ร้านเคร่ืองเขียนของ
ผูป้ระกอบการนั้น เร่ิมตน้จากการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการเป็นเจา้ของกิจการ ดว้ยนิสัยท่ีไม่ตอ้งการ
เป็นลูกน้องของผูอ่ื้น จึงตอ้งการประกอบธุรกิจเอง จึงมองหาธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี สามารถ
เล้ียงครอบครัวได ้แลว้พบว่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัของทุกคน และ
การมีท าเลท่ีตั้งร้านคา้ท่ีติดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั ซ่ึงมี นักเรียน นักศึกษาเป็นกลุ่มลูกคา้ จะ
สามารถท าให้ธุรกิจเคร่ืองเขียนสร้างผลตอบแทนท่ีดีได ้ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงเลือกท าธุรกิจคา้
ปลีกเคร่ืองเขียน 

 
 “ตอ้งพดูถึงตอนก่อนเร่ิมธุรกิจ ตอนนั้นแถวมหาลยัราชภฏั ขา้งมหาวิทยาลยัมนัมีหอ้งวา่งติด
ถนนอยู ่พอดีท่ีตรงนั้นมนัเป็นของเพื่อนแม่พี่ เคา้เป็นเจา้ของหอขา้งหลงัแหละ แลว้เคา้มากั้นห้อง
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เปิดร้านขายพวกเส้ือผา้ กบักระเป๋า แต่เคา้ไม่มีเวลาดูร้าน เลยปล่อยหอ้งใหเ้ช่าต่อ พ่ีเลยไปขอเคา้เช่า 
ตอนแรกก็ไม่รู้นะวา่จะท าอะไรดี ตอนแรกอยากเปิดร้านเกมส์ แต่ก็ไม่ไดเ้ปิดเพราะห้องขา้งๆ เปิด
อยู ่ไม่อยากไปแข่งกะเคา้ ตอนนั้นกไ็ปจองหอ้งแลว้แหละ แต่จองไปยงัไม่รู้วา่จะท าไรนะ ในหวัคิด
แต่ว่า ตอ้งเปิดร้านท่ีขายพวกนักเรียน นักศึกษา แลว้ก็นึกข้ึนได ้ว่าขายเคร่ืองเขียนดีกว่ามั้ ง ไป
ปรึกษาแม่ กบั ป๊า แลว้เคา้ก็โอเค เลยให้ตงัมาลงทุน รอบแรกขอมา 5 แสน ไปแต่งร้าน ค่า
เฟอร์นิเจอร์ กดไป 3 แสนกวา่  ค่าแอร์อีก เกือบหา้หม่ืน เหลือเงินซ้ือของอีกแสนกวา่ เลยไปซ้ือของ
มาขายหมดไปแสนนิดๆ พอเอาของเขา้ร้านเสร็จ ในร้านโล่งมาก ของไม่เตม็ เลยตอ้งไปขอเงิน ป๊า
มาเพ่ิมอีก 5 แสน เพ่ือไปซ้ือของ สรุปซ้ือของไปอีก 3 แสนได ้กวา่ของในร้านจะเตม็ เพราะแต่ละ
อยา่งมนัอนัเล็กอนันอ้ย มีหลายแบบอีกต่างหาก แถมพวกกระดาษน่ีตอ้งแกะเก็บดีๆนะ แกะไม่ดี
ขาด เกบ็ไม่ดีเปียก ถือไดว้า่รายละเอียดเยอะมากในการท าร้านเคร่ืองเขียน” (คุณบาส, 2555) 
 

 
โดยรายละเอียดของการเร่ิมตน้ธุรกิจสามารถสรุปไดด้งัตาราง 
 

จ านวนราย จุดเร่ิมต้นธุรกจิ 
 

เหตุผล / ข้อด ี

2 สืบทอดจากครอบครัว - เป็นเจา้ของธุรกิจ 
- เป็นธุรกิจท่ีใหผ้ลตอบแทนดี 
- รู้จกัธุรกิจเป็นอยา่งดี 
- ง่ายในการบริหารจดัการ 
- ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการลงทุน 
- มีฐานลูกคา้เดิม 

5 เร่ิมตน้ธุรกิจดว้ยตนเอง - เป็นเจา้ของธุรกิจ 
- เป็นธุรกิจท่ีใหผ้ลตอบแทนดี 
- มีท าเลท่ีเหมาะสมในการท าธุรกิจ 

 
ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจ 
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2. รูปแบบการด าเนินธุรกจิ  
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษารูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยอาศยัแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าเป็นตน้แบบใน

การใชว้ิเคราะห์ธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน โดยมีการวิเคราะห์การจดัการในแต่ละกิจกรรมหลกั และมี
การวิเคราะห์กิจกรรมสนบัสนุนไปพร้อมกนั ตั้งแต่การรับเขา้ของสินคา้ จนถึงการจ าหน่ายสินคา้ถึง
ผูบ้ริโภค ซ่ึงกิจกรรมหลกั ธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียนประกอบดว้ย การจดัซ้ือสินคา้ รูปแบบและการ
จดัการ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การขายและการตลาด 

 
 

 
รูปท่ี 3 แผนภาพแสดงกิจกรรมหลกั 

 
 

จากแผนภาพดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายรายละเอียดของกิจกรรมหลกั แต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 

1. การจัดซ้ือสินค้า  
     จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการ พบว่าวิ ธีการเลือกซ้ือสินค้า  ในช่วงแรก

ผูป้ระกอบการเลือกซ้ือสินคา้จากรายการ ท่ีไดป้ระเมินความตอ้งการใชเ้คร่ืองเขียนของกลุ่มลูกคา้ 
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โดยเนน้ไปท่ีสินคา้ท่ีมีความจ าเป็น เช่น ปากกา สมุด อุปกรณ์ลบค าผดิ เป็นตน้ ผูป้ระกอบการจดัซ้ือ
สินค้าโดยเน้นความหลากหลายในตัวสินค้า  เช่น ปากกา ควรมีหลากหลาย ประกอบด้วย 
ปากกาลูกล่ืน ปากกาเจล หรือ ปากกาเนน้ขอ้ความ เป็นตน้ หลงัจากด าเนินธุรกิจมาระยะเวลาหน่ึง 
ผูป้ระกอบการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมียอดการจ าหน่ายสูงโดยตรวจสอบจากความรวดเร็วในการจ าหน่าย
สินคา้ ส่วนสินคา้ท่ียอดจ าหน่ายไดน้อ้ย ผูป้ระกอบการมกัสั่งเขา้มานอ้ย เพื่อรองรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความตอ้งการในสินคา้นั้น เป็นทางเลือกแก่ลูกคา้ โดยท าให้ลูกคา้ไม่ผดิหวงัในสินคา้ท่ีตอ้งการ ท า
การกลบัมาซ้ือในคร้ังต่อไป และผูป้ระกอบการยงัมีการสั่งสินคา้ใหม่ๆ เขา้มาทดลองขายเป็น
ระยะๆ ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่ 

 
“ วธีิการเลือกซ้ือสินคา้ของพี่  พี่จะเลือกสินคา้ ท่ีนกัเรียนตอ้งใชแ้น่ๆ เพราะสินคา้พวกเน้ีย 

มนัขายไดง่้าย เงินไม่จม เช่น พวกปากกา นกัเรียนทุกคนตอ้งใชแ้น่นอน  แต่เรากต็อ้งเลือกมาขาย
หลายๆแบบ เพราะเดก็แต่ละคนชอบไม่เหมือนกนั แต่ท่ีเห็นชอบใชก้นักพ็วกปากกา lancer ท่ีเป็น
ลายฟ้าๆเกลียวๆ เดก็บางคน ซ้ือทีนึง สามส่ีแท่งกมี็  พอขายไปเร่ือยๆเด๋ียวกรู้็เองแหละ วา่อนัไหน
ขายดี อนัไหนขายไม่ดี พวกของท่ีขายดีๆแบบเน้ีย กต็อ้งซ้ือมาตุนไวเ้ยอะๆ เพราะขายเร็วไดก้  าไร
เร็ว พวกของท่ีมนัขายไดน้อ้ยๆ กเ็อามานอ้ยหน่อย แต่ถา้มีรุ่นใหม่ๆออกมากต็อ้งเอามาลองขาย “ 
(คุณบาส, 2555) 

 

 ในดา้นของการซ้ือสินคา้เพื่อน ามาจ าหน่าย โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผา่น 
จาก 2 แหล่งจ าหน่ายสินคา้ คือ 

1.1 จากร้านขายส่ง  
               ในช่วงแรกผูป้ระกอบการทั้ง 7 ราย เลือกซ้ือเคร่ืองเขียนจากร้านขายส่ง
ทั้งหมด เน่ืองจากในช่วงการเร่ิมตน้กิจการยงัไม่มีตวัแทนจ าหน่าย จากบริษทัต่างๆมาติดต่อ การซ้ือ
สินคา้เคร่ืองเขียนจากร้านขายส่ง นั้นมีสินคา้ค่อนขา้งครบถว้นและมีความหลากหลาย สามารถซ้ือ
ไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ และสามารถรับสินคา้ไดท้นัที สินคา้ท่ีช ารุดสามารถเปล่ียนได้ แต่การซ้ือ
ของจากร้านขายส่งเคร่ืองเขียนส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการตอ้งใชเ้งินสด ตวัอย่างร้านขายส่งเคร่ือง
เขียนท่ีผูป้ระกอบการเลือกใชคื้อ แมคโคร (นครปฐม) ร้านยเูน่ียน สเตชนัเนอร่ี  (ส าเพง็) ร้านยง
เจริญ (ส าเพง็) ร้าน แฮปป้ี กิฟ (ส าเพง็) ร้าน บี กิฟ (ส าเพง็) ร้าน เดอะ โอเค สเตชัน่ (ส าเพง็) ร้านเอม็ 
แอนด์ จี (ส าเพง็) ร้านสมใจ เป็นตน้ และร้านขายส่งก็ยงัเป็นแหล่งท่ีผูป้ระกอบการเลือกใชอ้ยู ่
เน่ืองจากมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ 
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1.2 ซ้ือผ่านตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัท  

               การซ้ือผ่านตวัแทนจ าหน่ายจากบริษทัของผูป้ระกอบการนั้นเกิดข้ึนภายหลงั
จากการด าเนินกิจการไปไดร้ะยะหน่ึง โดยมีตวัแทนจ าหน่ายจากบริษทัต่างๆเขา้มาติดต่อท่ีร้าน การ
ซ้ือผ่านตวัแทนจ าหน่ายในช่วงแรกตอ้งใชเ้งินสด โดยบางบริษทัดูจ านวนคร้ังของการสั่งซ้ือ หรือ
บางบริษทัดูจากยอดการสั่งซ้ือ ถา้สั่งซ้ือบ่อยๆหรือในปริมาณมาก จะไดรั้บความเช่ือถือจากบริษทั
ท่ีมาติดต่อ แลว้ทางร้านของผูป้ระกอบการจึงไดรั้บเครดิต โดยการไดเ้ครดิตคือการไดสิ้นคา้มาขาย
ก่อน และช าระเงินภายหลงั โดยระยะเวลาการช าระเงินอยูใ่นช่วงประมาณ 30 - 60 วนั ภายหลงัจาก
ไดรั้บสินคา้ แต่การซ้ือสินคา้ตอ้งซ้ือผ่านตวัแทนจ าหน่ายเท่านั้น การซ้ือมีปริมาณขั้นต ่าต่อคร้ัง
แลว้แต่ประเภทของสินคา้ โดยตวัแทนจ าหน่ายเป็นผูก้  าหนดปริมาณขั้นต ่า เช่น บริษทัคดัสัน มีขน้
ต ่าในการสั่งซ้ือสินคา้จ านวน 20,000 บาทต่อคร้ัง และเม่ือสั่งซ้ือสินคา้แลว้ ผูป้ระกอบการไดรั้บ
สินคา้หลงัจากสัง่ซ้ือเป็นเวลา 5 - 7 วนัในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม บริษทัจ าหน่ายร้านเคร่ืองเขียนท่ี
ผูป้ระกอบการเลือกใชคื้อ บริษทั นานมี จ ากดั บริษทั เค แอล สเตชัน่เนอร่ี จ  ากดั บริษทั ดี เอช เอ 
สยามวาลา จ ากดั บริษทั บี บี ออฟฟิช แอนด์ คอมเมิร์ซ จ ากดั บริษทั นาฟ ออฟฟิส สเตชัน่เนอร่ี 
จ  ากดั บริษทั สหศิลป์อินเตอร์เนชัน่แนล บริษทัคดัสันและ บริษทั ดบัเบ้ิลเอ เป็นตน้ 
 

 “การรับของมาขายของร้านพี่ พี่จะไปซ้ือจากร้านขายส่งเองแถวส าเพง็ เพราะเราสามารถ
เลือกซ้ือสินคา้เองไดต้ามท่ีตอ้งการ บางทีก็ถามร้านวา่อะไรขายดี ก็เอาอนันั้นมาขาย ตอนแรกๆพี่
เหน่ือยมากเลย ต้องไปเลือกซ้ือของจากหลายท่ีมาก ไปร้านเดียวของมันก็ไม่หลากหลาย ไม่
ครบถว้น ก็ตอ้งไปเดินหาหลายๆร้าน หาของท่ีน่าสนใจ เพื่อเอามาลงท่ีร้านให้เต็มและมีความ
หลากหลาย เม่ือขายไประยะหน่ึงร้านเราเร่ิมเป็นท่ีรู้จกั กจ็ะมีเซลลเ์ดินเขา้มาหาเอง แต่ตวัพี่ตอ้งการ
เซลลจ์ากหลายๆเจา้ พี่ก็จะหาเบอร์โทรทางเน็ต แลว้กโ็ทรไปติดต่อเซลลม์า แต่วา่พี่ก็ยงัไปซ้ือของ
เองท่ีร้านขายส่งอยูน่ะ เพราะวา่เซลลม์นัก็มีของไม่ไดค้รบตามท่ีพี่ตอ้งการอยูดี่ แต่กต็ั้งแต่มีเซลลก์็
ไม่ตอ้งข้ึนไปร้านขายส่งบ่อยเหมือนเม่ือก่อนละ” (คุณบาส, 2555) 

 
    “ร้านของผมจะไปเลือกซ้ือสินคา้เอง ตามแหล่งเคร่ืองเขียนใหญ่ๆ ท่ีกรุงเทพฯ เร่ิมแรกตวั

ผมเองเป็นคนไปเลือกซ้ือเองเลย ก็ดูลูกคา้กลุ่มเป้าหมายก่อน อยา่งลูกคา้ส่วนใหญ่ของร้านผมจะ
เป็นนกัเรียน นกัศึกษา เป็นส่วนใหญ่ผมกจ็ะเลือกของท่ีมีความทนัสมยั น่ารักๆ ผมกจ็ะไปเลือกซ้ือ
กบัลกูสาว ใหเ้ขาเลือกซ้ือสินคา้พวกก๊ิฟช็อฟ อะไรท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิง ๆ ส่วนตวัผมกจ็ะดูสินคา้ท่ีเป็น
พวกเคร่ืองเขียน พอขายไปไดส้ักประมาณ 6-7 เดือน ร้านผมมียอดขายดีมาก ของท่ีมีอยูท่ี่ร้านไม่
พอขาย แลว้ตอ้งข้ึนไปกรุงเทพฯซ้ือของบ่อย ๆ ก็คิดวา่เปลืองคา้ใชจ่้ายในเร่ืองการขนส่ง ค่าน ้ ามนั
ต่าง ๆ จึงเร่ิมคิดท่ีจะติดต่อหาเซลล ์ก็จะถามเพื่อนท่ีเขาพอรู้เร่ืองเคร่ืองเขียนเร่ืองการติดต่อเซลล ์
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และกเ็ร่ิมโทรไปหาเซลลห์ลาย ๆ ท่ี เซลลท่ี์ผมเลือกกจ็ะดูจากสินคา้ท่ีร้านวา่ทางร้านมีสินคา้ยีห่อ้ไร
มาก แลว้การขายเป็นอยา่งไร ทางร้านผมเน่ียจะขายของของตรามา้เยอะ และก็M&G  ผมเลือก
ติดต่อเซลลข์องนานมีก็จะครอบคลุมรวมไปถึงตรามา้ดว้ย นานมีจะมีสินคา้ท่ีหลากหลายครบทุก
ประเภท และก็อีกยี่ห้อท่ีผมเลือกก็คือ M&G สินคา้ของเขาจะเป็นสินคา้เคร่ืองเขียนน่ารัก ๆ มี
เอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง เซลล์เหล่าน้ีก็จะให้เครดิตร้านด้วย และก็มาส่งท่ีร้านด้วย ท าให้ลด
ค่าใชจ่้ายในเร่ืองการขนส่งไปไดเ้ยอะเลย ” (คุณเต๋, 2555) 

   

 2. รูปแบบของร้านและการจัดการภายในร้าน  
2.1 การลงทุนธุรกจิเคร่ืองเขียน 

      จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการพบว่า การลงทุนของผูป้ระกอบการนั้นใช้
เงินลงทุนประมาณ 400,000-1,000,000 บาท โดยในการลงทุนคร้ังแรกแบ่งเป็นค่าอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การวางสินคา้ประมาณ 100,000-300,000 บาท ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้มาจ าหน่ายประมาณ 
200,000-500,000 บาท และค่าตกแต่งร้านประมาณ 20,000 - 200,000 บาท ส่วนในค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย ค่าเช่าประมาณ 6,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการไม่
มีพื้นท่ีเป็นของตนเอง ค่าน ้ าค่าไฟ ประมาณ 3,000 - 10,000 บาทต่อเดือน และค่าจา้งพนกังาน 9,000 
- 20,000 บาทต่อเดือน ในดา้นของพื้นท่ีใชพ้ื้นท่ีประมาณ หน่ึงถึงสองคูหา (32-64 ตรม.) ในการท า
ร้านเคร่ืองเขียน 
  

 “ร้านพี่ก็ปิดดึกนะ ปิด 20.30น. อ่ะ แรก ๆ อ่ะเนอะ เราก็อยากไดลู้กคา้เยอะ ๆ แต่ปิดดึกเกิน
มนัก็เปลืองค่าไฟเรา ค่าใชจ่้าย บางทีดึก ๆ ลูกคา้ก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ นาน ๆ จะมาที คิดวา่ไม่คุม้ 
เลยปรับเวลาใหม่ปิดเป็น 19.30น. แลว้กด็  าเนินมาจนถึงปัจจุบนั  ร้านของพี่มีสองหอ้ง ตอนแรกกมี็
หอ้งเดียว แต่วา่ร้านขา้งๆ มนัจะเซ้งร้านพอดี และพี่กเ็ห็นวา่ร้านพี่เน่ียของกเ็ร่ิมเยอะ และกอ็ยากจะ
ขยายร้านให้ใหญ่ข้ึนดว้ย จะไดเ้พิ่มสินคา้ให้มีความครบถว้นมากข้ึน จึงเพิ่มอีกห้องนึง เป็นสอง
ห้องเหมือนท่ีเห็นเน่ีย เงินลงทุนท่ีลงไปทั้งหมดเน่ีย รวมค่าของดว้ยนะ ทุกอย่างแลว้ก็ประมาณ
เกือบ ๆ ลา้นอ่ะ ดูเหมือนไม่น่าถึงใช่ป่ะ แต่พี่ลงทุนแต่งร้านและก็มีค่าของนู่น่ีมนัเลยเยอะ” (คุณ
บาส 2555) 
  
 “ร้านผมอยูแ่ถวตลาด กจ็ะตั้งเวลาปิด-เปิดไวเ้ป็นมาตรฐาน เพื่อท่ีจะไดใ้หลู้กคา้รู้ เพราะร้าน
ผมจะมีกลุ่มลกูคา้หลายกลุ่ม จึงตอ้งตั้งเวลาไวแ้น่นอนใหช้ดัเจน กจ็ะเปิดเวลา 10.00น. ปิด 20.00น. 
และก็เงินลงทุนร้านผมก็ประมาณส่ีห้าแสนน่ะ ร้านผมเป็นร้านไม่ใหญ่มาก แต่ก็จะตอ้งลงทุนใน
เร่ืองของค่าของนัน่แหละ” (คุณเต๋, 2555) 
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2.2 รูปแบบของร้าน 

                     จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการพบว่า รูปแบบของร้านเคร่ืองเขียนอยู่ใน
ลกัษณะของร้านคา้ปลีก โดยขายสินคา้ให้กับผูบ้ริโภคโดยตรง  สินคา้ในร้านประกอบไปด้วย 
อุปกรณ์เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ส านักงานและ ก๊ิฟช็อป ส่วนในดา้นของการบริหารภายในร้าน การ
คิดเงินผูป้ระกอบการเลือกใชร้ะบบบาร์โคด้ ขั้นตอนในการใชร้ะบบบาร์โคด้คือ สินคา้ส่วนใหญ่
ท่ีมาจากบริษทัมกัมีเลขบาร์โคด้ติดมากบัตวัสินคา้แต่ละประเภท ผูป้ระกอบตอ้งการท าการบนัทึก
ขอ้มูล เลขบาร์โคด้ ราคาขาย และจ านวนของสินคา้ ลงในระบบคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองคิดเงิน
ระบบบาร์โคด้ จากนั้นในเวลาขายจึงใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองคิดเงินระบบบาร์โคด้คิดเงิน
ให้ลูกค้า โดยผูป้ระกอบการให้ความเห็นว่าระบบบาร์โค้ดสามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือ 
ตรวจสอบราคาสินคา้ และป้องกนัการทุจริตของพนกังานได ้ในดา้นของตวัสินคา้ผูป้ระกอบการ
จดัเรียงไวเ้ป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสินคา้ 
 

 “ในความคิดของนา้ นา้คิดว่ามนัคลา้ย ๆ กะเซเวน่ท่ีให้คนมาเดินเลือกหยิบของ แลว้เอามา
คิดเงินท่ีโต๊ะเคา้ท์เตอร์ โดยเราก็จะมีการติดราคาสินคา้ไวท่ี้ตวัสินคา้หรือชั้นวางแลว้แต่ลกัษณะ
ของสินคา้” (คุณจ๊ีด, 2555)  

 
 “รูปแบบของร้านจะอยูใ่นรูปของร้านขายของทัว่ไป แต่ร้านเคร่ืองเขียน ตอ้งวางส่ิงของให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อใหล้กูคา้เลือกดูไดอ้ยา่งสะดวก” (คุณบาส, 2555) 

 

 “ร้านของเราเหมือนร้านโชวห่์วยท่ีพฒันาแลว้  คือแตกต่างกนัท่ีร้านของเรามีระบบการ
จดัการท่ีดีกวา่ เช่นเร่ืองการคิดเงิน เราจะใชร้ะบบบาร์โคด้ ร้านเราจะมีการคิดเงินผา่นเคร่ืองคิดเงิน
ให้ลูกคา้สามารถตรวจสอบได้วา่ซ้ือไรไป ราคาเท่าไหร่ โดยดูไดจ้ากราคาท่ีติดไวท่ี้ตวัสินคา้ ของ
ทุกช้ินท่ีร้านจะมีการติดป้ายราคาบอกไวช้ดัเจน และสามารถเทียบในใบเสร็จได้ ไม่ตอ้งกลวัแม่คา้
โกงเลย ไม่เหมือนร้านโชวห่์วยธรรมดาท่ีพอลูกคา้ซ้ือของ ก็กดเคร่ืองคิดเลขคิด ๆ  แลว้ก็ทอนเงิน
ใหล้กูคา้ไปแบบแม่คา้รู้คนเดียว” (คุณโอต๊, 2555) 

  
2.3 การออกแบบร้าน การจดัวางสินค้า  

         จ ากการสั ง เกตพบว่ า  การออกแบบร้าน  ใน เ ร่ืองของ เฟอร์ นิ เ จอ ร์ 
ผูป้ระกอบการเลือกใช ้เฟอร์นิเจอร์ 3 แบบ ไดแ้ก่  1. เฟอร์นิเจอร์แบบชั้นวางเหลก็ 2. เฟอร์นิเจอร์
แบบยดึติดถาวร  3. เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากแผน่อะคลิลิก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 
 

  ในการวางสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัค่อนขา้งสูง เช่น กาว กระดาษรีม สมุด เทปกาว 
แลคซีน เป็นตน้ ผูป้ระกอบการใชเ้ฟอร์นิเจอร์แบบชั้นวางเหลก็ เน่ืองจากสามารถรับน ้ าหนกัไดม้าก 
และ เฟอรนิเจอร์ประเภทน้ีสามารถเคล่ือนท่ีได้และถอดประกอบได้ โดยมีขนาดกว้าง 90 
เซนติเมตร ลึก 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร มีจ านวนชั้นวางสินคา้ประมาณ 4 ชั้น แต่สามารถ
เพิ่มหรือลดจ านวนชั้นได้ การวางเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีส่วนใหญ่ติดตั้งไวส่้วนกลางของร้าน 
เน่ืองจากชั้นวางลกัษณะน้ีมีสองดา้น เม่ือวางไวก้ลางร้านลูกคา้สามารถเลือกชมสินคา้ไดร้อบดา้น  
เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีมีลกัษณะเดียวกบัชั้นวางของท่ีใชใ้นห้างสรรพสินคา้ และซุปเปอร์มาเก็ต
ทัว่ไป ดงัรูปท่ี 4 

 

 รูปท่ี 4 เฟอร์นิเจอร์แบบชั้นวางเหลก็ 

     
       ในการวางสินค้าท่ีมีน ้ าหนักค่อนข้างเบาและเน้นความสวยงาม เช่น สี
ประเภทต่างๆ แฟ้ม สินคา้ก๊ิฟช็อป เป็นตน้ ผูป้ระกอบการเลือกใชเ้ฟอร์นิเจอร์แบบยดึติดถาวร (built 
in) ท่ีท าจากไม ้ในการวางสินคา้ แมว้า่เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีมีราคาสูงมากก็ตาม แต่มีความสวยงาม 
ท่ีเกิดจากเน้ือไม ้หลอดไฟท่ีติดภายในเฟอร์นิเจอร์ และขนาดท่ีมีความพอดีในการวางสินคา้ ท าให้
สินคา้มีความโดดเด่นข้ึน สามารถช่วยท าให้สินคา้ดึงดูดใจในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้มากข้ึน 
เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีส่วนใหญ่ติดกนัผนงั ตอ้งสั่งท าเป็นพิเศษโดยสามารถก าหนด รูปแบบ ขนาด 
และชนิดของไมใ้นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไดต้ามความตอ้งการ แต่เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีไม่สามารถ
เคล่ือนยา้ยได ้เน่ืองจากการติดตั้งตอ้งยดึติดกบัผนงัแบบถาวร  ดงัรูปท่ี 5 
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       รูปท่ี 5 เฟอร์นิเจอร์แบบบิลอินทท์ าจากไม ้

 

 ในส่วนของการวางสินคา้พวกปากกาเน้นขอ้ความ พู่กัน หรือสินคา้ท่ีมี
ลักษณะเป็นแท่ง ผู ้ประกอบการนิยมเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากแผ่นอะคลิลิก เน่ืองจาก 
เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีมีลกัษณะใส ท าให้มองเห็นผลิตภณัฑไ์ดท้ั้งหมด เม่ือใส่ปากกา และปากกา
เนน้ขอ้ความ ในเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีจะท าให้เห็นสีสัน และรูปลกัษณ์ ท าให้สินคา้น่าซ้ือมากข้ึน
โดยปกติเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากแผน่อะคลิลิกส าหรับใส่ปากกา แบบขนาดใหญ่จะมีความสูงประมาณ 
160 เซนติเมตร กวา้ง 80 เซนติเมตร และมีจ านวนช่องประมาณ 180 ช่องในการวางสินคา้ท่ีมี
ลกัษณะเป็นแท่ง โดยเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีสามารถหาซ้ือไดต้ามร้านท่ีขายเฟอร์นิเจอร์เคร่ืองเขียน
โดยเฉพาะ และส าหรับตูอ้ะคลิลิกใส่ปากกาขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะแถมมาจากสินคา้ท่ีสั่งจาก
ตวัแทนจ าหน่าย โดยเฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากแผน่อะคลิลิกขนาดใหญ่มีลกัษณะ ดงัรูปท่ี 3 

 
      รูปท่ี 6 เฟอรนิเจอร์ท าจากแผน่อะคลิลิก 
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แต่ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการตอ้งวางสินคา้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือและการจดั
ส่ิงของเพื่อการจ าหน่ายของผูป้ระกอบการ 

ในดา้นการ จดัตกแต่งร้าน ผูป้ระกอบการใหค้วามเห็นว่าควรมีการจดัตกแต่ง
ประดับร้านบา้งตามเทศกาล เช่น เทศกาลคริสต์มาส หรือเทศกาลปีใหม่ โดยน าเส้นสายรุ้งมา
ประดบัร้าน เพื่อเพิ่มบรรยากาศใหลู้กคา้เกิดความต่ืนตาต่ืนใจ และรู้สึกแปลกใหม่ 

 
 “ในการจัดวางสินค้าต้องแยกให้เป็นหมวดหมู่ ร้านของน้าก็จะมีการน าปากกาไปใส่ตู ้
อะคริลิกส าหรับปากกาโดยเฉพาะ เพราะปากกาถา้ไปวางไวต้รงชั้นมนัไม่สวย มนัตอ้งมีกล่องใส่ 
โดยส่วนตวันา้คิดวา่ควรแบ่งเป็นประเภทให้ชดัเจน อยา่งพวกกระดาษกอ็ยูใ่นโซนของกระดาษไป
เลย ของก๊ิฟช็อปกุ๊กก๊ิก ๆ กจ็ดัอยูใ่นหมวดของก๊ิฟช็อป ร้านของนา้กจ็ะมีแยกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ก็
จะมีอยู ่มีอยูห่ลายประเภทนะ ไล่ไปเลยนะ อนัแรกกเ็ป็นพวกอุปกรณ์การเขียนและลบค าผิด และก็
พวกสมุด  พวกกระดาษต่าง ๆ พวกกาวและเทปกาว อุปกรณ์งานศิลป์ อุปกรณ์ส านักงาน และก็
พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ย เน่ียแหละหลกั ๆ ของร้านนา้” (คุณจ๊ีด, 2555)  

 
 “ร้านของพี่ก็มีการจดัวางสินคา้แยกเป็นประเภทไวใ้ห้ลูกคา้เลือกชมไดอ้ยา่งง่าย ๆ และหา
ไม่ยาก กจ็ะแยกเป็นพวกลิขวิด ปากกาพี่กจ็ะใหม้นัอยูใ่นหมวดเดียวกนั แลว้กพ็วกกระดาษหนา้ปก 
กระดาษโปสเตอร์ พวกกระดาษทั้งหลายกจ็ดัไวอ้ยูใ่นประเภทของกระดาษไวใ้กลก้นั และกพ็วกสี
ไม ้สีน ้ า สีเทียน พู่กนั อุปกรณ์งานศิลปะก็จะอยู่ในหมวดเดียวกนั และก็จะมีพวกของกุ๊กก๊ีก ๆ 
น่ารัก ๆ กระเป๋า กระจก หวี ของใชเ้ล็กๆ ก็จะจดัอยูใ่นหมวดเดียวกนั และก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นพวก
อุปกรณ์ส านกังาน แมกซ์ มีดคตัเตอร์ ป้ายช่ือ ป้ายตั้งโต๊ะ ท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์ส านกังานกจ็ะจดัอยูใ่น
หมวดน้ี” (คุณนะ, 2555) 

 

       2.4 ลกัษณะของลูกค้า 
             จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและ
นกัศึกษา อายเุฉล่ียตั้งแต่ 12-25 ปี โดยเป็นผูท่ี้ศึกษาในโรงเรียนหรือ มหาวิทยาลยัท่ีอยูใ่นพื้นท่ี หรือ
มีบา้นอยู่ใกลเ้คียงกบัร้านคา้ ผูป้ระกอบการให้ความเห็นว่า พวกนักเรียน นักศึกษาใชบ้ริการเป็น
ประจ า เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีตอ้งใช้สินคา้ และใช้สินคา้ตามกระแสนิยม เช่น เม่ือมีปากกาท่ีเป็น
แฟชัน่ หรือรุ่นใหม่ จึงซ้ือโดยไม่ค านึงถึงเร่ืองราคา และท่ีส าคญัผูป้กครองยงัชอบและสนบัสนุนให้
บุตรหลานซ้ือของประเภทเคร่ืองเขียนอีกดว้ย เน่ืองจากคิดวา่จะท าใหรั้กเรียนรักการเรียนมากข้ึน 
  

 “กลุ่มลูกคา้ร้านพี่ ส่วนมากจะอยูใ่นช่วงกลุ่มวยัรุ่น เป็นเดก็มหาลยัอ่ะ เพราะร้านติดกบัมหา
ลยัเลย และก็จะไดลู้กคา้ในกลุ่มของอาจารยม์หาลยัดว้ย แต่ถา้อาจารยม์าซ้ือทีก็จะซ้ือเยอะเลย ซ้ือ
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ไปท างานวิชาการ อะไรพวกน้ี มีเด็กพวกเด็กมธัยมปลายดว้ย ส่วนเด็กเลก็ๆก็มีบา้งท่ีผูป้กครองพา
มาซ้ือ ก็จะอยูใ่นกลุ่มของเด็กวยัเรียนเป็นส่วนใหญ่ วยัท างานก็มีบา้งแต่นอ้ย นาน ๆ ทีจะมีเขา้มา” 
(คุณบาส, 2555) 

  
 “ลกูคา้ท่ีเขา้มาซ้ือของท่ีร้านส่วนใหญ่ กเ็ป็นนกัเรียน นกัศึกษาทั้งนั้นแหละ และกพ็วกกลุ่ม
วยัท างาน พนกังานออฟฟิต และกค็รู อาจารย”์  (คุณนะ, 2555) 

  
       2.5 การตั้งราคาของสินค้าเพือ่จ าหน่าย  
               จากการสมัภาษณ์พบวา่ ผูป้ระกอบการเป็นผูต้ ั้งราคาสินคา้ มีการตั้งราคาโดยบวก

ก าไรโดยเฉล่ียประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต ์ของราคาสินคา้ แต่ถา้กรณีท่ีสินคา้มีฉลากบอกราคา 
ผูป้ระกอบการตอ้งตั้งราคาตามฉลากสินคา้นั้น เน่ืองจากราคานั้นเป็นราคากลาง และสินคา้บาง
ประเภทมีท าการโฆษณา ผา่นทางโทรทศัน์ซ่ึงมีการบอกราคาไวช้ดัเจน และการท่ีผูป้ระกอบการตั้ง
ราคาสินคา้สูงกวา่ราคาฉลาก จะท าใหลู้กคา้มองวา่สินคา้ในร้านนั้นแพง ท าใหข้าดความน่าเช่ือถือ 
  

 “สินคา้ส่วนใหญ่ทางร้านจะตั้งอยูท่ี่ 30-50% สินคา้ท่ีมีราคาถูก ทางร้านก็จะตอ้งเอาก าไร
มาก แต่พอมาตีเป็นเงินมนักจ็ะราคาไม่แพงมาก ส่วนสินคา้ท่ีมีราคาแพงอยูแ่ลว้กจ็ะบวกเปอร์เซ็นต์
นอ้ย แต่พอมาคิดเป็นเมด็เงินแลว้กเ็ยอะ สินคา้บางอยา่งทางร้านขายส่งเคา้กจ็ะบอกราคาปลีกมาให้
เลย เรากจ็ะตั้งราคาตามนั้นเลย” (คุณหมู, 2555) 

 
 “ทางร้านพี่จะขายราคาตามท่ีร้านขายส่งบอกมา แต่ถา้มาค านวณดูแลว้มนัถูกไปหรือนอ้ยไป พี่
กจ็ะมาบวกเพิ่มไปอีกหน่อย” (คุณนะ 2555) 

 

       2.6 การจัดการสินค้าคงคลงั 
                     ในดา้นปริมาณของสินคา้คงคลงั มีความมากน้อยไม่เท่ากนัแลว้แต่ขนาดของ
ร้านคา้ปลีกเคร่ืองเขียนในร้านคา้ประมาณหน่ึงคูหา มีสินคา้คงคลงัโดยเฉล่ียประมาณ 3-5 โหลต่อ
แบบ ส่วนในร้านคา้ประมาณสองคูหาหรือมากกว่า มีสินคา้คงคลงัโดยเฉล่ียประมาณ 5-10 โหลต่อ
แบบ โดยความแตกต่างของปริมาณเกิดข้ึนเน่ืองจากพื้นท่ีในการจดัเก็บ และในดา้นการจดัเก็บ
สินคา้คงคลงั มีการจดัเกบ็โดยจดัแยกเป็นหมวดหมู่ตามแต่ละประเภทและรุ่น  

 “พี่จะเชคสินคา้จากปริมาณการซ้ือของลูกคา้ โดยตรวจสอบจากสินคา้ท่ีมีอยูใ่นร้าน ของช้ิน
ไหนใกลห้มดกจ็ะเชคและจดไวแ้ละกท็ าการสั่งซ้ือเป็นสตอ็คไว ้และกมี็การตรวจดูจากในเคร่ืองอีก
ที เพราะในร้านจะมีระบบท่ีสามารถเช็คสินคา้คงเหลือได ้สินคา้ท่ีมีลูกคา้มาซ้ือบ่อยๆ ถามหาบ่อยๆ 
พี่ก็จะซ้ือมาเยอะหน่อย อยา่งสมุดเน่ียพี่จะขายดีมากช่วงท่ีเด็กๆเปิดเทอม พี่ก็จะซ้ือมา 7-8โหลอ่ะ 
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บางช่วงนะ ยงัไม่พอเลยซ้ือมาสต็อคไว ้แปปเดียวก็ขายหมด แต่สินคา้ส่วนใหญ่ของพี่แลว้แต่ละ
อยา่งก็ตอ้งมีขั้นต ่าท่ีสตอ็คไว ้5 โหลอ่ะ เพราะบางทีก็จะมีลูกคา้มาซ้ือทีนึงเยอะเลย ร้านพี่ขายส่ง
ดว้ย ราคาถกูคนกจ็ะมาซ้ือเยอะ”  (คุณบาส, 2555) 

 
 “ร้านของพี่จะเชคสินคา้จากภายในร้าน ร้านพี่เป็นร้านเลก็ๆ ก็จะสั่งของมาสตอ็คไวไ้ม่มาก 
เพราะไม่อยากเอามาจมกบัของตรงน้ี กจ็ะมีของท่ีลูกคา้มาซ้ือบ่อยหน่อยก็จะสตอ็คไวเ้ยอะหน่อยก็
ประมาณ 4-5 โหล แต่ถา้สินคา้ทัว่ ๆ ไปกพ็ี่กจ็ะมีตุนไวป้ระมาณโหลสองโหล” (คุณนะ, 2555) 

 

      2.7 การบริหารงานด้านบุคคล 
                ผูป้ระกอบการจา้งพนกังานในร้าน เฉล่ียประมาณ 1-4 คน  โดยไดรั้บเงินเดือน

ประมาณ 4,500-7,000 บาทต่อเดือน และแบ่งหนา้ท่ีพนกังานออกเป็นดงัน้ีคือ  
           1. พนกังานคิดเงิน มีหนา้ท่ีคิดเงิน และเก็บเงิน โดยพนกังานต าแหน่งน้ีจะตอ้ง

รับเงินก่อนการขายสินคา้ เพื่อใชใ้นการทอนเงินให้แก่ลูกคา้ และส่งเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนกลบั
ผูป้ระกอบการหลงัจาก ปิดร้านโดยผูป้ระกอบการจะสามารถตรวจสอบยอดขายได้จากระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองคิดเงินระบบบาโคด้ และในกรณีท่ีเงินขาดพนกังานคิดเงินจะตอ้งรับผดิชอบ 

            2.พนักงานทัว่ไป มีหน้าท่ี ให้ค  าแนะน าในการเลือกซ้ือสินคา้  ดูแลตามแผนก
ประเภทของสินคา้และน าสินคา้ใส่ถุงใหลู้กคา้  

โดยในกรณีท่ีร้านมีขนาดเลก็ ผูป้ระกอบการจะเป็นผูข้ายสินคา้ดว้ยตนเอง โดย
ท าหนา้ท่ีเป็นพนกังานคิดเงิน และมีลูกจา้งท าหนา้ท่ีพนกังานทัว่ไป 

   วธีิการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน 
            ผูป้ระกอบการจ านวน 5 รายจ่ายเงินเดือนให้พนกังานเต็มจ านวนเม่ือครบส้ิน

เดือน และมีผูป้ระกอบการ 2 รายไดจ่้ายเงินเดือนใหพ้นกังานเป็นงวดคือ เดือนละ 2 งวด ในช่วงตน้
เดือน และช่วงท้ายของเดือน เน่ืองจากทางผูป้ระกอบการตอ้งการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ระหว่างเดือน โดยผูป้ระกอบการคิดว่าสามารถช่วยลดการทุจริตในการปฏิบติังาน และยงัช่วย
ควบคุมการขาดงาน ลางานไดอี้กดว้ย 

 
 “พี่จะจา้งพนกังานไวช่้วยงานท่ีร้าน 2 คน กจ็ะมีคนนึงมีหนา้ท่ิคิดเงินตรงเคา้ทเ์ตอร์ และอีก
คนนึงก็คอยช่วยบริการลูกคา้ แนะน าสินคา้ หยิบสินคา้ให้ลูกคา้เพื่ออ  านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 
ตลอดจนมาช่วยหยิบสินคา้ใส่ถุง ตวัพี่ก็คอยคุมพนกังานคอยดูแลความเรียบร้อยต่างๆ อ่ะ” (คุณ
บาส, 2555) 
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 “ท่ีร้านจะมีพนกังานส่ีคน มีพนกังานตรงเคา้ทเ์ตอร์ 2 คน อีก 2 คนกจ็ะอยูต่รงชั้นวางสินคา้
หรือตรงหน้าร้าน คอยแนะน าลูกคา้ หยิบสินคา้ และดูลูกคา้ เพื่อให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง” 
(คุณหมู, 2555) 

 

 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
       จากการสัมภาษณ์พบว่าผูป้ระกอบการร้านเคร่ืองเขียนเป็นผูน้ าสินคา้สู่ผูบ้ริโภค
โดยตรง โดยไม่ผา่นคนกลาง เป็นการจ าหน่ายสินคา้แบบปลีก และใชเ้งินสดเท่านั้นโดยลูกคา้ตอ้ง
เดินทางมาซ้ือสินคา้ท่ีร้าน แต่ในกรณีท่ีลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก เช่น ขั้นต ่าสองพนับาทข้ึน
ไป ผูป้ระกอบการจ านวน 6 ราย จดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้โดยไม่คิดค่าบริการ แต่มีขอ้จ ากดัตอ้งอยูใ่น
เขตอ าเภอเมืองนครปฐมและมีรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร ส่วนผูป้ระกอบการอีกหน่ึงรายคิดค่าขนส่ง
โดยคิด 50 บาทต่อรอบ ในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม 
 
 

 “โดยส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้ร้านพี่กจ็ะมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านเองนะ บางคนซ้ือเยอะเน่ียสักสองพนั
กว่าบาทข้ึนไป พี่ก็จะบริการจดัส่งให้เขาเลยฟรีนะ แต่ตอ้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองนะ” (คุณเป๊ียก,  
2555) 

 
 “ร้านของนา้ก็จะมีการขายหนา้ร้านแบบทัว่ไปลูกคา้ก็จะมาซ้ือของท่ีร้านเอง แต่ร้านนา้ได้
เพิ่มช่องทางการขายอีกอย่างนึง ดว้ยการขายส่ง น้าจะมีลูกคา้เป็นร้านขายเคร่ืองเขียนเล็ก ๆ ร้าน
พวกนั้นเขาก็จะมาติดต่อซ้ือของจากร้านน้า นา้ก็จะมีบริการจดัส่งให้เขาฟรี และก็พวกหน่วยงาน
ราชการก็มีขายส่งเขาเหมือนกนั นา้ก็เขา้ไปติดต่อในหน่วยงานราชการ และก็มีบริการส่งฟรีให้เขา
ดว้ยเหมือนกนั” (คุณจ๊ีด, 2555) 

 
 
   อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัพบว่าปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายคือ 
ลกัษณะของร้านโดยผูป้ระกอบการให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรก เน่ืองจากหน้าร้านคา้เป็นส่ิงท่ี
แสดงถึงภาพลกัษณ์ ความมีมาตรฐาน และเป็นส่ิงท่ีดูดให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการและเป็นส่ิงท่ีแสดง
ถึงภาพลกัษณ์ ความมีมาตรฐาน การจดัแต่งร้านท่ีมีความเป็นระเบียบ แยกหมวดหมู่สินคา้อย่าง
ชดัเจน จดัเรียงสินคา้ให้เหมาะสมกบัขนาดของพิ้นท่ี จะท าใหร้้านดูมีมาตรฐาน ซ่ึงภาพลกัษณ์และ
ความมีมาตรฐานท่ีดีของร้านจะส่งผลให้ลูกคา้มีความเช่ือว่าสินคา้ เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพอีกดว้ย 
และการบริการท่ีดี จะท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้า 
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 “ช่องทางการจดัจ าหน่าย นา้คิดวา่ ส่วนส าคญัท่ีสุดคือหนา้ร้าน เพราะมนัจะเป็นส่ิงท่ีลูกคา้
พบเห็นก่อน ถา้ร้านสวย มนัก็สามารถดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มาไดน้ะ ถา้หน้าร้านดูสวยมีมาตรฐาน 
จดัเป็นระบบให้เหมือนห้าง บางทีลูกคา้ก็จะคิดวา่สินคา้ร้านนั้นมีคุณภาพท่ีตามไปดว้ย ” (คุณจ๊ีด, 
2555) 

 

 4. การขายและการตลาด 
      จากการด าเนินธุรกิจร้านเคร่ืองเขียนท่ีมีมากกวา่ 2 ปี ของผูป้ระกอบการทั้ง 7 รายนั้น 
ไดด้ าเนินการโดยมีกลยทุธ์ เพื่อใหธุ้รกิจคงอยูม่ ัน่คง โดยผูป้ระกอบการมีการวางแผนล่วงหนา้ ท่ีท า
ใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

4.1 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 
         จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการพบว่า ผูป้ระกอบการเนน้ความครบวงจรและ
ความหลากหลายของสินคา้ โดยสินคา้ตอ้งมีใหค้รบตามความตอ้งการของลูกคา้ เน่ืองจากถา้สินคา้
บางอยา่งท่ีลูกคา้ตอ้งการแลว้ทางร้านไม่มีจ าหน่าย จะท าใหลู้กคา้ไม่ซ้ือสินคา้ภายในร้าน และไปซ้ือ
สินค้าท่ีร้านอ่ืนทั้ งหมด ท าให้สูญเสียโอกาสในการขาย ดังนั้ นสินค้าภายในร้านต้องมีความ
หลากหลายและครบวงจร และการเลือกสินคา้ในการจ าหน่ายนั้นตอ้งเลือกสินคา้หลากหลายเกรด 
เพื่อใหลู้กคา้มีทางเลือกและสามารถเลือกซ้ือไดต้ามตอ้งการ ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่ 
 

 “สินคา้ของร้านพี่จะตอ้งมีความหลากหลาย และครบถว้น พอลูกคา้เขา้มาในร้านพี่แลว้ตอ้ง
ไดสิ้นคา้ตอ้งการออกไป เพื่อไม่ใหเ้สียลกูคา้ ถา้สินคา้ไหนท่ีทางร้านไม่มี พี่กจ็ะจดไวแ้ละรีบสั่งซ้ือ
ไวเ้ลย เพื่อให้ลูกคา้มาในคราวหนา้จะไดมี้สินคา้ชนิดนั้นขาย โดยสินคา้จะมีราคาไม่สูงนกั เพราะ
กลุ่มลูกคา้ของพี่จะเป็นนกัเรียนนกัศึกษาเป็นส่วนใหญ่ จึงเลือกสินคา้ราคาท่ีไม่แพง อยูใ่นก าลงัซ้ือ
ของเดก็วยัเรียน ท่ีส าคญัตอ้งมีคุณภาพดว้ยนะ ไม่ใช่ถูกๆ คุณภาพห่วย ไม่ไดน้ะ เสียช่ือร้านพี่หมด” 
(คุณบาส, 2555) 

 
       “ถา้พูดถึงตวัสินคา้แลว้ จะตอ้งดูว่าลูกถูคา้เราอยู่ในเพศไหน วยัไหน แลว้ก็เลือกซ้ืออย่าง

ปากกาเน่ียผูช้ายกบัผูห้ญิงกจ็ะชอบไม่เหมือนกนั เร่ืองสี เร่ืองรูปแบบของปากกาอยา่งเน่ีย เรากต็อ้ง
ดูเลือกมาใหมี้ใหค้รอบคลุมอ่ะ และกสิ็นคา้บางอยา่งกจ็ะตอ้งเลือกท่ีเป็นยีห่อ้ดี ๆ มา เพราะเดก็บาง
คนจะติดยี่ห้อ ตอ้งใช่สินคา้ท่ีมียี่ห้อดงัๆ อยา่งดินสอเน่ียก็ตอ้งรอตต้ิง พี่ก็จะตอ้งมีสินคา้ราคาแพง
ดว้ย เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้ แต่สินคา้ราคาถูก ๆ ก็มีนะ เพราะลูกคา้บางรายอ านาจการซ้ือ 
การเงิน รสนิยมเคา้มีไม่เหมือนกนั” (คุณโอต๊,  2555) 
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4.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
        จากการศึกษาพบว่า การตั้งราคาสินคา้ท่ีจ าหน่ายบางผูป้ระกอบการใชก้ลยทุธ์ 

ราคาต ่าเพื่อเจาะตลาด เป็นการตั้งราคาต ่า เพื่อใหส้ามารถจ าหน่ายไดใ้นปริมาณมากไดลู้กคา้จ านวน
มาก แต่ท าใหไ้ดก้ าไรต่อหน่วยต ่า แต่เพื่อเป้าหมายในการท าให้ส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากข้ึน โดยจะ
สามารถรักษาลูกคา้เดิม และเพิ่มลูกคา้กลุ่มใหม่ได ้ทั้งน้ียงัสามารถลดความตอ้งการเขา้มาร่วมตลาด
ของคู่แข่งได ้ โดยในการตั้งราคาต ่านั้นผูป้ระกอบการตอ้งสืบราคาสินคา้จากร้านอ่ืนก่อน โดยการ
สืบราคานั้น ท าโดยการเขา้ไปเป็นลูกคา้ของผูป้ระกอบการรายอ่ืน หรือการสอบถามขอ้มูลจากร้าน
ขายส่ง และบางผูป้ระกอบการเลือกใชว้ิธีการตั้งราคาสินคา้ให้สูงกว่าปกติ และติดป้ายว่าลดราคา
สินคา้ตวันั้น ท าใหลู้กคา้เช่ือวา่สินคา้ตวันั้นก าลงัลดราคา แต่อนัท่ีจริงแลว้ราคานั้นเป็นราคาปกติ ซ่ึง
ผูป้ระกอบการใหค้วามเห็นวา่เป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ได ้

      ในการตั้งราคาสินคา้ ผูป้ระกอบการจะเป็นผูต้ ั้งราคาสินคา้ มีการตั้งราคาโดย
บวกก าไรโดยเฉล่ียประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นตข์องราคาสินคา้  แต่ถา้กรณีท่ีสินคา้มีฉลากบอกราคา 
ก็ตั้ งราคาตามฉลากหรือลดลงจากราคาฉลากเล็กน้อย หรือบางผูป้ระกอบการตั้งราคาโดยการ
สอบถามจากร้านขายส่ง ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่ 

 
 “พี่คิดว่าถา้จะให้เรียกว่าเป็นกลยุทธ์เร่ืองราคาส าหรับร้านพี่คงเป็น การใชก้ลยุทธ์ราคาต ่า 
เพราะพี่กจ็ะตั้งราคาบวกแค่ 30-50% อยา่งสมุดเน่ีย พี่รับมาเล่มละ 8 พี่กม็าขายเล่มละแค่ 12 บาท
เอง ถา้เทียบกบัราคาท่ีเขาขายกนัในหา้ง เขาบวกกนัทีร้อยเปอร์เซ็นตเ์ลยนะ ไม่เช่ือนอ้งไปดูเลยกไ็ด ้
” (คุณนะ, 2555) 
 “เร่ืองราคาพี่จะเป็นคนตั้งเอง ดูจากความเหมาะสมของสินคา้แต่ละอย่าง ถา้ขายดี ขายได้
บ่อยพี่ก็จะเอาก าไรน้อย แต่ถ้าสินค้ามันมีราคาติดมาท่ีฉลาก พี่ก็จะตั้ งตามฉลากหรือถูกกว่า
เลก็นอ้ย” (คุณเป๊ียก, 2555) 
  
 “พี่คิดวา่ถา้เราขายราคาถูก ๆ เน่ีย ลูกคา้จะไดก้ลบัมาซ้ือท่ีร้านเราใหม่ เพราะคิดวา่ของร้าน
เราถกู โดยพี่จะตั้งสินคา้บางอยา่งถกูกวา่ร้านท่ีเป็นคู่แข่งท่ีอยูใ่กล ้ๆ กนั” (คุณบาส, 2555) 

  
4.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

         จากการศึกษาพบว่าผูป้ระกอบการให้ความส าคญัดา้นท าเลท่ีตั้งของร้านคา้
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากผูป้ระกอบการคิดว่าธุรกิจลกัษณะน้ีเน้นจ าหน่ายสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง 
ผูป้ระกอบการจึงเลือกท าเลในการตั้งร้านติด ตลาด โรงเรียน และมหาวิทยาลยั ซ่ึงอยูใ่กลก้ลุ่มลูกคา้

   ส
ำนกัหอ
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เป้าหมาย ผูป้ระกอบการบางราย มีการเพิ่มช่องทางการขาย โดยให้ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ทาง
โทรศพัทไ์ด ้(รับสัง่ซ้ือและจดัส่งเม่ือยอดประมาณ 1,000 บาทข้ึนไป) ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่ 
 

 “การเลือกท่ีตั้งร้านเน่ียแหละ พี่คิดวา่เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับพี่เลย ท าเลดีกมี็ชยัไป
กวา่คร่ึงละ แบบร้านพี่อ่ะ อยูร่ะหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏั โรงเรียนศรีวิชยั และโรงเรียนอ านวยวิทย ์
พี่คิดว่าท่ีร้านพี่อยูไ่ดน่ี้อ่ะ เพราะท าเลเป็นส่วนส าคญั พี่ไดลู้กคา้ทั้งเด็กมหาลยั โรงเรียน และเด็ก
เลก็ บางทียงัไดอ้าจารยม์าสั่งของมาใชใ้นโรงเรียนอีกดว้ย” (คุณบาส, 2555) 
  
 “กลยทุธ์การเลือกท าเลของพี่เน่ีย พี่จะเลือกท าเลท่ีคนผา่นไปผา่นมาเยอะ ๆ แบบร้านพี่เน่ีย
เลือกท าเลอยูใ่นตลาด พี่กจ็ะไดลู้กคา้พวกเดก็นกัเรียนท่ีมาข้ึนรถเมลก์ลบับา้นหรือนกัเรียนท่ีมากบั
ผูป้กครองแลว้ขบัผา่นกจ็ะแวะมาซ้ือของท่ีร้านพี่"  (คุณนะ, 2555) 

 

4.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 
         จากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการร้านเคร่ืองเขียนใชว้ิธีการประชาสัมพนัธ์ 
ลด แลก แจก แถม 
              -ใชก้ารประชาสัมพนัธ์ โดยการท าใหลู้กคา้รู้จกัร้านเคร่ืองเขียนของตนมากข้ึน 
ผ่านทางใบปลิว โปสเตอร์ และป้ายร้านท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ภายในร้าน และการติดต่อ
ผูป้ระกอบการ เพื่อเป็นการโฆษณาและช่วยใหก้ารสัง่ซ้ือสินคา้ง่ายข้ึน 
              -ใชก้ารบอกปากต่อปากของลูกคา้ โดยทางผูป้ระกอบการใชว้ธีิการสร้าง
ความคุน้เคยกบักลุ่มลูกคา้ โดยการพดูคุย การบริการ อยา่งเป็นกนัเอง 
                -ใชบ้ตัรสะสมแตม้ โดยจะไดรั้บ 1 แตม้เม่ือซ้ือสินคา้ครบ 50 บาท เม่ือครบ 10 
แตม้จะไดรั้บส่วนลด 20 บาท และเม่ือครบ 20 แตม้จะไดล้ด 50 บาทจากการซ้ือสินคา้ภายในร้าน 
                -มีการจดัส่งโดยไม่คิดค่าบริการ กรณีท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือปริมาณมาก 

    โดยผลท่ีไดจ้ากการส่งเสริมการขาย คือสามารถท าใหลู้กคา้รู้จกัร้านมากข้ึน 
ส่งเสริมการขายใหง่้ายข้ึนและสามารถการจูงใจผูบ้ริโภคใหต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ 

 
“การส่งเสริมการขาย ร้านของพี่ช่วงแรกเน่ีย ตอ้งท าใหค้นรู้จกัร้านเราก่อน พี่กจ็ะใหค้นไป

ยนืแจกใบปลิว รายละเอียดของใบปลิวจะบอกเก่ียวกบัร้านและสินคา้ภายในร้าน จะใหเ้ดก็ในร้าน
ไปยนืแจกท่ีมหาลยัราชภฏักบัหนา้โรงเรียนศรีวิชยั ตอนเชา้ก่อนเดก็เขา้เรียน และตอนเยน็หลกัเดก็
เลิกเรียน และอีกอยา่งนึงกคื็อการใหบ้ริการลกูคา้เน่ีย จะตอ้งบอกใหทุ้กคนในร้านพดูจากบัลูกคา้ดี 
ๆ สุภาพ จะไดส่้งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของร้าน ท าใหเ้ดก็อยากเขา้มาซ้ือ เพราะทางร้านพดูจาดี พี่คิด
วา่ถา้เขาเกิดความประทบัใจ เขาจะไปบอกต่อเพื่อน ๆ มาซ้ือของร้านเราอีก” (คุณบาส, 2555) 

   ส
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“โปรโมชัน่ของร้านพ่ีอ่ะ ก็เหมือนร้านทัว่ๆ ไปแหละ มีบตัรสะสมแตม้ท่ีซ้ือของครบ 50 

บาทจะไดห้น่ึงดวง สะสมครบสิบดวงลดยี่สิบบาท สะสมครบยี่สิบดวง ลดห้าสิบบาท”  (คุณนะ 
2555) 

 
 

ในดา้นของกิจกรรมเสริม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีไปสนบัสนุนใหกิ้จกรรมหลกัมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนประกอบดว้ย ดา้นการวางแผนก าหนดกลยทุธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหาร
จดัการดา้นการเงิน  
 

 
         รูปท่ี 7 แผนภาพแสดงกิจกรรมเสริม 

 
 

จากแผนภาพดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายรายละเอียดของกิจกรรมเสริม แต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล  
      จากการสมัภาษณ์พบวา่ผูป้ระกอบการไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ
พนกังานในแต่ละต าแหน่งงานอยา่งชดัเจน โดยมีการก าหนด มีการสอนให้พนกังานศึกษาและ
เรียนรู้ในตวัสินคา้ประเภทต่างๆ ท่ีมีความเหมือนและความแตกต่างกนัในการใชง้าน เพื่อให้เกิด
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ความรู้ ความเขา้ใจในตวัสินคา้เพื่อสามารถใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน นกัศึกษา ในการเลือกซ้ือสินคา้
ตามความเหมาะสมได ้และเกิดความมัน่ใจในการน าเสนอขาย ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่ 
 

“พนกังานน่ีถือเป็นส่วนส าคญัในการขายเลย นอกจากของท่ีเราขายตอ้งมีคุณภาพ ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายแลว้ พนักงานท่ีร้าน พี่จะตอ้งมีการสอนเขา เพื่อให้เขารู้จักสินคา้ทุกอย่าง สินคา้
เคร่ืองเขียนมีเยอะแยะมากมาย บางอยา่งเป็นช่ือเฉพาะบา้ง อยา่งหมึกอินเดีย จะเป็นสินคา้เฉพาะ
กลุ่ม ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกั เอาไวส้ าหรับตดัเส้นฉาก แบบเน่ียถา้เราบอกคนในร้านเราใหรู้้ เวลาท่ีเดก็มา
ถามเรากส็ามารถแนะน าบอกได ้เรากต็อ้งบอกตอ้งสอนเขาน่ีคือไร เรียกวา่ไร สินคา้ไรอยูต่รงไหน
บา้ง อธิบายสินคา้ให้เขาเขา้ใจได ้ถา้ตวัน้ีไม่มีสามารถใชอ้ะไรแทนได ้เผื่อไวแ้นะน าลูกคา้เวลาท่ี
ลูกคา้ถาม ตอ้งสอนใหพ้นกังานในร้านเขา้ใจจนเกิดความมัน่ใจ เขาจะไดก้ลา้แนะน าลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง เพราะฉะนั้นลกูคา้ท่ีเขา้มาท่ีร้านพ่ีไม่ตอ้งกลวัผิดหวงัออกไปเลย พนกังานในร้านน่ีสามารถ
แนะน าสินคา้ไดห้มด พนักงานทุกคนพ่ีจะแบ่งหน้าท่ีไวอ้ย่างชัดเจน ใครท าไร และก็จะมีการ
หมุนเวียนหนา้ท่ีกนัดว้ย เพ่ือท่ีทุกคนจะไดส้ามารถท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้เวลาท่ีอีกคนไม่อยู ่คือตอ้ง
เป็นทุกอยา่งอ่ะ ” (คุณโอต๊, 2555) 

 

 
2. วางแผนก าหนดกลยุทธ์  
      ในดา้นการวางแผนกลยุทธ์นั้นผูป้ระกอบการเลือกใชว้ิธีการวางแผนกลยุทธ์ตาม
แผนภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
รูปท่ี 8 แผนภาพการวางแผนกลยทุธ์ 
 

 

 

 

 

 

การสังเกต 

- สินคา้ 
- พฤติกรรมการซ้ือ 

 

การปฏิบัติกลยุทธ์ 
- จดบนัทึก 
- เรียงล าดบัความนิยม                         
สินคา้ 

 

การควบคุม 

- สินคา้คงคลงั    
ประจ าวนั 
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     จากแผนภาพประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนคือ 
     1.การสังเกต โดยเร่ิมจากการสังเกตจากพฤติกรรมการซ้ือของลูกค้าว่าสินค้า

ประเภทไหนไดรั้บความนิยม หรือเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มลูกคา้และจดัท ารายการบนัทึกสินคา้เรียง
ตามความนิยม 

          2. การปฏิบติักลยทุธ์ โดยเลือกซ้ือสินคา้ท่ีไดบ้นัทึกไว ้สินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมสูง
เลือกซ้ือในปริมาณมาก และจดัซ้ือสินคา้ปริมาณนอ้ยในสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมต ่า ผูป้ระกอบการ
คิดวา่ การกระท าเช่นน้ีช่วยใหเ้กิดการลงทุนในสินคา้อยา่งคุม้ค่า เกิดการหมุนเวียนและสภาพคล่อง
ทางการเงิน ในเร่ืองของสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมนอ้ย ก็ตอ้งมีการซ้ือสินคา้เพื่อส ารองไว ้โดยสินคา้
ประเภทน้ีเป็นสินคา้ทางเลือกส าหรับลูกคา้  
   3.การควบคุม โดยมีการจดัท าคลงัสินคา้ และจดบนัทึกปริมาณสินคา้ เพื่อใหท้ราบ
ปริมาณสินคา้ท่ีเหลือในแต่ละวนั เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถสั่งสินคา้เขา้มาในร้านไดอ้ย่าง
ทนัเวลา ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่ 
 

“ ทุก ๆ วนัพี่จะตอ้งมาเชครายการสินคา้ท่ีร้าน เพื่อดูวา่ของช้ินไหนขายดี ของเหลือเท่าไหร่ 
จดบนัทึกไวแ้ละท าการสั่งซ้ือสินคา้เขา้มาเพิ่มเติม ของท่ีร้านพี่จะตอ้งไม่ขาด เวลาท่ีลูกคา้มาซ้ือตอ้ง
มีตลอด จะไม่มีบอกวา่หมด ถา้ของไหนท่ีขายดี ๆ เราจะรู้เลยวา่ช่วงไหนอะไรขายดี อยา่งช่วงเปิด
เทอม เดก็จะมาซ้ือสมุดกนัเยอะ ร้านกจ็ะตุนสมุดไวเ้ยอะเลย และกอ็ยา่งช่วงท่ีอาจารยส์ั่งงานเยอะ ๆ 
พวกกระดาษ ฟิวเจอร์บอร์ดก็จะขายดี ทางร้านก็จะซ้ือมาตุนไวเ้ยอะ ๆ ส่วนสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีลูกคา้
มาซ้ือนอ้ย ๆ ทางเราก็ตอ้งคอยตรวจเช็คดว้ยเช่นกนั ไม่ใหข้าดตกหล่น ส าคญัเลยสตอ็คสินคา้ ตอ้ง
อยา่ใหข้าดตรวจเช็คทุกวนั” (คุณบาส, 2555) 

 

  3. การบริหารจัดการด้านการเงิน 
     จากการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการมีการควบคุมการเงินอยา่งชดัเจน โดยจดัท า
รายการบญัชี รายรับรายจ่าย และมีการแบ่งเงินท่ีใชใ้นกิจการ แยกจากเงินส่วนตวัอยา่งชดัเจน เพื่อ
ทราบถึงผลก าไรหรือขาดทุนต่อเดือนไดอ้ยา่งแม่นย  า ท าใหส้ามารถควบคุมและวางแผนการ
ด าเนินงานของธุรกิจในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่ 
 

“เร่ืองของบญัชีนะ พี่จะเป็นคนควบคุมจดัการดูแล และท าบญัชีเองทั้งหมดเลย เพื่อความ
ถูกตอ้งแม่นย  า ทุกวนัจะมีการท าบญัชี รายรับเท่าไหร่ รายจ่ายเท่าไหร่ แลว้กน็ าเงินไปฝากในบญัชี
ธนาคารเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นระบบ และสามารถตรวจเชค็เงินได”้ (คุณนะ, 2555) 
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กลยุทธ์เพิม่เติมจากผู้ประกอบการ 
 กลยุทธ์ ขายบ่อยให้ขายถูก คือ เป็นกลยทุธ์ในการตั้งราคาสินคา้ท่ีขายไดบ่้อยในราคา
ถูก เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้รู้สึกว่าสินคา้ร้านน้ีถูก มีส่วนช่วยให้ผูป้ระกอบการขายสินคา้ประเภทอ่ืนได้
เพิ่ม ส่วนสินคา้ท่ีขายไดน้อ้ยคร้ัง สามารถตั้งราคาให้สูงเพิ่มได ้เน่ืองจากลูกคา้นานๆคร้ังจะซ้ือ จึง
ท าใหลู้กคา้ไม่สามารถจ าราคาท่ีเคยซ้ือได ้ลูกคา้ไม่รู้สึกวา่เป็นการซ้ือสินคา้ในราคาท่ีแพงกวา่ปกติ 
 

"เร่ืองกลยทุธ์หลกัๆกก็ลยทุธ์เร่ืองราคาแหละ เพราะของถกูมนัจะดึงลกูคา้ได ้แต่เราตั้งสินคา้ 
ถูกทุกอยา่งเลยมนัก็อยูไ่ม่ได ้ก าไรนอ้ย มนัก็ไม่คุม้ เพราะฉะนั้น เราก็ตั้งราคาของท่ีขายไดบ่้อยๆ 
อะให ้ มนัมีราคาถูก เพราะเด็กเคา้จะจ าราคาได ้พอรู้วา่มนัถูกเด๋วกม็าซ้ืออีก แต่ของท่ีนานๆขายได้
ที เรากต็ั้ง ราคาแพงได ้เพราะนานๆซ้ือทีลูกคา้จ าราคาไม่ค่อยไดห้รอก พี่เรียกว่าตอ้งให้ค่า
เสียเวลาในการตั้งของ" (คุณโอต๊, 2555) 

 

 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี คือ ผูป้ระกอบการมีการแบ่งส่วนก าไร คือเป็น
ทุนการศึกษากบัโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั ท่ีอยูข่า้งเคียง เป็นการคืนก าไรสู่ลูกคา้ใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด ตวัอยา่งเช่น ผูป้ระกอบการของร้านสองบี มอบชุดเคร่ืองเขียน ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดินสอ 
ยางลบ สมุด และไมบ้รรทดั จ านวน 300 ชุดใหก้บัโรงเรียนหนองปากโลง 
 

"พี่กไ็ม่รู้นะวา่มนัจะเรียกกลยทุธ์หรือป่าว แต่พี่คิดวา่การท่ีเราคืนก าไรใหก้บัโรงเรียน มนัก็
เป็นการสร้างภาพท่ีดีใหก้บัเรา โรงเรียนกม็องวา่ร้านน้ีดี มีอะไรเด๋ียวกม็าสั่งร้านน้ี ส่วนนกัเรียนเคา้
ได ้ ทุนการเรียนไป เคา้ทีเคา้กเ็อากลบัมาซ้ือของร้านเราน่ีแหละ" (คุณเป๊ียก, 2555) 

 

 กลยุทธ์เพิ่มโอกาสทางการขาย คือ เป็นกลยุทธ์ท่ีมองถึงโอกาส ในการขายส่ิงของ
ประเภทท่ีนกัเรียน นกัศึกษาตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั ซ่ึงอาจจะไม่ใช่สินคา้เคร่ืองเขียนซ่ึงส่ิงของ
พวกน้ี เป็นของท่ีนกัเรียน นกัศึกษามีความช่ืนชอบ หรือสนใจ มาจ าหน่ายเสริมในร้านเคร่ืองเขียน 
เพื่อเพิ่มยอดขายในร้าน เช่น ในฤดูฝน ผูป้ระกอบการ น าสินคา้พวก ร่ม เส้ือกนัฝน มาจ าหน่าย ก่อน
ถึงฤดูฝน หรือ เทศกาลปีใหม่ ผูป้ระกอบการจะเลือกน าตุ๊กตา หรือสินคา้ก๊ิฟช็อป มาจ าหน่ายเพิ่ม
มากข้ึน  
 

"ขายของมนัตอ้งมีการวางแผน ตอ้งเอาของมาใหเ้หมาะกบัเวลา เช่นหนา้ฝน ตอ้งไปเอาร่ม
มาขาย เพราะขายไดแ้น่ๆ เดก็ตอ้งใช ้เคร่ืองเขียนบางอยา่งมนัก าไรนอ้ย แต่ของท่ีเราเอามาขายตาม
เทศกาลน่ีแหละ ท่ีมนัช่วยเราได"้ (คุณหมู,  2555) 
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กลยุทธ์ทหารมด คือเป็นกลยุทธ์ท่ีส่งพนักงานในร้านไปติดต่อ หน่วยงาน บริษัท 
โรงงาน โรงเรียน และมหาวิทยาลยั เพื่อขายส่ง เป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย แต่การติดต่อ
กบัหน่วยงานราชการนั้น ตอ้งท าหนงัสือ ในการซ้ือขายสินคา้ ตามแบบของหน่วยงาน 
 

"คือร้านพี่ขายปลีกนะแต่บางช่วงมนัขายไดน้้อย พี่ก็เลยเพิ่มการขายส่งเขา้ไป ตอนแรกก็
ไม่ไดคิ้ดหรอก มนัเร่ิมมาจากพวกอาจารยเ์คา้มาสั่งของ แลว้มนัขายไดที้ละเยอะๆไง พี่ก็เลยคิดว่า
ขายส่งตามท่ีต่างๆมนัก็ดี เลยให้เด็กในร้านไปกะพี่เน่ียแหละ เคา้ไปคุยตามท่ีต่างๆ แต่หลงัๆก็ให้
เดก็มนัไปหากนัเอง บางทีติดต่อมาได ้พี่กมี็รางวลัใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ส่งไปหลายๆท่ี อยา่งกะมด ถา้จะ
ให ้เรียกวา่เป็นกลยทุธ์ พี่วา่ตอ้งช่ือกลยทุธ์ทหารมด " (คุณเป๊ียก, 2555) 

 
3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาจากการประกอบธุรกจิค้าปลกีเคร่ืองเขียน 
  จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจคา้ปลีกเคร่ือง
เขียน ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
  3.1 ปัญหาผู้ประกอบการ 
  3.1.1 การขยายร้าน สามารถท าได้ค่อนขา้งยาก เน่ืองจากลกัษณะท่ีตั้ ง
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นตึก ท าใหโ้ดนจ ากดัพื้นท่ีในการประกอบการ 
  3.1.2 สภาวะเศรษฐกิจผนัผวน ท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจ ระมดัระวงัในการใช้
จ่ายลดลง ส่วนใหญ่มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเร่ิมมีการประหยดัมากข้ึน ผูบ้ริโภคมีการวาง
แผนการออมเงิน ลดการใชจ่้ายท่ีฟุ่ มเฟือย 
 

“พี่อยากจะขยายร้านไปอีกห้องนึง เพราะร้านพี่ลูกคา้เร่ิมเยอะ แลว้ของมนัก็เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
ท่ีจดัเกบ็กไ็ม่ค่อยพอ พี่อยากจะขยายร้านแต่วา่มนัไม่ไดห้รอก หอ้งขา้ง ๆ มนัมีคนเช่าอยู ่ตอ้งรอให้
เขาออกแหละถึงจะขยายได ้แลว้จิงๆพี่กอ็ยากจะแต่งร้านใหส้วยไปเลยนะแต่หอ้งน้ีมนัเช่าไง เลยไม่
อยากไปลงทุนแต่งร้าน ถา้เป็นหอ้งของพี่ไม่ตอ้งเช่านะ พี่จะแต่งใหห้รูเลยแหละ ” (คุณนะ,  2555) 

 
“ร้านขายเคร่ืองเขียนมนักจ็ะขายดีเป็นช่วง ๆ อะเนอะ บางช่วงกดี็มาก ๆ เลย มือแทบไม่วา่ง

เลย คิดเงินหยิบของใส่ถุงตลอด บางช่วงกเ็งียบ เงียบจนเหงาเลย เศรษฐกิจไม่ค่อยดีดว้ยแหละ พี่วา่
คนสมยัน้ีคิดเยอะ จะซ้ือไรทีนึงตดัสินใจนาน ประหยดักนัมากข้ึนน่ะ บางคนจะหยบิของช้ินนึง คิด
แลว้คิดอีก ของใชจ่้ายท่ีเป็นของฟุ่ มเฟือยก็จะไม่ค่อยสนใจ อยา่งพวกของก๊ิฟช็อป กระเป๋าแพง ๆ 
แบบเน้ีย เดก็บางคนชอบ พอถามราคาปุ๊บเห็นวา่เกินก าลงัเขา เขาก็ไม่ซ้ือ แต่ลูกคา้บางคนเขาชอบ 
เขากเ็อาเลยโดยท่ีไม่สนใจราคาสินคา้เลย” (คุณบาส, 2555) 
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 3.2. ปัญหาเกีย่วกบัสินค้า 
        การสัง่ซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองเขียนในแต่ละคร้ังมีจ านวนมาก ท าใหก้ารตรวจสอบ

คลงัสินคา้ของผูป้ระกอบการท าไดย้าก สินคา้ช ารุดเน่ืองจากลูกคา้เขา้มาเลือกซ้ือแลว้ทดลองใช้
สินคา้ท าใหช้ ารุดเสียหายได ้ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่ 

 
“การเช็คสต็อกมนัก็ค่อนขา้งใชเ้วลานะ ยากอยูเ่หมือนกนั สินคา้เคร่ืองเขียนมีเป็นร้อยเป็น

พนั เวลาเช็คสตอ็คทีนึงกจ็ะตอ้งใหห้ลาย ๆ คนคอยตรวจเช็คเลยวา่ไรขาดบา้ง และจดบนัทึก ส่วน
ใหญ่กต็อ้งไปท าตอนปิดร้านนุ่น” (คุณหมู, 2555) 

 
“สินคา้ช ารุดเสียหาย อยา่งปากกาให้ลูกคา้ลอง ลองๆ เขียนกนั บางทีปลอกปากกาหายไป

ไหนกไ็ม่รู้ พอเรามาเช็คสินคา้ อ่าวปลอกปากกาไม่มีบา้ง ปากกากดไม่ไดบ้า้ง แลว้กไ็อท่ีไม่ติดเน่ีย
กมี็เยอะยนุะ” (คุณเป๊ียก, 2555) 

 

  3.3 ปัญหาผู้บริโภคที่มาซ้ือสินค้า 
       ปัญหาการลกัขโมยสินคา้ โดยสินคา้เคร่ืองเขียนบางชนิดมีขนาดเลก็สามารถขโมย
ไดง่้าย และการตรวจสอบท าไดย้าก ดงับทสมัภาษณ์ท่ีวา่ 
 

“ร้านพี่เน่ียไม่ไดติ้ดกลอ้งวงจรปิด เวลาสินคา้หายก็จะตรวจสอบไดย้าก อยา่งพวกยางลบ 
หรืออะไรท่ีเป็นอนัเล็ก ๆ อ่ะถา้ลูกคา้หยิบไปพี่ก็จะไม่รู้เลย แต่ก็จะมีพนักงานคอยดูอยู่ตลอด
เหมือนกนั แต่พี่วา่เด๋วจะติดกลอ้งวงจรปิดละ ลกูคา้จะไดไ้ม่กลา้ขโมย” (คุณบาส, 2555) 

 
  3.4 ปัญหาจากการแข่งขันผู้ประกอบการรายอืน่ 
       การเกิดข้ึนของร้านเคร่ืองเขียนท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งภายในเขตอ าเภอเมืองเอง และภายใน
หา้งสรรพสินคา้ กล่าวคือท าใหผู้บ้ริโภคมีตวัเลือกเพิ่มมากข้ึน ท าใหป้ริมาณผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือเคร่ือง
เขียนลดนอ้ยลง ท าใหร้ายไดข้องผูป้ระกอบการลดลงตามไปดว้ย ซ่ึงนบัเป็นผลกระทบท่ีส่งผลตาม
กนั 
 

“ตอนน้ีกมี็ร้านเคร่ืองเขียนเพิ่มข้ึนมาเร่ือย ๆ นะ ร้านเลก็ ๆ นอ้ย ๆ กมี็ อยา่งร้านถ่ายเอกสาร
หรือร้านหนงัสือไรแบบเน้ีย เขาก็จะเพิ่มโซนเคร่ืองเขียนเขา้มา ท าให้ลูกคา้มีทางเลือกมากข้ึนร้าน
ไหนท่ีเขาสะดวกมาซ้ือ หรือวา่ราคาถูกเขาก็จะเลือกไปร้านนั้น อยา่งร้านพี่ก็คงตอ้งท าโปรโมชัน่
ต่อไป และท่ีส าคญัราคาตอ้งถกู ของมีคุณภาพ” (คุณบาส, 2555) 
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 แนวทางการแก้ปัญหา 
  การท างานกล่าวไดว้่าทุกสถานประกอบการ ตอ้งพบกับปัญหาในการด าเนินธุรกิจ
ทั้งส้ิน ข้ึนอยู่กบัว่าผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารในองค์กรนั้นๆ สามารถมองให้เห็นถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนและแกปั้ญหาเหล่านั้นไดลุ้ล่วงมากนอ้ยแค่ไหน ปัญหาในการประกอบการและแนวทางการ
แกปั้ญหาในธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียนพอแยกออกไดด้งัน้ี 

1. จากปัญหาท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถขยายร้าน และสินคา้ในร้านสูญหาย 
สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปรับการจดัเรียงของสินคา้ภายในร้าน เพื่อใหส้ามารถวางสินคา้ในการขาย
ไดเ้พิ่มมากข้ึน และจดัเรียงสินคา้ท่ีมีขนาดเลก็ไวใ้กลก้บัพนกังาน เพื่อง่ายต่อการดูแล และสามารถ
ป้องกนัการขโมยหรือการติดกลอ้งวงจรปิด อีกดา้นหน่ึงคือ การปรับเปล่ียนรูปแบบการจอดรถของ
ลูกคา้ เพื่อใหส้ามารถรองรับลูกคา้ไดม้ากข้ึน 
 

"เม่ือขยายร้านไม่ได ้แต่ของเราเพิ่มข้ึน เราก็ตอ้งจดัวางแบบใหม่ เช่น ปกติสินคา้จะวาง 2 
แถว เรากล็ดเหลือแถวเดียว เพื่อเพิ่มแบบอ่ืนเขา้ไปวางไดอี้กแถวนึง กคื็อปกติวาง 2 โหลกไ็ปลดให้
เหลือ 1 โหลไรอยา่งเง้ีย พอหมดค่อยเอามาเติม แต่กต็อ้งขยนัดูหน่อย อีกเร่ืองนึงกเ็ร่ืองจอดรถ ตอ้ง
ใหลู้กคา้จอดรถแบบเป็นแนวตั้งอะ ไม่ใช่คนัเดียวจอดแนวขวาง แบบนั้นหนา้ร้านจอดไดส้องสาม
คนัก็เตม็ละ ถา้จอดแบบแนวตั้ง ตูดรถมนัจะยื่นออกไปถนนหน่อย แต่มนัจอดเรียงกนัไดห้ลายคนั 
ท่ีส าคญัตอ้งใหล้กูคา้จอดชิดๆกนัหน่อย แต่เวลาบอกการจอดรถตอ้งบอกลูกคา้ดีๆนะ เด๋ียวเคา้หาวา่
ท่ีร้านเร่ืองมาก" (คุณโอต๊, 2555) 

 

2. จากปัญหาท่ีเกิดจากการแข่งขนัธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน สามารถแกปั้ญหาได้
โดยการส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เพิ่มการบริการ
ลูกคา้ให้ดียิ่งข้ึน เพื่อเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบปากต่อปาก และสามารถสร้างความภกัดีต่อ
ร้านคา้ของผูป้ระกอบการ 
 

"อยา่งท่ีบอกไปแหละ คนสมยัน้ีคิดเยอะ เพราะฉะนั้นเราตอ้งท าโปรโมชัน่ ให้ลูกคา้เห็นวา่
มนัคุม้ในการซ้ือของ ซ้ือแลว้คิดว่าไดม้ากกว่าเงินท่ีเสียไป ท่ีส าคญัตอ้งบริการดีๆพูดจาดีๆ แบบ
ลกูคา้ขอถุงเพิ่มใบนึง เรากต็อ้งให ้พอเคา้ถูกใจร้านเรา เด๋วเคา้กม็าซ้ืออีก เพราะคิดวา่ร้านเราบริการ
ดี แลว้เคา้กจ็ะไม่ไปซ้ือร้านอ่ืน" (คุณโอต๊, 2555) 

 

3. จากปัญหาสินคา้ช ารุดก่อนน ามาจ าหน่าย แนวทางแก้ไขคือควรมีการ
ตรวจสอบเช็คสภาพสินคา้ และจ านวนของสินคา้น าเขา้ ก่อนท าการจดัเก็บ เพื่อง่ายต่อการท าเร่ือง
ขอคืนหรือเปล่ียนสินคา้จากแหล่งท่ีรับสินคา้น าเขา้ 

   ส
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"บางทีพวกปากกามนัเสียมาก็มี แต่เราจะไปลองทุกแท่งว่าดีมนัก็ไม่ได ้ส่วนใหญ่ขายของ

มนั ตอ้งเจออยูแ่ลว้ แต่ตอนรับของมาก็ตอ้งตรวจดูคร่าวๆวา่สินคา้ มนัแตกมั้ยกล่องมนับุบ บรรจุ
ภณัฑม์นัขาดหรือป่าว ตอ้งดูคร่าวๆ แต่ถา้สินคา้มนัเสีย เราก็ไปขอเคา้เปล่ียนได ้บางท่ีของขาดยงั
ไปบอกเคา้ได ้ เลย เคา้ก็ให้ว่าขาดไรมัง่ แค่เอาบิลไปให้ดู แต่เราอะไม่โกงเคา้หรอก ถา้ขาดก็บอก
ขาด ไม่ขาดเรากไ็ม่ไป เอาของเขาหรอก แต่ถา้จะให้ดีก็ตรวจสอบดูให้ดีตอนรับสินค้า จะได้
ป้องกนัการเกิดปัญหาทีหลงั " (คุณโอต๊, 2555) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียนของผูป้ระกอบการ

รายยอ่ยในเขต อ าเภอเมืองนครปฐม เป็น(Qualitative Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบ

กลยทุธ์ วิธีการด าเนินงานโดยใชห่้วงโซ่คุณค่าเป็นตน้แบบ และเพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคและ

แนวทางการแกปั้ญหาธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียนผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี เร่ิมแรกดว้ยการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจเคร่ืองเขียน 

โดยศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจยัและได้สร้างเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์คือแนวค าถาม 

จากนั้นไดท้ าการส ารวจถึงสถานท่ีจริงจากร้านคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จาก

การส ารวจพบว่า มีผูป้ระกอบการจ านวน 7 ราย ท่ีผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล เน่ืองจากผูป้ระกอบการดงักล่าว 

ประสบความส าเร็จทางธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน โดยมียอดขายมากกว่า 1,500,000 บาทต่อปี การ

เก็บขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัเลือกใชคื้อ การสัมภาษณ์ เชิงลึก จากผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ผล

การศึกษาพบว่า การเร่ิมธุรกิจเคร่ืองเขียน มาจาก ความชอบสินคา้เคร่ืองเขียน การสืบทอดกิจการ

จากพ่อแม่ และการมีสถานท่ีท าเล เหมาะสมในการประกอบธุรกิจเคร่ืองเขียน ในการลงทุนนั้นใช้

เงินประมาณส่ีแสนถึงหน่ึงลา้นบาท  

โดยห่วงโซ่การด าเนินกิจการนั้ น กิจกรรมหลกัประกอบไปด้วย การจัดซ้ือสินคา้ 

ผูป้ระกอบการจะเลือกซ้ือผา่น ร้านขายส่งในตวัเมืองนครปฐมและยา่นส าเพง็ อีกทางคือการซ้ือผา่น

ตวัแทนขายจากบริษทัต่างๆ รูปแบบของร้านเคร่ืองเขียนจะเป็นแบบมินิมาร์ท โดยจะมีการจดัวาง

สินคา้แยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภท สินคา้คงคลงัจะมีการซ้ือสินคา้คงคลงัเก็บไว ้โดยเฉล่ีย 3-10 

โหลต่อแบบ ดา้นพนกังานประจ าร้านจะมีประมาณ 2-4 คน การจ าหน่ายสินคา้ จะเป็นการจ าหน่าย
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สินคา้สู้ผูบ้ริโภคโดยตรง ทางดา้นการตลาด จะเนน้ความหลากหลายและครบวงจรของสินคา้ และ

ใชก้ลยทุธ์ราคาต ่าเพื่อดึงดูดลูกคา้ ประกอบกบัการเลือกท าเลร้านท่ีตั้งใกลก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และ

การมีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ในดา้นกิจกรรมสนบัสนุนประกอบดว้ยการวางแผนก าหนดกล

ยทุธ์ คือสังเกตพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ และเลือกสินคา้มาจ าหน่ายใหต้รงกบัความตอ้งการ การ

บริหารทรัพยากรบุคคล ไดท้  าการใหค้วามรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ เพื่อสร้างความมัน่ใจในการขาย และ

การบริหารจดัการดา้นการเงิน คือมีการจดัท าบญัชีใหช้ดัเจน  

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ประกอบไปดว้ย ปัญหาการ

ขยายร้าน เศรษฐกิจผนัผวน สินคา้ช ารุด การลกัขโมยสินคา้ การแข่งขนัจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

การแก้ปัญหาท าได้โดย ปรับการจดัวางเรียงสินคา้ให้เหมาะสม ส่งเสริมการขายมากข้ึน มีการ

ตรวจสอบเช็คสภาพสินคา้ ปริมาณสินคา้ น าเขา้ก่อนจดัเก็บ จดัท ารายการให้ชดัเจน ดงัแผนภาพ

สรุป 

 
 รูปท่ี 9  แผนภาพสรุปรูปแบบและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน 
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อภิปรายผล 

จากผลกการวิจยัเร่ือง รูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียนในเขต

อ าเภอเมืองนครปฐม พบวา่ รูปแบบและกลยทุธ์เพื่อเพิ่มศกัยภาพ รวมไปถึงวิธีการด าเนินธุรกิจและ

แนวทางการแกปั้ญหาธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน กล่าวคือ รูปแบบของร้านเคร่ืองเขียนของผูป้ระกอบ

ท่ีประสบความส าเร็จ โดยความส าเร็จวดัจากยอดขาย จดัอยูใ่นรูปของร้านคา้ปลีกแบบ มินิมาร์ท คือ

เป็นร้านคา้ท่ีพฒันามาจากร้านโชวห่์วย โดยปรับปรุงให้มีระบบการจดัจ าหน่าย การพฒันาการ

ตกแต่งร้านโดยเฉพาะการจดัหมวดหมู่ของสินคา้ มีการใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการจ าหน่าย ส่วนใหญ่จะ

เป็นธุรกิจเจา้ของคนเดียว (ศิริวรรณ เสริรัตน์และคณะ, 2546)  

โดยการศึกษาการด าเนินธุรกิจจะใชแ้นวคิดห่วงโซ่คุณค่า (พสุ เดชะรินทร์, 2545)  ใน

การศึกษาธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน คือกิจกรรมหลกัประกอบดว้ย ดา้นห่วงโซ่อุปทานคือการจดัหา

วตัถุดิบ โดยผูป้ระกอบการจดัซ้ือวตัถุดิบผ่านสองแหล่งคือร้านขายส่ง และตวัแทนจ าหน่ายจาก

บริษทั ดา้นการด าเนินการ คือ การบริหารสินคา้ โดยการจดัวางสินคา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อจ าหน่าย 

การบริหารสินคา้คงคลงัให้เพียงพอกบัความตอ้งการ การบริหารพนกังานโดยแบ่งหนา้ท่ีใหช้ดัเจน  

ดา้นการกระจายสินคา้ คือเป็นการจ าหน่ายสู่ผูบ้ริโภคโดยตรงผ่านร้านคา้ปลีก (เพญ็สิน แขมมณี 

2546) ด้านการขายและการตลาด คือ ผูป้ระกอบการใช้หลกัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps             

(ศิริวรรณและคณะ, 2535) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์เนน้ความครบวงจรและหลากหลายของ

สินคา้ ดา้นสถานท่ีการจ าหน่าย เนน้ท าเลท่ีตั้งใกลก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ดา้นราคาเนน้การใชก้ลยทุธ์

ราคาต ่าและดา้นการส่งเสริมการขายเนน้การลด แลก แจก แถม และการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการ

บริการหลงัการขาย คือการรับเปล่ียนสินคา้ ในกิจกรรมเสริม จะประกอบไปดว้ย การวางแผนกล

ยทุธ์ (ณัฎฐนนัท ์สุภทัรชยัวงค,์ 2554) คือ คือสังเกตพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ และเลือกสินคา้มา

จ าหน่ายใหต้รงกบัความตอ้งการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ไดท้  าการใหค้วามรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ 

เพื่อสร้างความมัน่ใจในการขาย และการบริหารจดัการดา้นการเงิน คือมีการจดัท าบญัชีให้ชดัเจน 

      ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ประกอบไปดว้ย ปัญหาการ

ขยายร้าน เศรษฐกิจผนัผวน สินคา้ช ารุด การลกัขโมยสินคา้ การแข่งขนัจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน 
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การแก้ปัญหาท าได้โดย ปรับการจดัวางเรียงสินคา้ให้เหมาะสม ส่งเสริมการขายมากข้ึน มีการ

ตรวจสอบเช็คสภาพสินคา้ ปริมาณสินคา้ น าเขา้ก่อนจดัเกบ็ จดัท ารายการใหช้ดัเจน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อให้ทราบถึงการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด ของธุรกิจคา้

ปลีกเคร่ืองเขียน เพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงให้การบริหารในธุรกิจมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน และ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอะแนะความคิดเห็นดงัน้ี 

1.1 จากการศึกษาพบวา่ ร้านเคร่ืองเขียนของผูป้ระกอบการบางแห่ง มีการสูญหาย

ของสินคา้โดยไม่ทราบสาเหตุ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรปรับเปล่ียนการจดัส่ิงของภายในร้าน โดย

น าส่ิงของท่ีมีขนาดเล็กหรือสูญหายไดง่้ายมาไวใ้กลก้บัเคาเตอร์คิดเงิน หรือ ท าการติดกลอ้งวงจร

ปิดภายในร้าน 

1.2 จากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการบางราย ยดึติดกบัการซ้ือสินคา้มาจ าหน่าย

จากร้านขายส่งในจ านวนมากเพียงร้านเดียว ท าใหใ้นบางคร้ังสินคา้จากร้านขายส่งร้านนั้นมีจ านวน

ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ท าให้ผูป้ระกอบการสูญเสียโอกาสทางการขาย ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่า 

ผูป้ระกอบการควรหาร้านขายส่งร้านอ่ืนมาทดแทน เม่ือสินคา้จากร้านเดิมท่ีใชอ้ยูไ่ม่มี 

2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

พบว่าการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ในเขตอ าเภอ

เมืองนครปฐม คงเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษาวิจยัในคร้ังต่อไป ซ่ึงในอนาคตการศึกษาขอ้มูลต่างๆ คง

มีการเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั จึงมีการศึกษาขอ้มูลใหม่ๆ เพิ่มข้ึนจากปัจจุบนั แนวทางส าหรับการ

ศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรเลือกศึกษาเพิ่มเติม 

2.1 ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเพียงรูปแบบและกลยุทธ์ของธุรกิจคา้ปลีก

เคร่ืองเขียนในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม เท่านั้น ซ่ึงอาจจะท าให้ขอ้มูลไม่ครอบคลุมกับ
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ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม ท าเลของท่ีอ่ืน ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาถึง รูปแบบและกลยทุธ์

ของธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียนในพื้นท่ีอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบผล 

2.2 ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเพียงรูปแบบและกลยทุธ์ของร้าคา้ปลีกเคร่ือง

เขียนเท่านั้น ซ่ึงในปัจจุบนัร้านคา้ปลีกประเภทต่างๆมีการท าธุรกิจเฟรนไชส์ ดงันั้นในงานวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาถึงวิธีการด าเนินธุรกิจและกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจเฟรนไชส์เคร่ืองเขียน  
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แนวค ำถำม ทีใ่ช้สัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรธุรกจิค้ำปลกีเคร่ืองเขียน 

ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของการประกอบธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน 

1.1 ประวติัส่วนตวัของเจา้ของกิจการ 

      1.2  สถานท่ีตั้งและเสน้ทางการเดินทาง 

     - ลกัษณะท าเลท่ีตั้ง เช่น ติดถนนใหญ่ ในหมู่บา้น หรือใกลต้ลาด หรือใกลแ้หล่ง

โรงงานอุตสาหกรรม 

     - ขนาดของร้าน มีเน้ือท่ีประมาณเท่าไร เช่น ตึก1คูหา (32 ตรม) 

           -  ลกัษณะร้าน เช่น ตึกแถว เป็นร้านสร้างข้ึนใหม่แยกต่างหาก หรือต่อเติมจากบา้น 

1.3 ร้านน้ีเปิดด าเนินงานมาทั้งหมดก่ีปี และใครเป็นผูก่้อตั้งร้านแห่งน้ีข้ึน คิดหรือ

ตดัสินใจอยา่งไรเม่ือเร่ิมตั้งร้าน 

1.4 เหตุใดจึงเลือกท าเลตั้งร้านคา้ของท่าน ณ บริเวณน้ี (ระบุสถานท่ีพร้อมวาดแผนท่ี

ประกอบ) 

1.5 บริเวณร้านคา้ของอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนใดบา้ง เช่นโรงเรียน มหาวิทยาลยั 

1.6 ในบริเวณน้ีมีสภาพแวดลอ้มเป็นอุปสรรคต่อการขายหรือไม่อยา่งไร. 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการประกอบการธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน    

2.1 ร้านคา้ปลีกเคร่ืองเขียนมีรูปแบบ และลกัษณะอยา่งไร 

2.2 รูปแบบการบริหารร้านคา้ปลีกเคร่ืองเขียน 

2.3 ร้านคา้ปลีกเคร่ืองเขียนใชเ้งินลงทุนอยา่งไร 

2.4 ลกัษณะของลูกคา้เป็นอยา่งไร 

2.5 สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมาจากแหล่งใดบา้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 

 

2.6 มีวิธีการเลือกซ้ือสินคา้เขา้ร้านอยา่งไรบา้ง 

2.7 ใครเป็นผูก้  าหนดราคาสินคา้ 

2.8 มีการแบ่งแยกหรือจดัวางสินคา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่ หรือไม่ อยา่งไรบา้ง 

2.9 จ านวนพนกังานในร้านมีก่ีคน ท าหนา้ท่ีอะไรบา้ง 

2.10 เม่ือลูกคา้เขา้มาถามหาสินคา้และสินคา้นั้นในร้านไม่มี จะมีวิธีแกปั้ญหานั้น

อยา่งไร 

ส่วนที่ 3 กลยทุธก์ารบริหารและการตลาดการประกอบธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน 

3.1 กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์

      - สินคา้ในร้านคา้ปลีกเคร่ืองเขียนเป็นอยา่งไร และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง

หรือไม่ 

3.2 กลยทุธ์ดา้นราคา 

- การตั้งราคาสินคา้ ใชก้ลยทุธ์ใดในการตั้งราคา  

() คิดเป็นเปอร์เซ็น () ราคาเท่ากบัคู่แข่ง () ราคาสูงกวา่คู่แข่ง 

() ราคาถูกกวา่คู่แข่ง () ราคาตามกล่อง () อ่ืนๆ 

-การตั้งราคาสินคา้ โดยใชก้ลยทุธ์น้ีมีส่วนช่วยใหร้้านคา้ของท่านประสบความสบ

ความส าเร็จมากหรือนอ้ย อยา่งไรบา้ง 

3.3 กลยทุธ์ดา้นการบริการ 

 - มีการใหบ้ริการหลงัการขายบา้งหรือไม่อยา่งไร 

 - มีการรับคืนสินคา้หรือเปล่ียนสินคา้หลงัการขายหรือไม่อยา่งไร 
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 - รับฟังปัญหาของลูกคา้ภายหลงัการขายหรือไม่อยา่งไร 

 - เม่ือลูกคา้หาสินคา้ท่ีตอ้งการไม่เจอ มีการสอบถาม หรือไม่อยา่งไร 

 - เม่ือมีสินคา้เขา้มาใหม่ ท่านมีการแนะน าสินคา้ตวัใหม่หรือไม่อยา่งไร 

3.4 กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 

  - มีโปรโมชัน่ อะไรบา้งส าหรับลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ 

  - มีการโฆษณาร้าน หรือไม่อยา่งไรบา้ง 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกปั้ญหาจากการประกอบธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน 

 -ปัญหาและอุปสรรค ในการประกอบการ และแนวทางการแกปั้ญหาในการ

ประกอบการในดา้นการเงิน การจดัการ แรงงาน สถานท่ี สินคา้ และการบริการ 
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