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บทคัดย่อ 

งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ศกึษารูปแบบและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจค้า

ปลีกเคร่ืองเขียนของผู้ประกอบการรายย่อย โดยใช้ห่วงโซ่คณุค่าเป็นต้นแบบในการศกึษาการดําเนินธุรกิจ โดย

เก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิคส์ร่วมกบัการสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้ประกอบการจํานวน7ราย 

ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ห่วงโซ่การดําเนินกิจการ กิจกรรมหลกัประกอบด้วย ด้านห่วงโซ่

อปุทานคือ การเลือกซือ้สินค้าผ่าน 2 แหล่งคือ ร้านขายส่งและตวัแทนจําหน่าย ด้านการจดัการ คือจดัวางสินค้า

เป็นหมวดหมู่ มีการทําระบบสต็อคสินค้า และการแบ่งหน้าท่ีพนกังานให้ชดัเจน ด้านการจําหน่ายสินค้า จะเป็น

การจําหน่ายสินค้าสูผู่้บริโภคโดยตรง ทางด้านการตลาด จะเน้นความหลากหลายและครบวงจรของสินค้า และใช้

กลยุทธ์ราคาต่ํา ประกอบกบัการเลือกทําเลร้านท่ีตัง้ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการมีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก 

แถม ในด้านกิจกรรมสนับสนุนประกอบด้วยการวางแผนกําหนดกลยุทธ์ คือสงัเกตพฤติกรรมการซือ้ของลูกค้า 

และเลือกสินค้ามาจําหน่ายให้ตรงกบัความต้องการ การบริหารทรัพยากรบุคคล คือให้ความรู้เก่ียวกับตวัสินค้า

กบัพนักงาน และการบริหารจดัการด้านการเงิน คือมีการจดัทําบญัชีให้ชัดเจน ปัญหาและอปุสรรค คือ ปัญหา

ผู้ประกอบการ สินค้า และผู้บริโภคท่ีมาซือ้สินค้า จะถูกแก้โดยการส่งเสริมการขายและการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จดัการให้ดีขึน้ 

Abstract 

 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 to be most crucial. The store owner should also carefully observe the 
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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 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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คาํนํา 

 ธุรกิจเคร่ืองเขียนถือเป็นธุรกิจค้าปลีกประเภทหนึง่ท่ีมีความน่าสนใจเน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือชิน้สําคญัใน

การศึกษาและการทํางาน ดงันัน้เคร่ืองเขียนจึงเป็นสินค้าจําเป็นท่ีทุกคนในวยัศึกษาและวยัทํางานต้องอุปโภค 

และตลาดของสินค้าประเภทเคร่ืองเขียนยังคงสามารถท่ีจะขยายตวัได้ เน่ืองจากภาครัฐได้ให้การสนับสนุนการ

ขยายการศกึษาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนท้องถ่ินเพ่ือมุ่งเน้นให้ประเทศเป็นสงัคมอดุมปัญญา ประกอบกับ

สงัคมปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการศึกษา และจากความสําคัญของการศึกษาทําให้จํานวนผู้ เข้า

ศกึษาท่ีมีอย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมจํานวนมากขึน้เร่ือย ๆ จึงทําให้ธุรกิจประเภทนีมี้อตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้

เคร่ืองเขียนเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค มีอตัราการเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัสินค้าเคร่ืองเขียนยงั

เป็นสินค้าแฟชั่นด้วยโดยเฉพาะในหมู่ผู้ บริโภควัยรุ่น ดังจะเห็นได้จากการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์อยู่

ตลอดเวลา ทัง้ในตวัสินค้าและรูปลกัษณ์ของบรรจภุณัฑ์ และสินค้าประเภทนีย้งัเป็นสินค้าสิน้เปลืองท่ีใช้แล้วหมด

ไป จึงกล่าวได้ว่าแนวโน้มของธุรกิจเคร่ืองเขียนมีแนวโน้มท่ีเติบโตต่อไปอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับธุรกิจเคร่ือง

เขียนก็เป็นธุรกิจท่ีไม่ขึน้อยู่กบัฤดกูาล สามารถสร้างรายได้ตลอดทัง้ปีโดยไม่ต้องกงัวลเร่ืองสภาพดินฟ้าอากาศ 

(โชติมา สรุเนตินยั,2550) และในเขตอําเภอเมืองนครปฐมจดัเป็นเขตเมืองท่ีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มี

ความสะดวกทางการคมนาคม มีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น และมีสถานท่ีหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลยั 

โรงเรียน และตลาดซึง่เป็นท่ีนิยมของคนในเขตพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ี (Benjamaporn Chewha ,2006) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพ่ือศกึษารูปแบบและกลยทุธ์การดําเนิน ธุรกิจค้าปลีกเคร่ืองเขียน ในเขตอําเภอเมืองจงัหวดั นครปฐม 

2.ศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินธุรกิจค้าปลีกเคร่ืองเขียน  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิห่วงโซ่คุณค่า 

 พกัตร์ผจง วฒันสินธุ์  และ พสุ เดชะรินทร์ (2545) กล่าวว่าห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain model) 

ประกอบด้วยกิจกรรมหลกัของตวัแบบห่วงโซแ่ห่งคณุคา่ ประกอบด้วยกิจกรรม ดงันี ้

 1. Supply chain management ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับเข้า ได้แก่ การขนส่ง 

การจดัเก็บ การแจกจ่ายวตัถดิุบ และปัจจยันําเข้าตา่งๆ การจดัการและควบคมุวตัถดิุบคงคลงั 
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 2. Operations ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนหรือแปรรูปวตัถุดิบต่างๆให้ออกมาเป็น

สินค้า (transforming inputs into product) และการบรรจ ุ

 3. Distribution ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัเก็บ รวบรวมจดัจําหน่ายสินค้าและ

บริการท่ีเสร็จแล้วไปยงัผู้บริโภค การบริหารจดัการสินค้าคงคลงั 

 4. Sales and Marketing  ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการชกัจูงให้ลกูค้าซือ้สินค้าและ

บริการ ได้แก่ การเลือกสรรช่องทางการจัดจําหน่าย การกําหนดราคาขาย การสร้างเครือข่ายลูกค้า และการ

สง่เสริมการขาย 

 5. Service ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีครอบคลุมถึงการให้บริการเพ่ือเพ่ิมคณุค่าหรือบํารุงรักษาสินค้า 

รวมทัง้บริการหลงัการขาย 

 สําหรับกิจกรรมสนบัสนนุของตวัแบบห่วงโซแ่ห่งคณุคา่ นัน้ ประกอบด้วยกิจกรรมตา่ง ๆดงันี ้

 1. General Administration ประกอบด้วยกิจกรรมหรือหน้าท่ีในการจดัหาจดัซือ้วตัถุดิบและปัจจยัการ

ผลิต เพ่ือเข้ามาใช้ในกิจกรรมหลกั 

 2.  Technology development ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยในการเพ่ิมคณุค่าให้แก่ตวัสินค้าหรือ

กระบวนการ เช่น กิจกรรมด้านการวิจยัและพฒันา การแสวงหาเทคโนโลยีจากแหลง่ตา่งๆ การวิจยัด้านการตลาด 

เทคโนโลยีด้านการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 3. Human resource management ประกอบด้วยกิจกรรมต่างท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารทรัพยากร

บุคคล ตัง้แต่การวิเคราะห์ความต้องการด้านบุคลากรในด้านต่างๆทัง้การผลิตและการบริหารจัดการเพ่ือให้มี

จํานวนท่ีเหมาะสมกับภาระงาน การสรรหาและคดัเลือก การฝึกอบรมก่อน การปฎิบัติงาน การบริหารเงินเดือน

และคา่ตอบแทน สวสัดิการตา่ง 

 4. Frim infrastructure ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปในองค์กร การ

วางแผนในธุรกิจการค้า รวมไปถงึวางแผนจดัหาวตัถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด วางแผนการผลิต 

รวมไปถงึแผนการจดัการสินค้าคงคลงั 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีปรากฏการณ์วิทยาในการวิจัยเน่ืองจาก ในการเก็บข้อมูลนัน้ต้องอาศัยข้อมูลจาก

ประสบการณ์ของผู้ประกอบการค้าปลีกเคร่ืองเขียน ประชากรในการศกึษาครัง้นีคื้อ ผู้ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจ

ค้าปลีกอปุกรณ์เคร่ืองเขียนในเขตอําเภอเมืองนครปฐม โดยมีระยะการดําเนินกิจการมากกว่า 2 ปีและมียอดขาย

มากกวา่หนึง่ล้านบาทตอ่ปี โดยคดัเลือกเฉพาะผู้ประกอบการท่ีสามารถให้ข้อมลูดําเนินธุรกิจโดยละเอียดจํานวน 

7 ราย  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. การศกึษาเอกสาร เพ่ือให้ทราบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ประกอบอาชีพค้าปลีกเคร่ืองเขียน  

 2. การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยผู้ วิจัยได้

สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูในพืน้ท่ีศกึษา 
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 3. การสังเกต (Observation) ใช้วิธีการสงัเกต 2 วิธี คือ การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ วิจัยเข้าไปมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้ ถูกสงัเกตกําลงักระทําอยู่ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสงัเกตโดยผู้ถูก

สงัเกตไมรู้่ตวั เช่น สภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป วิถีชีวิตประจําวนัของพนกังานทัว่ไป 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้

3.1 ประเภทบคุคล ได้แก่ ตวัผู้ วิจยั  

3.2 ประเภทเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมลู แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 3.2.1 การสมัภาษณ์ ผู้ วิจยัได้สร้าง แนวคําถาม (Interview Guide) เพ่ือใช้สําหรับเป็นแนวทางการ

สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู  

 3.2.2 การสงัเกต (Observation) ผู้ วิจยัใช้วิธีการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 

โดยการสงัเกตจากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการตอบคําถามของผู้ประกอบการค้าปลีกเคร่ืองเขียน 

3.3 ประเภทอปุกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ สมดุบนัทกึ แฟ้มเก็บข้อมลู เทปบนัทกึเสียง และกล้อง

ถ่ายรูป  

 

ผลการทดลอง 

 ผลการศกึษาพบวา่การดําเนินธุรกิจค้าปลีกเคร่ืองเขียนโดยใช้ห่วงโซ่คณุค่าเป็นต้นแบบในการศกึษานัน้

ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก ซึ่งเป็นกิจกรรมในการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมเสริมท่ีช่วยให้กิจกรรมมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้คือ  

กจิกรรมหลัก 

 ห่วงโซ่อุปทาน คือการหาวตัถดิุบ หรือการจดัซือ้สินค้า วิธีการเลือกซือ้สินค้า ในช่วงแรกผู้ประกอบการ

เลือกซือ้สินค้าจากรายการ ท่ีได้ประเมินกลุ่มลกูค้าไว้ โดยจะเน้นไปท่ีสินค้าท่ีมีความจําเป็น เช่น ปากกา สมุด 

อปุกรณ์ลบคําผิด โดยผู้ประกอบการจะเน้นความหลากหลายในตวัสินค้า หลงัจากดําเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่ง 

ผู้ประกอบการจะเลือกซือ้สินค้าท่ีขายดีในปริมาณมาก เช่น  ปากกาเจล เน่ืองจากลกูค้าให้ความเห็นว่าเขียนลื่น 

เส้นไมข่าด และซือ้สินค้าท่ีขายได้น้อย ปริมาณน้อย เช่น ปากกาหมกึซมึ เน่ืองจากหลอดหมกึค่อนข้างแพง และ

ผู้ประกอบการมีการสัง่สินค้าใหม่ๆ เข้ามาทดลองขายเป็นระยะๆ เพ่ือทดลองตลาด โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่

ซือ้สินค้าผ่านสองแหลง่ คือ 

 1.1 ร้านขายสง่ ในช่วงแรกผู้ประกอบการทัง้ 7 รายเลือกซือ้สินค้าจากร้านขายส่งทัง้หมด เน่ืองจากตอน

เร่ิมกิจการยังไม่มีตวัแทนขาย จากบริษัทต่างๆมาติดต่อ การซือ้สินค้าเคร่ืองเขียนจากร้านขายส่ง ในร้านขายส่ง

นัน้มีสินค้าคอ่นข้างครบถ้วนและมีความหลากหลาย สามารถซือ้ได้ตามจํานวนท่ีต้องการ และสามารถรับสินค้า

ได้ทนัที สินค้าชํารุดสามารถเปลี่ยนได้ แต่ร้านขายส่งเคร่ืองเขียนส่วนใหญ่จะต้องใช้เงินสด ตวัอย่างร้านขายส่ง

เคร่ืองเขียนท่ีผู้ประกอบการเลือกใช้คือ แมคโคร (นครปฐม) ร้านยูเน่ียน สเตชนัเนอร่ี  (สําเพ็ง) ร้านยงเจริญ (สํา

เพ็ง) ร้าน แฮปปี ้กิฟต์ (สําเพ็ง) ร้าน บี กิฟต์ (สําเพ็ง) ร้าน เดอะ โอเค สเตชัน่ (สําเพ็ง) ร้านเอ็ม แอนด์ จี (สําเพ็ง) 

ร้านสมใจ เป็นต้น และร้านขายส่งก็ยังเป็นแหล่งท่ีผู้ ประกอบการเลือกใช้ เน่ืองจากมีความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ์ 
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 1.2 ตวัแทนขายจากบริษัท การซือ้ผ่านตวัแทนขายของบริษัท จะเกิดขึน้หลงัจากดําเนินกิจการไปได้

ระยะหนึง่ โดยจะมีตวัแทนขายจากบริษัทตา่งๆมาติดตอ่ การซือ้ผ่านตวัแทนขายนัน้จะต้องใช้เงินสดก่อน 

หลงัจากนัน้บางบริษัท ถ้ามีการสัง่ 6 ครัง้ขึน้ไป ก็จะได้เครดิต หรือบางบริษัทดจูากยอดการสัง่ซือ้ ถ้าสัง่ซือ้ได้

จํานวนมาก โดยได้เครดิตประมาณ 30 - 60 วนั การซือ้สินค้าต้องซือ้ผ่านตวัแทนขายเท่านัน้ การซือ้จะมีปริมาณ

ขัน้ต่ําในการสัง่ตอ่ครัง้แล้วแตป่ระเภทของสินค้า โดยตวัแทนขายจะเป็นผู้ กําหนดปริมาณขัน้ต่ํา และเม่ือสัง่ซือ้

สินค้าแล้วจะได้สนิค้าหลงัจากสัง่เป็นเวลา 5 - 7 วนัในเขตอําเภอเมืองนครปฐม บริษัทจําหน่ายร้านเคร่ืองเขียนท่ี

ผู้ประกอบการเลือกใช้คือ บริษัท นานมี จํากดั บริษัท เค แอล สเตชัน่เนอร่ี จํากดั บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา 

จํากดั บริษัท บี บี ออฟฟิช แอนด์ คอมเมิร์ซ จํากดั บริษัท นาฟ ออฟฟิต สเตชัน่เนอร่ี จํากดั บริษัท สหศิลป์

อินเตอร์เนชัน่แนล และ บริษัท ดบัเบิล้เอ เป็นต้น 

  ด้านการจัดการ ประกอบด้วย การลงทนุธรุกิจเคร่ืองเขียน รูปแบบของร้านเคร่ืองเขียน ลกัษณะของ

ลกูค้า การตัง้ราคาสินค้าเพ่ือจําหน่าย การจดัการสินค้าคงคลงัและการบริหารงานด้านบคุคล 

 การลงทนุธรุกิจเคร่ืองเขียน ใช้เงินลงทนุประมาณ 400,000-1,000,000 บาท แล้วแตข่นาดของร้าน ใช้

พืน้ท่ีประมาณ หนึง่ถงึสองคหูา (32-64 ตรม.) และร้านเคร่ืองเขียนมีเวลาให้บริการประมาณ 7.30น. - 19.30 น. 

 รูปแบบของร้านจะอยู่ในรูปของ มินิมาร์ท คือเป็นร้านค้าปลีก สินค้าประเภทเคร่ืองเขียน อปุกรณ์

สํานกังาน และก๊ิฟช็อป การออกแบบร้านจดัวางสินค้าถือเป็นสว่นสําคญั เป็นสิ่งท่ีลกูค้าให้ความสนใจ ดงึดดู

ลกูค้าให้เข้ามาเลือกสินค้า ภายในร้านต้องมีความสวยงามและสะอาด การจดัร้านเป็นสิ่งท่ีเป็นภาพลกัษณ์ในใจ

ของผู้บริโภค โดยในร้านจะมีการจดัเรียงสินค้าตามหมวดหมูข่องสินค้า และแยกประเภทให้เห็นชดัเจน เพ่ือให้

ลกูค้าสะดวกในการเลือกซือ้ มีการแบ่งตามหมวดดงันี ้   1. อปุกรณ์การเขียนและลบคําผิด 2. สมดุ 3. กาวและ

เทปกาว 4. ผลิตภณัฑ์กระดาษ 5. อปุกรณ์งานศิลป์ 6. สินค้าก๊ิฟช็อป 7. อปุกรณ์สํานกังาน และผู้ประกอบการให้

ความเห็นวา่ควรมีการปรับเปลี่ยนการจดัร้านบ้าง เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศให้ลกูค้าเกิดความต่ืนตาต่ืนใจ 

 ลกัษณะของลกูค้าลกูค้าสว่นมากเป็นนกัเรียนและนกัศกึษา อายเุฉลี่ยตัง้แต ่12-25 ปี คนกลุม่นีมี้ช่วง

อายท่ีุใช้บริการ เน่ืองจากอยู่ในวยัศกึษา ซึง่คนในกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีนิยมสินค้าตามกระแส แฟชัน่ และเป็นกลุม่ท่ีมี

กําลงัซือ้สงู โดยอปุกรณ์เคร่ืองเขียนเป็นสนิค้าแฟชัน่ และสิ่งท่ีต้องใช้อยู่ทกุวนั  

 การตัง้ราคาสินค้าเพ่ือจําหน่าย ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ตัง้ราคาสินค้าเอง มีการตัง้ราคาโดยบวกกําไร

โดยเฉลี่ยประมาณ 25-50 เปอร์เซน็ต์ ของราคาสินค้า แตถ้่ากรณีท่ีสินค้ามีฉลากบอกราคา กจ็ะตัง้ราคาตาม

ฉลาก 

 การจดัการสินค้าคงคลงั ในด้านปริมาณของสินค้าคงคลงั จะมีความมากน้อยไม่เท่ากันแล้วแต่ขนาด

ของร้าน ร้านค้าประมาณหนึง่คหูา จะมีสินค้าคงคลงัโดยเฉลี่ยประมาณ 3-5 โหลตอ่แบบ สว่นในร้านค้าประมาณ

สองคหูาหรือมากกว่า จะมีสินค้าคงคลงัโดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 โหลต่อแบบ  ในด้านการจัดเก็บ มีการจดัเก็บ

สินค้าคงคลงั โดยจดัแยกเป็นหมวดหมู่ ดงันี ้1. อปุกรณ์การเขียนและลบคําผิด 2. สมดุ 3. กาวและเทปกาว 4. 

ผลิตภณัฑ์กระดาษ 5. อปุกรณ์งานศิลป์ 6. อปุกรณ์สํานกังาน 7. สินค้าก๊ิฟช็อป  

 การบริหารงานด้านบุคคล ผู้ประกอบการจ้างพนกังาน โดยเฉลี่ยประมาณ 2-4 คน  โดยได้รับเงินเดือน

ประมาณ 4,500-7,000 บาทต่อเดือน และแบ่งหน้าท่ีพนกังาน คือพนกังานคิดเงิน มีหน้าท่ีคิดเงิน และพนกังาน

ทัว่ไป มีหน้าท่ี ให้คําแนะนําในการเลือกซือ้สินค้า และนําสินค้าใส่ถุงให้ลกูค้า ผู้ประกอบการจํานวน 5 รายจ่าย
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เงินเดือนให้พนกังานเตม็จํานวนเม่ือครบสิน้เดือน และมีผู้ประกอบการ 2 รายจ่ายเงินเดือนให้พนกังานเป็นงวดคือ 

เดือนละ 2 งวด ในช่วงต้นเดือน และช่วงท้ายของเดือน เน่ืองจากทางผู้ประกอบการต้องการช่วยแบ่งเบาภาระ

คา่ใช้จ่ายระหว่างเดือน โดยผู้ประกอบการคิดว่าสามารถช่วยลดการทุจริตในการปฏิบติังาน และยงัช่วยควบคมุ

การขาดงาน ลางานได้อีกด้วย 

 การกระจายสินค้า ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ นําสินค้าสูผู่้บริโภคโดยตรงเอง โดยลกูค้าจะต้องเดินทางมา

ซือ้ท่ีร้าน แตใ่นกรณีท่ีลกูค้าสัง่สินค้าปริมาณมาก (สองพนับาทขึน้ไป) ผู้ประกอบการจํานวน 6 ราย จะมีการ

จดัสง่ฟรี ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม และจํานวนหนึง่รายคิดคา่ขนสง่  

 การขายและการตลาด จากการดําเนินธุรกิจร้านเคร่ืองเขียนท่ีมีมากกวา่ 2 ปี ของผู้ประกอบการทัง้ 7 

รายนัน้ ได้ดําเนินการ โดยมีกลยทุธ์ เพ่ือให้ธรุกิจคงอยู่มัน่คง ผู้ประกอบการมีการวางแผนลว่งหน้าท่ีทําให้ธุรกิจ

ประสบความสําเร็จ โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

 1. กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ เน้นความครบวงจรและความหลากหลายในประเภทของสินค้า ขนาด ราคา 

และคณุภาพเพ่ือให้ลกูค้ามีทางเลือก และสามารถเลือกซือ้ได้ตามต้องการ 

 2. กลยทุธ์ด้านราคา จากการศกึษาพบวา่ การตัง้ราคาสินค้าท่ีจําหน่ายใช้กลยทุธ์ราคาต่ํา เพ่ือเจาะ

ตลาด ทําให้สามารถจําหน่ายในปริมาณมากและได้ลกูค้าจํานวนมาก แตไ่ด้กําไรตอ่หน่วยต่ํา เพ่ือเป้าหมายใน

การได้สว่นแบ่งทางการตลาดให้มากขึน้ โดยจะสามารถรักษาลกูค้าเดิม และเพ่ิมลกูค้ากลุม่ใหมไ่ด้ ทัง้นีย้งั

สามารถลดความต้องการเข้ามาของคูแ่ข่งได้ ในการตัง้ราคาสินค้า ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ตัง้ราคาสินค้า มีการตัง้

ราคาโดยบวกกําไรโดยเฉลี่ยประมาณ 25-50 เปอร์เซน็ต์ ของราคาสินค้า แตถ้่ากรณีท่ีสินค้ามีฉลากบอกราคา ก็

จะตัง้ราคาตามฉลากหรือลดลงจากราคาฉลากเลก็น้อย 

 3. กลยทุธ์ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย จากการศกึษาพบวา่ผู้ประกอบการให้ความสําคญัทําท่ีตัง้อย่าง

มาก เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจเน้นจําหน่ายสูผู่้บริโภคโดยตรง ผู้ประกอบการจะเลือกทําเลในการตัง้ร้าน ติด

โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั ซึง่อยู่ใกล้กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ผู้ประกอบการบางราย มีการเพ่ิมช่องทางการสัง่ซือ้

ทาง โทรศพัท์และ อินเตอร์เน็ต (รับสัง่ซือ้เม่ือยอดประมาณ 1000 บาทขึน้ไป ) 

 4. กลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการขาย จากการศกึษาพบวา่ ผู้ประกอบการร้านเคร่ืองเขียนใช้วิธีการดงันี ้

 1. ใช้การประชาสมัพนัธ์ เป็นการทําให้ลกูค้ารู้จกักบัร้านเคร่ืองเขียนมากขึน้ ผ่านใบปลิว โปสเตอร์ และ

ป้ายร้านท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินค้าภายในร้าน และการติดตอ่ผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นการโฆษณาและช่วยให้

การสัง่ซือ้สินค้าง่ายขึน้ 

 2. ใช้การบอกปากตอ่ปากของลกูค้า โดยทางผู้ประกอบการจะใช้วิธีการสร้างความคุ้นเคยกบักลุม่ลกูค้า 

ด้วยการพดูคยุ การบริการ อย่างเป็นกนัเอง 

 3. ใช้บตัรสะสมแต้ม โดยจะได้รับ 1 แต้มเม่ือซือ้สินค้าครบ 50 บาท เม่ือครบ 10 แต้มจะได้รับสว่นลด 20 

บาท และเม่ือครบ 20 แต้มจะได้ลด 50 บาทจากการซือ้สินค้าภายในร้าน 

 4. ใช้การจดัสง่ฟรี กรณีซือ้ปริมาณมาก 

 

กจิกรรมเสริม 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานในแตล่ะ

ตําแหน่งงานให้ชดัเจน มีการสอนให้พนกังานศกึษาและเรียนรู้ในตวัสินค้าประเภทตา่งๆ ท่ีมีความเหมือนและ



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2023 

ความแตกต่างกนัในการใช้งาน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในตวัสินค้าเพ่ือท่ีจะสามารถให้คําปรึกษาแก่

นกัเรียน นกัศกึษา ในการเลือกซือ้สินค้าตามความเหมาะสมได้ และเกิดความมัน่ใจในการนําเสนอขาย 

 การวางแผนกาํหนดกลยุทธ์ ในด้านการวางแผนกลยทุธ์นัน้ผู้ประกอบการจะใช้วิธีการสงัเกตจาก

พฤติกรรมการซือ้ของลกูค้า วา่สินค้าประเภทใด ได้รับความนิยม หรือเป็นท่ีต้องการของกลุม่ลกูค้าและจดัทํา

รายการบนัทกึสนิค้าเรียงตามความนิยม จากนัน้จะเร่ิมปฏิบติักลยทุธ์ โดยทําการเลือกซือ้สนิค้าท่ีได้บนัทกึไว้ โดย

สินค้าท่ีได้รับความนิยมสงูจะซือ้ในปริมาณมาก และจดัซือ้สินค้าปริมาณน้อยในสินค้าท่ีได้รับความนิยมต่ํา 

ผู้ประกอบการ คิดวา่ การกระทําเช่นนีจ้ะช่วยให้เกิดการลงทนุในสนิค้าอย่างคุ้มคา่ เกิดการหมนุเวียนและสภาพ

คลอ่งทางการเงิน ในเร่ืองของสินค้าท่ีได้รับความนิยมน้อย ต้องมีการซือ้ไว้ โดยสินค้าประเภทนีจ้ะเป็นสินค้า

ทางเลือกสําหรับลกูค้า หลงัจากนัน้จะเร่ิมทําการควบคมุ โดยมีการจดัทําสตอ็ค หรือปริมาณสินค้า โดยมีการจด

บนัทกึ ในด้านสินค้านําเข้าจะมีการบนัทกึทกุครัง้ท่ีมีการซือ้สนิค้าเข้า ในด้านสินค้าขายออกผู้ประกอบการจะ

ตรวจสอบจากปริมาณสินค้าท่ีเหลือหลงัการจําหน่าย ถ้าเหลือจํานวนน้อย จะทําการจดับนัทกึ และสัง่เพ่ิมเติม 

 การบริหารจัดการด้านการเงนิ จากการศกึษาพบวา่ผู้ประกอบการมีการควบคมุการเงินอย่างชดัเจน 

โดยการจดัทํารายการบญัชี รายรับรายจ่าย และมีการแบ่งเงินท่ีใช้ในกิจการ แยกจากเงินสว่นตวัอย่างชดัเจน เพ่ือ

ทราบถงึผลกําไรหรือขาดทนุตอ่เดือนได้อย่างแมน่ยํา ทําให้สามารถควบคมุและวางแผนการดําเนินงาน ของธุรกิจ

ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์เพิ่มเตมิจากผู้ประกอบการ 

 กลยุทธ์ ขายบ่อยให้ขายถูก คือ เป็นกลยทุธ์ในการตัง้ราคาสินค้าท่ีขายได้บ่อยในราคาถกู เพ่ือดงึดดู

ลกูค้าให้รู้สกึวา่สินค้าร้านนีถ้กู มีสว่นช่วยให้ขายสินค้าประเภทอ่ืนได้เพ่ิม สว่นสนิค้าท่ีขายได้นานๆครัง้ สามารถ

ตัง้ราคาให้สงูเพ่ิมได้ เน่ืองจากลกูค้านานๆครัง้จะซือ้ จงึทําให้ลกูค้าไมส่ามารถจําราคาท่ีเคยซือ้ได้ ทําให้ไมรู้่สกึวา่

เป็นการซือ้สินค้าในราคาแพงกวา่ปกติ 

 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี คือ ผู้ประกอบการมีการแบ่งสว่นกําไร คือเป็นทนุการศกึษากบั

โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั ท่ีอยู่ข้างเคียง เป็นการคืนกําไรสูล่กูค้าให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 กลยุทธ์วางแผนล่วงหน้า คือ เป็นกลยทุธ์ในการคาดการณ์ลว่งหน้าในการนําสนิค้ามาขาย เช่น ในฤดู

ฝน ผู้ประกอบการ มีการนําสนิค้าพวก ร่ม เสือ้กนัฝน มาจําหน่ายเสริม เพ่ือเพ่ิมยอดขาย เป็นต้น 

 กลยุทธ์ทหารมด คือเป็นกลยทุธ์ท่ีสง่พนกังานในร้านไปติดตอ่ หน่วยงาน บริษัท โรงงาน โรงเรียน และ

มหาวิทยาลยั เพ่ือทําการขายสง่ เป็นการเพ่ิมช่องทางการจดัจําหน่าย แตก่ารติดตอ่กบัหน่วยงานราชการนัน้ ต้อง

มีการทําหนงัสือ ในการซือ้ขายสินค้า ตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน 

 ปัญหา อปุสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาจากการประกอบธุรกิจค้าปลีกเคร่ืองเขียน 

 จากการศกึษา พบวา่ ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจค้าปลีกเคร่ืองเขียน ส่งผลกระทบ

ตอ่การประกอบธุรกิจ สามารถจําแนกได้ดงันี ้

 1. ปัญหาผู้ประกอบการ 

  1.1 การขยายร้าน สามารถทําได้ค่อนข้างยาก เน่ืองจากลกัษณะท่ีตัง้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

เป็นตกึ ทําให้โดนจํากดัพืน้ท่ีในการประกอบการ 

 2. ปัญหาเก่ียวกบัสินค้า 

 สินค้ามีจํานวนมาก ทําให้การเช็คสตอ็คทําได้ยาก และสินค้าชํารุดเน่ืองจากการขนสง่  
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 3. ปัญหาผู้บริโภคท่ีมาซือ้สินค้า 

 ปัญหาการลกัขโมยสินค้า โดยสินค้าเคร่ืองเขียนบางชนิดมีขนาดเลก็สามารถขโมยได้ง่าย 

 4. ปัญหาจากการแข่งขนัผู้ประกอบการรายอ่ืน 

 การเกิดขึน้ของร้านเคร่ืองเขียนท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้ภายในเขตอําเภอเมืองเอง และภายในห้างสรรพสินค้า 

กล่าวคือทําให้ผู้บริโภคมีตวัเลือกเพ่ิมมากขึน้ ทําให้ปริมาณผู้บริโภค ท่ีมาซือ้เคร่ืองเขียนลดน้อยลง ทําให้รายได้

ของผู้ประกอบการลดลงตามไปด้วย ซึง่นบัเป็นผลกระทบท่ีสง่ผลตามกนั 

 5. สภาวะเศรษฐกิจผันผวน ทําให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ ระมัดระวงัในการใช้จ่าย ส่วนใหญ่มีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เร่ิมประหยดัมากขึน้ ผู้บริโภคมีการวางแผนการออมเงิน ลดการใช้จ่ายท่ีฟุ่ มเฟือย 

 

 แนวทางการแก้ปัญหา 

 ในขบวนการทํางานกล่าวได้ว่าทุกสถานประกอบการ ต้องพบกับข้อบกพร่องในธุรกิจท่ีตนเองได้

ดําเนินการมาทัง้สิน้ ขึน้อยู่กบัว่าผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในองค์กรนัน้ๆ สามารถมองเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้

และแก้ปัญหาเหล่านัน้ได้ลลุ่วงมากน้อยแค่ไหน แนวทางการแก้ปัญหาในธุรกิจค้าปลีกเคร่ืองเขียน แยกออกได้

ดงันี ้

 1. ปรับการจดัเรียงของสินค้าภายในร้าน เพ่ือให้สามารถวางสินค้าขายได้เพ่ิมขึน้ และจดัเรียงสินค้าท่ีมี

ขนาดเลก็ไว้ใกล้กบัพนกังาน เพ่ือง่ายต่อการดแูล และสามารถป้องกนัการขโมย อีกด้านหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยน

รูปแบบการจอดรถของลกูค้า เพ่ือให้สามารถรองรับลกูค้าได้มากขึน้ 

 2. ส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสมัพันธ์อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เพ่ิมการบริการลูกค้าให้ดี

ย่ิงขึน้ เพ่ือให้เป็นช่องทางการจัดจําหน่ายแบบปากต่อปาก และสามารถสร้างความภักดีต่อร้านค้าของ

ผู้ประกอบการ 

 3. มีการตรวจสอบสภาพสินค้า และจํานวนของสินค้านําเข้า ก่อนการจดัเก็บ เพ่ือง่ายต่อการทําเร่ืองขอ

คืนหรือเปลี่ยนสินค้าจากแหลง่ท่ีรับสินค้ามา 

 4. มีการแถมสินค้าเลก็ๆ น้อยๆ ให้กบัลกูค้าท่ีซือ้สินค้า เพ่ือเป็นการกระตุ้นการซือ้สินค้าของลกูค้า 

 โดยจะทําให้ลกูค้ารู้สกึวา่ ได้มากกวา่ ท่ีเสียไป  

 5. ควรนําสินค้าท่ีมีแบรนด์ ท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐาน มาจําหน่าย เน่ืองจากสินค้าจําพวกนีมี้ความ

แข็งแรง ใช้ได้นาน เพ่ือให้ลกูค้ารู้สกึถงึความคุ้มคา่ในการใช้งาน 

 

สรุปและอภปิรายผลการทดลอง 

 รูปแบบร้านเคร่ืองเขียนของผู้ประกอบการ จดัอยู่ในรูปของร้านค้าปลีกแบบ มินิมาร์ท คือเป็นร้านค้าท่ี

พฒันามาจากร้านโชว์ห่วย โดยปรับปรุงให้มีระบบการจดัจําหน่าย การพฒันาการตกแต่งร้านโดยเฉพาะการจัด

หมวดหมู่ของสินค้า มีการใช้อปุกรณ์ช่วยในการจําหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว ( ศิริวรรณ เสริ

รัตน์และคณะ, 2546) โดยการศกึษาการดําเนินธุรกิจจะใช้แนวคิดห่วงโซ่คณุค่า       (พกัตร์ผจง วฒันสินธุ์และ

คณะ,2545)  ในการศกึษาธุรกิจค้าปลีกเคร่ืองเขียน ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั คือ 1. ด้านห่วงโซ่อปุทาน คือการ

จดัหาวตัถุดิบ โดยผู้ประกอบการจดัซือ้วตัถุดิบผ่านสองแหล่ง คือร้านขายส่ง และตวัแทนจําหน่ายจากบริษัท 2. 

ด้านการดําเนินการ คือ การบริหารสินค้า โดยการจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ การบริหารสินค้าคงคลังให้
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เพียงพอกบัความต้องการ และการบริหารพนกังานโดยแบ่งหน้าท่ีให้ชดัเจน  3. ด้านการกระจายสินค้า คือเป็น

การจําหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านร้านค้าปลีก 4(เพ็ญสิน แขมมณี 2546) 4. ด้านการขายและการตลาด คือ 

ผู้ประกอบการใช้หลกัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (ศิริวรรณและคณะ,2535) ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ 

เน้นความครบวงจรและหลากหลายของสินค้า ด้านสถานท่ีการจําหน่าย เน้นทําเลท่ีตัง้ใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ด้านราคา เน้นการใช้กลยุทธ์ราคาต่ําและด้านการส่งเสริมการขายเน้นการลด แลก แจก แถม และการ

ประชาสมัพันธ์ ด้านการบริการหลงัการขาย คือการรับเปลี่ยนสินค้า ในกิจกรรมเสริม จะประกอบไปด้วย การ

วางแผนกลยุทธ์ 4(ณัฎฐนนัท์ สภุทัรชยัวงค์, 2554) 4คือ คือสงัเกตพฤติกรรมการซือ้ของลกูค้า และเลือกสินค้ามา

จําหน่ายให้ตรงกับความต้องการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ทําการให้ความรู้เก่ียวกบัตวัสินค้า เพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจในการขาย และการบริหารจดัการด้านการเงิน คือมีการจดัทําบญัชีให้ชดัเจน ปัญหาและอปุสรรคใน

การดําเนินธุรกิจค้าปลีกเคร่ืองเขียน ประกอบไปด้วย ปัญหาการขยายร้าน เศรษฐกิจผนัผวน สินค้าชํารุด การลกั

ขโมยสินค้า การแข่งขนัจากผู้ประกอบการรายอ่ืน การแก้ปัญหาทําได้โดย ปรับการจดัวางเรียงสินค้าให้เหมาะสม 

สง่เสริมการขายมากขึน้ มีการตรวจสอบสภาพสินค้า ปริมาณสินค้านําเข้าก่อนจดัเก็บ จดัทํารายการให้ชดัเจน 
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