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อาฮี จังหวัดเลย

ชื่อผูศ้ ึกษา

นางสาวคณาพร คํามูล

ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

การประกอบการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ

ปี การศึกษา

2555

บทคัดย่อ
ร้านคุม้ บุญ เป็ นการดําเนินงานธุรกิจค้าปลีก โดยเปิ ดมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2552 ณ ตําบลอาฮี
อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปจั จุบนั ประสบปญั หาการจัดการร้านค้าอย่างถูกต้องและเป็ นระบบ ทัง้
ด้านบัญชี การวางแผนการซื้อสินค้า ตลอดจนการบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งส่งผลต่อการปรับตัว
ของธุรกิจในอนาคต
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปญั หาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
ร้า นให้เ กิด ประสิท ธิภาพ ทัง้ ทางด้านบัญ ชี การวางแผนการซื้อ สิน ค้า บริห ารสิน ค้า คงคลัง
กําหนดกลยุทธระยะสัน้ และระยะยาวในการบริหารจัดการร้านทีเ่ ป็ นระบบ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยผูศ้ กึ ษาได้แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ นสองส่วน คือ ส่วนแรก การเก็บข้อมูล
แบบปฐมภูมเิ ชิงคุณภาพ มาจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับเจ้าของร้านคุ้มบุ ญ และข้อมูลเชิง
ปริมาณ จากการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของลูกค้า หลังจากนัน้ นํ าเอาผลจากการ
เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ ส่วนทีส่ องคือ การเก็บข้อมูลทุตยิ ภูมมิ าจากการศึกษาค้นคว้าบทความที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก ซึ่งการศึกษาครัง้ นี้ศกึ ษาโดยอาศัยพืน้ ฐานของแนวคิด ทฤษฏี และ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีก การวางระบบบัญชี การบริหารสินค้าคง
คลัง การวางแผนการซือ้ สินค้า มาประยุกต์ใช้ และวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า สิง่ ทีท่ ําให้เกิดการบริหารจัดการร้านทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
ทัง้ ในด้านการบริการระบบบัญชี การวางแผนการสังซื
่ ้อสินค้า หรือการบริหารสินค้าคงคลัง มา
จากการทีผ่ ปู้ ระกอบการยังไม่มปี ระสบการณ์ดา้ นการประกอบธุรกิจมาก่อน และไม่มคี วามรูใ้ น
การจัดการร้าน ส่งผลให้ธุรกิจประสบปญั หาการจัดการภายใน ผูศ้ กึ ษาจึงเสนอแนวทางเลือกการ
แก้ไขปญั หาออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะสัน้ ผูป้ ระกอบการเข้าฝึ กอบรม สัมมนาเรียนรูก้ ารบริหาร
จัดการร้านค้าปลีกกับสถาบันที่จดั ฝึ กอบรมต่างๆ ที่มกี ารจัด ระยะยาว คือ การนํ าโปรแกรม
บัญชีสาํ เร็จรูปมาใช้ในการบริหารจัดการด้านบัญชี หรือการลง ระบบ Barcode system เพือ่ ดูแล
รายการสินค้าคงคลัง วางแผนการซือ้ สินค้า
ผลจากศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าพบว่า ลูกค้ามีระดับ
ความพึงพอใจตํ่าทีส่ ดุ คือ สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ โดยค่าเฉลีย่ ออกมาเป็ น 4.28 และ
ระดับความพึงพอใจทีต่ ่าํ รองลงมาคือ ราคาสินค้ามีความเหมาะสม ไม่แพงเกินไป ค่าเฉลีย่ ความ
พึงพอใจอยูท่ ่ี 4.36 เมือ่ กล่าวถึงความพึงพอใจทีล่ กู ค้ามีต่อร้านคุม้ บุญมากทีส่ ดุ คือ เรือ่ ง ความ
สะอาด โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ่ี 4.88
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้สําเร็จได้ด้วยความกรุณาจากความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือของบุคคลหลายฝา่ ย ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ ซึง่ ได้กรุณา
เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเสียสละเวลาให้คาํ แนะนํา ตรวจตราและ
แก้ไ ขเนื้ อ หา ตลอดจนให้กํ า ลัง ใจในการทํา การศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองอย่า งดีเ สมอ และ
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการประกบการทุกท่านทีไ่ ด้
ให้คาํ แนะนําการศึกษาครัง้ นี้
ขอขอบพระคุณ คุณศรีสมร คํามูล เจ้าของกิจการร้านคุม้ บุญ ทีไ่ ด้ให้ความอนุ เคราะห์และ
ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการร้านคุม้ บุญ และยัง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการการศึกษาด้วย
ขอขอบพระคุณ คุณสุทศิ า แววภักดี คุณวิจติ รา เอมบํารุง คุณสุจติ รา ชาวหน้ าไม้ และ
คุณวนรัตน์ โตภิรตั น์ชยั กุล ทีค่ อยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้กาํ ลังใจมาโดยตลอด
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพ่อและครอบครัวทีใ่ ห้ความสนับสนุ นและคอยเป็ นกําลังใจ
สําคัญให้กบั ผูศ้ กึ ษาตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา ขอบคุณเพื่อนๆ คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
ประกอบการในชัน้ เรียนของข้าพเจ้าทุกท่านทีเ่ ป็ นกําลังทีด่ ี และให้คาํ แนะนําช่วยเหลือสนับสนุ น
ข้าพเจ้ามาโดยตลอด จนประสบความสําเร็จ
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 องค์กร และลักษณะธุรกิ จขององค์กร
1.1.1 ข้อมูลทัวไป
่
ร้านคุม้ บุญ ก่อตัง้ เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553 ปจั จุบนั ตัง้ อยู่ เลขที่ 157 ตําบลอาฮี
อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ซึง่ ตําบลอาฮีเป็ นตําบลทีอ่ ยู่ห่างจากตัวจังหวังเลยถึง 50 กิโลเมตร ใช้
เวลาการเดินทางถึงตัวจังหวัดประมาณ 40 นาที สําหรับรถยนต์ และ 1 ชัวโมง
่
สําหรับ
รถจักรยานยนต์ รายได้ประชากร ต่อ ปี อยูท่ ่ี 48,721 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จํานวนประชากรรวม จ.เลย อยูท่ ่ี 624,920 คน ชายจํานวน 315,516 คน หญิงจํานวน 309,404
คน (31 ธันวาคม 2554 สานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง) จํานวนประชากรใน ตําบลอาฮี
4,711 คน 1,702 ครัวเรือน แบ่งเป็ นชาย จํานวน 2,352 คน หญิง จํานวน 2,359 คน
(พฤศจิกายน 2555 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) โดยดําเนินธุรกิจร้านค้าปลีก
จํ า หน่ า ยสิน ค้ า ประเภทเครื่อ งอุ ป โภค บริโ ภคผลิต และการบริก าร ได้ แ ก่ การเติ ม เงิน
โทรศัพท์มอื ถือ ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ และการเติมออนไลน์เงินจากมือถือ
นอกจากนี้ยงั จําหน่ ายสินค้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น อาหารปลา ปุ๋ยเคมี อุปกรณ์
การเกษตร เงินลงทุนด้านอาคาร 370,000 บาท ซื้อสินค้าเข้าร้านครัง้ แรก 860,000 บาท
อุปกรณ์ภายในร้าน 120,000 บาท เป็ นการดําเนินธุรกิจแบบครอบครัว เงินลงทุนไม่มาก มีการ
บริหารงานง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน แต่มกี ารออกแบบร้าน และจัดวางสินค้าเป็ นหมวดหมู่ เพื่อความ
สวยงาม และเป็ นระเบียบ
ร้านคุม้ บุญ เป็ นร้านค้าปลีก ทีม่ กี ารเติบโตทางธุรกิจด้วยกลยุทธทีน่ ํ าเสนอสินค้าและการ
บริการแบบใหม่ทม่ี คี วามทันสมัย สินค้ามีความหลากหลาย มีคุณภาพราคาไม่แพง
1.1.2 องค์กรประกอบธุรกิจ สินค้าและบริการ
ร้านคุ้มบุญ ประกอบธุรกิจค้าปลีกซึ่งปจั จุบนั เป็ นธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้ เดิม (Traditional
Trade) คือ ร้านค้าขายสินค้าเข้าถึงผูบ้ ริโภค ไม่มรี ะบบการจัดการบริหารงาน ขายสินค้าพืน้ ฐาน
ความจําเป็ นในการดํารงชีวติ มีลกั ษณะการดําเนินงานแสดงลักษณะวัฒนธรรม ความเป็ นอยู่
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ของประชาชนในตําบลอาฮี มีการเจรจาต่อรอง มีความเป็ นมิตร มีความเห็นอกเห็นใจกัน และมี
ความเป็ นกันเองกับลูกค้า โดยสามารถแบ่งสินค้าออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. สินค้าทีเ่ กีย่ วกับการอุปโภคและบริโภค
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) คือ สินค้าทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ไปเพื่อใช้เอง โดยแบ่ง
ตามลักษณะการซือ้ ของผูบ้ ริโภคได้ 2 ชนิด คือ
สินค้าสะดวกซือ้ (Convenience Goods) เป็ นสินค้าทีเ่ ป็ นของกินของใช้ประจําวันที่
ราคาไม่แพง ใช้เป็ นประจํา และเคยชินกับยีห่ อ้ เช่น ผงซักฟอก สบู่ ผ้าอนามัย ยาสีฟนั ไม้ขดี
นํ้าอัดลม ขนม เป็ นต้น
สินค้าไม่แสวงซือ้ (Unsought Goods ) เป็ นสินค้าใหม่ทเ่ี พิง่ วางตลาด หรือเป็ นสินค้าทีม่ ี
ราคาสูงเกินอํานาจซือ้ ไม่เห็นความสําคัญ หรือ ความจําเป็ น ผูข้ ายต้องใช้ความพยายามในการ
ขายสิน ค้า เนื่ องจากเป็ น สินค้าขายยาก เช่น วิต ามิน บํ ารุ งร่างกาย กาแฟลดความนํ้ า หนัก
เครือ่ งสําอาง เป็ นต้น
2. การให้บริการ เติมเงินมือถือ
มีบริการเติมเงินมือถือโดยผ่านระบบตูเ้ ติมเงินอัตโนมัตทิ ล่ี ูกค้าสามารถเติมเงินได้เองผ่าน
ตูเ้ พียงหยอดเหรียญขัน้ ตํ่าการเติมเงินอยู่ท่ี 10 บาท และมีค่าธรรมเนียมในการเติมเงินอยูท่ ่ี 3
บาท/ครัง้ มีให้เลือก 3 เครือข่ายคือ AIS DTAC และ True Move
และการเติมเงินออนไลน์ผ่านมือถือโดยลูกค้าบอกเบอร์ท่ตี ้องการให้เติม ขัน้ ตํ่าของการ
เติมเงินประเภทนี้อยูท่ ่ี 50 บาท และคิดค่าบริการอยูท่ ่ี 5 บาท/ครัง้ ให้บริการเพียง 1 เครือข่าย
คือ AIS
3. สินค้าด้านการเกษตร ได้แก่ อุปกรณ์การเกษตรเบือ้ งต้น ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง
อาหารสัตว์ ซึง่ สินค้าด้านการเกษตรนี้ยงั ไม่มคี วามหลากหลาย มีสนิ ค้าให้เลือกไม่มาก
1.1.3 กลุ่มลูกค้า
1. กลุ่มลูกค้าหลัก คือกลุ่มลูกค้าทีส่ ว่ นใหญ่เข้าซือ้ สินค้าอุปโภค บริโภค และการเติมเงิน
มือถือ โดยทางร้านเน้นการขายเงินสด เนื่องจากสินค้าราคาไม่แพงมาก
2. กลุ่มลูกค้าด้านการเกษตร คือลูกค้าประจําทีม่ าซือ้ อาหารสัตว์ และปุ๋ยประจํา กับลูกค้า
จรที่มาจากหมู่บ้านเข้ามาซื้อหากสินค้าที่หมู่บ้านตนเองไม่มี โดยส่วนใหญ่เป็ นการขายแบบ
B2C มากกว่าและมีการให้สนิ เชื่อกับสินค้าประเภทนี้ดว้ ย
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ตารางที่ 1 กลุ่มลูกค้าของร้านคุม้ บุญ
ประเภทสิ นค้า

ลูกค้าหลัก

1.สินค้าอุปโภค,บริโภค เช่น ผงซักผ้า นํ้ายาล้างจาน กาแฟ
นํ้าตาล ฯลฯ

60%

2.สินค้าประเภทการบริการเติมเงินมือถือ
(เติม online 20,000/อาทิตย์+บัตรเติมเงิน+ตูเ้ ติมเงิน)

25%

3.สินค้าเกษตร

ลูกค้ารอง

15%

ทีม่ า การสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ
1.1.4 ส่วนแบ่งการตลาด STP ของร้านคุม้ บุญ
Segment:

ชาย / หญิง

Targeting:

กลุ่มลูกค้าวัยรุน่ อายุประมาณ 15-27 แม่บา้ น และเกษตรกร

Positioning:

ภาพที่ 1 : ภาพแสดงจุด Positioning ของร้านคุม้ บุญ
• สีแดง คือ ร้านคุ้มบุญ มีคุณภาพของสินค้าที่ค่อนข้างมีคุณภาพกล่าวคือ หากเป็ นสิน

อุ ป โภคทางร้า นค่ อ นข้า งให้ค วามสํา คัญ กับ เรื่อ งวัน ที่ผ ลิต และวัน หมดอายุ หากมีส ิน ค้า ที่
หมดอายุ ข ายไม่ท นั ก็จ ะนํ า ออกจากชัน้ วาง และทิ้ง ทัน ที หากจากนี้ ย งั ให้ค วามสํา คัญ เรื่อ ง
package ทีต่ อ้ งไม่บุบ หรือฉีกขาด
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ั ญา ขายสินค้าคล้ายกัน โดยมีทงั ้ สินค้าอุปโภคและบริโภค แต่ส่วนที่
• สีม่วง คือ ร้านปญ

แตกต่างคือ ร้านปญั ญาเน้นขายส่ง และไม่มสี นิ ค้าเกษตร
•

สีน้ําตาล คือ ร้านแม่ออฟ ขายสินค้าเกษตรด้วย

่
• ร้านแม่นอม สีเหลือง เป็ นร้านค้าขนาดเล็กขายสินค้าบริโภค อุปโภคทัวไป
่
มปี ้ ายชื่อร้าน
• ร้านยายฟ้า สีฟ้า เป็ นร้านค้าขนาดเล็กขายสินค้าบริโภค อุปโภคทัวไปไม่

ภาพที่ 2 : กราฟแสดงรายรับ-รายจ่ายของปี 2552

ทีม่ า: บัญชีรายรับ-รายจ่าย
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ภาพที่ 3 : กราฟแสดงรายรับ-รายจ่ายของปี 2553 ทีม่ า: บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ภาพที่ 4: กราฟแสดงรายรับ-รายจ่ายของปี 2554 ทีม่ า: บัญชีรายรับ-รายจ่าย
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ภาพที่ 5: กราฟแสดงรายรับ-รายจ่ายของปี 2555 ทีม่ า: บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ภาพที่ 6: กราฟเปรียบเทียบยอดขายของร้านคุม้ บุญตัง้ แต่ปี 2552-2555
จากภาพการเปรียบเทียบยอดขายของร้านคุม้ บุญใน ปี 2552-2555 พบว่า ยอดขายของ
ร้านคุม้ บุญมีความผันผวนมาก อัตราการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายไม่คงที่ ในบางเดือนมียอดขายใน
อัตราทีล่ ดลง แต่ในช่วงเดือน มกราคม,เมษายน และธันวาคม ของทุกๆปี เป็ นช่วงทีม่ ยี อดขาย
สูงสุด เนื่องมาจากเป็ นช่วงเทศกาล การจับจ่ายซือ้ ของจะเพิม่ มากขึน้ จากการสัมภาษณ์เจ้าของ
ร้าน และลูกค้าทีม่ าซือ้ ของกับร้านคุม้ บุญ ส่วนแบ่งการตลาดของร้านคุม้ บุญ 3 ปี ทผ่ี ่านมายังคง
เป็ นผูน้ ํ าอันดับต้นๆ ของธุรกิจร้านค้าปลีกในตําบลอาฮี ซึ่งร้านคุ้มบุญมีคู่แข่งในตลาดระดับ
เดียวกันอยู่อกี 2 ร้าน แต่อย่างไรก็ตามทางร้านคุม้ บุญยังคงได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภคว่า
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เป็ นแหล่ งรวบรวมสินค้าอุ ป โภคและบริโภคที่มีค วามหลากหลายของสิน ค้า และทัน สมัย ใน
หมูบ่ า้ น
1.1.5 อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูป้ ระกอบการด้านการขนสินค้า
ผูป้ ระกอบการทีเ่ กี่ยวกับการขนส่งสินค้ามีความสําคัญกับทางร้านมาก เนื่องจากการนํ า
สินค้าเข้าร้านมาจาก 2 ทาง คือ ทางแรกเจ้าของกิจการร้านคุม้ บุญเดินทางไปซือ้ สินค้าเองทีใ่ น
จังหวัด และทางที่สอง คือ มีผู้ประกอบบางรายส่งสินค้าถึงร้าน ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าประเภท
เครือ่ งดื่ม เช่น นํ้าอัดลม เหล้า เบียร์ เป็ นต้น
ดังนัน้ ร้านคุม้ บุญจึงมีความเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการด้านการขนสินค้า ซึ่ง ปญั หาของ
ห่วงโซ่อุปทาน (Problems of Supply Chain) ในการขนส่งสินค้าเกิดจากรอยต่อระหว่างร้านค้า
ทีม่ กี ารส่งต่อสินค้า จุดนี้ตอ้ งมีการตกลงทางธุรกิจ (Business Agreement) เพื่อให้การถ่ายโอน
ความเป็ นเจ้าของสินค้าระหว่างกัน จนเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
5

ผูป้ ระกอบการ Modern Trade
เนื่องจากธุรกิจค้าปลีก เริม่ มีการแข่งขันทีส่ ูงขึน้ ใน ปจั จุบนั เพราะเงินทุนทีใ่ ช้ในการเปิ ด
ธุรกิจประเภทนี้ไม่มากนัก และการบริหารจัดการร้านก็ไม่มคี วามซับซ้อน รวมถึงปจั จัยภายนอก
ด้านอื่นๆ ทีท่ าํ ให้เกิดการแข่งขันสูง เช่น มี 7-11 มาเปิ ด การมี Modern Trade ต่างๆ เข้ามาที่
จังหวัด รวมถึงผลกระทบของเศรษฐกิจปจั จุบนั ทีม่ ปี รับตัวของกลุ่มร้านค้าปลีกให้มคี วามทันสมัย
และสะดวกสบายมากขึน้ การมีค่แู ข่งรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาด ส่วนคู่แข่งรายเดิมมีการปรับกล
ยุทธ์ในการทําธุรกิจมากขึน้ เช่นการตัดราคาสินค้า
แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในอนาคต ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมหรือร้านโชห่วยมี
แนวโน้มจะลดลงเป็ นลําดับ สาเหตุประการแรก คือ การถูกแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดโดย
ธุ ร กิจ ร้า นสะดวกซื้อ ประการที่ส อง คือ การไม่ป รับ ตัว เพื่อ ให้ท ัน กับ การเปลี่ย นแปลงของ
โครงสร้างธุรกิจค้าปลีก ประการทีส่ าม คือ รสนิยมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีก
ธุ ร กิจ ค้า ปลีก เป็ น ภาคธุ ร กิจ ที่มีค วามสํา คัญ เนื่ อ งจากเป็ น ตัว สะท้อ นถึง กิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจของคนในสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ อนาคตเมื่อมีการเปิ ดเสรีทางการค้า
และการลงทุนมากขึน้ การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกจะทวีความรุนแรงมากขึน้ อีก เนื่องจากจะมี
คู่แข่งรายใหม่จากต่างประเทศ ผูบ้ ริโภคจะได้ประโยชน์ จากการแข่งขันดังกล่าว นัน้ คือ ได้ซ้อื
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สินค้าและบริการในราคาถูก และมีทางเลือกในการตัดสินใจเพิม่ ขึน้ ธุรกิจค้าปลีกโดยนักลงทุน
ต่างชาติ นําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการทําธุรกิจแบบใหม่มากขึน้ อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์
หรือ Internet ในการบริหารจัดการการนํ า Logistics ด้านการขนส่งมาใช้มากขึน้ การจัดการ
เกีย่ วกับสินค้าคงคลังผ่านศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) รวมทัง้ การก้าวไปสู่
การทําธุรกิจค้าปลีกบน E-Commerce หรือการซื้อขายผ่านระบบสื่อสารหรือพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แม้จะอยู่ในระยะเริม่ ต้นและต้องมีการออกกฎหมายรองรับ แต่ในระยะต่อไป
ธุรกรรมนี้จะมีขนาดใหญ่ข้นึ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ธุรกิจ และเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของ
ผูบ้ ริโภคในการซือ้ สินค้าและบริการ
1.1.6 สภาพการแข่งขัน คูแ่ ข่งขัน
คูแ่ ข่งทางตรง
ร้านปญั ญา เปิ ดมา 10 ปี เป็ นร้านค้าปลีกทีข่ ายสินค้าทีเ่ กีย่ วการสินค้าอุปโภค บริโภค
และยารักษาโรค โดยเรือ่ งราคาของร้านนี้คอ่ นข้างถูก เนื่องจากเน้นการขายส่ง
ร้านแม่ออฟ เปิ ดมาประมาณ 10 ปี ไม่มปี ้ ายร้าน เป็ นร้านค้าปลีกทีข่ ายสินค้าทีเ่ กีย่ วการ
สินค้าอุปโภค บริโภค ส่วนใหญ่เน้นของกิน ปุ๋ย สารเคมี ยาฆ่าแมลง
ร้านแม่นอม เปิ ดมา 5 ปี เป็ นร้านค้าปลีกทีข่ ายสินค้าทีเ่ กีย่ วการสินค้าอุปโภค บริโภคและ
ยารักษาโรค โดยเรือ่ งราคาของร้านนี้ และร้านคุม้ บุญไม่ต่างกันมาก
ร้านยายฟ้า เป็ นร้านค้าปลีกทีข่ ายสินค้าทีเ่ กีย่ วการสินค้าอุปโภค บริโภคและยารักษาโรค
คู่แข่งทางอ้อม คือ ตลาดนัดทีส่ ว่ นใหญ่จะมาเปิ ดตลาดนัดขายของทีต่ ําบลอาทิตย์ละ 1
ครัง้ โดยส่วนใหญ่เน้นสินค้าอุปโภคทีม่ หี ลากหลาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟนั ของใช้ในบ้าน
และครัวเรือน เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า ซึง่ มีราคาค่อนข้างถูก นอกจากนี้ยงั มีสนิ ค้าทีม่ าขายตาม
รถกระบะขับไปขายสินค้าของกิน ของใช้ตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งเข้าถึงตัวผูบ้ ริโภคได้ง่าย เร็ว
และสะดวกกว่า ขายสินค้าบริโภคเป็ นส่วนใหญ่
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1.2 ปัญหาและลักษณะของปัญหาที่เกิ ดขึน้ ภายในธุรกิ จ
1.2.1 ลักษณะปญั หาทีเ่ กิดขึน้
ปจั จัยภายใน
1. ขาดการบริหารจัดการร้านไม่เป็ นระบบ เช่น ด้านบัญชีไม่มรี ะบบบัญชีภายในร้านทีม่ ี
การบันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างเป็ นระบบ
2. ขาดการวางแผนการซื้อสินค้า และสต๊ อกสินค้า ทําให้สนิ ค้าบางรายการขาด หรือ
สินค้าบางรายการขายไม่ทนั หมดอายุก่อน
ปจั จัยภายนอก
1. ด้านราคาสินค้าในปจั จุบนั ทีป่ รับตัวสูงขึน้
2. ด้านการขนส่งสินค้า สินค้าบางอย่างมีบริการส่งสินค้าแต่ชา้ และมาไม่ตรงเวลา
1.2.2 ความสําคัญของปญั หา
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ จากปจั จัยภายในและภายนอกล้วนแต่มผี ลกระทบต่อธุรกิจ จึงนําไปสู่
การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต หากพิจารณาจากลําดับความสําคัญของเหตุการณ์ท่ี
เกี่ย วกับ การขยายและการดํ า เนิ น งานของร้า น จะพบว่ า ป จั จัย ภายใน เป็ น ป จั จัย ที่ส ร้า ง
ผลกระทบในระยะยาว หากไม่มกี ารวางแผนร้านที่ดี นอกจากนี้รา้ นคุม้ บุญยังมีขอ้ จํากัดเรื่อง
เงินทุน ข้อจํากัดเรื่องของพนักงาน และข้อจํากัดในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ในการ
บริหารร้าน ดังนัน้ ร้านจึงมีการดําเนินในลักษณะของการประคองตัวของกิจการเรื่อยๆ ทําการ
ทําการตลาดบางครัง้ เมือ่ ได้เปรียบ หรือมีจงั หวะในการแข่งขัน
ร้านคุม้ บุญ มีรายได้สว่ นใหญ่มาจากยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการเติมเงิน
มือ ถือ จากกราฟรายรับ รายจ่ า ยจะแสดงให้เ ห็น ว่ายอดขายไม่ไ ด้ร บั ผลกระทบจากป ญั หา
เศรษฐกิจมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเดิมที่อยู่ในตลาดก่อน สิง่ ที่ผูศ้ กึ ษา มองเห็นเป็ น
ประเด็นปญั หาทีม่ ผี ลกระทบในการแข่งขันระยะยาว มีดงั นี้
1. ปญั หาเรือ่ งการบริหารจัดการ ด้านบัญชีของร้านทีไ่ ม่มมี าตรฐาน มีเพียงการลงบัญชี
รายรับรายจ่ายแบบง่ายๆ เขียนลงสมุดบัญชีทท่ี าํ วันต่อวัน ไม่สามารถเรียกดูยอ้ นหลังได้ ทําให้
ยากต่อการค้นหาข้อมูล การประเมิน และวิเคราะห์เงินสดหมุนเวียน
2. ด้านการวางแผนการซือ้ สินค้าและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง หากไม่มกี ารบริหาร
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จัดการทีด่ ี ณ ตัง้ แต่ตอนนี้แล้วจะส่งผลให้ ร้านมีสนิ ค้าคงคลังมากเกินไปและอาจเป็ นปญั หากับ
ธุรกิจ ทัง้ ในเรือ่ งต้นทุนการเก็บรักษาทีส่ งู สินค้าเสือ่ มสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย หรือสินค้าสูญ
หาย นอกจากนี้ยงั ทําให้สญ
ู เสียโอกาสในการนําเงินทีจ่ มอยูก่ บั สินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ใน
ด้านอื่นๆ การดูกลุ่มสินค้าต่างๆ ว่ามีลกั ษณะอย่างไร ความรวดเร็วในการหมุนเวียนสินค้ามีมาก
น้อยอย่างไร และมีความจําเป็ นหรือไม่ ทีต่ อ้ งเก็บไว้ในจํานวนทีม่ าก หรือการทีซ่ อ้ื สินค้ามาไม่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เมือ่ เทียบกับความต้องการในท้องตลาด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
ลูกค้าโดยตรง และส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว
3. ด้านการบริหารจัดการร้านทีไ่ ม่เป็ นระบบ กล่าวคือร้านคุม้ บุญมีเพียงเจ้าของร้านคน
เดียวที่เป็ นผู้ดูแลร้านเองทัง้ หมด ทัง้ การขาย การซื้อสินค้าเข้าร้าน การทําบัญชี การทํากล
ยุทธการตลาด โดยในร้านไม่มปี ้ ายบอกราคาที่แน่ นอนชัดเจน รวมถึงไม่มสี งิ่ อานวยความ
สะดวก เช่น เครือ่ งบันทึกเงินสด
1.3 ผลกระทบที่เกิ ดขึน้ กับธุรกิ จ
1. หากไม่มปี รับเปลีย่ นเรือ่ งการบริหารจัดการด้านบัญชีแล้ว ในอนาคตร้านจะไม่สามารถ
ประเมินและไม่รศู้ กั ยภาพทางด้านการเงินของตนเองได้ ไม่มตี วั เลขทางการเงินแบบรายเดือนที่
ดูว่าร้านเสียค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรมากทีส่ ุด ร้านมีรายได้สนิ ค้าจากตัวไหนมากทีส่ ุด ช่วงเวลาใดที่
ร้านขายสินค้าได้ดที ส่ี ุด ส่งผลไปถึงเรื่องการวางแผนการซือ้ สินค้า การสต๊อกสินค้า การบริหาร
จัดการเงินสดในแต่ละเดือน
2. ร้านคุม้ บุญ จะไม่สามารถรักษาความเป็ นผูน้ ําของตลาด และ ฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ได้
หากขาดเรือ่ งการวางแผนการซือ้ สินค้าและการบริหารสินค้าคงคลัง
3. ร้านคุม้ บุญหากไม่การปรับเปลี่ยนเรื่องการบริหารร้านทีเ่ ป็ นระบบ ในระยะยาวจะไม่
สามารถควบคุมและดําเนินธุรกิจค้าปลีกที่ต่อสู้กบั คู่แข่งขันทัง้ รายเดิม และรายใหม่ได้ ทัง้ นี้
อาจจะไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยังยื
่ น เนื่องจากประสบปญั หาการบริหารงานภายใน
ดังนัน้ การรักษายอดขายให้ได้เท่าเดิม หรือเพิม่ ยอดขายให้มากขึน้ บวกกับการแข่งขันกับ
คู่แข่งนับเป็ นความท้าทายมากขึน้ เนื่องจากร้านคุม้ บุญ ไม่รรู้ ายละเอียดของคู่แข่งในตลาดมาก
นัก การจัดการกลยุทธ์ในการอยู่รอดในตลาด การอยูร่ อดของร้านอย่างยังยื
่ นจึง เป็ นเรื่องสําคัญ
ทีจ่ ะต้องวางกลยุทธ์ให้รเู้ ขารูเ้ รา ภายใต้ขอ้ จํากัดทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นซึง่ นับเป็ นโอกาสทีข่ องร้านคุม้
บุญทีค่ วรจะทําการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ การวางแผนการบริหารจัดการร้านใหม่ การขยาย
ฐานลูกค้า เพือ่ เพิม่ รายได้ ยอดขาย และสร้างผลกําไร สร้างศักยภาพการแข่งขัน
ผู้ศึกษาจึงกําหนดแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้ นี้ เพื่อยืนยันป ญั หาให้
ชัดเจน และเพื่อค้นคว้าหาแนวทางในการนํ าไปแก้ไขปญั หา และการกําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ

11

เพื่อรักษาความเป็ นผูน้ ํ าทางตลาด รักษาฐานลูกค้าเดิมที่มอี ยู่ และเพิม่ ยอดขายของธุรกิจใน
การแข่งขัน้ ระยะยาว และรักษาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยังยื
่ น
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ั หาและพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การของร้า นให้เ กิด
1. เพื่อ ศึก ษาสาเหตุ ข องป ญ
ประสิทธิภาพ ทัง้ ด้านบัญชี การวางแผนการซือ้ สินค้า และการบริหารจัดการร้าน
2. กําหนดกลยุทธระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อการบริหารจัดการร้านทีเ่ ป็ นระบบ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
1.5 นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ระบบการบริหาร หมายถึง
กลุ่ มหรือกระบวนการของธุ รกิจของส่วนต่ าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กนั และขึน้ แก่กนั
ซึ่งทําหน้ าที่โดยรวมเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน ระบบ
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ระบบเปิ ด และระบบปิ ด ร้านค้าปลีก หมายถึง องค์กรธุรกิจทีข่ ายสินค้า
หรือบริการ ให้กบั ผูบ้ ริโภคคนสุดท้ายปริมาณการซือ้ -ขายในแต่ละครัง้ ไม่มากนัก ในงานวิจยั นี้
หมายถึงร้านคุม้ บุญ
7
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1.6 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ระยะสัน้
1. ด้านการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการร้าน ทําให้การทํางานของร้านมีระบบทีด่ ี
มากขึน้
2. ทําให้เกิดการวางแผน การบริการจัดการสิงค้าคงคลังอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ระยะกลาง
มุง่ การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าหลัก ทําให้เกิดความเชื่อมัน่ ในการซือ้ สินค้าและ
บริการ
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ระยะยาว
1. เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยเพิม่ โอกาสในการขยายส่วนแบ่งตลาด
ทัง้ ตลาดเดิมและตลาดใหม่ๆ ทําให้เพิม่ ยอดขายและผลประกอบการมุ่งเน้นการบริหารเชิงกล
ยุทธ์
2. เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคตและการเติบโตของธุรกิจในระยะ
ยาว
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บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีก กรณีศกึ ษา“ร้านคุม้ บุญ”
ตําบลอาฮี จังหวัดเลย ผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฏี ตลอดจนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาช่วย
เป็ นแนวทางในการศึกษา โดยมีขอ้ หัวทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
2.1 การจัดการด้านระบบบัญชี
2.2 แนวคิดการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
2.3 แนวคิดการจัดเก็บสินค้าและการจัดการหน้าร้าน
2.4 แนวคิดด้านการกําหนดราคา
2.5 ทฤษฎีความพึงพอใจ
2.6 การวิเคราะห์ปจั จัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
2.7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis)
2.8 ทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด 4P ของ Phillip Kotler
2.9 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
2.10 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
0

2.1 การจัดการด้านบัญชี
ในปจั จุบนั การดําเนินธุรกิจขององค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมการผลิต การ
บริการ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในธุรกิจค้าปลีก ข้อมูลทางบัญชีถอื ว่ามีบทบาทสําคัญมาก เพราะ
ข้อมูลการทางบัญชีทถ่ี ูกต้องและวางระบบบัญชีทด่ี จี ะใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการตัดสินใจของ
ผูค้ า้ ปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรได้ ผูบ้ ริหารธุรกิจค้า
ปลีกจะต้องมีการจัดระบบบัญชีและแนวทางในการคลอบคลุมการปฏิบตั งิ านทัง้ ภายนอกและ
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ภายในให้สอดคล้องกับลักษณะการดําเนินงานขององค์กรแต่ละประเภท เพื่อเป็ นข้อมูลทาง
การตลาดทําให้ทราบลักษณะความต้องการของลูกค้าว่าต้องการอะไร จํานวนเท่าไหร่ เป็ นเงิน
เท่าไหร่ สินค้าชนิดใดขายดี ขายไม่ดี ยอดรวมในแต่ละวันว่าเป็ นจํานวนเท่าใด
การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การ
เขียนบันทึกรายการทางการค้า การจําแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการ
ดําเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี
2.1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทําบัญชี
1. เพือ่ เป็ นการบันทึกเหตุการณ์ทางการค้า
2. เพือ่ ให้เจ้าของกิจการได้ทราบว่าช่วงเวลานัน้ ๆ มีสนิ ทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
อยูเ่ ป็ นจํานวนเท่าใดและอย่างไร
3. เพื่อเป็ นปจั จัยหนึ่งประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจและประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารของเจ้าของกิจการ
4. เพือ่ เป็ นการป้องกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย์
5. เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย
6. เพือ่ เป็ นเครือ่ งมือนํามาใช้ในการคํานวณภาษีทจ่ี ะต้องจ่ายแก่รฐั
2.1.2 ประโยชน์ของการทําบัญชีสาํ หรับกิจการค้ามีดงั นี้
1. เพื่อจดบันทึกรายการค้าทีเ่ กิดขึน้ ในงวดบัญชีหนึ่งๆโดยบันทึกก่อนและหลังทีร่ าคา
รายการค้านัน้ ๆเกิดขึน้ และจัดประเภทของรายการค้าเหล่านัน้
2. เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลทางการเงินที่ใช้ควบคุมรักษาทรัพย์สนิ ของกิจการค้าที่มอี ยู่ให้
ถูกต้องตรงกันทัง้ ในบัญชีและความเป็ นจริง
3. เพื่อค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวางนโยบายการค้า และควบคุมให้การค้ามีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้
4. เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน เพราะสามารถตรวจสอบได้
ภายหลัง
5. เพือ่ เป็ นหลักฐานประกอบการเสียภาษี
6. เพื่อจําแนกประเภททีเ่ กิดขึน้ ในสมุดบัญชี ทําให้สามารถทราบผล การดําเนินงาน
ระหว่างงวดหนึ่ง ๆ ว่ามีกาํ ไร หรือขาดทุน
7. เพื่อให้ทราบฐานะกิจการค้าในวันใดวันหนึ่งว่ามีทรัพย์สนิ หนี้สนิ อะไรบ้างเป็ นจํานวน
เท่าใด
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2.1.3 หลักการทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อให้สามารถบันทึกการทําบัญชีอย่างง่าย ๆ
ไม่ยุ่งยากเป็ นการทําบัญชีเ พื่อมุ่งเน้ น ให้ท ราบผลการปฏิบ ตั ิงานการทําอาหารในแต่ ละครัง้
จําเป็ นจะต้องวิเคราะห์รายการต่าง ๆ ได้ดงั นี้
รายรับ หมายถึง ยอดรวมจํานวนเงินทีม่ าจากแหล่งต่าง ๆ โดยได้รบั ในรูปของเหรียญ
กษาปณ์ เงิน หรือเช็ค เช่น เงินทีไ่ ด้จากการขายสินค้า เงินเดือน ค่าจ้าง กําไร รางวัล เป็ น
ต้นสําหรับรายรับในการปฏิบตั งิ านของผูเ้ รียน หมายถึงเงินทีไ่ ด้จาก การกําหนดราคาขายของ
ผลงานทีท่ ําในครัง้ นัน้ ๆ โดยอาจจะได้มาในรูปของตัวเงิน หรือเป็ นเฉพาะการบันทึกไว้เป็ น
ข้อมูล
รายจ่าย หมายถึง การนําเงินไปใช้จ่ายในการซือ้ สินค้า ในทีน่ ้ีหมายถึง สินค้าทีน่ ํามาเป็ น
ส่วนประกอบในการปฏิบตั งิ าน เช่นค่าวัสดุต่างๆ ค่าเชือ้ เพลิง ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ทส่ี กึ หรอใน
การทํางานแต่ละครัง้ ค่าแรงงานและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
เงินคงเหลือ หมายถึง การนํายอดเงินรายจ่ายไปหักออกจากเงินรายรับก็จะได้จาํ นวนเงิน
ทีเ่ รียกว่า เงินคงเหลือ หรือเป็ นการนํารายการคํานวณค่าใช้จา่ ยวัสดุทใ่ี ช้จริงหักออกจากรายการ
ซือ้ วัสดุทงั ้ หมด
5

5

5

2.2 แนวคิ ดการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) เป็ นสิง่ ทีจ่ ําเป็ นสําหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็ น
สินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งซึง่ ธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถดําเนินไป
ได้อย่างราบรื่น การมีสนิ ค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็ นปญั หากับธุรกิจ ทัง้ ในเรื่องต้นทุนการเก็บ
รักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้า สมัย ถู ก ขโมย หรือ สูญ หาย นอกจากนี้ ย งั ทําให้
สูญเสียโอกาสในการนําเงินทีจ่ มอยูก่ บั สินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ
แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าธุรกิจมีสนิ ค้าคงคลังน้ อยเกินไป ก็อาจประสบปญั หาสินค้าขาด
แคลนไม่เพียงพอ (Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า เป็ นการเปิ ดช่อง
ให้แ ก่ คู่แ ข่ง ขัน และก็อ าจต้องสูญ เสีย ลู กค้า ไปในที่สุด นอกจากนี้ ถ้าสิ่งที่ข าดแคลนนัน้ เป็ น
วัตถุดบิ ที่สําคัญ การดําเนินงานทัง้ การผลิตและการขายก็อาจต้องหยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจในอนาคตได้ ดังนัน้ จึงเป็ นหน้าทีข่ องผูป้ ระกอบการในการจัดการสินค้าคง
คลังของตนให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม ไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป เพราะการลงทุนในสินค้าคง
คลังต้องใช้เงินจํานวนมาก และอาจส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้
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2.2.1 ความหมาย ของสินค้าคงคลังและการบริหารสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึงวัสดุหรือสินค้าต่างๆ ทีเ่ ก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในกา
ดําเนินงาน อาจเป็ นการดําเนินงานผลิต ดําเนินการขาย หรือดําเนินงานอื่นๆ สินค้าคงคลังแบ่ง
ได้เป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. วัตถุดบิ (Raw Material) คือสิง่ ของหรือชิน้ ส่วนทีซ่ อ้ื มาใช้ในการผลิต
2. งานระหว่างทํา (Work-in-Process) คือชิน้ งานทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการผลิตหรือรอคอยทีจ่ ะ
ผลิตหรือรอคอยทีจ่ ะผลิตในขัน้ ตอนต่อไป โดยทีย่ งั ผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขัน้ ตอน
3. วัสดุซ่อมบํารุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือชิน้ ส่วนหรืออะไหล่
เครือ่ งจักรทีส่ าํ รองไว้เผือ่ เปลีย่ นเมือ่ ชิน้ ส่วนเดิมเสียหรือหมดอายุการใช้งาน
4. สินค้าสําเร็จรูป (Finished Goods) คือปจั จัยการผลิตทีผ่ ่านทุกกระบวนการผลิต
ครบถ้วนพร้อมทีจ่ ะขายให้ลกู ค้าได้
การบริหารสินค้าคงคลัง หมายถึง การเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปจั จุบนั หรือในอนาคต
เพื่อให้การดําเนินการของกิจการดําเนินไปอย่างราบรื่น ผ่านการวางแผนกําหนดปริมาณสินค้า
คงคลังทีเ่ หมาะสม
5

5

การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็ นการจัดการต่าง ๆ เกีย่ วกับ
รายการ สินค้าในคลังสินค้าตัง้ แต่ การรวบรวม จดบันทึกสินค้าเข้า – ออก การควบคุมให้มี
สินค้าเหลือใน ปริมาณทีเ่ หมาะสม มีระเบียบแบบแผน เพื่อให้สนิ ค้าทีม่ อี ยู่ตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้หรือ ผูบ้ ริโภค ทัง้ ในเรือ่ งแบบ สี ขนาด แฟชัน่ โดยจะต้องควบคุมให้อยูใ่ นระดับ
ทีเ่ หมาะสม ถ้าหากไม่มสี นิ ค้าคงคลัง การผลิตอาจจะไม่ราบรืน่ โดยทัวไปฝ
่ า่ ยขายค่อนข้างพอใจ
หากมีสนิ ค้าคงคลังจํานวนมากๆ เพราะให้ความรู้สกึ มันใจว่
่ าอย่างไรก็มสี นิ ค้าให้พอขาย แต่
หน้าทีข่ องสินค้าคงคลังคือ รักษาความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ทําให้เกิดการประหยัด
ต่อขนาด (Economy of Scale)
การจัดสินค้าคงคลัง เป็ นหัวข้อสําคัญ เนื่องจากเจ้าของร้านค้าปลีก จําเป็ นต้องมีการ
บริหารสินค้าคงคลังทีด่ ี เพื่อให้ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และควบคุม
เงินทุนหมุนเวียนที่มอี ยู่ ไม่ให้จมไปกับสินค้าที่ซ้อื มากักตุนจนมากเกินไป โดยปจั จัยในการ
ควบคุมระดับสินค้าคงคลังประกอบด้วย
1.ความถีข่ องการเลือกสินค้าเข้าร้าน
2.ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียน ทีน่ ํามาใช้ในการลงทุนซือ้ สินค้า
3.ปริมาณขายออกของสินค้าแต่ละตัว จะเป็ นตัวช่วยระบุปริมาณสินค้าคงคลังที่
ต้องการ
3.ความผันผวนของราคาสินค้า ซึง่ อาจเกิดขึน้ และทําให้เจ้าของร้านจําเป็ นต้องซือ้ เพิม่
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หรือลดลงกว่าปกติ
2.2.2 ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง
1. การทําบัญชีมอื และนับจํานวนสินค้าทีเ่ หลือในคลัง และทีช่ นั ้ ปกติดว้ ยบุคคลากร ซึง่
วิธนี ้ีจะมีขอ้ ดีคอื มีค่าใช้จ่ายขัน้ ต้นทีต่ ่ํา เพราะใช้แรงงานคนในการนับจํานวนสินค้าคงคลัง แต่
ข้อด้อยคือขาดความแม่นยําของการนับ และใช้เวลาในการดําเนินการค่อนข้างมาก
2. ระบบการจัดการแบบอิเลคทรอนิคส์ (E-POS หรือ Electronic Point-of Sales
System) ซึง่ ข้อดีของวิธนี ้ีคอื สามารถตรวจสอบจํานวนสินค้าคงเหลือ ทัง้ ในคลัง และบนชัน้ ปกติ
ผ่านระบบในเครือ่ ง ประหยัดเวลาในการดําเนินงาน แต่มกี ารลงทุนขัน้ ต้นทางด้านระบบทีส่ งู
แต่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ระบบใด ก็จํ า เป็ น ต้ อ งมีก ารจัด การตารางการนั บ สิน ค้า คงคลัง โดย
บุ ค คลากร เพื่อ ตรวจสอบให้เ กิด ความแม่น ยํา แต่ ก ารจะเลือ กใช้ร ะบบใดควรจะขึ้น อยู่ก ับ
ยอดขาย, จํานวนลูกค้าทีเ่ ข้าร้าน, ขนาดของร้านค้า ตลอดจน จํานวนบุคคลากรทีด่ แู ลร้าน การ
เก็บ สิน ค้า คงคลัง ที่ถู ก ต้อ งควรแยกหมวดหมู่สิน ค้า อย่า งชัด เจน ไม่ว างปะปนกัน โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 3 กลุ่มสินค้าหลักคือ สินค้าบริโภค อุปโภค และสินค้าวัตถุมพี ษิ อาทิเช่น ยาฆ่าแมลง,
นํ้ายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์ เป็ นต้น
ในกรณีท่ไี ม่มพี น้ื ที่สําหรับจัดเรียงสินค้าคงคลัง สามารถใช้ชนั ้ วางสินค้าหน้าร้านในการ
จัดเรียงได แต่ตอ้ งแกะสินค้าจากหีบห่อให้เรียบร้อย สัดส่วนโดยประมาณระหว่างสินค้าหน้าร้าน
และสินค้าคงคลัง คือ 80: 20 นอกเหนือจากนี้ระบบการเติมสินค้าหน้าร้านก็ควรยึดหลัก First-in
First-out คือสินค้าทีซ่ อ้ื มาก่อนต้องนํามาจําหน่ ายก่อน เพื่อป้องกันสินค้าหมดอายุเหลือค้างโดย
ควรนําหลักการนี้มาใช้ในการจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน และการจัดเก็บสินค้าในคลัง
5

2.2.3 ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง

1. เป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทีป่ ระมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลา ทัง้ ใน
ฤดูกาล และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้า
2. เป็ นการรักษาการผลิตให้มอี ตั ราคงที่สมํ่าเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน
การเดินเครื่องจักร ฯลฯ ให้สมํ่าเสมอได้โดยจะเก็บสินค้าทีจ่ ําหน่ ายไม่หมดในช่วงทีจ่ ําหน่ ายได้
ไม่ดี ไว้จําหน่ ายตอนช่วงเวลาที่ลูกค้า หรือผูบ้ ริโภคมีความต้องการ ซึ่งในช่วงเวลานัน้ อาจจะ
ผลิตไม่ทนั การจําหน่าย
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3. ทําให้ธุรกิจได้สว่ นลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจัดซือ้ สินค้าจํานวนมาก
ต่อครัง้ เพื่อเป็ นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้อ เมื่อสินค้าใน
ท้องตลาดมีราคาเพิม่ สูงขึน้
4. ป้องกันสินค้าขาดมือ ด้วยสินค้าเผื่อขาดมือ เมื่อเวลารอคอยล่าช้า หรือบังเอิญได้คํา
สังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ อย่างกะทันหัน
5. ทําให้กระบวนการผลิตสามารถดําเนินการต่อเนื่องอย่างราบรื่น ไม่มกี ารหยุดชะงัก
อันเนื่องจากของขาดมือ จนทําให้เกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิต ซึ่งจะทําให้คนงาน
ว่างงาน เครือ่ งจักรถูกปิ ด หรือผลิตไม่ทนั คําสังซื
่ อ้ ของลูกค้า
2.3 แนวคิ ดการจัดเก็บสิ นค้าและการจัดการหน้ าร้าน
0

2.3.1 รูปแบบการจัดเก็บสินค้านัน้ แบ่งออกเป็ นหลายแนวคิด ได้แก่
1. ระบบจัดเก็บโดยกําหนดตําแหน่ งทีแ่ น่ นอน (Fixed Location System) สินค้าทุกชนิดมี
ตําแหน่งจัดเก็บทีแ่ น่นอน เหมาะกับคลังสินค้าขนาดเล็กทีม่ พี นักงานไม่มาก ซึง่ มีขอ้ ดีคอื ง่ายต่อ
การนําไปใช้และปฏิบตั งิ าน สําหรับข้อเสียทีพ่ บได้คอื การใช้พน้ื ทีจ่ ดั เก็บได้ไม่เต็มที่ โดยต้อง
เสียพืน้ ทีจ่ ดั เก็บในกรณีไม่มสี นิ ค้านัน้ ๆ ในสต๊อก ใช้พน้ื ทีม่ ากหลายตําแหน่ งเพื่อจัดเก็บสินค้าให้
มากทีส่ ดุ และจดจําตําแหน่งสินค้าได้ยาก
2. ระบบจัดเก็บโดยการจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) สินค้ามีตําแหน่ง
การจัดเก็บเรียงตามรหัสสินค้า ตัวอย่างเช่น สินค้ารหัส T345 จะถูกจัดเก็บก่อนสินค้ารหัส
W286 เป็ นต้น โดยการจัดเก็บแบบนี้เหมาะกับบริษทั ทีม่ กี ารส่งเข้าและนําออกสินค้าจํานวนคงที่
เพราะมีการกําหนดตําแหน่ งการวางสินค้าแล้ว ซึง่ มีขอ้ ดีคอื พนักงานสามารถค้นหาสินค้าได้งา่ ย
และไม่จําเป็ นต้องมีการบันทึกตําแหน่ งสินค้า แต่มขี อ้ เสียที่เป็ นระบบที่ไม่ยดื หยุ่น ใช้พน้ื ที่
จัดเก็บไม่เต็มทีแ่ ละเมือ่ มีสนิ ค้าใหม่เข้ามาจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บเดิมทัง้ หมด
5

3. ระบบจัดเก็บตามประเภทสินค้า (Commodity System) สินค้ามีการจัดวางตําแหน่ง
คล้ายกับร้านค้าปลีก หรือ ซุปเปอร์มาร์เกต ทีว่ างสินค้าประเภทเดียวกันไว้ตําแหน่ งใกล้กนั ซึง่
จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ทําให้พนักงานเข้าใจได้งา่ ย มีประสิทธิภาพในการจัดและ
หยิบสินค้า รวมถึงมีความยืดหยุ่นสูง แต่มขี อ้ เสียคือ พนักงานจําเป็ นต้องมีรใู้ นตัวสินค้าทีจ่ ะ
5

19

หยิบเนื่องจากสินค้ามีความคล้ายกัน โดยเฉพาะในกรณีทส่ี นิ ค้าประเภทเดียวกันมีหลายรุน่ อาจ
ทําให้หยิบสินค้าผิดได้
4. ระบบจัดเก็บทีไ่ ม่กําหนดตําแหน่ งตายตัว (Random Location System) สินค้ามีการ
จัดเก็บในตําแหน่งทีไ่ ม่แน่นอน แต่จาํ เป็ นต้องมีระบบสารสนเทศติดตามในการจัดเก็บสินค้า โดย
สามารถใช้งานพืน้ ทีจ่ ดั เก็บได้อย่างคุม้ ค่าก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด สะดวกต่อการขยายพืน้ ที่
จัดเก็บสินค้า ง่ายต่อการปฏิบตั งิ านและมีความยืดหยุน่ สูง แต่จําเป็ นต้องเข้มงวดต่อการบันทึก
ข้อมูลการจัดเก็บสินค้าอย่างละเอียดและต้องติดตามบันทึกข้อมูลการจัดเก็บอย่างสมํ่าเสมอ
5. ระบบจัดเก็บแบบผสม (Combination System) สินค้ามีการจัดเก็บโดยผสมผสาน
รูปแบบการจัดเก็บหลายแบบข้างต้น และต้องมีการพิจารณาตามเงือ่ นไขหรือข้อจํากัดของสินค้า
นัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น กรณีทต่ี อ้ งการจัดเก็บสินค้าอันตรายออกจากสินค้าบริโภคพวกอาหารและ
เครือ่ งดื่ม ซึง่ เป็ นรูปแบบทีแ่ น่นอนและจําต้องปรับแต่งพืน้ ทีท่ เ่ี หลือในคลังสินค้าให้เหมาะสมโดย
อาจจัดเก็บแบบไม่ตายตัว ข้อดีคอื มีความยืดหยุน่ สูง สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามชนิดของสินค้า
ง่ายต่อการควบคุม และขยายการจัดเก็บได้สะดวก แต่อาจทําให้พนักงานเกิดความสับสนเมื่อมี
การจัดเก็บมากกว่า 1 ระบบ
2.3.2 การวางแผนผังร้านค้า
เป็ นองค์ประกอบสําคัญอีกส่วนหนึ่ง ในการจัดการร้านค้าปลีกให้มปี ระสิทธิภาพ เพราะ
การบริหารพืน้ ทีภ่ ายในร้านทีเ่ หมาะสมนัน้ สามารถสร้างความพึงพอใจ และดึงดูดลูกค้าให้เข้า
มาทีร่ า้ น อีกทัง้ ยังเป็ นปจั จัย ในการพิจารณาปริมาณความหลากหลายของสินค้า และบริการที่
จะมีนําเสนอของร้านค้า ซึง่ ต้องสัมพันธ์กบั พืน้ ทีข่ ายภายในร้าน ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลักๆ
คือ
1. หน้าร้านและทางเข้าร้าน เป็ นจุดสําคัญทีต่ อ้ งคํานึงถึงเนื่องจากเป็ นจุดแรก ทีส่ ามารถ
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการในร้าน การจัดเรียงสินค้าหน้าร้านค้า ทางเข้าร้านค้า ล้วนมี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการตัดสินใจของลูกค้า ว่าจะเข้ามาภายในร้านค้าหรือไม่
2. พืน้ ทีภ่ ายในร้าน แผนผังการจัดเรียงชัน้ วาง ซึง่ ควรอยู่ในตําแหน่งโอบล้อมภายใน
ร้าน และมีช่องทางเดินทีพ่ อสมควรให้กบั ลูกค้า โดยความสูงของชัน้ ทีต่ ดิ ผนังควรจะสูงกว่า ชัน้
วางสินค้าทีว่ างอยูก่ ลางห้อง จุดตัง้ วางอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น ตูแ้ ช่ควรตัง้ ในจุดทีล่ ูกค้าสามารถ
ใช้บริการได้อย่างสะดวก หรือเคาเตอร์แคชเชียร์อยูใ่ นตําแหน่ งทีส่ ามารถต้อนรับลูกค้า และดูแล
ร้านค้าได้ทวถึ
ั่ ง
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3. พื้นที่หลังร้าน ซึ่งมักใช้เป็ นที่เก็บสินค้าคงคลัง โดยควรแยกระหว่างสินค้าบริโภค
อุปโภค และสินค้าวัตถุมพี ษิ สําหรับร้านค้าทีม่ ขี นาดเล็ก และไม่มพี น้ื ทีเ่ พียงพอก็สามารถใช้ชนั ้
วางสินค้าหน้าร้านเป็ นพืน้ ทีเ่ ก็บสินค้าคงคลังได้ แต่ต้องแกะสินค้าออกจากหีบ/ห่อทีบ่ รรจุ และ
จัดเรียงให้สวยงามบนชัน้ วางสินค้าหน้าร้าน
2.3.3 วัตถุประสงค์ในการจัดเรียงสินค้า
1. เพือ่ ให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกสินค้าของลูกค้า ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่
2. เพือ่ เพิม่ ยอดขาย เรียงสินค้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน ทําให้เกิดการซือ้ พ่วง เช่นผงซักฟอกและ
นํ้ ายาปรับผ้านุ่ ม เรียงสินค้าในจุดที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ เช่น สินค้าบนเคา
เตอร์แคชเชียร์ เรียงสินค้าในจุดทีโ่ ดดเด่น เพื่อล่อใจให้เกิดการซือ้ สินค้า เช่น สินค้าราคาพิเศษ
บริเวณหน้าร้าน
3. เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย โดยนํ าสินค้าทีอ่ าจสูญหายง่ายมาเรียงในจุดทีเ่ จ้าของร้าน
สามารถดูแลง่าย ซึง่ กลุ่มสินค้าสูญหายติดอันดับคือ สินค้าเครื่องสําอาง, สินค้าเครื่องเขียนชิน้
เล็ก, สินค้าลูกอม/หมากฝรัง่
2.3.4 หลักการจัดเรียงสินค้าพืน้ ฐาน
1. แยกกลุ่มสินค้าแต่ละประเภท และเรียงสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกันอยูใ่ กล้กนั
2. ให้พน้ื ทีจ่ ดั เรียงตามสัดส่วนของยอดขายของสินค้า เพื่อลดปญั หาสินค้าขาด และการ
ไหลเวียนของเงินทุน
3. ให้พ้นื ที่พเิ ศษ สําหรับสินค้าที่ทํารายการส่งเสริมการขาย หรือสินค้าใหม่ท่ตี ้องทํา
ประชาสัมพันธ์ หัวใจสําคัญของการจัดเรียงคือ สินค้าบนชัน้ เรียงต้องเต็มอยูเ่ สมอ อย่าลืมว่าทุก
พืน้ ทีภ่ ายในร้านค้าปลีกเป็ นพืน้ ทีท่ องคํา สําหรับเจ้าของร้านค้าปลีก แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งคํานึงถึงความ
เหมาะสมเรียบร้อย และสวยงามด้วย
2.4 แนวคิ ดด้านการกําหนดราคา
ราคา หมายถึง มูลค่าทีจ่ ะนําไปใช้ในลักษณะของการตลาด ราคาอาจจะเท่ากับต้นทุนหรือ
ราคาอาจจะถูกปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของตลาด ราคาเป็ นคุณค่าทีผ่ ทู้ าํ ผลิตภัณฑ์เป็ น
ผู้กํา หนด และปรกติร าคาจะสูงกว่า ต้น ทุน การผลิต และการจําหน่ า ย โดยมีการบวกกํา ไรที่
คาดหวังเข้าไปในราคานัน้ แล้ว (วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรีม, http://th.wikipedia.org/wiki/,2555)
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ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินทีบ่ ุคคลต้องจ่ายเพื่อตอบแทนกับการได้รบั กรรมสิทธิ ์
สิทธิ ความสะดวกสบายและความพอใจในผลิตภัณฑ์นัน้ ให้กบั เจ้าของเดิม
หรือในอีก
ความหมายหนึ่ง คือ สือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นสินค้าและบริการในรูปเงินตรา
ลักษณะทัวไปของราคา
่
การแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้ากับสินค้าทีก่ ระทํากันในขณะที่
การตลาดยังไม่ได้รบั การพัฒนานัน้ มักเกิดขึน้ มากมาย เพื่อเป็ นการแก้ไขปญั หาดังกล่าว มนุ ษย์
จึงได้หนั มาใช้การแลกเปลีย่ นโดยอาศัยเงินเป็ นสื่อกลาง การใช้เงินเป็ นสื่อกลางนี้จาํ เป็ นต้องมี
การกํ า หนดจํ า นวนเงิน หรือ ราคาสํา หรับ สิน ค้า แต่ ล ะชนิ ด ขึ้น เพื่อ ใช้เ ป็ น มาตรฐานในการ
แลกเปลีย่ น
ความหมายของการตัง้ ราคาขาย คือ การเพิม่ (Make up) จํานวนเงินทีบ่ วกเข้าไปใน
ราคาต้นทุนของสินค้า (Cost Price) ราคาทีอ่ อกมาคือ ราคาขาย (Selling Price) หรือราคาขาย
ปลีก (Retail Price)
การตัง้ ราคาขายนัน้ ไม่จาํ เป็ นต้องตัง้ ราคาไว้สงู เพื่อให้ได้ผลกําไรมาก ควรตัง้ ราคาไว้เพื่อ
เอากํ า ไรต่ อ หน่ ว ยต่ อ ชิ้น พอสมควร จะทํ า ให้ก ารหมุ น ของสิน ค้า มีส ภาพคล่ อ งตัว และใช้
ระยะเวลาสัน้ ขายสินค้าได้มากขึน้ กําไรรวมทีไ่ ด้รบั ก็จะเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย ดีกว่าตัง้ ราคาขาย
ต่อหน่ วยไว้สูงมาก การหมุนเวียนของสินค้าใช้ระยะเวลานานกว่าจะขายได้ ทําให้เงินทุนไปจม
อยูก่ บั สินค้า ขายเงินสดไปซือ้ สินค้ามาขายเพิม่ เติม
2.4.1 ปจั จัยทีค่ วรคํานึงในการกําหนดราคาขาย
ปจั จัยภายใน
1. วัตถุประสงค์ขององค์การ (Company Objective) องค์การหรือบริษทั จะเป็ นผูก้ าํ หนด
เป้าหมายและนโยบายในการดําเนินกิจการ แล้วจึงกําหนดราคาเพือ่ ให้ สอดคล้องกัน
2. ลักษณะและประเภทของสินค้า (Character of Product) เช่น สินค้าเกษตรกรรมนอก
ฤดูจะขายราคาแพงกว่าปกติมาก
3. ต้นทุนจะเป็ นตัวกําหนดราคาขัน้ ตํ่าสุด
ปจั จัยภายนอก
1. คํานึงถึงอุปสงค์ (Demand) ของตลาดว่ามีความต้องการเสนอซือ้ สินค้ามากเท่าใดและ
อุปสงค์ ของสินค้านัน้ มีความยืดหยุน่ ต่อราคาเป็ นอย่างไร
2. สภาพเศรษฐกิจในปจั จุบนั
3. กฎหมายและรัฐบาล
4. จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
5. สภาพการแข่งขัน
6. คํานึงถึงพ่อค้าคนกลาง ผูผ้ ลิตตัง้ ราคาให้เขาสามารถขายได้

22

7. ผูบ้ ริโภค
2.4.2 วัตถุประสงค์ในการตัง้ ราคา
1. การตัง้ ราคาเพือ่ มุง่ ผลตอบแทนหรือกําไร
2. การตัง้ ราคาเพือ่ ให้ได้ยอดขายมากขึน้
3. การตัง้ ราคาเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ๆ ประกอบด้วย 2 กรณี คือ การตัง้ ราคาเพื่อเผชิญ
การแข่งขันและการตัง้ ราคาเพือ่ รักษาเสถียรภาพของการตัง้ ราคา
2.4.3 วิธกี ารขัน้ พืน้ ฐานในการตัง้ ราคา (Basic Methods of Setting Price) นิยมกันอยู่
ทัวไป
่ มี 3 วิธคี อื
1. วิธกี ารตัง้ ราคาโดยยึดต้นทุนเป็ นเกณฑ์ วิธปี ฏิบตั มิ ี 2 แบบคือ
ตัง้ ราคาโดยคิดต้นทุนบวกกําไร
ราคาขายต่อหน่วย = ต้นทุนทัง้ หมด + กําไรทีตอ้ งการ
วิธกี ารวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Break-Even Point) เป็ นจุดทีแ่ สดงว่าปริมาณ ณ จุดของการ
ผลิต หรือการจําหน่าย รายได้รวมจะเท่ากับต้นทุนรวมพอดี
2. วิธกี ารตัง้ ราคาโดยยึดความต้องการของตลาดเป็ นเกณฑ์การพิจารณาตัง้ ราคา โดยยึด
ความต้องการของตลาดเป็ นเกณฑ์นนั ้ สามารถจําแนกได้เป็ นลักษณะย่อย ๆ ดังนี้
การตัง้ ราคาในตลาดผูกขาด
การตัง้ ราคาในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันอย่างสมบูรณ์
การตัง้ ราคาในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันน้อยรายระดับราคาทีเ่ หมาะสมของสินค้าใน
ตลาดทัง้ 3 ประเภท อาศัยแนวความคิดเดียวกัน คือ ผูผ้ ลิตต้องพยายามผลิต และขายใน
ปริมาณทีท่ ําให้เกิดกําไรสูงสุด โดยสรุปได้ว่า ระดับราคาทีเ่ หมาะสม อยู่ทป่ี ริมาณการผลิตทีท่ ํา
ให้ตน้ ทุนเพิม่ เท่ากับรายได้สว่ นเพิม่ แต่ราคาจะต่างกัน ตามลักษณะเส้นอุปสงค์ของตลาดแต่ละ
ประเภท
การตัง้ ราคาในตลาดที่มีค วามแตกต่ า งกัน ในด้า นความต้อ งการซึ่ง ระดับ ราคา จะ
แตกต่างตามกรณี เช่น - ลูกค้ามีมากกว่า 1 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีความต้องการสินค้าแตกต่าง
กัน กลุ่มใด มีความต้องการและความจําเป็ นมาก ราคาจะสูงกว่ากลุ่มอื่น, ลูกค้าแต่ละกลุ่มอยู่
ห่า งไกลกัน ทํา ให้ต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่า ยต่ า ง ๆ สํา หรับ แต่ ล ะ กลุ่ ม เป้ าหมายแตกต่ า งกัน ไปด้ว ย
ช่วงเวลาทีข่ ายสินค้าแตกต่างกัน ระดับราคาสินค้าทีจ่ าํ หน่ายในแต่ละช่วง เวลาจะไม่เท่ากัน เช่น
รถรับ-ส่งสองแถว เป็ นต้น
3. วิธกี ารตัง้ ราคาโดยยึดการแข่งขันเป็ นเกณฑ์การตัง้ ราคาโดยมุง่ พิจารณาทีก่ ารแข่งขัน
เป็ นวิธกี ารทีน่ ักการตลาดเห็นความสําคัญของคู่แข่งขันมากกว่าความสําคัญของความต้องการ
ของตลาดและต้นทุน ลักษณะ ราคาเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อเอาชนะคู่
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แข่งขัน ระดับราคา ไม่จําเป็ นต้องเท่าเทียมกับคู่แข่งขัน อาจสูงกว่าหรือตํ่ากว่าก็ได้ ตัวอย่างที่
เห็นชัดเจนถึงการตัง้ ราคาในลักษณะนี้ได้แก่
การกําหนดราคาตามคูแ่ ข่งขัน
การกําหนดราคาโดยยืน่ ซองประมูล
2.4.4 นโยบายและกลยุทธ์ในการกําหนดราคา (Price Policy and Strategy)
1. นโยบายเกีย่ วกับระดับราคาทัว่ ๆ ไป (The General Price Level)
1.1 นโยบายตัง้ ราคาเท่ากับราคาตลาดหรือคูแ่ ข่ง
1.2 นโยบายตัง้ ราคาสูงกว่าราคาตลาดหรือคูแ่ ข่งขัน
1.3 นโยบายตัง้ ราคาตํ่ากว่าราคาตลาดหรือราคาคูแ่ ข่ง
2. นโยบายราคาเกีย่ วกับวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ (Pricing over Product Life Cycle)
3. นโยบายการตัง้ ราคาผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Pricing Multiple Products) เป็ นการตัง้
ราคาโดยพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย เช่น การตัง้ ราคาจักรยานยนต์ขนาด
ต่าง ๆ เช่น ขนาด 90 ซีซี จะต้องคํานึงถึงจักรยานยนต์ขนาดอื่น ๆ ด้วย เช่น 50 ซีซ,ี 75 ซีซ,ี
100 ซีซ5ี . การประกวดราคา (Competitive Bidding) เป็ นการตัง้ ราคาทีม่ กั จะใช้ในการจัดซือ้
พัสดุอุปกรณ์ของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึง่ ต้องใช้วธิ กี ารคัดเลือกหาผูเ้ สนอขายทีต่ งั ้ ราคา
ตํ่าสุด
4. นโยบายการกําหนดราคาเชิงจิตวิทยา (Psychological Pricing) มีหลายแบบคือ
4.1 การตัง้ ราคาล่อใจหรือราคาผูน้ ํา (Leader Pricing) เป็ นกลยุทธ์ ของร้านขายปลีกทีจ่ ะ
ตัดราคาสินค้าบางชนิดให้ต่ําลง เพื่อเป็ นการดึงดูดให้ผบู้ ริโภค สนใจเข้ามาในร้านเพื่อซือ้ สินค้า
ทีต่ งั ้ ราคาตํ่าไว้นนั ้ และในขณะเดียวกันก็จะซือ้ สินค้าอื่นๆ ทีต่ งั ้ ราคาตามปกติไปด้วย
4.2 การตัง้ ราคาล่อเหยื่อ (Bait Pricing) ตัง้ ราคาสินค้าแบบใดแบบหนึ่ง ในระดับตํ่ากว่า
ราคาตลาดมาก เพื่อให้สะดุดความสนใจของลูกค้าและเรียก เข้ามาในร้านเพื่อซื้อของถูกดังที่
โฆษณาไว้หรือติดป้ายไว้ แต่อาจบิดเบือนสาระสําคัญของราคานัน้
4.3 การตัง้ ราคาเป็ นหน่วยใหญ่ (Multiple Package Pricing) ด้วยการ กําหนดราคาสินค้า
ทีข่ ายในหน่วยใหญ่ถูกกว่าหน่วยย่อย
4.4 การตัง้ ราคาแบบเลขคี่ (Odd Pricing) เป็ นการตัง้ ราคา โดยกําหนดตัวเลขให้เป็ นเลข
คีห่ รือเลขเศษ เพือ่ ให้รสู้ กึ ว่าราคาตํ่า
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4.5 การตัง้ ราคาให้มศี กั ดิ ์ศรี (Prestige Pricing) เป็ นการตัง้ ราคาโดยใช้ตวั เลขที่ ไม่ลง
ท้ายด้วยเลขศูนย์ หรือจํานวนเต็ม (มักใช้หลักหน่ วยเป็ น 3, 5 เช่น 155 293 บาท เป็ นต้น) ซึง่
ทําให้รสู้ กึ ว่าของดีตอ้ งราคาแพง
5. นโยบายการประกันราคาทีอ่ าจลดลง (Guaranty against Price Decline) เป็ น
นโยบายราคาทีผ่ ผู้ ลิตยินดีชดเชยค่าเสียหาย ให้กบั ตัวแทน หรือผูข้ ายส่ง หรือขายปลีกในกรณีท่ี
ต้องลดราคาผลิตภัณฑ์ลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
6. นโยบายแนวระดับราคา (Price Lining) กําหนดระดับราคาสินค้าประเภทเดียวกันให้
เหมาะสม เช่น ราคากางเกงยีนส์ตรายีห่ อ้ หนึ่ง กําหนดราคาไว้ 3 ระดับ คือ 200, 290, และ 350
บาท
7. นโยบายราคาเช่าซือ้ (Outright Sales or Lease) เป็ นนโยบายราคาทีใ่ ช้กบั สินค้า
บางอย่าง ที่มีราคาสูงมากหรือมีอตั ราการเสื่อมคุ ณภาพสูงหรือ อัต ราการบํารุ งรักษา หรือ
ซ่อมแซมสูงมาก ทําให้ผซู้ อ้ื ไม่ตอ้ งการลงทุนซือ้ สินค้าเหล่านี้มาเป็ นกรรมสิทธิ ์
9. การตัง้ ราคาแบบราคาแตกต่าง (Price Differentials)
9.1 การให้สว่ นลดปริมาณ (Quantity Discount) หมายถึง การลดราคาลงจาก ราคาขายที่
กําหนดไว้ โดยให้สว่ นลดตามปริมาณสินค้าหรือจํานวนเงินทีซ่ อ้ื หากซือ้ ในจํานวนมากผูซ้ อ้ื ก็จะ
ได้รบั ส่วนลดในอัตราทีส่ งู ขึน้ การให้ส่วนลดแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ ส่วนลดปริมาณแบบไม่
สะสม คือการให้สว่ นลดทีข่ น้ึ กับการซือ้ แต่ละครัง้ และส่วนลดปริมาณแบบสะสม คือ การยินยอม
ให้ผูซ้ ้อื นํ าปริมาณการซื้อในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่กําหนดไว้มาสะสมต่อเนื่องกันเพื่อให้
ได้รบั ส่วนลดในอัตราทีส่ งู ขึน้
9.2 การให้สว่ นลดการค้า (Trade Discount) หมายถึง การให้สว่ นลดแก่ลกู ค้าทีท่ าํ
หน้าทีท่ างการตลาดการ เช่น เขียนระบุวา่ ให้สว่ นลด 50%, 10%
9.3 การให้สว่ นลดเงินสด (Cash Discount) หมายถึง การให้สว่ นลดแก่ผซู้ อ้ื ที่ ชําระเงิน
สดในทันทีหรือภายในเวลาทีก่ ําหนด เช่น 3/10, n/30 หมายความว่าผูซ้ อ้ื จะได้สว่ นลดอีก 3%
ถ้าชําระเงินภายใน 10 วัน นับจากวันทีเ่ ขียนใบส่งสินค้า ถ้ามิฉะนัน้ แล้วเขาจะต้องชําระหนี้เต็ม
จํานวนภายใน 30 วัน
9.4 ส่วนลดตามฤดูกาลและการลงวันทีล่ ่วงเวลา (Seasonal Discount and Forward
Dating) การให้สว่ นลดตามฤดูกาลเป็ นการให้สว่ นลดสําหรับสินค้าบางประเภท ทีส่ ามารถขาย
10. การตัง้ ราคาโดยพิจารณาแข่งขัน
ตลาดผูข้ ายมีน้อยราย (Oligopoly) ผูข้ ายทัง้ หลายจึงมักใช้วธิ รี ว่ มกันกําหนดราคา
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ตลาดแข่งขันเชิงผูกขาด (Monopolistic Competition) ตลาดลักษณะนี้มจี าํ นวนคู่แข่งขัน
หรือผูข้ ายมากกว่าแบบแรกและพยายามแข่งขันกันโดยการสร้างความ แตกต่างในตัวสินค้า
บริการ เพือ่ ให้เกิดการภักดีในสินค้าของตนเอง ฉะนัน้ ราคาจึงเป็ น ปจั จัยหนึ่งซึง่ ทําให้เห็นความ
แตกต่างของสินค้าบริการนัน้ ๆ ลักษณะสินค้าและระดับ ราคาสินค้าในตลาดเช่นนี้ จึงไม่เป็ น
มาตรฐานเดียว
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect Competition) เป็ นตลาดทีม่ ี สินค้ามาตรฐาน และมีผขู้ าย
จํานวนมาก โอกาสทีจ่ ะทําให้ราคาสินค้ามีความแตกต่างจึงน้อยมาก
ตลาดผูกขาด (Monopoly) การเปลีย่ นแปลงราคาจะไม่ทาํ ให้ยอดขายเปลีย่ นแปลงมากนัก
เช่น นํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็ นต้น
2.5 แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ท่มี คี วามสุขหรือ
ความพอใจเมือ่ ได้รบั ความสําเร็จ หรือได้รบั สิง่ ทีต่ อ้ งการ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้า 775)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ หรือทัศนคติของบุคคลทีม่ ตี ่อ สิง่ ใดสิง่ หนึ่งโดยอาจจะ
เป็ นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรูส้ กึ หรือทัศนคติต่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใดนัน้ เป็ นไปในทางบวกหรือทาง
ลบ (อุทยั พรรณ สุดใจ 2545:7)
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ ส่วนตัวทีร่ สู้ กึ เป็ น
สุขหรือยินดีทไ่ี ด้รบั การตอบสนองความต้องการในสิง่ ทีข่ าดหายไป หรือสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดความไม่
สมดุล ความพึงพอใจเป็ นสิง่ ทีก่ ําหนดพฤติกรรมทีจ่ ะแสดงออกของบุคคล ซึง่ มีผลต่อการเลือกที่
จะปฏิบตั ใิ นกิจกรรมใดๆ นัน้ (สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์,2540: 17)
2.5.2 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
Shelly อ้างโดย ประกายดาว (2536)ได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ ว่าความพึง
พอใจเป็ นความรูส้ กึ สองแบบของมนุ ษย์ คือ ความรูส้ กึ ทางบวกและความรูส้ กึ ทางลบ ความรูส้ กึ
ทางบวกเป็ นความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้ แล้วจะทําให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็ นความรูส้ กึ ที่แตกต่าง
จากความรูส้ กึ ทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็ นความรูส้ กึ ทีม่ รี ะบบย้อนกลับความสุขสามารถทําให้
เกิดความรูส้ กึ ทางบวกเพิม่ ขึน้ ได้อกี ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ความสุขเป็ นความรูส้ กึ ทีส่ ลับซับซ้อนและ
ความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรูส้ กึ ในทางบวกอื่นๆ ขณะทีว่ ชิ ยั (2531) กล่าวว่า
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แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุ ษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะ
เกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อความต้องการของมนุ ษย์ได้รบั การตอบสนอง ซึง่ มนุ ษย์ไม่ว่าอยูใ่ นทีใ่ ดย่อมมี
ความต้องการขัน้ พืน้ ฐานไม่ต่างกัน
พิทกั ษ์ (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นปฏิกริ ยิ าด้านความรูส้ กึ ต่อสิง่ เร้าหรือสิง่ กระตุน้
ทีแ่ สดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทาง
ของผลการประเมินว่าเป็ นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มปี ฏิกริ ยิ าคือเฉยๆ
ต่อสิง่ เร้าหรือสิง่ ทีม่ ากระตุน้
สุเทพ (2541)ได้สรุปว่า สิง่ จูงใจทีใ่ ช้เป็ นเครื่องมือกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มี
ด้วยกัน 4 ประการ คือ
1. สิง่ จูงใจทีเ่ ป็ นวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่ เงิน สิง่ ของ หรือสภาวะทางกายที่
ให้แก่ผปู้ ระกอบกิจกรรมต่างๆ
2. สภาพทางกายทีพ่ งึ ปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือ สิง่ แวดล้อมในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึง่ เป็ นสิง่ สําคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง สิง่ ต่างๆทีส่ นองความ
ต้องการของ
4. บุคคลผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์
ฉันท์มติ รกับผูร้ ่วมกิจกรรม อันจะทําให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน
อัน เป็ น ความพึง พอใจของบุ ค คลในด้า นสัง คมหรือ ความมัน่ คงในสัง คม ซึ่ง จะทํา ให้รู้สึก มี
หลักประกันและมีความมันคงในการประกอบกิ
่
จกรรม
ปรียากร (2535)ได้มกี ารสรุปว่า ปจั จัยหรือองค์ประกอบทีใ่ ช้เป็ นเครื่องมือบ่งชีถ้ งึ ปญั หาที่
เกีย่ วกับความพึงพอใจในการทํางานนัน้ มี 3 ประการ คือ
1. ปจั จัยด้านบุคคล (Personal Factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่
เกีย่ วข้องกับงาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการทํางาน เพศ จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ
เวลาในการทํางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็ นต้น
2. ปจั จัยด้านงาน (Factor In The Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทํางาน
ฐานะทางวิช าชีพ ขนาดของหน่ ว ยงาน ความห่ า งไกลของบ้ า นและที่ทํ า งาน สภาพทาง
ภูมศิ าสตร์ เป็ นต้น
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3. ปจั จัยด้านการจัดการ (Factors Controllable By Management) ได้แก่ ความมันคงใน
่
งานรายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อํานาจตามตําแหน่ งหน้าที่ สภาพการทํางาน เพื่อน
ร่วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบ้ ริหาร การนิเทศงาน
เป็ นต้น
2.5.3 แนวคิดทฤษฎีความต้องการ 5 ขัน้
ทฤษฎีลําดับขัน้ ความต้องการ (Maslow, 1970 : 170) (Maslow’s Hierarchical Theory
of Motivation) Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์เป็ นจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใช้
แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเป้าหมายที่จะทําให้ชวี ติ ของเขาได้รบั ความต้องการ ความ
ปรารถนา และได้รบั สิง่ ทีม่ คี วามหมายต่อตนเอง เป็ นความจริงทีจ่ ะกล่าวว่ากระบวนการของ
แรงจูงใจเป็ นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุ ษย์เป็ น “สัตว์ทม่ี คี วาม
ต้องการ” (wanting animal) และเป็ นการยากทีม่ นุ ษย์จะไปถึงขัน้ ของความพึงพอใจอย่าง
สมบูรณ์ ในทฤษฎีลําดับขัน้ ความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาทีจ่ ะได้รบั ความพึง
พอใจและเมื่อบุคคลได้รบั ความพึงพอใจในสิง่ หนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิง่ อื่นๆ
ต่อไป ซึง่ ถือเป็ นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามต้องการจะได้รบั สิง่ ต่างๆอยูเ่ สมอ
Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นนั ้ ติดตัวมาแต่กาํ เนิดและความปรารถนา
เหล่านี้จะเรียงลําดับขัน้ ของความปรารถนา ตัง้ แต่ขนั ้ แรกไปสู่ความปรารถนาขัน้ สูงขึน้ ไปเป็ น
ลําดับ ลําดับขัน้ ความต้องการของมนุ ษย์ (The Need –Hierarchy Conception of Human
Motivation) Maslow เรียงลําดับความต้องการของมนุ ษย์จากขัน้ ต้นไปสูค่ วามต้องการขัน้ ต่อไป
ไว้เป็ นลําดับดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs)
เป็ นความต้องการลําดับตํ่าสุดและเป็ นพืน้ ฐานของชีวติ เป็ นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความ
ต้องการอาหาร นํ้า อากาศ ทีอ่ ยูอ่ าศัย หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบตั งิ านเพียงพอ ก็จะ
สามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้โดยมีอาหารและทีพ่ กั อาศัย เขาจะมีกําลังทีจ่ ะทํางานต่อไป และการมี
สภาพแวดล้อมการทํางานทีเ่ หมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง การระบายอากาศทีด่ ี การ
บริการสุขภาพ เป็ นการสนองความต้องการในลําดับนี้ได้
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)
เป็ นความต้องการทีจ่ ะเกิดขึน้ หลักจากทีค่ วามต้องการทางร่ายกายได้การตอบสนองอย่างไม่ขาด
แคลนแล้ว หมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทัง้ ทางกายและจิตใจ
ความมันคงในงาน
่
ในชีวติ และสุขภาพ
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs)
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เมือ่ มีความปลอดภัยในชีวติ และมันคงในการงานแล้
่
ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความ
ใกล้ชดิ ผูกพัน ต้องการเพื่อน การมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กบั ผูอ้ ่นื ได้รบั การยอมรับเป็ น
สมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม
4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs)
เมื่อความต้องการทางสังคมได้รบั การตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพาของ
ตัวเองให้สงู เด่น มีความภูมใิ จและสร้างการนับถือตนเอง ชื่นชมในความสําเร็จของงานทีท่ ํา
ความรูส้ กึ มันใจในตั
่
วเองและเกียรติยศ ความต้องการเหล่านี้ได้แก่ ยศ ตําแหน่ ง ระดับเงินเดือน
ทีส่ งู งานทีท่ า้ ทาย ได้รบั การยกย่องจากผูอ้ ่นื มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่ง
ความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็ นต้น
5. ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชวี ติ (Self – Actualization Needs) เป็ นความ
ต้องการระดับสูงสุด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความสําเร็จในสิง่ ที่
ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถงึ ขีดสุดยอด
มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สงิ่ ต่าง ๆ การก้าวสูต่ ําแหน่ งทีส่ งู ขึน้ ใน
อาชีพและการงานเป็ นต้น
ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะ
กระทําสิง่ ใดๆทีใ่ ห้มคี วามสุขและจะหลีกเลีย่ งไม่กระทําในสิง่ ทีเ่ ขาจะได้รบั ความทุกข์หรือความ
ยากลําบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได้ 3 ประเภท คือ
1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็ นทรรศนะของความพึงพอใจ
ว่ามนุ ษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลีย่ งจากความทุกข์ใดๆ
2. ความพอใจเกีย่ วกับตนเอง (Egoistic Hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุ ษ ย์จ ะพยายามแสวงหาความสุข ส่ว นตัว แต่ ไ ม่จํา เป็ น ว่ า การแสวงหาความสุข ต้อ งเป็ น
ธรรมชาติของมนุ ษย์เสมอไป
3. ความพอใจเกีย่ วกับจริยธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะนี้ถอื ว่ามนุ ษย์แสวงหา
ความสุ ข เพื่อ ผลประโยชน์ ข องมวลมนุ ษ ย์ห รือ สัง คมที่ต นเป็ น สมาชิก อยู่ แ ละเป็ น ผู้ไ ด้ร ับ
ผลประโยชน์ผหู้ นึ่งด้วย
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2.6 การวิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
2.6.1 ความหมายของ SWOT
การวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis เป็ นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
ขององค์กร ซึง่ จะช่วยผูบ้ ริหารกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบทีม่ ศี กั ยภาพจากปจั จัยเหล่านี้ต่อการ
ทางานขององค์กร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า SWOT Analysis หมายความถึงการวิเคราะห์และ
ประเมินว่าองค์กรมีจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakens) โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) อย่างไรเพือ่ ทีจ่ ะนาไปใช้ในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป
(กิตริ าช เตชะมโนกุล. มปช. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (SWOT Analysis). โครงการจัดทา
ข้อมูลองค์ความรู้ งวดที่ 1 : นิยมธุรกิจ : การตลาด)
SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัวจากคาว่า Strengths Weaknesses
Opportunities และ Threats โดยมีรายละเอียดอักษรย่อ ดังนี้
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรทีเ่ ป็ นบวก
ซึง่ องค์กรสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์หรือหมายถึง การดา
เนินงานภายในทีอ่ งค์กร ทาได้ดี
Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรทีเ่ ป็ นลบและด้วย
ความสามารถ ซึง่ องค์กร ไม่สามารถนามาใช้เป็ นประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
หรือหมายถึงการดาเนินงานภายในองค์กรทีท่ าได้ไม่ดี
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจั จัยและสถานการณ์ภายนอกทีเ่ อือ้ อานวยให้การทา
งานขององค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์หรือ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินการขององค์กร
Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปจั จัยและสถานการณ์ภายนอกทีข่ ดั ขวางการทางานของ
องค์กรไม่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ ป็ นปญั หาต่อองค์กร
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2.6.2 กระบวนการ/วิธกี ารวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง : เป็ นการพิจารณาว่าอะไรบ้างทีห่ น่วยงาน/องค์กรทาได้ดี

ภาพที่ 7 : การลงข้อมูลจุดแข็งของการวิเคราะห์ SWOT
2. การวิเคราะห์จุดอ่อน : เป็ นการพิจารณาว่าอะไรบ้างทีห่ น่วยงาน/องค์กรทาได้ไม่ดี

ภาพที่ 8 : การลงข้อมูลจุดอ่อนของการวิเคราะห์ SWOT

31

3. การวิเคราะห์โอกาส : เป็ นการพิจารณาว่าการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ /คาดว่าจะเกิดขึน้ มี
ผลกระทบต่อหน่วยงาน/องค์กรในเชิงโอกาสอะไรบ้าง

ภาพที่ 9 : การลงข้อมูลโอกาสของการวิเคราะห์ SWOT

4. การวิเคราะห์อุปสรรค : เป็ นการพิจารณาว่าการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ /คาดว่าจะเกิดขึน้
มีผลกระทบต่อหน่วยงานองค์กรในเชิงอุปสรรคอะไรบ้าง

ภาพที่ 10 : การลงข้อมูลอุปสรรคของการวิเคราะห์ SWOT
หลักการสําคัญของ SWOT ก็คอื การวิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนัน้ การวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็ นการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ (situation analysis) ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รตู้ นเอง
(รูเ้ รา) รูจ้ กั สภาพแวดล้อม (รูเ้ ขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปจั จัย
ต่างๆ ทัง้ ภายนอกและภายในองค์กร ซึง่ จะช่วยให้ผบู้ ริหารขององค์กรทราบถึงการเปลีย่ นแปลง
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ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายนอกองค์กร ทัง้ สิง่ ทีไ่ ด้เกิดขึน้ แล้วและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
รวมทัง้ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท่มี ตี ่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์ อย่างมากต่อการ
กําหนดวิสยั ทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่
เหมาะสมต่อไป
2.6.3 ข้อควรพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT ในการวิเคราะห์ SWOT มีปจั จัยทีผ่ ู้
วิเคราะห์ควรพิจารณาและควรตระหนัก 3 ประการคือ
1) มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผูว้ เิ คราะห์จะต้องรูแ้ ละยอมรับจุดอ่อนของหน่ วยงาน/องค์กร
รูอ้ ุปสรรคของหน่ วยงาน/องค์กร จะต้องมีใจเป็ นกลางในการวิเคราะห์ปญั หาของหน่ วยงาน/
องค์กร
2) แยกแยะปญั หาให้ได้และแก้ปญั หานัน้ ให้ตรงจุด ผูว้ เิ คราะห์จะต้องแยกแยะให้ได้ว่า
อะไรเป็ นปญั หาและอะไรเป็ นสาเหตุของปญั หา เพือ่ หาทางแก้ไขให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มองปญั หาให้กว้างและครบทุกด้าน ผูว้ เิ คราะห์อย่ามองปญั หาเพียงข้อเดียวหรือด้าน
ใดด้านหนึ่งต้องมองให้กว้างและครอบคลุมทุกด้าน
2.6.4 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT
วิเคราะห์ SWOT เป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทัง้ ภายนอกและภายในองค์กร
ซึ่งป จั จัย เหล่ านี้ แต่ ล ะอย่างจะช่ว ยให้เ ข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่ อผลการดําเนิ น งานขององค์กร
อย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็ นความสามารถภายในทีถ่ ูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ในขณะทีจ่ ุดอ่อนขององค์กรจะเป็ นคุณลักษณะภายใน ทีอ่ าจจะทําลายผลการดําเนินงาน โอกาส
ทางสภาพแวดล้อมจะเป็ นสถานการณ์ทใ่ี ห้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็ นสถานการณ์ทข่ี ดั ขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจาก
การวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดวิสยั ทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์ เพื่อให้
องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางทีเ่ หมาะสม
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2.7 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis)
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นปจั จัยภายนอกในระดับกว้างและมีผลกระทบโดยอ้อมต่อการ
ปฏิบตั กิ ารขององค์กร ทัง้ ทีเ่ ป็ นองค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาครัฐบาล ประกอบด้วย
1. ปจั จัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) เป็ นการวิเคราะห์
ปจั จัยทางด้านการเมืองและกฎหมายมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง โดยอาจจะวิเคราะห์เรื่อง
ราคานํ้ ามันแพง อันเนื่ องจากป ญั หาการเมืองระหว่างมหาอํานาจกับ ผู้ผ ลิต นํ้ ามัน ซึ่งส่งผล
กระทบไปทัวโลก
่
กฎหมายในประเทศ การแก้ไขกฎหมาย และการปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ทีม่ ี
ผลต่อการปรับเปลีย่ นวิธกี ารทางการบริหาร หรือนโยบายและเสถียรภาพของรัฐบาล เป็ นต้น
2. ปจั จัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) วิเคราะห์ปจั จัยทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร เช่น การิเคราะห์ปญั หา 3 จังหวัดภาคใต้ อันเกิดจาก
ปญั หาการเมืองและปญั หาทางด้านวัฒนธรรมมีผลต่อธุรกิจอย่างไร หรือค่านิยมก็มผี ลกระทบ
เช่ น กระแสรัก ธรรมชาติ ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีทํ า ลายธรรมชาติก็ข ายไม่ ไ ด้ ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีผ ลิต ด้ว ย
เทคโนโลยีทร่ี กั ษาสิง่ แวดล้อมก็ได้รบั การสนใจ,อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบีย้ อัตราภาษี และอัตรา
การว่างงาน เป็ นต้น
3. ปจั จัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Factors) เช่น โครงสร้างทางเพศและอายุ
ระดับการศึกษา ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนพฤติกรรมการบริโภค
อุปโภค เป็ นต้น
4. ปจั จัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) เช่น การผลิตคิดค้นทางเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรม เครือ่ งจักรสมองกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
2.8 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P ของ Phillip Kotler
ทวีศกั ดิ ์ กุศลธรรมรัตน์ (2547 ,หน้า 4-5) ได้กล่าวถึงทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด 4
P ของ Phillip Kotler ไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ามารถควบคุมได้ 4ประการ ซึง่ ธุรกิจ
ต้องนํามาใช้รว่ มกัน เพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย ประกอบไปด้วยสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพล
ในการสร้างความต้องการคือ ผลิตภัณฑ์ (Product) การกําหนดราคา (Price) สถานที่ (Place)
และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ ใดๆ ทีส่ ามารถนําเสนอขายให้แก่ตลาด เพื่อให้
ความต้องการและความจําเป็ นของผูซ้ อ้ื ได้รบั การตอบสนอง ทําให้ได้รบั ความพอใจผลิตภัณฑ์
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ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี วั ตน (Physical Product) หรือเป็ นสินค้าซึง่ จับต้องได้ ตัวอย่างเช่น
รถยนต์ ขนมปงั รองเท้า ไข่ ปากกา เป็ นต้น แต่ผลิตภัณฑ์บางอย่างเป็ นสิง่ ไม่มี ตัวตนจับต้อง
ไม่ได้ แต่มลี กั ษณะเป็ นบริการ เช่น การตัดผม การนวดสปา เป็ นต้น
ในกระบวนการบริหารตลาดสมัยใหม่นนั ้ ภายหลังจากทีน่ กั การตลาดทําการวิเคราะห์และ
เลือกตลาดเป้าหมายแล้ว งานในลําดับต่อไปก็คอื การวางแผนพัฒนากลยุทธ์สว่ นประสมทาง
การตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายนัน้ เรียกได้ว่า ผลิตภัณฑ์ เป็ นหัวใจของส่วน
ประสมทางการตลาดและเป็ นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดเพราะว่าจะได้
ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทัง้ ได้พจิ ารณากําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ในการตลาดเป้าหมาย
นัน้ แล้ว
2. ราคา (Price) เป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด และเป็ นปจั จัยที่
สําคัญที่นักการตลาดนํ ามาใช้เป็ นเครื่องมือในการสร้างยอดขายให้กบั ธุรกิจ เพราะราคาเป็ น
ปจั จัยเพียงตัวเดียวเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นตัวทําให้เกิดรายได้ขน้ึ มา ปญั หาเกีย่ วกับการกําหนดราคาที่
นับว่าเป็ นข้อผิดพลาดทีพ่ บมากทีส่ ดุ ได้แก่ การกําหนดราคา โดยยึดต้นทุนเป็ นหลักมากเกินไป
การไม่ปรับราคาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ราคาต้องมีการกําหนดให้ถูกต้อง
เหมาะสม ราคาเป็ นตัวกลไกทีส่ ามารถดึงดูดความสนใจให้เกิดขึน้ มาได้ ดังนัน้ ในการกําหนด
ราคาจะต้องมีการพิจารณาทัง้ ลักษณะของการแข่งขันในตลาดเป้าหมายและปฏิกริ ยิ าของลูกค้า
ต่อราคาทีแ่ ตกต่างกันไป
3. การจัดจําหน่าย (Place) เป็ นการดําเนินงานของผูบ้ ริหารการตลาด เพือ่ นําผลิตภัณฑ์
หรือบริการให้เคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค หรือผูใ้ ช้ ในเวลาและสถานทีท่ ล่ี ูกค้าต้องการ
ในการดําเนินงานดังกล่าว ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่ในปจั จุบนั จะไม่ใช้วธิ กี ารจัดจําหน่ายไปยังผูบ้ ริโภค
หรือผูใ้ ช้โดยตรงแต่เพียงวิธเี ดียว แต่จะใช้วธิ กี ารจัดจําหน่ ายโดยผ่านช่องทางการจัดจําหน่ าย
หลายๆด้านด้วยกัน
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะเกีย่ วข้องกับวิธกี ารต่างๆ ทีไ่ ด้สอ่ื ความให้ถงึ
ตลาดเป้าหมายให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งการว่าได้มกี ารจําหน่ าย ณ ทีใ่ ด ณ ระดับราคาใด
เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการให้สทิ ธิพเิ ศษต่างๆ
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2.9 การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์: CRM (Customer Relationship Management)
2.9.1 ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
โกศล พรประสิทธิ ์เวช (2552,1-3) ให้ ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ว่า
การศึกษา “ความต้องการ” และ “พฤติกรรม” ของลูกค้าเป็ นกระบวนการตอบสนองให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจมีความสัมพันธ์ทด่ี ยี งิ่ ขึน้ นําไปสูร่ ายได้ผลงานทีม่ ากขึน้ ในอนาคต โดยนําข้อมูล
ทีไ่ ด้จาก CRM มาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ กําหนดนโยบายการขาย การให้บริการทีเ่ หมาะสม
แก่ลูกค้าแต่ละกลุ่ม สินค้าหรืองานแต่ละชนิด ในการปรับปรุง เพิม่ /ลด การทํางานให้เหลือเท่าที่
จําเป็ น เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง นําข้อมูลทีไ่ ด้จากระบบมาใช้ในการตรวจสอบและควบคุมภายในได้
ง่ายและสะดวกขึน้
สินธ์ฟ้า แสงจันทร์ (2547,47-49) ให้ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึง
กลยุทธ์การตลาดทีใ่ ช้ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยแนวทางการปฏิบตั เิ ป็ นลักษณะตัว
ต่อตัวหรือเฉพาะกลุ่มเพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม อัน
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการ รวมถึงการจงรักภักดีต่อตรายีห่ อ้ หรือองค์กร ซึง่
เป็ นการสร้างความ สัมพันธ์ทย่ี งยื
ั ่ นและเพือ่ ผลกําไรในระยะยาวขององค์กร
5

5

5

2.9.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ใดๆ ก็ตาม
ล้วนแต่มวี ตั ถุประสงค์สาํ คัญ ดังนี้
5

1. เพือ่ เพิม่ ยอดขายสินค้าการบริการของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง
2. เพื่อสร้างทัศนคติท่ดี ตี ่อสินค้าหรือการบริการ และบริษทั ทําให้ลูกค้าทราบวิธกี ารใช้
สินค้าอย่างถูกต้องสามารถจดจํา และมีภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อบริษทั และสินค้าหรือบริการของบริษทั
ในระยะยาว
3. เพื่อ ให้ลู ก ค้า มีค วามจงรัก ภัก ดีต่ อ บริษัท สิน ค้า หรือ บริก าร กรณี ท่ีบ ริษัท มีสิน ค้า
จําหน่ ายหลายสายผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้าซื้อสินค้าของบริษทั ในสายผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วรูส้ กึ
ประทับใจในทางบวกโอกาสทีบ่ ริษทั จะเสนอขายสินค้าในสายผลิตภัณฑ์อ่นื (Cross Selling) ได้
สําเร็จก็จะมีมากขึน้
4. เพื่อให้ลูกค้าแนะนํ าสินค้าหรือการบริการต่อไปยังผูอ้ ่นื เกิดการพูดแบบปากต่อปาก
(Words-of-Mouth) ในทางบวกเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งมีความน่ าเชื่อ ถือมากกว่าคํากล่าวอ้างใน
โฆษณาเสียอีก (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2546)
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2.9.3 หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
การให้ความสําคัญกับคุณค่าของลูกค้า คํานึงถึงความพึงพอใจการสร้างสัมพันธภาพอย่าง
ถาวร 2 ประการ คือ (คอตเลอร์ แปลโดย ฝา่ ยวิชาการคู่แข่ง บิสสิเนส สคูล อ้างในชมพูนุช สุ
นทร์นนท์, 2549)
1. คุณค่าในสายตาลูกค้า เป็ นการรับรูส้ มั ผัสถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการสอดคล้องกับ
ความคิดเห็น ทัศนคติท่มี ตี ่อการใช้ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะประเมินถึงคุณค่าที่เป็ นประโยชน์
ประกอบด้วยคุณค่า 4 ด้าน คือ
คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ (Product Value) ระดับความน่ าเชื่อถือ ความทนทาน
ความสามารถในการใช้งาน การขายต่อ
คุณค่าด้านบริการ (Service Value) พิจารณาจากการส่งมอบบริการแก่ลูกค้า และการ
บํารุงรักษา
คุณค่าด้านพนักงาน (Personal Value) จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความสามารถในการตอบคําถามของบุคลากรขององค์กร
คุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image Value) พิจารณาจากภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate
Image)
2. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) คือระดับความรูส้ กึ ของบุคคล การ
เปรียบเทียบคุณค่าจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการกับความคาดหวัง การตัดสินใจซือ้ ของลูกค้า
บนพืน้ ฐานความคาดหวังทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อคุณค่าแต่ละด้าน ลูกค้าเกิดความพึงพอใจหลังการซื้อ
ได้หรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ทล่ี กู ค้าได้รบั จากการบริโภคผลิตภัณฑ์บริการนัน้
2.9.4 ความสําคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546, 44-46) กล่าวถึงความสําคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มี 4
ประการ ได้แก่
1. สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าผู้บ ริโภคหรือคนกลางในช่องทางการตลาดแต่ ละราย
(Customized) อย่างเป็ นกันเอง (Personalized)
2. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้เพิม่ ยอดขายในทันที หากแต่ผลลัพธ์ในรูป
ของยอดขาย จะเกิดขึ้นในระยะยาวจากการที่ลูกค้ารู้สกึ ประทับใจ มีความเข้าใจและรับรู้ท่ีดี
ดังนัน้ สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ การผูกสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาว (Long-Time Relationship)
3. บริษัท และลูกค้าได้ป ระโยชน์ จากการบริหารลูก ค้าสัมพัน ธ์ท งั ้ สองฝ่าย (Win-Win
Strategy)
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4. ช่วยให้เกิดการสือ่ สารแบบสองทาง (Two-way Communication)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความสําคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สามารถทําให้บริการลูกค้า
ได้ดขี น้ึ รูค้ วามสนใจ ความต้องการของลูกค้า นําเสนอสินค้าทีเ่ หมาะสม การบริการหลังการขาย
แก่ลูกค้าตามทีล่ ูกค้าต้องการได้ การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาวจะช่วยเพิม่ ความ
จงรักภักดี (loyalty) ทีล่ กู ค้ามีต่อบริษทั ลดการสูญเสียลูกค้า ลดต้นทุนการตลาด เพิม่ รายได้จาก
การทีล่ กู ค้าซือ้ ซํ้า หรือแนะนําให้คนรูจ้ กั ซือ้ สินค้าขององค์กร
2.9.5 ประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
เป็ นเครื่องมือที่มบี ทบาทเข้าชดเชยประสิทธิภาพที่หายไป ของเครื่องมือการตลาด
แบบเดิมๆ การมีส่วนประสมการตลาดทีด่ ี สร้างความพึงพอใจได้ในปจั จุบนั แต่ไม่อาจสร้าง
หลักประกันในความจงรักภักดีของลูกค้าในระยะยาวได้ การบริหารความสัมพันธ์ท่ปี ระสบ
ความสําเร็จนํามาซึง่ ผลกําไรในระยะยาว ซึง่ เป็ นเป้าหมายสําคัญของการตลาด จุฑารัตน์ ไชย
ซาววงศ์( 2549 ,10 )
2.10 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
บุ ณ ฑริ ก มงคลพิ ท ัก ษ์ สุ ข (2551) ได้ทํา การศึก ษาเรื่อ งกลยุ ท ธ์ใ นการบริห ารสิน ค้า
คงเหลือของธุรกิจค้าปลีก กรณีศกึ ษากิจการเฟรชมาร์ท
กิจการเฟรชมาร์ท เป็ นร้านค้าปลีกที่จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ อาหารสด อาหารปรุงสุกและ
อาหารพร้อมรับประทาน แต่กจิ การมีปริมาณสินค้าสูญหายและสินค้าสูญเสียเกินกว่ามาตรฐานที่
ผูบ้ ริหารกําหนด เนื่องจากสินค้าทีจ่ าํ หน่ ายภายในร้านส่วนใหญ่เป็ นสินค้าทีม่ อี ายุการจัดเก็บสัน้
ประกอบกับพนักงานมิได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ทีบ่ ริษทั ได้กําหนดไว้ในคู่มอื การปฏิบตั งิ านทําให้เกิดผล
กระทบต่อการดําเนินงาน
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของปญั หาและผลกระทบของปญั หาที่มตี ่อ
กิจการ วิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง เรื่องการควบคุมสินค้า
สูญหายและสินค้าสูญเสียเกินกว่ามาตรฐานทีผ่ บู้ ริหารกําหนด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
จัดการสินค้าคงคลัง และการทํางานของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
อีกทัง้ วางแนวทางและกําหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปญั หาสินค้าคงคลังดังกล่าว ในการศึกษาครัง้
นี้ได้นําทฤษฏีต่างทีเ่ กีย่ วกับการการจัดการสินค้าคงคลัง ได้แก่ การบริหารและการป้องกันสินค้า
ไม่ให้สูญเสีย การวิเคราะห์อตั ราหมุนเวียนของสินค้าคลังเหลือ ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
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แบบ ABC ทฤษฏีการพยากรณ์ เพื่อคํานวณหาปริมาณการสังซื
่ ้อสินค้าแบบประหยัด และ
คํานวณจุดสังซื
่ อ้ ใหม่มาใช้ในการแก้ไขปญั หา
ผลการศึกษาพบว่า การพยากรณ์ ค วามต้องการสิน ค้าที่เ หมาะสม การวิเ คราะห์อตั รา
หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ การปรับกระบวนการทํางาน สามารถทําให้ลดปริมาณสินค้าสูญ
หายและสินค้าสูญเสียเกินกว่ามาตรฐานทีก่ จิ การกําหนดลดลงได้ ซึง่ ส่งผลให้กจิ การสามารถลด
ระดับจํานวนของสินค้าคงคลัง ส่งผลให้ต้นทุนการขายสินค้าตํ่า เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และสร้างกําไรให้กบั กิจการในระยะยาว
พิ ษณุ อิ่ มวิ ญญาณ (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่องการจัดการร้านค้าปลีกที่มอี ิทธิพลต่ อ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าผูบ้ ริโภค: การศึกษาร้านสะดวกซือ้ ในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาครัง้ นี้ มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการร้านค้าปลีก และพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าจากร้านสะดวกซือ้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคทีเ่ คย
ซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจบั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง อายุ 21-30
ปี มีการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี มีอาชีพเป็ น พนักงาน
บริษทั เอกชน รายได้เฉลีย่ อยูท่ ่ี 5,001 – 10,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามรับรูว้ ่าร้านสะดวกซือ้
มีลกั ษณะการจัดการร้าน ด้านการบริการ การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้านความสะดวก ลักษณะ
ทางกายภาพ และคุณภาพสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ
สินค้าจากร้า น เซเว่ นอีเ ลฟเว่ น เลือกซื้อ สิน ค้าเครื่องดื่ม ที่อ ยู่ใ นตู้แช่ ซื้อ สิน ค้า ในช่ว งเวลา
18.01-24.00 น. โดยเฉลีย่ ในการซือ้ สินค้าเท่ากับ 101.74 บาท ต่อครัง้ และมีความถีใ่ นการซือ้
สินค้าโดยเฉลีย่ เท่ากับ 5.59 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ผลการทดสอบสมมุตฐิ านทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
1. พฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านจํานวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ซ้อื สินค้า มีความสัมพันธ์กบั อายุ
อาชีพ การรับรูด้ า้ นการบริการ การรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวก การรับรูด้ ้านลักษณะทาง
กายภาพ และการรับรูด้ า้ นคุณภาพสินค้า
2. พฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านความถี่ในการซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์กบั อายุ อาชีพ
การรับรูด้ า้ นคุณค่าด้านความสะดวก การรับรูด้ า้ นลักษณะทางกายภาพ
3. พฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านชื่อร้านสะดวกซื้อทีซ่ ้อื สินค้า มีความสัมพันธ์กบั อายุ
ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และคุณภาพสินค้า
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4. พฤติกรรมการซือ้ สินค้า ด้านประเภทสินค้า มีความสัมพันธ์กบั เพศ อาชีพ การบริการ
การคัดเลือกสินค้า และลักษณะทางกายภาพ
5. พฤติกรรมการซือ้ สินค้า ด้านช่วงเวลาในการซือ้ สินค้า มีความสัมพันธ์กบั อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน การคัดเลือกสินค้า คุณค่าด้านความสะดวกและคุณภาพ
สินค้า
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บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษา และผลการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้ว ยตัว เองในหัว ข้อ การศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ร้านค้าปลีกกรณีศกึ ษา “ร้านคุม้ บุญ” ตําบลอาฮี จังหวัดเลย ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ
(Primary Data) และทุตยิ ภูมิ (Secondary data) โดยแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน คือ การศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative Data) มาจากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจแบบเจาะลึก และการศึกษา
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) มาจากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
โดยผูศ้ กึ ษาได้ดาํ เนินการศึกษาตามลําดับดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.1 การศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมิ เป็ นข้อมูลทีร่ วบรวมได้จากการศึกษาเอกสาร วารสาร
สิง่ พิมพ์ บทความวิชาการและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
3.1.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ผูศ้ กึ ษาแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของธุรกิจ
ร้านคุม้ บุญ
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ได้มาจากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจเกีย่ วกับสินค้าและบริการของร้านคุม้ บุญ ซึง่ ข้อมูลนี้ผศู้ กึ ษานํามาศึกษาเพื่อ Cross-check
กับบทสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจร้านคุม้ บุญ
3.2 ขอบเขตการศึกษา
3.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษา การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการร้านค้าปลีก กรณีศกึ ษา“ร้าน คุม้ บุญ” ตําบลอาฮี จังหวัดเลย
3.2.2 ขอบเขตด้านประชากร
โดยผูศ้ กึ ษา กําหนดกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
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1. เชิงคุณภาพ กําหนดกลุ่มประชากร แบบเจาะจง (Purposive Sample) ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกกับผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีก ร้านคุม้ บุญ
2. เชิงปริมาณ ใช้ตวั อย่างลูกค้าทีม่ าซือ้ สินค้า และบริการจํานวนทัง้ สิน้ จํานวน 100 คน
โดยมาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
5

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา แบ่งออก 2 อย่าง คือ
3.3.1
สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูจ้ ดั ทําได้สร้างโครงร่างการสัมภาษณ์ แบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured interview) สามารถแบ่งเนื้อหาโครงร่างคร่าวๆ ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคําถามทัวไปเกี
่
ย่ วกับประวัติ ความเป็ นมาของกิจการ
ส่วนที่ 2 เกีย่ วกับสภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกปจั จุบนั การจัดการระบบงานบริหาร
ร้านค้าปลีก สภาพปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ของร้านคุม้ บุญ
ส่วนที่ 3 คือข้อเสนอแนะอื่นๆ จากเจ้าของกิจการ
3.3.2 สําหรับข้อมูลเชิงคุณปริมาณ ผูศ้ กึ ษา ได้จดั ทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ
ลูก ค้า ที่มีต่ อ ร้า นคุ้ม บุ ญ โดยแบบสอบถามนี้ ผู้ศึก ษาได้ด ดั แปลงมาจากแบบสอบถามของ
งานวิจ ัย เรื่อ งการจัด การร้า นค้า ปลีก ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการซื้อ สิน ค้า ของผู้บ ริโ ภค:
การศึกษาร้านสะดวกซือ้ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของพิษณุ อิม่ วิญญาณ (2554) โดยใช้เป็ น
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ และไม่พอใจ
มาก แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คําถามเชิงลักษณะส่วนบุคคลจํานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ความถีใ่ นการซือ้ สินค้า
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจ จํานวน 5 เรื่อง คือ ด้านราคา ด้านสินค้า
ด้านการบริการ ด้านสิง่ อํานวยความสะดวก ภาพรวมในการบริการ 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 คือ คําถามแบบเปิ ดเพิม่ เติมในการสอบถามกลุ่มลูกค้าเกีย่ วกับข้อเสนอแนะอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วกับสินค้าและบริการของร้านคุม้ บุญ
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3.4 กรอบแนวคิ ดทางการศึกษา
จากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการในเบือ้ งต้นถึงปญั หาของกิจการและจากการศึกษาข้อมูล
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า กรอบแนวคิดการศึกษาในหัวข้อการศึกษาการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีก กรณีศกึ ษา“ร้าน คุม้ บุญ” ตําบลอาฮี จังหวัดเลย สามารถ
สรุปการศึกษาออกเป็ น 2 ด้าน คือ การศึกษาระบบภายใน เรื่องการจัดการร้าน แบ่งออกเป็ น
ด้านบัญชี ด้านการจัดเก็บสินค้า ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง ด้านการกําหนดราคา ด้านที่ 2
คือการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ออกเป็ น ด้านราคา ด้านสินค้าและบริการ ด้านสิง่ อํานวย
ความสะดวก

ภาพที่ 11: กรอบแนวคิดการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีก กรณีศกึ ษา
“ร้าน คุม้ บุญ” ตําบลอาฮี จังหวัดเลย
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3.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเชิงปริมาณ ได้ครบจํานวน 100 ชุด ผูศ้ กึ ษานํ า
แบบสอบถามมาตรวจสอบสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลทีไ่ ด้ จากนัน้ นําแบบสอบถามมาลงรหัส
(Coding) วิเคราะห์เพื่อใช้ในการนํ าเสนอข้อมูล การศึกษานี้ใช้วธิ กี ารนํ าเสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบพรรณนาประกอบตารางข้อมูล โดยนํ าเสนอตามหัว ข้อ ที่ส อดคล้องกับ วัต ถุ ป ระสงค์
การศึกษา
ในส่วนของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจค้าปลีก ผูศ้ กึ ษาใช้
วิธนี ํ าเสนอผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาโดยใช้แนวคิดการบริหารระบบ
บัญชี (Accounting Management) การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) แนวคิด
ด้านการตลาด
ผูศ้ กึ ษาได้ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) โดยข้อมูลทีจ่ ะ
พรรณนาจะใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ และการ
สัมภาษณ์การบริหารจัดการร้านค้าปลีก จากเจ้าของธุรกิจ
2.
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตามการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคโดยการหา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.6 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีก กรณีศกึ ษา “ร้านคุม้ บุญ”
ตําบลอาฮี จังหวัดเลย ผูศ้ กึ ษาแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
3.6.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมิ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ
ผูศ้ กึ ษาได้ทําการสัมภาษณ์ คุณศรีสมร คํามูล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที
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คําถามเกี่ยวกับปญั หาด้านการบริหารจัดการร้าน วิธกี ารจัดการร้าน ระบบบัญชี การ
วางแผนการซือ้ สินค้า การจัดเรียงสินค้า และความคิดเห็นด้านสภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก
รวมทัง้ กลยุทธ์การตลาด
ผูด้ ูแลร้านมีคนเดียว คือ เจ้าของร้าน โดยเจ้าของธุรกิจให้ความคิดเห็นว่าปจั จุบนั สภาพ
การแข่งขันธุรกิจค้าปลีกค่อนข้างสูง และรุนแรงจากคู่แข่งซึง่ ส่วนใหญ่มาจากการลดราคาสินค้า
หรือขายสินค้าราคาถูกมากกว่าร้านคุ้มบุญ จะเห็นได้จากข้อเสนอแนะเพิม่ ของลูกค้าที่ตอบ
แบบสอบถาม กล่าวว่าสินค้าบางอย่างของทางร้านมีราคาค่อนข้างแพง ซึง่ วิธกี ารรับมือของร้าน
คุม้ บุญปจั จุบนั ทีใ่ ช้อยู่คอื การนํ าสินค้าทีม่ คี วามหลากหลายมาลงทีร่ า้ น นอกจากนี้ยงั มีกลยุทธ์
การตลาด คือ การมีของแถมสําหรับลูกค้า
และเมื่อพูดถึงลักษณะการจัดการร้านที่ดี เจ้าของร้านคุ้มบุญให้ความสําคัญกับการจัด
สินค้าเรียงเป็ นหมวดหมู่ แยกประเภทสินค้า และต้องระบุราคาสินค้าชัดเจน อ่านง่ายนอกจากนี้
ร้านยังต้องมีความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ตอบแบบสอบถาม
เมื่อกล่าวถึงความสะอาดของทางร้าน นอกจากนี้ปญั หาทีต่ ้องได้รบั การแก้ไขอย่างโดยเร็ว คือ
ปญั หาเรื่องระบบบัญชีเพราะ ปจั จุบนั มีการทําบัญชีโดย จดบันทึกรายรับ รายจ่ายลงสมุดบัญชี
ทุกวัน และบัญชีรายจ่ายจากการซือ้ ของเข้าร้านทุกครัง้ จากการทีท่ างร้านไม่มเี ครื่องคิดเงินสด
ส่งผลให้การคิดเงิน ทอนเงินลูกค้ามีความช้า ดังทีล่ กู ค้าเขียนในข้อเสนอแนะของแบบสอบถาม
ปญั หาเร่งด่วนอย่างทีส่ อง คือ ปญั หาเรื่องสินค้าขาดสต๊อก เนื่องจากไม่มกี ารวางแผนการ
ซือ้ สินค้าทีด่ ี เพราะทําการจดรายการสินค้าทีห่ มดไว้ และปริมาณการซือ้ ใช้วธิ กี ารกะจํานวนจาก
ปริมาณเงินทุนทีใ่ ช้ซ้อื คราวๆ ส่งผลให้เมื่อลูกค้ามาถามหาสินค้าบางอย่าง ไม่มสี นิ ค้าจําหน่ าย
ทําให้ลูกค้าไปใช้บริการร้านอื่นแทน ส่วนปญั หาทีพ่ บน้อยคือ ปญั หาเกี่ยวกับของทรัพย์สนิ สูญ
หาย ทางร้านจึงไม่มกี ารป้องกันอะไรพิเศษ
นอกจากนัน้ ในส่วนของกลยุทธ์ดา้ นการตลาดของร้าน เจ้าของร้านกล่าวว่า จะมีการจัด
ของแถมในช่วงเทศกาลต่างๆ และกลยุทธด้านการเติบโตของร้านในอนาคต คือ จะต้องมีสนิ ค้า
ครบวงจรทุกอย่างตามทีล่ ูกค้าต้องการ และจะมีสนิ ค้าใหม่ๆ เข้าร้านเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆ ทีม่ ี
สือ่ ตามโทรทัศน์ วิทยุ และสือ่ ต่างๆ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ จากผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 100 คน
ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน อาชีพ ความถีใ่ นการซือ้ สินค้า โดยนําเสนอในรูปแบบ ร้อยละ ความถี่ ดังนี้
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ตารางที่ 2: ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน
ข้อมูลส่วนบุคคล
1.เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2.อายุ
15-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46 ขึน้ ไป
รวม
3.อาชีพ
เกษตรกร
ค้าขาย
รับราชการ
อื่นๆ
รวม
4.รายได้เฉลี่ย
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001 ขึน้ ไป
รวม
5.ความถี่การซื้อสิ นค้า 6-10 ครัง้
11-15 ครัง้
16-20 ครัง้
มากกว่า 20
รวม

จํานวน
31
68
99
46
13
24
12
95
31
2
21
45
99
60
10
7
12
89
6
13
12
62
100

ร้อยละ
31.3
68.7
100.0
48.4
13.7
25.3
12.6
100.0
31.3
2.0
21.2
45.5
100.0
67.4
11.2
7.9
13.5
100.0
6.0
13.0
12.0
62.0
100.0

จากตารางข้ อ มู ล เชิ ง ประชากรศาสตร์ ส ามารถสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้ดงั นี้
1. จากข้อมูลแบบสอบถาม สามารถออกแบ่งเป็ นชาย มี 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.3 และ
ในขณะทีเ่ พศหญิงมีจาํ นวนมากกว่า คือ 68 คน คิดเป็ นร้อยละ และ 68.7
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2. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุประมาณ 15-25 ปี คิดเป็ นจํานวน 46 คน หรือคิด
เป็ นร้อยละ 48.4 อายุ 36-45 ปี มี24 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.3 อายุ 26-35 ปี มี13 คน หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 13.7 อายุ 46 ขึน้ ไป มี12 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.6
3. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นนักเรียนมากทีส่ ุด คิดเป็ นจํานวน 45 คน หรือคิด
เป็ นร้อยละ 45.5 เกษตรกร คิดเป็ นจํานวน 31 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 31.3 รับราชการ คิดเป็ น
จํานวน 21 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.2 ค้าขาย คิดเป็ นจํานวน 2 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.2
4. รายได้เฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างต่อเดือน แบ่งเป็ น 5,000-10,000 บาท จํานวน 60 คน
คิดเป็ นร้อยละ 67.4 และ 20,001 ขึน้ ไป จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.5 และ 10,00115,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.2 และ 15,001-20,000 บาท จํานวน 7 คน คิด
เป็ นร้อยละ 7.9
5. ความถีก่ ารซือ้ สินค้า/ต่อเดือน โดยส่วนใหญ่แล้วอยูท่ ่ี มากกว่า 20 ครัง้ /เดือน จํานวน
62 คน คิดเป็ นร้อยละ 62 11-15 ครัง้ จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 13 16-20 ครัง้ จํานวน 12
คน คิดเป็ นร้อยละ 12 1-5 ครัง้ จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 7 และ 6-10 ครัง้ จํานวน 6 คน คิด
เป็ นร้อยละ 6
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคต่อการสินค้าและบริการ
ของร้านคุม้ บุญ แบ่งออกเป็ น ด้านราคา ด้านการบริการ ด้านสินค้า ด้านสิง่ อํานวยความสะดวก
และภาพรวมทัวไป
่
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ตารางที่ 3: ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคต่อสินค้าและบริการของร้านคุ้มบุญ
จํานวน 100 คน
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ
ราคาเหมาะสม
ติดป้ายราคาชัดเจน อ่านง่าย
ให้บริการตามลําดับก่อน-หลัง
มารยาทการให้บริการ พูดจา กระตือรือร้น
การไม่เลือกปฏิบตั ิ
ความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ความพอเพียงของสินค้า ไม่ขาด
การจัดวางสินค้า สะดวก หยิบง่าย
ความสะอาด
ภาพรวมการบริการ

Mean
4.36
4.42
4.71
4.75
4.5
4.47
4.28
4.54
4.88
4.38

SD
0.54
0.57
0.54
0.52
0.75
0.54
0.52
0.66
0.48
0.66

จากตารางข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคต่อสินค้าและบริการ ค่าเฉลีย่ ความ
พึงพอใจตํ่าทีส่ ุด คือ ความพึงพอใจด้านสินค้าคือ สินค้าไม่ขาด มีความพอเพียง ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
4.28 และราคามีความเหมาะสมอยู่ท่ี 4.36 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ากลางแล้วผูต้ อบ
แบบสอบถามยังมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ พึงพอใจ
ตารางที่ 4: ราคาเหมาะสม
ความพึงพอใจ
เฉยๆ
พอใจ
พอใจมาก
Total

Frequency
3
58
39
100

Percent
3.0
58.0
39.0
100.0

จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจด้านราคา เรื่องราคาสินค้ามีความเหมาะสม จากผลสํารวจ
พบว่า ลูกค้าให้ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจ คิดเป็ นร้อยละ 58
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ตารางที่ 5: ติดป้ายราคาชัดเจน อ่านง่าย
ความพึงพอใจ
เฉยๆ
พอใจ
พอใจมาก
Total

Frequency
4.0
49.0
46.0
99

Percent
4.0
49.5
46.5
100.00

จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจด้านราคา เรื่องการติดป้ายราคาชัดเจน อ่านง่ายจากผล
สํารวจพบว่า ลูกค้าให้ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจ คิดเป็ นร้อยละ 49

ตารางที่ 6: ให้บริการตามลําดับก่อน-หลัง
ความพึงพอใจ
Frequency
ไม่พอใจ
1
เฉยๆ
1
พอใจ
24
พอใจมาก
74
Total
100

Percent
1
1
24
74
100

จากตารางที่ 6 ความพึงพอใจด้านการบริการ เรื่องการให้บริการตามลําดับก่อน หลัง
จากผลสํารวจพบว่า ลูกค้าให้ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 79 จากจํานวน
ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด
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ตารางที่ 7: มารยาทการให้บริการ พูดจา กระตือรือร้น
ความพึงพอใจ
Frequency
ไม่พอใจ
1
เฉยๆ
1
พอใจ
20
พอใจมาก
78
Total
100

Percent
1
1
20
78
100

จากตารางที่ 7 ความพึงพอใจด้านการบริการ เรื่องมารยาทในการให้บริการ การพูดจา
ความกระตือรือร้นในการ จากผลสํารวจพบว่า ลูกค้าให้ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ พอใจมาก คิด
เป็ นร้อยละ 7

ตารางที่ 8: การให้บริการเหมือนกันทุกราย ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ความพึงพอใจ
Frequency
ไม่พอใจ
2
เฉยๆ
2
พอใจ
38
พอใจมาก
58
Total
100

Percent
2
2
38
58
100

จากตารางที่ 8 ความพึงพอใจด้านการบริการ เรื่องการไม่เลือกปฏิบตั กิ บั ลูกค้า จากผล
สํารวจพบว่า ลูกค้าให้ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ พอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 58
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ตารางที่ 9: ความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ความพึงพอใจ
Frequency
เฉยๆ
2
พอใจ
49
พอใจมาก
49
Total
100

Percent
2
49
49
100

จากตารางที่ 9 ความพึงพอใจด้านสินค้าและบริการ เรื่องความหลากหลายของสินค้าจาก
ผลสํารวจพบว่า ลูกค้าให้ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 49 และพอใจ

ตารางที่ 10: ความพอเพียงของสินค้า ไม่ขาด
ความพึงพอใจ
Frequency
ไม่พอใจ
1
พอใจ
67
พอใจมาก
29
Total
100

Percent
1
67
29
100

จากตารางที่ 10 ความพึงพอใจด้านสินค้าและบริการ เรื่องความพอเพียงของสินค้า ไม่
ขาดสต๊อก จากผลการสํารวจพบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจอยูท่ ่ี ระดับพอใจ คิดเป็ นร้อยละ
67
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ตารางที่ 11: การจัดวางสินค้า สะดวก หยิบง่าย
ความพึงพอใจ
Frequency
ไม่พอใจมาก
1
เฉยๆ
3
พอใจ
36
พอใจมาก
60
Total
100

Percent
1
3
36
60
100

จากตารางที่ 11 ความพึงพอใจด้านสิง่ อํานวยความสะดวก เรื่องการจัดวางสินค้า สะดวก
หยิบง่ายเป็ นหมวดหมู่ จากผลการสํารวจพบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจอยูท่ ่ี พอใจมาก คิด
เป็ นร้อยละ 60

ตารางที่ 12: ความสะอาด
ความพึงพอใจ
ไม่พอใจมาก
พอใจ
พอใจมาก
Missing
Total

Frequency
1
8
89
2
100

Percent
1
8
89
2
100

จากตารางที่ 12 ความพึงพอใจ เรื่องความสะอาดของร้านค้าและสินค้า จากผลการสํารวจ
พบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจอยูท่ ่ี พอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 89
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ตารางที่ 13: ภาพรวมการบริการ
ความพึงพอใจ
ไม่พอใจมาก
เฉยๆ
พอใจ
พอใจมาก
Total

Frequency
1
4
50
45
100

Percent
1
4
50
45
100

จากตารางที่ 13 ความพึงพอใจด้านการให้บริการโดยภาพรวม จากผลการสํารวจพบว่า
ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจอยูท่ พ่ี อใจคิดเป็ นร้อยละ 50 และมีผใู้ ห้ความพึงพอใจในระดับ เฉยๆ
เพียงร้อยละ 4
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ผูจ้ ดั ทําวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงร้านค้าจาก
ผูต้ อบแบบสอบจํานวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่ผตู้ อบแบบสอบถามเห็นว่าร้านคุม้ บุญ ควรมี
สินค้าเกีย่ วกับอุปกรณ์การเรียนมากขึน้ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักเรียน นอกจากนี้ยงั
พบว่าในเรื่องของราคาสินค้าบางอย่างแพงเกินไป เช่น ครีมทาผิว หรือนํ้ าหอม อันเป็ นสินค้า
จําพวก สินค้าฟุม่ เฟือย
นอกจากนี้ เนื่องจากร้านคุ้มบุญให้บริการแบบเป็ นกันเอง และเจ้าของร้านมีความสนิท
สนมกับเพื่อนบ้าน ทําให้บางครัง้ มีคนอยูห่ น้าร้านมากเกินไป ทัง้ เด็ก ผูใ้ หญ่ ลูกค้าหลายท่านจึง
รูส้ กึ รําคาญและไม่สบายใจในการเลือกซือ้ สินค้า บางครัง้ การทอนเงินลูกค้า หรือให้บริการตอบ
ข้อซักถามเมือ่ ลูกค้าถาม ก็ทาํ ให้ล่าช้าด้วย
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมโิ ดยใช้แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 4P

ภาพที่ 12 : ส่วนผสมทางการตลาด 4P ทีม่ า http://fandy.xp3.biz/4p-dalam-marketing,2556
1. Product สินค้าและบริการปจั จุบนั ทีร่ า้ นคุม้ บุญนํ ามาจําหน่ าย ไม่ว่าจะเป็ นเครื่อง
อุปโภคและบริโภคส่วนใหญ่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแล้ว แต่สนิ ค้าทีม่ บี างอย่างกลับไม่
เพียงพออันเนื่องมาจากการขาดการวางแผนการซือ้ สินค้า และบริหารสินค้าคงคลังทําให้สนิ ค้า
บางอย่างขาด ส่งผลให้คา่ เฉลีย่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าตํ่ากว่าด้านอื่นๆ
2. Price ผลจาการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า พบว่าระดับความพึงพอใจทีต่ ่ําอีก 1
ตัว คือ ราคาสินค้าไม่เหมาะสม แพงเกินไป ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.36 เนื่องจากการที่
ร้านคุม้ บุญไม่มวี ธิ กี ารคิดราคาทีช่ ดั เจนทําให้บา้ งครัง้ การคิดราคาอาจจะสูงเกินไปทําให้สง่ ผลกับ
ลูกค้าที่ตอบแบบสอบมาว่าสินค้าบางชนิดของทางร้านราคาสูงเกินไป ซึ่งหากมีการตัง้ ราคาที่
ถูกต้องอาจส่งผลดีต่อร้าน ตามคิดของ ผศ.ศรัณยพงศ์ เทีย่ งธรรม(http://www.marketeer.co.th)
ทีก่ ล่าวว่า การตลาดไม่ได้มเี พียงเรือ่ งการสือ่ สารหรือการสร้างตราเท่านัน้ หากแต่ยงั มี Function
อื่นๆ ทีส่ าํ คัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่า ทีน่ กั การตลาดยังคงต้องให้ความสําคัญอย่างมากและเรื่องหนึ่ง
ในบรรดาเรื่องสําคัญๆ ทางการตลาด ก็คอื เรื่องเกี่ยวกับราคาหรือการตัง้ ราคา ทีม่ ผี ลโดยตรง
ต่อยอดขายและกําไรของกิจการ ซึง่ ร้านคุม้ บุญอาจจะมีการกําหนดราคา โดย กําหนดราคาตาม
ลูกค้า ลูกค้าจะเต็มใจจ่าย หรือกําหนดราคาตามตลาด ซึ่งอาจจะตํ่ามากจนเราจะมีกําไรน้อย
ดังนัน้ ควรหาทางลดต้นทุนลง หรือกําหนดราคาตามต้นทุน+กําไร วิธนี ้ีเป็ นการคํานวณว่าต้นทุน
ของเราอยูท่ เ่ี ท่าใด
5

5

เมื่อกล่าวถึงเรื่องราคา ปจั จุบนั การตัง้ ราคาของร้านคุม้ บุญใช้วธิ กี ารตัง้ ราคาอย่างง่าย คือ
ตัง้ ราคาโดยคิดต้นทุนบวกกําไร ราคาขายต่อหน่ วย = ต้นทุนทัง้ หมด + กําไรทีตอ้ งการ ซึง่ การ
ตัง้ ราคานี้ยงั ไม่ได้คาํ นึงถึง ค่าแรงในการขนย้าย การซือ้ สินค้า และค่าขนส่ง
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3. Place ทําเลทีต่ งั ้ ของร้านค้านัน้ มีความเหมาะสมอยูแ่ ล้วเนื่องมาจากร้านตัง้ อยูต่ ดิ ถนน
เส้นหลักของทางหมู่บา้ น และอยู่บริเวณใจกลางด้วยทําให้การเดินมาซือ้ ของสะดวก นอกจากนี้
ร้านยังให้ความสําคัญกับเรื่องความสะอาดบริเวณภายใน และภายนอกร้านคือ โดยความพึง
พอใจทีล่ กู ค้ามีต่อร้านคุม้ บุญมากทีส่ ดุ คือ เรือ่ ง ความสะอาด โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ่ี 4.88
4. Promotion จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการกลยุทธ์การตลาดทีใ่ ช้อยูป่ จั จุบนั คือ การ
จัดของสมนาคุณ แก่ลูกค้าช่วงเทศกาลอยู่แล้ว แต่จากการเก็บข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
อยากให้เพิม่ กิจกรร การสะสมแต้มเพื่อซือ้ สินค้าหรือบริการทีถ่ ูกลง เพื่อสร้างจูงใจให้ลูกค้ามา
ซือ้ ของ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมโิ ดยใช้ทฤษฏีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
Relationship Management: CRM)
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและ
การใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ CRM ได้ถูกนํามาใช้มากยิง่ ขึน้ เรื่อยๆ เนื่องมาจากจํานวนคู่แข่ง
ของธุรกิจแต่ละประเภทเพิม่ ขึน้ สูงมาก การแข่งขันรุนแรงขึน้ ในขณะทีจ่ าํ นวนลูกค้ายังคงเท่าเดิม
ธุรกิจจึงต้องพยายามสรรหาวิธที จ่ี ะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าอันจะนําไปสู่ความจงรักภักดีใน
ทีส่ ุด โดยผูศ้ กึ ษาจะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากขึน้ ตอนการทํางานของระบบ CRM มี 4 ขัน้ ตอน
ดังนี้
1. Identify ผูป้ ระกอบการมีกลุ่มลูกค้าทีห่ ลากหลาย แต่สว่ นใหญ่จะเป็ นกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา ช่วงวัยรุ่น โดยปจั จุบนั ร้านคุ้มบุญมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าอยู่แล้วในเบื้องต้น
เนื่องจากการให้บริการทีเ่ ป็ นกันเองเหมือนพีน่ ้อง แต่การเก็บข้อมูลของลูกค้าทีเ่ กีย่ วกับความถี่
หรือปริมาณการซือ้ เท่าไหร่ในแต่ละครัง้ ยังไม่มกี ารบันทึกเป็ นรายละเอียดสําคัญ
2. Differentiate ปจั จุบนั ร้านคุม้ บุญมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า โดยจัดแบ่งลูกค้า
ออกเป็ นกลุ่มตามลักษณะการซือ้ สินค้า ให้เครดิตกับลูกค้าทีม่ ปี ริมาณการซือ้ ครัง้ ละมากๆ และ
เป็ นลูกค้าขาประจํากับทางร้าน และหากเป็ นลูกค้าทีไ่ ม่ใช่ขาประจําหรือปริมาณการซือ้ ไม่มาก ก็
จะไม่มเี ครดิตให้
3. Interact ทางร้านมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าได้งา่ ย สืบเนื่องจากผูป้ ระกอบการเป็ นคน
ในพืน้ ทีท่ ําให้ รูจ้ กั คนในพืน้ ที่ การสร้างความพึงพอใจอันดีระหว่างลูกค้าและผูป้ ระกอบการจึง
เป็ นไปได้งา่ ยเพื่อเรียนรูค้ วามต้องการของลูกค้าอยู่เบือ้ งต้น และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้า แต่เป็ นเพียงระยะสัน้ ๆ เพราะเจ้าของร้านยังไม่ทราบวิธกี ารจัดการลูกค้า
4. Customize ทางร้านได้การนําเสนอสินค้าหรือบริการทีม่ คี วามเหมาะสมเฉพาะตัวกับ
ลูกค้าแต่ละคน แต่เนื่องจากกลุ่มลูกค้าทางร้านมีความหลากหลาย และส่วนใหญ่มคี วามต้องการ
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ทางสินค้าและบริการที่แตกต่างกันออกไป ทําให้รา้ นยังไม่สามารถหาสินค้าหรือบริการมาได้
อย่างตรงจุดและพอเพียงต่อความต้องการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ PEST Analysis

ภาพที่ 13 : PEST Analysis ทีม่ า: http://www.gotoknow.org,2555
การเมือง (Political Component = P)
เนื่องจากปจั จุบนั รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจ SME ในภาคต่างๆ ส่งผลให้เป็ นปจั จัย
บวกในการพัฒนา หรือขยายการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก ส่งผลดีกบั ร้านคุม้ บุญหากมีการขยาย
การลงทุนในธุรกิจเพิม่ แต่สงิ่ ทีน่ ่ าเป็ นห่วงคือความไม่เสถียรภาพทางการเมืองทีม่ กี ารแบ่งฝา่ ย
ทําให้นโยบายรัฐบาลอาจถูกคัดค้านจากอีกฝา่ ย
เศรษฐกิจ (Economic Component = E)
หากกล่าวถึงเศรษฐกิจระดับมหาภาค แล้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกล่าวว่า
เศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ท่ดี ี อันเนื่ องมาจากปจั จุบนั เปลี่ยนการขับเคลื่อนจากภาค
เกษตรกรรมมาสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยมีสดั ส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็วจากร้อยละ ๓๖.๐ ในปี ๒๕๔๒ เป็ นร้อยละ ๔๐.๘ ในปี ๒๕๕๓ นอกจากนี้ยงั มีนโยบาย
ขึน้ ค่าแรงขัน้ ตํ่าเป็ น 300 บาท ส่งผลให้มกี ารจับจ่ายมากขึน้ เป็ นผลดีต่อธุรกิจ (แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 2555-2559) แต่หากมองถึงราคานํ้ ามัน ค่าการส่งซึ่งมีแนวโน้ม
สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ก็สง่ ผลต่อตันทุนการขายสินค้าทําให้ตอ้ งขยับราคาขึน้ ตามได้เช่นกัน
สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S)
เมื่อกล่าวถึงสภาพความเป็ นอยู่ หรือคุณภาพชีวติ ของคนในปจั จุบนั เริม่ ดีขน้ึ จากแต่ก่อน
อันส่งผลมาจากค่าแรงเองทีม่ กี ารปรับเพิม่ ขึน้ มีการกระจายรายได้ออกสูส่ งั คมชนบท อัตราการ
ว่างงานทีล่ ดลง ประชากรรุ่นใหม่รหู้ นังสือมากขึน้ ทําให้มกี ารปรับเปลี่ยนการดํารงชีวติ สนใจ
ความเป็ นอยูส่ นิ ค้าและบริการทีต่ อบสนองความต้องการมากทีส่ ดุ
เทคโนโลยี (Technological Component = T)
ปจั จุบนั ที่เทคโนโลยีมคี วามเจริญก้าวหน้ามากขึน้ การรับรูช้ ่องทางการสื่อสารมีมากขึน้
ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีความต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัว
เพื่อให้ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้เทคโนโลยีบางอย่างยังสามารถนํ ามาปรับใช้กบั การ
บริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้มากขึน้ ด้วย เช่น การมีโปรแกรมระบบบัญชี การ
มีโปรแกรมช่วยบริหารสินค้า เป็ นต้น
การวิเคราะห์ปจั จัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
SWOT Analysis เป็ นการวิเคราะห์สภาพธุรกิจ หรือหน่ วยงานในปจั จุบนั เพื่อค้นหาจุด
แข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิง่ ที่อาจเป็ นปญั หาสําคัญในการดําเนินงานในอนาคต จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจ สามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 14: SWOT Analysis
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน(W)
S1. ทําเลของร้านอยูบ่ ริเวณทีด่ ี เนื่องจากอยูต่ ดิ
W1. ขาดการวางระบบการจัดการร้านทีด่ ี ด้าน
ถนนเส้นหลัก กลางหมูบ่ า้ น การเดินทางไปมา
บัญชี การซือ้ สินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง
ซือ้ ของสะดวก
W2. ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
S2. สินค้าของทีร่ า้ นมีความหลากหลาย เช่น
ร้านค้า เนื่องจากเป็ นธุรกิจทีเ่ พิง่ เปิดได้ไม่นาน
สินค้า 1 ชนิดมีให้เลือกหลายยีห่ อ้
S3. มีบริการหลังการขายทีด่ ี เช่น หากไม่พอใจ
สินค้าทีซ่ อ้ื ไป สามารถนํากลับมาเปลีย่ นได้

W3. ขาดเงินลงทุนทีจ่ ะนํามาใช้ในการพัฒนา
ต่อยอดการบริหารงาน เนื่องจากเป็ นธุรกิจขนาด
เล็ก
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S4. สินค้าทีน่ ํามาจําหน่ายทุกอย่างมีคุณภาพ
โอกาส (O)

อุปสรรค (T)

O1. ภาครัฐบาลมีนโยบายสนับสนุ นธุรกิจขนาด
T1. ราคานํ้ามัน และค่าขนส่งทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้
กลางและขนาดย่อมมากขึน้
O2. อยูใ่ กล้แหล่งท่องเทีย่ ว ทําให้มกี ารเดินทาง T2. สภาวะการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกทีเ่ พิม่ ขึน้
ของนักท่องเทีย่ วมายังหมูบ่ า้ น
อันเนื่องมาจากการเปิดร้านค้าเพิม่ ขึน้
T3 การตอบสนองความต้องการในเรือ่ งสินค้า
O3. นโยบายการปรับค่าแรงขัน้ ตํ่าของรัฐ ส่งผล และบริการยากมากขึน้ เนื่องจากการรับรูข้ อ้ มูล
ต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิม่ ขึน้
ข่าวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สนิ ค้าทีด่ ขี น้ึ จน
บางครัง้ ผูป้ ระกอบการตามไม่ทนั

3.6.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากบทความศูนย์วจิ ยั กสิกร ตีพมิ พ์ใน
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (2555)
สรุปภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในปจั จุบนั
ธุรกิจค้าปลีกปี 2555 คาดว่ายังคงขยายตัวดี แต่ยงั มีปจั จัยเสีย่ งทีต่ อ้ งระวัง ภายหลังจาก
ช่วงทีผ่ า่ นมาได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตนํ้าท่วมซึง่ สร้างความเสียหายให้กบั วงจรค้าปลีกทัง้ ระบบ
จนทําให้ผลประกอบการโดยรวมในปีทผ่ี า่ นมาอาจจะไม่เป็ นไปตามเป้าทีว่ างไว้ แต่ทงั ้ นี้ จากการ
ปรับตัวของผูป้ ระกอบการค้าปลีกแต่ละรายทีก่ ลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับนโยบาย
เพิม่ รายได้ของทางภาครัฐ ทําให้คาดการณ์ว่า ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกไทยในปี 2555 น่าจะ
ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี โดยจะเห็นได้จากมูลค่าจีดพี ขี องธุรกิจค้าปลีกในช่วงไตรมาสแรกของปี
2555 ขยายตัวอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมาทีข่ ยายตัวเพียงแค่รอ้ ย
ละ 2 โดยผูบ้ ริโภคได้มกี ารใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการเพิม่ ขึน้ เกือบทุกหมวด โดยเฉพาะ
สินค้าคงทน (ยานยนต์) และสินค้ากึ่งคงทน (เครื่องใช้ในครัวเรือน เสื้อผ้าและรองเท้า) อัน
เนื่องมาจากความต้องการเพื่อซ่อมแซมและใช้ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึน้ จากเหตุการณ์
อุทกภัย ในขณะที่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มยังคงหดตัว โดยสาเหตุน่าจะมาจากการซื้อสินค้า
กักตุนของผูบ้ ริโภคในช่วงทีเ่ กิดเหตุการณ์น้ําท่วม ประกอบกับโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
บางรายยังไม่สามารถฟื้นฟูกาํ ลังการผลิตให้กลับเข้าสูภ่ าวะปกติ โดย ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมองว่า
แรงกดดันด้านค่าครองชีพเริม่ อยู่ในระดับที่ทรงตัว ซึ่งถ้าทิศทางราคานํ้ ามันไม่ปรับตัวสูงขึ้น
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อย่างรวดเร็ว และหากไม่มปี จั จัยใดทีม่ ากระทบต่อภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกอย่างรุนแรง ก็คาด
ว่า ธุรกิจค้าปลีกในช่วงครึง่ ปี หลังยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จึง
ประมาณการว่า ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกในปี 2555น่ าจะขยายตัวอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 4.86.0
ด้านปจั จัยเสีย่ งทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องระวังในช่วงครึง่ หลังปี 2555
แม้ ว่ า สัญ ญาณการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก และแผนในการรุ ก ขยายสาขาของ
ผูป้ ระกอบการยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องในช่วงครึง่ ปี หลัง แต่ถงึ กระนัน้ ผูป้ ระกอบการค้าปลีกควร
ระวังปจั จัยเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ซึง่ จะกระทบต่อกําลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค และจะส่งผลต่อภาพรวม
ในการเติบ โตของธุ ร กิจ ค้า ปลีก ในช่ ว งครึ่ง ปี ห ลัง โดยป จั จัย เสี่ย งที่ผู้ป ระกอบการจะต้ อ ง
ระมัดระวัง และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค มีดงั นี้
1. ปญั หาเรื่องค่าครองชีพ ยังคงเป็ นปจั จัยสําคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจค้าปลีกจะต้อง
ระมัดระวัง และวางแผนรับมือ เพราะหากช่วงครึง่ ปี หลัง ผูบ้ ริโภคต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่
เพิม่ สูงขึน้ จากภาวะกดดันในเรื่องต่างๆ อาทิ ราคานํ้ ามัน ราคาสินค้า ก็อาจจะกระทบต่อกําลัง
ซือ้ ของผูบ้ ริโภค และอาจจะส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกในช่วงครึง่ ปีหลังได้
ั หาอุ ท กภัย นั บ เป็ น ป จั จัย สํา คัญ ที่ย ัง คงสร้า งความกัง วลให้ก ับ ผู้บ ริโ ภคและ
2. ป ญ
ผูป้ ระกอบการค้าปลีก ซึ่งธุรกิจค้าปลีกก็เป็ นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบค่อนข้างมาก จาก
เส้นทางการคมนาคมขนส่งและศูนย์กระจายสินค้าได้รบั ความเสียหายจากนํ้ าท่วม ทําให้ระบบ
การกระจายสินค้าไปยังผูบ้ ริโภคที่ต้องหยุดดําเนินการชัวคราว
่
จนกระทังเกิ
่ ดภาวะ การขาด
แคลนสิน ค้า อุ ป โภคบริโ ภคที่จํา เป็ น ในชีวิต ประจํา วัน เกือ บทัง้ ประเทศ อย่า งไรก็ต าม จาก
เหตุการณ์ครัง้ ทีแ่ ล้ว ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการค้าปลีกมีการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว
อย่างรัดกุมมากขึน้ โดยเฉพาะการตัง้ ศูนย์กระจายสินค้าไปยังภูมภิ าคต่างๆทัวประเทศ
่
เพื่อลด
ความเสีย่ งและทําให้สนิ ค้าเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้อย่างรวดเร็ว แต่ทงั ้ นี้ ผูป้ ระกอบการก็อาจจะต้องนํา
กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาช่วยอย่างต่อเนื่อง เพือ่ กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดการใช้จา่ ย
3. ปญั หาวิกฤตหนี้ยโู รโซนทีอ่ าจจะส่งกระทบทางอ้อมต่อภาพรวมของธุรกิจค้าปลีก ซึง่
อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจส่งออก และส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อของผูบ้ ริโภคในประเทศ
ทําให้ผบู้ ริโภคอาจจะชะลอการใช้จ่ายลง หรือมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึน้ แต่ในขณะ
ตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติ อาจจะได้รบั ผลกระทบไม่มากนัก เพราะประเทศทีม่ ปี ญั หาดังกล่าว
ไม่ได้เป็ นตลาดนักท่องเทีย่ วหลักในกลุ่มนักท่องเทีย่ วยุโรป ในขณะทีป่ ระเทศอื่นๆในยุโรป (อาทิ
รัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี) ยังคงมีการเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในไทยเพิม่ ขึน้ และมีการ
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ใช้จ่ายเพื่อการทํากิจกรรมต่างๆค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการใช้จ่ายเพื่อซือ้ สินค้าและของทีร่ ะลึก
(Shopping) ตามแหล่งค้าปลีกทีส่ าํ คัญของไทย
สถานการณ์ทางการเมืองทีย่ งั คงต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมันของนั
่
กลงทุน รวมทัง้ ส่งผลต่อความเชื่อมันในการจั
่
บจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริโภคและจํานวน
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทจ่ี ะเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วโดยเฉพาะในช่วง High season ซึง่ หากมี
การชุ ม นุ ม ประท้ว งปิ ด ถนนจะมีผ ลกระทบต่ อ ภาพรวมของธุ ร กิจ ค้า ปลีก ค่ อ นข้า งรุ น แรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานการณ์ เ กิดขึ้น ในบริเ วณย่านค้าปลีกที่สําคัญ ๆ ก็จะค่อนข้างมี
ผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกทัง้ หมดของไทย
กลยุทธ์ทผ่ี ปู้ ระกอบการร้านค้าปลีกควรให้ความสําคัญ
1. การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพือ่ ลดต้นทุนในการถือ
ครองสินค้าคงคลัง โดยอาจจะต้องเริม่ จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามแตกต่างใน
แต่ละพืน้ ทีว่ ่ามีการซือ้ สินค้าประเภทใดมากน้อยแค่ไหน และในช่วงเทศกาลสําคัญๆ ควรมีการ
สต็อกสินค้าประเภทใดเพิม่ ขึ้นบ้าง อีกทัง้ ยังเป็ นการเตรียมรับมือกับปญั หาอุทกภัยที่อาจจะ
เกิดขึน้ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี น้ี นอกจากนี้ ควรเพิม่ ความยืดหยุ่นในการเลือกซื้อสินค้า โดย
อาจจะมีการเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าได้ทําการเช็คหรือจองสินค้าผ่านทางช่องทางต่างๆได้มากขึน้
เช่น ออนไลน์ รวมถึงควรมีการทําระบบเช็คสต็อกสินค้าทีเ่ ชื่อมโยงกับทุกสาขาให้กบั ลูกค้า ใน
กรณีท่สี นิ ค้าในบางสาขาหมดสต็อก และยังสามารถหาซื้อ หรือทําการจัดส่งให้กบั ลูกค้าจาก
สาขาอื่นๆ เป็ นต้น
2. การสร้างความแตกต่าง โดยคํานึงถึงพฤติกรรมหรือวิถกี ารดําเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภค
เป็ นสําคัญ ทัง้ ในส่วนของสถานทีแ่ ละสินค้า โดยเฉพาะการนํ าเสนอสินค้าทีเ่ ข้ากับรสนิยมของ
ผูบ้ ริโภค หรือสินค้าทีก่ ําลังเป็ นทีน่ ิยม เช่น สินค้าอิงกระแสสุขภาพ รวมถึงสินค้าทีเ่ กาะกระแส
แฟชันต่
่ างๆ เช่น เกาหลี เป็ นต้น นอกจากนี้ บรรยากาศของร้านค้าปลีกควรมีการปรับเปลีย่ นไป
ตามเทศกาล เพือ่ สร้างแรงกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดการใช้จา่ ยได้มากขึน้
3. การทําการตลาดผ่านทาง E-Commerce และโซเชียลเน็ตเวิรค์ ซึง่ จัดเป็ นช่องทางที่
กําลังมาแรงและได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงกลุ่มวัยทํางาน
ทีป่ จั จุบนั ต่างศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียดของสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตก่อนตัดสินใจซื้อ อีก
ทัง้ ยังเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดทีส่ ามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมาก
ขึน้
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3.7 การกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่ มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของร้านคุ้มบุญ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมิ และทุตยิ ภูมิ ผูศ้ กึ ษาได้แยกพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปญั หาออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีเ่ กิดจากปญั หาระบบภายใน คือ ปญั หาเรื่องการจัดการระบบ
บริหารที่ดี และป ญั หาที่มาจากปจั จัยภายนอกอันต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถ
ประมวลผลสรุปแนวทางการแก้ไขปญั หาของร้านคุม้ บุญ ได้ดงั นี้
แนวทางที่ 1 นํา Barcode Scanner มาใช้ W1,W2,T2,T3
เพื่ออํานวยความสะดวกให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้งา่ ยขึน้ โดยใช้
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ซึง่ จะทํางานได้รวดเร็ว และช่วยลดความผิดพลาดใน
การคียข์ อ้ มูลได้มาก
ข้อดี ของการใช้บาร์โค้ดช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน : บาร์โค้ดจะช่วยให้การ
ทํางานรวดเร็วขึน้ และมีความเทีย่ งตรง แม่นยํามากในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ตัวอย่างเช่น การ
ติดตามงานทีแ่ ม่นยําใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการติดตามสถานะของวัตถุดบิ สินค้า หรือส่วน
อื่นๆ ในสายการปฏิบตั งิ านทีจ่ ําเป็ นต้องระมัดระวังทุกขัน้ ตอนในการดําเนินการ จะช่วยลด
ระยะเวลาในการแก้ไขปญั หาทีไ่ ม่คาดคิดทีจ่ ะเกิดในกระบวนการทํางานได้มากขึน้
ประหยัดเวลา โดยปกติอาจต้องใช้เวลา และความถูกต้องอย่างมากในการแต่สาํ หรับ
ระบบบาร์โค้ดคุณต้องการเพียงพนักงานไม่กค่ี น และอาจใช้เวลาเพียงไม่นาน ในการเช็ค
สต๊อกให้เรียบร้อยในการดําเนินงานในแต่ละวัน ประหยัดทรัพยากรบุคคลแล้วระบบบาร์โค้ดยัง
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานเป็ นอย่างมาก
ลดข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดที่เกิดในการจัดการข้อมูลบางครัง้ อาจจะนํ าไปสู่ปญั หา
ใหญ่ๆ ได้ รวมถึงทําให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์และยังทําให้ลูกค้าเกิดความ
ไม่พอใจด้วย
ลดค่าใช้จา่ ย เมือ่ บาร์โค้ดมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลามากขึน้ ลดอัตรา
การจ้างงานคุณก็จะประหยัดเวลาในการทํางาน และประหยัดค่าใช้จา่ ยในโครงการต่างๆ
การนําระบบ Barcode system มาใช้ ร้านคุม้ บุญจะสามารถแก้ไขปญั หาการวางแผนการ
ซือ้ สินค้าได้ดขี น้ึ โดยใช้เกณฑ์การแบ่งประเภทสินค้าแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ สินค้าเน่ าเสียง่าย
สินค้าหมุนเวียนช้า และสินค้าหมุนเวียนเร็ว การเลือกสินค้าเข้าร้านต้องเลือกให้หลากหลาย
เลือกยีห่ อ้ ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม
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นอกจากนี้ยงั เป็ นการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การหมุนเวียนของสินค้าทีว่ ่าชนิดใดเป็ น
สินค้าหมุนเวียนเร็ว หรือหมุนเวียนช้า และแก้ไขปญั หาระบบบัญชีทย่ี งั ไม่เป็ นระบบ ความ
พิเศษของ Barcode Scanner เป็ นเครือ่ งมือทีส่ ามารถนําใช้กบั โปรแกรม POS (โปรแกรม POS
หรือ Point Of Sales หรือทีค่ นไทยเรียกว่า โปรแกรมคิดเงิน โปรแกรมขายหน้าร้าน เป็ น
โปรแกรมทีท่ าํ งานบนคอมพิวเตอร์ทม่ี กี ารต่ออุปกรณ์สาํ หรับการขายสินค้าได้ เช่น เครื่องพิมพ์ส
ลิป (เครือ่ งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน), ลิน้ ชัก, เครือ่ งอ่านบาร์โค้ด และจอภาพลูกค้า)
ค่าใช้จา่ ยในการติดตัง้ ระบบ Barcode system
บริษทั Retail Business Services Co., Ltd.เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศ
ไทย http://www.rbs.co.th

ภาพที่ 14 : Barcode scanners
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บริษทั บริษทั ไฟน์เดย์ จํากัด. เมือง นนทบุร ี 11000 ไทย http://richmoto.tarad.com

ภาพที่ 15 : Barcode scanners 2
โดยเครือ่ งสแกนบาร์โค้ด มักจะจําหน่ ายแยกออกจาก Software ดังนัน้ ผูท้ ส่ี นใจจึงต้องซือ้
ทัง้ Software และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ดว้ ย โดยราคาส่วนใหญ่มกั ไม่แตกต่างกันมากขึน้ อยูก่ บั ยีห่ อ้ รุ่น
ของเครือ่ งสแกนบาร์โค้ด และ Software ทีใ่ ช้ ทัง้ นี้ยงั ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์การใช้งานด้วย โดย
หากร้า นคุ้มบุ ญ จะนํ า เครื่อ งสแกนมาใช้ ควรเลือ ก บริษัท ไฟน์ เ ดย์ เนื่ อ งจากสิน ค้า มีร าคา
หลากหลาย เหมาะกับร้านทีเ่ พิง่ ประกอบการมาไม่นาน และปริมารการซือ้ ขายทีไ่ ม่สงู มาก โดย
เครือ่ งสแกน ราคาอยูท่ ่ี 1,500-10,000 บาท และมีโปรแกรม POS ขาย
แนวทางที่ 2 ลง POS Program (Point of sale) หรือโปรแกรมบัญชีสาํ เร็จรูป
S2,W1,W2
5

ข้อดี
1. ออกแบบใบเสร็จแบบย่อ/แบบเต็มได้เอง
2. สรุปยอดขายสิน้ วัน หรือกะ หรือเมือต้องการ
3. เปิ ดหน้าจอขายได้หลายจอพร้อมกัน กรณีลกู ค้าซือ้ สินค้ายังไม่เรียบร้อย
4. มีระบบพักบิลขายสินค้าให้คนต่อไปได้ และกลับมาหน้าจอขายของ
ลูกค้ารายเดิมได้
5. มีระบบสมาชิกสะสมแต้ม รับส่วนลด
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6. ดูขอ้ มูลยอดขายผ่านมือถือหรือผ่านเว็บไซต์ได้
7. รองรับเครือ่ งพิมพ์สลิป หน้าจอแสดงผล ลิน้ ชักเก็บเงินทุกรุน่ ทุกยีห่ อ้
การนําระบบ POS มาใช้ จะสามารถช่วยทํารายงานสรุปการขาย หลายๆ อย่างได้ เช่น
สินค้าที่ขายได้โดยแยกตามเครื่องคิดเงิน การดูการเคลื่อนไหวของสินค้าว่ามีการรับการจ่าย
อย่างไร การดูวา่ ในสินค้ากลุ่มดังกล่าวนี้ สินค้าใดขายดี สินค้าใดไม่เคยจําหน่ ายออกไปเลย การ
สรุปยอดขายในแต่ละวัน นอกจากจะเป็ นระบบทีจ่ ะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลสินค้า และสามารถ
คํานวณราคาสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องมากยิง่ ขึน้ แล้ว ยังสามารถนํ าข้อมูลที่
ได้มาจัดทําแผนการตลาดและสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าหรือจัดทํา CRM ได้อกี ด้วย เนื่องจาก
เป็ นการอ้างอิงตามรหัสที่ปรากฏบนตัวสินค้า และราคาที่อยู่ท่ฐี านข้อมูลกลาง และสามารถใช้
ร่วมกับเครื่องสแกนบาร์โค้ด ได้ ซึ่งจะตอบโจทย์กบั ปญั หาทีร่ า้ นคุม้ บุญประสบอยู่ในปจั จุบนั ได้
เป็ นอย่างดี
ราคาของโปรแกรม POS ขึน้ อยู่กบั ลักษณะและขนาดของกิจการ ซึง่ หากเป็ นขนาดเล็ก
ราคาอยูท่ ป่ี ระมาณ 7,500 บาท ขนาดกลางส่วนใหญ่จะมีระบบ ลูกหนี้ เงินสด และธนาคาร โดย
ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า ราคาอยูท่ 1่ี 5,000–73,000 (http://www.smlsoft.com) ผูศ้ กึ ษา
พิจารณาเลือกบริษทั ไฟน์เดย์ เนื่องจากราคาทีไ่ ม่แพง ประมาณ 900-1,500 บาท เหมาะกับ
ร้านมินิมาร์ท หรือธุรกิจ SME ขนาดเล็ก และขายเครื่องบาร์โค้ด สแกน ง่ายต่อการบริการหลัง
การขาย และมีเว็บไซด์ให้บริการตลอด 24 ชม.
แนวทางที่ 3 กลยุทธ์ดา้ นการจัดหน้าร้านค้าปลีก
การจัดรูปแบบภายในร้านค้า เป็ นสิง่ แรกทีล่ ูกค้าได้พบเมื่อเข้าร้าน หลักการง่ายๆ มีอยูว่ ่า
บริเวณทีล่ ูกค้าเดินผ่านบ่อย เรียกว่า สามเหลี่ยมทองคํา อยู่ระหว่างทางเข้าร้าน บริเวณสินค้า
ขายดี และจุดจ่ายเงิน หากสามารถเพิม่ ปริมาณสินค้าบริเวณนี้ให้มาก ก็จะเพิม่ โอกาสให้ลูกค้า
เห็นสินค้ามากขึน้ และแน่นอนโอกาสทีจ่ ะซือ้ ก็เพิม่ ขึน้ เช่นกัน จากนัน้ มาดูเรื่อง การจัดระยะห่าง
ของชัน้ เรียงสินค้าให้พอดี ระยะแคบเกินไปทําให้ดูแออัด ลูกค้ามองเห็นสินค้าไม่ครบ ส่วนกว้าง
เกิน ไปก็ทํา ให้ร้า นโล่ ง ดูมีข องขายน้ อ ย ขยับ มาที่ ชัน้ วางสิน ค้า ควรแบ่ ง กลุ่ ม สิน ค้า ให้เ ป็ น
หมวดหมู่ชดั เจน และเลือกลักษณะของชัน้ วางให้เหมาะสม ในขณะที่ บรรยากาศภายในร้าน ก็
ต้องสร้างบรรยากาศที่ดี ใช้โทนสีช่วย ร้านที่ใช้โทนสีอ่อนหรือสีขาวจะดูสว่างและสะอาด แสง
สว่างที่เพียงพอจะทําให้มองเห็นสินค้าชัดเจน แต่ควรระวังไม่ให้แสงไฟทําให้สขี องสินค้า
เปลีย่ นไป และควรเลือกใช้หลอดประหยัดไฟทีใ่ ห้แสงสว่างมากกว่าในจํานวนวัตต์ทเ่ี ท่ากัน
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หลักการจัดเรียงสินค้าพืน้ ฐาน
1. แยกกลุ่มสินค้าแต่ละประเภท และเรียงสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกันอยูใ่ กล้กนั
2. ให้พน้ื ทีจ่ ดั เรียงตามสัดส่วนของยอดขายของสินค้า เพือ่ ลดปญั หาสินค้าขาด และการ
ไหลเวียนของเงินทุน
3. จัดให้มพี น้ื ทีพ่ เิ ศษ สําหรับสินค้าทีท่ าํ รายการส่งเสริมการขาย หรือสินค้าใหม่ทต่ี อ้ งทํา
ประชาสัมพันธ์ โดยหัวใจสําคัญของการจัดเรียงคือ สินค้าบนชัน้ เรียงต้องเต็มอยูเ่ สมอ และ
แนวทางที่ 4 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในสินค้า และบริการ S2,S3,S4,O2,O3
1. การเพิ่ม สิน ค้า อาหารสํา เร็จ รูป ที่อุ่น กับ ไมโครเวฟ เพื่อ สร้า งความหลากหลาย
เนื่องจากการแบบสอบถามประชากรส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มวัยรุน่ ทีต่ อ้ งการความสะดวกสบายในเช้า
ก่อน หรือหลังไปเรียน
2. เพิม่ สินค้าจําพวกอุปกรณ์การเรียนให้มากขึน้ ปจั จุบนั ทีร่ า้ นมีอุปกรณ์เครื่องเขียน
คือ กรรไกร กระดาษเปล่า A4 ดินสอ และไม้บรรทัดเบื้องต้น โดยสิง่ ที่เพิม่ ขึน้ มาอาจจะเป็ น
อุปกรณ์การวาดภาพ และเครื่องเขียนที่มคี วามหลากหลายมากขึน้ ให้เลือก เนื่องจากจากการ
สอบถามผูป้ ระกอบการพบว่า ร้านอื่นๆ มีเพียงอุปกรณ์เครือ่ งเขียนเบือ้ งต้น
3. ให้บริการตูเ้ ติมนํ้ามันหยอดเหรียญ เนื่องจากพาหนะทีใ่ ช้ในหมูบ่ า้ นสวนใหญ่เป็ นรถ
มอเตอร์ไซด์ ทีป่ ริมาณการเติมต่อครัง้ ไม่มาก หากผูป้ ระกอบการนํ าตูเ้ ติมนํ้ามันมาลงทีร่ า้ นจะ
เป็ นเจ้าแรกในพืน้ ที่ ทีม่ บี ริการตูห้ ยอดเหรียญเติมนํ้ามัน ผลดี คือ เพิม่ ความหลายหลายของ
สินค้า และบริการมากขึน้ นอกจากนี้ยงั ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอื่นๆ ด้วย
ข้อมูลเบือ้ งต้นของตูห้ ยอดนํ้ามัน
บริษทั อีซอี อนไลน์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (www.pt-pump.com)
2

1. ตูน้ ้ํามันหยอดเหรียญแบบรุน่ TURBO จ่ายนํ้ามันแรงขึน้ 6 ลิตร/นาที เหมาะสําหรับ
รถยนต์ ราคา 75,000
2. ตูน้ ้ํามันหยอดเหรียญแบบตูน้ ้ํามันหยอดเหรียญและธนบัตร PT301 MINI SML ราคา
ถูกเหมาะสําหรับโครงการ SML ราคา 55,000
6

บริษทั ธนทรัพย์ ออย อิเลคทริค จํากัด บางขุนเทียน กรุงเทพ (http://www.thanasupoil.com)
6

1. ขนาดโครงตู้ 70 x 70 x 190 cm เหล็กโครงตูห้ นา 1.5 mm ถังเหล็ก 200 ลิตรต่อหนึ่ง
หัวจ่าย ราคา 42,000 ใช้เหรียญอย่างเดียว
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2. ขนาดโครงตู้ 80 x 110 x 195 cm เหล็กโครงตูห้ นา 1.5 mm ถังเหล็ก 200 ลิตรต่อ
หนึ่งหัวจ่าย มีระบบตรวจสอบธนบัตรปลอม ราคา 115,000 ใช้ได้ทงั ้ เหรียญและธนบัตร
3. ขนาดโครงตู้ 140 x 70 x 190 cm เหล็กโครงตูห้ นา 1.5 mm ถังเหล็ก 2 ถัง ถังละ
200 ลิตรต่อหนึ่งหัวจ่าย ใช้ได้ทงั ้ เหรียญและธนบัตร ราคา 179,000
4. ขนาดโครงตู้ 90 x 70 x 190 cm เหล็กโครงตูห้ นา 1.5 mm ถังเหล็ก 200 ลิตรต่อหนึ่ง
หัวจ่าย ราคา 85,000
จากข้อมูลตู้หยอดนํ้ ามันเบื้องต้น ผูศ้ กึ ษาพิจารณาเลือกใช้ บริษทั อีซ่อี อนไลน์ (อี.โอ.
แอล.) จํากัด เนื่องจากราคาไม่แพงมากนัก ประมาณ 55,000-75,000 บาท ขนาดตูไ้ ม่ใหญ่มาก
เหมาะกับขนาดของร้าน และมีการเปิ ดบริการผ่านทางเว็บตลอด 24 ชม. พร้อมทัง้ มีค่มู อื ใช้งาน
ผ่านเว็บ
1. บริการตู้น้ํ าเหรียญเพื่อบริโภค โดยส่วนใหญ่ประชากรในหมู่บ้านเลือกซื้อนํ้ าแบบถัง
เพื่อบริโภค เนื่องจากราคาถูกและสะอาด แต่ขอ้ เสียคือผูบ้ ริโภคต้องวางมัดจําค่าถังนํ้ าราคาสูง
โดยทางร้านคุม้ บุญคิดค่ามัดจําถังอยูท่ ถ่ี งั ละ 100 บาท ทัง้ นี้หากร้านคุม้ บุญนําตูน้ ้ําหยอดเหรียญ
มาลงจะเป็ นร้านแรกทีม่ ี บริการนํ้ าแบบหยอดเหรียญ เพื่อเพิม่ ความหลากหลายของสินค้าและ
บริการ
วินเนอร์ เซอร์วสิ

ภาพที่ 16: ตูน้ ้ําดื่มแบบหยอดเหรียญ ทีม่ า: http://www.winner-service.com
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เฟรชอินเตอร์ (Fresh Inter)

ภาพที่ 17: ราคาตูน้ ้ําดื่มแบบหยอดเหรียญ แยกตามไส้กรอง
จากการวิเคราะห์เรื่องราคา ความน่ าเชื่อถือ และการให้บริการแล้วผูศ้ กึ ษาพิจารณาเลือก
บริษทั วินเนอร์ เซอร์วสิ เนื่องจากมีตหู้ ยอดนํ้าหลายขนาด ราคาอยูท่ ่ี 18,000-35,000 บาท
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในสินค้า และบริการ มีการเพิม่ สินค้าและบริการ ไม่ว่าจะ
เป็ น ตู้เติมนํ้ามัน ตูน้ ้ํ าหยอดเหรียญ และการเพิม่ สินค้าปรุงสําเร็จ จะช่วยให้รา้ นคุม้ บุญมีความ
แตกต่ า งทางด้า นสิน ค้า และบริก ารมากกว่า คู่ แ ข่ง ร้า นอื่น ๆ อย่า งมาก สามารถสร้า งความ
แข็งแกร่งทางด้านการแข่งขัน และยังขยายฐานลูกค้าให้เพิม่ มากขึน้ ถึงแม้ว่าการลงทุนในครัง้
แรกอาจจะสูงสําหรับ ตู้น้ํ ามัน และตู้น้ํ าหยอดเหรียญ แต่สนิ ค้าดังกล่าวมีให้เลือกหลายแบบ
หลายราคาตามวัตถุประสงค์ของร้าน อีกทัง้ อาหารปรุงสําเร็จรูปราคาต้นทุนไม่ได้สงู มาก แต่หาก
นําสินค้ามาจําหน่ายจะตรงกับกลุ่มลูกค้าซึง่ เป็ นวัยรุน่ มากทีส่ ดุ ทีต่ อ้ งการความสะดวกบาย
แนวทางที่ 5 : กลยุทธ์สว่ นผสมทางการตลาด 4P โดยดูจากข้อมูล 2 ส่วน คือ
ปจั จัยภายใน
1. กํ า หนดราคาเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องธุ ร กิจ จึง กํา หนดราคาเพื่อ ให้
สอดคล้องกัน โดยร้านคุม้ บุญไม่ได้มงุ่ เน้นการเป็ นผูน้ ําด้านราคาสินค้าตํ่าทีส่ ดุ
2. ลักษณะและประเภทของสินค้า (Character of Product) เช่น สินค้าเกษตรกรรมนอก
ฤดูจะขายราคาแพงกว่าปกติ
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3. ต้นทุนจะเป็ นตัวกําหนดราคาขัน้ ตํ่าสุด ต้นทุนสินค้า ต้นทุนเรื่องการขนส่งสินค้า
ต้นทุนค่าแรง โดยใช้หลักการตัง้ ราคาโดยคิดต้นทุนบวกกําไร (ราคาขายต่อหน่ วย = ต้นทุน
ทัง้ หมด + กําไรทีตอ้ งการ)
Product กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ คือ นักเรียน วัยรุน่ การนําเสนอสินค้าจึงต้อง
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเพิม่ อาหารสําเร็จรูป หรือลงตูน้ ้ํามันหยอดเหรียญ
Price ราคาเป็ นสิง่ ทีค่ อ่ นข้างสําคัญในการตลาด แต่ไม่ควรใช้การลดราคาเพียงอย่าง
เดียวเพราะการลดราคาสินค้า อาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดีขน้ึ ได้ หากปญั หาอื่นๆยังไม่ได้รบั
การแก้ไข การตัง้ ราคาในทีน่ ้ีจะเป็ นการตัง้ ราคาให้เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมาย
ของเรา โดยอาจนํ าเอาหลักการตัง้ ราคามาช่วยเพื่อให้เกิดความเหมาะสม หลักการตัง้ ราคา
สินค้าควรมีการคํานึงถึง
5

ปจั จัยภายนอก
1. คํานึงถึงอุปสงค์ (Demand) ของตลาดว่ามีความต้องการเสนอซือ้ สินค้ามากเท่าใดและ
อุปสงค์ ของสินค้านัน้ มีความยืดหยุ่นต่อราคาเป็ นอย่างไร สําหรับหมู่บา้ นอาฮี เนื่องจากเป็ น
หมูบ่ า้ นทีป่ ระชากรไม่หนาแน่น และรายได้เฉลีย่ ก็ไม่สงู มาก ดังนัน้ การตัง้ ราคาขายจึงไม่ควรสูง
มากนัก
2. สภาพเศรษฐกิจในปจั จุบนั ทีค่ ่าครองชีพสูง ต้นทุนราคาสินค้าก็ขยับตามไปด้วย ทําให้
ร้านต้องปรับการตัง้ ราคาตามการขึน้ ของต้นทุนสินค้า
3. จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ปจั จุบนั ทางร้านมีการกําหนดราคาสินค้าและ
บริการที่มคี วามเหมาะสม ยุติธรรมกับคุณภาพและปริมาณของสินค้าอยู่แล้ว นอกจากนี้ยงั มี
ความซือ้ สัตย์กบั ลูกค้า คือ การขายสินค้าและบริการถูกต้องตามทีต่ กลงกันไว้
4. สภาพการแข่งขัน หมายความว่า รายขายปลีกทีข่ ายสินค้าประเภทเดียวัน มีนโยบาย
การตัง้ ราคาขาย และลักษณะการจัดร้านเป็ นอย่างไร นํามาพิจารณาประกอบในการตัง้ ราคาขาย
ด้วย ถ้าร้านของเรามีลกั ษณะการตกแต่งร้านทีด่ ี มีบริการประทับใจทีด่ กี ว่าการตัง้ ราคาขายสูง
กว่าร้านคูแ่ ข่งเล็กน้อย ผูซ้ อ้ื ย่อมพอใจทีจ่ ะจ่ายเพิม่ การต้องราคาแบบตัดราคาขายกันไม่ควรทํา
เพราะไม่เป็ นผลดีแก่ทงั ้ 2 ฝา่ ย
Place ปจั จุบนั ทําเลในการตัง้ ร้านมีความเหมาะสมอยูแ่ ล้ว อาจจะเพิม่ เรือ่ งการปิด
ร้านช้าลงเพือ่ ความได้เปรียบคูแ่ ข่งขัน
Promotion คือ การทํากิจกรรมต่างๆ เพือ่ บอกลูกค้าถึงลักษณะสินค้าของเรา เช่น
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โฆษณาในสื่อต่างๆ หรือการทํากิจกรรม ที่ทําให้คนมาซื้อสินค้าของร้าน เช่น การทําการลด
ราคาประจําปี หรือ บริการสังสิ
่ นค้าทางโทรศัพท์ และจัดส่งให้ภายในหมูบ่ า้ น การสะสมแต้มเพื่อ
แลกของรางวัล หรือส่วนลดสําหรับสินค้าบางรายการ
CRM)

แนวทางที่ 6 : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management:

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คอื การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยี
และการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ CRM ได้ถูกนํามาใช้มากยิง่ ขึน้ เรื่อยๆ เนื่องมาจากจํานวน
คู่แข่งของธุรกิจแต่ละประเภทเพิม่ ขึน้ สูงมาก การแข่งขันรุนแรงขึน้ ในขณะทีจ่ ํานวนลูกค้ายังคง
เท่าเดิมธุ รกิจจึงต้องพยายามสรรหาวิธีท่จี ะสร้างความพอใจให้แก่ ลูกค้าอันจะนํ าไปสู่ความ
จงรักภักดีในทีส่ ดุ โดยขึน้ ตอนการทํางานของระบบ CRM มี 4 ขัน้ ตอนดังนี้
1. Identify ผูป้ ระกอบการมีกลุ่มลูกค้าทีห่ ลากหลาย แต่สว่ นใหญ่จะเป็ นกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา ช่วงวัยรุน่ ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีต่อลูกค้า อาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลว่า
ลูกค้า ชื่อลูกค้า ข้อมูลสําหรับติดต่อกับลูกค้า ความถีก่ ารซือ้ สินค้า
2. Differentiate วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และจัดแบ่งลูกค้าออกเป็ นกลุ่ม
ตามคุณค่าทีล่ ูกค้ามีต่อร้าน กล่าวคือมีการกําหนดระดับลูกค้า อาจจะเป็ นลูกค้าทีม่ ปี ริมาณการ
ซือ้ ของจํานวนมากหรือครัง้ ละมากๆ ลูกค้าทีม่ เี ครดิตการจ่ายเงินดี เป็ นต้น
3. Interact มีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าเพื่อเรียนรูค้ วามต้องการของลูกค้า และเพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้าในระยะยาว สืบเนื่องจากผูป้ ระกอบการร้านค้าเป็ นคนในพืน้ ทีท่ าํ ให้ รูจ้ กั คน
ในพืน้ ที่ ทําให้การสร้างความพึงพอใจอันดีระหว่างลูกค้าและผูแ้ ระกอบการเป็ นไปได้งา่ ย
4. Customize นําเสนอสินค้าหรือบริการทีม่ คี วามเหมาะสมเฉพาะตัวกับลูกค้าแต่ละคน
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นบุคคลทีก่ ําลังศึกษาอยู่ ดังนัน้ การนํ าเสนอสินค้าและบริการที่
เหมาะสมกับเป้าหมายจึงเป็ นสิง่ สําคัญ โดยให้มคี วามสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ว่า ลูกค้า
อยากให้มกี ารเพิม่ อุปกรณ์เครือ่ งเขียนมากขึน้
ประโยชน์ของ CRM ต่อธุรกิจ
1. CRM ช่วยเพิม่ ความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้ดขี น้ึ เช่น การเข้าถึงความ
ต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง และให้ความช่วยเหลือแก่ได้อย่าง
ถูกต้อง เป็ นช่องทางให้ลกู ค้าแนะนําติชมต่อบริการของร้าน
2. CRM ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั กับลูกค้าให้ดขี น้ึ ช่วยให้บริษทั รูค้ วาม
สนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ทําให้บริษัทสามารถนํ าเสนอสินค้าที่
เหมาะสม กับลูกค้าได้ และช่วยให้บริษทั สามารถให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าตามที่ลูกค้า

69

ต้องการได้ การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาวจะช่วยเพิม่ loyalty ทีล่ ูกค้ามีต่อบริษทั
ลดการสูญเสียลูกค้า ลดต้นทุนการตลาด เพิม่ รายได้จากการทีล่ ูกค้าซือ้ ซํ้าหรือแนะนําให้คนรูจ้ กั
ซือ้ สินค้าของบริษทั และนันหมายถึ
่
งกําไรของบริษทั ทีเ่ พิม่ มากขึน้ (http://crm.in.th,2556)
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บทที่ 4

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ในการศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตัว เองเรื่อ ง การพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การร้า นค้า ปลีก
กรณีศกึ ษา “ร้าน คุม้ บุญ” ตําบลอาฮี จังหวัดเลย เพื่อพัฒนาระบบการจัดการภายในร้านให้เกิด
ประสิทธิภาพ ทัง้ ด้านบัญชี การวางแผนการซื้อสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง ตลอดจนการ
สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาสาเหตุของปญั หาและแนวทางการบริหารจัดการที่
เป็ นระบบของร้านคุม้ บุญ โดยรวบรวมทัง้ ข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตภิ ูมิ ซึง่ สามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ดงั นี้
4.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาปญั หาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของร้านค้าให้เกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อกําหนดกลยุทธระยะสัน้ และระยะยาวในการบริหารจัดการที่เป็ นระบบ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
4.2 ความสําคัญของการศึกษา
ระยะสัน้ ทางร้านคุม้ บุญสามารถปรับปรุงระบบการบริหารจัดการร้าน และการทํางานของ
ร้านที่ดมี ากขึ้น ทําให้เกิดการวางแผนและการบริหารจัดการสิงค้าคงคลังอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
ระยะกลาง สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าหลัก ทําให้เกิดความเชื่อมัน่ ในการซือ้
สินค้าและบริการ
ระยะยาว เพื่อเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม โอกาสในการขยายส่ว นแบ่ ง
การตลาดที่มากขึ้นทัง้ ในตลาดเดิมและตลาดใหม่ๆ และเพิม่ ผลประกอบการได้ มุ่งเน้ นการ
บริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต และการเติบโตของธุรกิจ
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4.3 สรุปผลการศึกษาและอภิ ปรายผล
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีก กรณีศกึ ษา “ร้าน คุม้ บุญ”
ตําบลอาฮี จังหวัดเลย สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดงั นี้
1.
จากการศึกษาปญั หา พบว่า ปจั จัยสําคัญทีท่ ําให้เกิดการบริหารจัดการร้านไม่มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านการบริการระบบบัญชี การวางแผนการสังซื
่ ้อสินค้า หรือการบริหาร
สินค้าคงคลัง มาจากการที่ผูป้ ระกอบการยังไม่มปี ระสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจมาก่อน
และไม่มคี วามรูใ้ นการจัดการร้านค้า ส่งผลให้ธุรกิจประสบกับปญั หาภายใน โดยตัวเลขสินค้าคง
คลังทีม่ ตี ่อรายได้ของร้านอยูท่ ่ี 82.45 % ลักษณะการบริหารจัดการร้านทีด่ จี งึ ควรเป็ น แบบการ
บริหารงานทางร้านได้อย่างครบวงจร เช่น การดูแลบัญชีของร้าน การวางแผนการซือ้ สินค้า การ
ดูแลความเป็ นระเบียบร้อยเรียบภายในร้าน การจัดสินค้าเรียงเป็ นหมวดหมู่ แยกประเภทสินค้า
และต้องระบุราคาสินค้าชัดเจน อ่านง่ายนอกจากนี้รา้ นยังต้องมีความสะอาด
2. ผลจาการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า สิง่ ทีล่ ูกค้าให้ระดับความพึงพอใจตํ่า
ทีส่ ดุ คือ สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากบางครัง้ การไม่มกี ารวางแผนการซือ้ สินค้า
ที่ ดี ระดับความพึงพอใจทีต่ ่ํารองลงมาคือ ราคาสินค้าบางชนิดของทางร้านไม่มคี วามเหมาะสม
แพงเกินไป เนื่องจากร้านคุม้ บุญไม่มวี ธิ กี ารคิดราคาทีช่ ดั เจนทําให้บา้ งครัง้ การคิดราคาอาจจะสูง
เกินไปซึง่ ผศ.ศรัณยพงศ์ เทีย่ งธรรม (http://www.marketeer.co.th) เสนอแนะว่า หากมีการตัง้
ราคาทีถ่ ูกต้องอาจส่งผลดีต่อร้าน เพราะการตลาดไม่ได้มเี พียงเรื่องการสื่อสารหรือการสร้างตรา
เท่ า นัน้ หากแต่ ย งั มี Function อื่น ๆ ที่สํา คัญ ไม่ยิ่ง หย่อ นไปกว่า กัน ที่นัก การตลาดต้อ งให้
ความสําคัญอย่างมากและเรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องสําคัญๆ ทางการตลาด ก็คอื เรื่องเกี่ยวกับ
ราคาหรือการตัง้ ราคา ทีม่ ผี ลโดยตรงต่อยอดขายและกําไรของกิจการ และเมื่อกล่าวถึงความพึง
พอใจทีล่ กู ค้ามีต่อร้านคุม้ บุญในระดับสูงสุด คือ เรือ่ งความสะอาดของร้าน
5

5

3. ผูศ้ กึ ษาจึงเสนอแนวทางเลือกการแก้ไขปญั หาออกเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะสัน้ คือ ผู้ประกอบการเข้าฝึ กอบรม หรือเรียนรู้การบริหารจัดการร้านค้าปลีกกับ
สถาบันทีจ่ ดั ฝึ กอบรมต่างๆ
ระยะยาว คือ การซื้อโปรแกรมระบบบัญชีมาใช้ในการบริหารบัญชี หรือการลง ระบบ
Barcode system เพื่อดูแลรายการสินค้าคงคลัง วางแผนการซื้อสินค้า เพื่อระยะยาว
ผูป้ ระกอบการจะได้ไม่มปี ญั หาเรือ่ งข้อมูล และยังทําให้ทราบว่าความต้องการของลูกค้าทีถ่ ูกต้อง
มากขึน้ เช่น สินค้าตัวไหนขายดี ขายไม่ดสี ามารถนํ ามากําหนดแผนการตลาด เพิม่ โอกาสทาง
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การตลาดทัง้ เก่าและใหม่ ทําให้ร้านมีผลประกอบการที่ดขี ้นึ มีเงินสดหมุนเวียนมากขึน้ เพื่อ
สํารองเป็ นทุนในอนาคต ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้ในอนาคต
4.4 ข้อจํากัดทางการศึกษา
1. เนื่ อ งจากการศึก ษาธุ ร กิจ ร้า นค้า ปลีก ครัง้ นี้ อ ยู่ต่ า งจัง หวัด ทํา ให้ก ารติด ตามและ
ประเมินผลอาจจะไม่ต่อเนื่องได้ตามทีต่ อ้ งการของผูศ้ กึ ษา
2. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบการจัดการร้านค้าปลีกมีไม่มากทําให้ ผูจ้ ดั ทํา
มีขอ้ จํากัดในการหาข้อมูลมาสนับสนุนการศึกษาครัง้ นี้
4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
1. แนะนําการลงทุนซือ้ เครื่องคิดเงินสดมาไว้ใช้งาน เพราะสะดวก รวดเร็วและมีความ
ถูกต้องแม่นยําในการคิดเงินมากกว่า ซึง่ เครือ่ งคิดเงินสดสามารถซือ้ ควบคูก่ บั โปรแกรมบัญชีได้
2. การจัดรูปแบบภายในร้านค้า เป็ นสิง่ แรกทีล่ ูกค้าได้พบเมื่อเข้าร้าน หลักการง่ายๆ มี
อยู่ว่าบริเวณที่ลูกค้าเดินผ่านบ่อยเรียกว่า สามเหลี่ยมทองคํา อยู่ระหว่างทางเข้าร้าน บริเวณ
สินค้าขายดี และจุดจ่ายเงิน หากสามารถเพิม่ ปริมาณสินค้าบริเวณนี้ให้มาก ก็จะเพิม่ โอกาสให้
ลูกค้าเห็นสินค้ามากขึน้ และแน่ นอนโอกาสที่จะซื้อก็เพิม่ ขึน้ เช่นกัน จากนัน้ มาดูเรื่อง การจัด
ระยะห่างของชัน้ เรียงสินค้าให้พอดี ระยะแคบเกินไปทําให้ดูแออัด ลูกค้ามองเห็นสินค้าไม่ครบ
ส่วนกว้างเกินไปก็ทําให้รา้ นโล่งดูมขี องขายน้อย ขยับมาที่ ชัน้ วางสินค้า ควรแบ่งกลุ่มสินค้าให้
เป็ นหมวดหมูช่ ดั เจน และเลือกลักษณะของชัน้ วางให้เหมาะสม ในขณะที่ บรรยากาศภายในร้าน
ก็ต้องสร้างบรรยากาศทีด่ ี ตกแต่งด้วยรูปภาพ โปสเตอร์ หรือใช้โทนสีช่วย ร้านทีใ่ ช้โทนสีอ่อน
หรือสีขาวจะดูสว่างและสะอาด แสงสว่าง ทีเ่ พียงพอจะทําให้มองเห็นสินค้าชัดเจน แต่ควรระวัง
ไม่ใ ห้แ สงไฟทํา ให้ส ีข องสิน ค้า เปลี่ย นไป และควรเลือ กใช้ห ลอดประหยัด ไฟที่ใ ห้แ สงสว่ า ง
มากกว่าในจํานวนวัตต์ทเ่ี ท่ากัน
3. เจ้าของร้านควรเข้าฝึ กอบรม หรือสัมมนาทางวิชาการสําหรับผูป้ ระกอบการ SME ใน
เรือ่ งการบริหาร หรือการจัดการร้าน เพือ่ เป็ นความรูแ้ ละยอดการจัดการร้านค้าปลีกของตนเอง
4. การจัดซือ้ สินค้าเข้าร้าน การแบ่งประเภทสินค้าแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ สินค้าเน่ าเสียง่าย
สินค้าหมุนเวียนช้า และสินค้าหมุนเวียนเร็ว การเลือกสินค้าเข้าร้านต้องเลือกให้หลากหลาย
เลือกยีห่ อ้ ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม เลือกขนาดบรรจุเพียง 1 หรือ 2 ขนาด โดยปกติมกั เป็ นขนาดเล็ก เลือกสี
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กลิน่ หรือรส เฉพาะทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม และเลือกโดยดูจากความต้องการของลูกค้า ส่วนแนวทางการ
สังซื
่ อ้ สินค้า เจ้าของร้านต้องกําหนดระยะเวลาให้แน่นอนสมํ่าเสมอ ประมาณสัปดาห์ละครัง้ และ
ตรวจนับสินค้าคงเหลือก่อนสัง่ โดยตัดสินใจสังซื
่ อ้ จากข้อมูลในอดีตแต่กต็ อ้ งหาข้อมูลใหม่ๆ ช่วย
ในการตัดสินใจอยู่เสมอ, สังซื
่ ้อตามจํานวนทีพ่ อขายในช่วงเวลาทีก่ ําหนด, ไม่กกั ตุนสินค้า
เพราะนอกจากคุณภาพสินค้าลดลงแล้ว หากเก็บไม่ดเี ป็ นการเอาเงินไปจมไว้ ทีส่ ําคัญบริหาร
สต็อกอย่าให้สนิ ค้าขาดเพือ่ ไม่ให้เสียโอกาสการขาย
5. แนะนําให้ใช้กลยุทธ์ทางส่วนผสมทางการตลาด 4 P มาใช้
Product สินค้ามีความหลากหลายมากกว่าเดิม และต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

5

เพิม่ ขึน้
Price การตัง้ ราคาในทีน่ ้ีจะเป็ นการตัง้ ราคาให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทและ
กลุ่มเป้าหมาย โดยอาจนําเอาหลักการตัง้ ราคามาช่วยเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
Place ปจั จุบนั ทําเลในการตัง้ ร้านมีความเหมาะสมอยูแ่ ล้ว อาจจะเพิม่ เรื่องการปิ ดร้านช้า
ลงเพือ่ เพิม่ ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าของร้าน จัดตกแต่งร้านให้มคี วามทันสมัยและสะสวก
สบายมากขึน้ เพือ่ เพิม่ ความเปรียบคูแ่ ข่งขัน
Promotion คือการทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะสินค้าของเรา เช่น
โฆษณาในสื่อต่างๆ หรือการทํากิจกรรม ทีท่ าํ ให้คนมาซือ้ สินค้าของเรา เช่นการทําการลดราคา
ประจําปี หรือบริการสังสิ
่ นค้าทางโทรศัพท์ และจัดส่งให้ภายในหมู่บา้ น การสะสมแต้มเพื่อแลก
ของรางวัล หรือส่วนลดสําหรับสินค้าบางรายการ เพื่อเป็ นการสร้างการรับรูแ้ ละกระตุ้นการซื้อ
ของลูกค้า
4.6 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นเพียงแค่การศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการร้านค้าปลีก ดังนัน้
การศึกษาครัง้ ต่อไปควรครอบคลุมถึงเรื่องการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในธุรกิจ
ค้าปลีกอย่างยังยื
่ น เพราะจะช่วยส่งเสริมทางการขายและการต่อสูก้ บั คู่แข่งทางการค้า หรือ
ศึกษาปจั จัยในด้านอื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจกับสินค้าและบริการของร้านค้าปลีก เพื่อนํามา
พัฒนาปรับปรุงร้านค้าปลีกให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและทันต่อการแข่งขันในอนาคตได้
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หรือศึกษาติดตามผลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารสินค้าคลัง และการวางแผนการซื้อ
สินค้าของร้านค้าปลีกทีด่ วี า่ มีผลต่อการเพิม่ ผลประกอบการของร้านค้าปลีกได้อย่างไร
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์เจ้าของกิจการร้านค้าปลีก “ร้านคุ้มบุญ”
ส่วนที่ 1 คําถามทัวไปเกี
่
ย่ วกับประวัตขิ องเจ้าของกิจการ
1.1 ผูก้ ่อตัง้ ร้าน
1.2 ลักษณะกิจการ
1.3 ระยะเวลาดําเนินการ
1.4 กลุ่มลูกค้าหลัก - กลุ่มลูกค้ารอง
1.5 เวลาเปิด- ปิด
1.6 ปจั จุบนั ร้านมีคนดูแลกีค่ น ใครบ้าง
ส่วนที่ 2 คําถามปลายเปิ ดทีเ่ กีย่ วกับปญั หาการบริหารจัดการร้านคุม้ บุญ สภาพการแข่งขันทัวไป
่
2.1 ท่านคิดอย่างไรกับสภาวะการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในปจั จุบนั และในอนาคตและท่านมีวธิ รี บั มือกับการ
แข่งขันอย่างไร
2.2 ในความคิดของท่าน การบริหารจัดการร้านทีด่ คี วรมีลกั ษณะใด
2.3 ขอให้ทา่ นช่วยอธิบายขัน้ ตอนปฏิบตั งิ านต่างๆ ว่ามีวธิ กี าร การวางแผน ปญั หาทีป่ ระสบอยู่
• การวางแผนการซือ้ สินเค้าเข้าร้าน
• ธีการวางหรือจัดเรียงสินค้าอย่างไร
• ความปลอดภัยของร้าน และวิธกี ารรักษาทรัพย์สนิ
• การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย

80

2.4 ท่านคิดว่าการบริหารจัดการร้านปจั จุบนั สิง่ ทีเ่ ป็ นปญั หา และควรรีบแก้ไขอย่างเร็วทีส่ ดุ คืออะไร เพราะ
อะไร
2.5 ปจั จุบนั ทางร้านมีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรเพือ่ สามารถทําการแข่งขันกับคูแ่ ข่ง
2.10 เนื่องจากร้านคุม้ บุญยังเปิ ดมาได้ไม่นาน ดังนัน้ ร้านยังสามารถเติบโตได้อกี อย่างต่อ เมือ่ กล่าวถึงกล
ยุทธการเพือ่ การเติบโตของร้านท่านวางแผนอย่างไรบ้าง
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการร้านคุ้มบุญ
โดยการสอบถามความคิดเห็นนี้สว่ นหนึ่งของรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีกกรณีศกึ ษา “ร้าน คุม้ บุญ” ต.อาฮี จ.เลย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO-MBA

ส่วนที่ 1 คําถามทัวไปสํ
่
าหรับผูต้ อบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 อายุ

ชาย
15-25

หญิง
26-35

1.3 รายเฉลีย่ ต่อเดือน

1.4 อาชีพ

36-45

5,000-10,000

10,001-15,000

15,001-20,000

20,001 ขึน้ ไป

เกษตรกร

ค้าขาย

45 ขึน้ ไป

รับราชการ
อื่นๆ โปรด
ระบุ…………………………….
1.5 ความถีใ่ นการซือ้ สินค้าทีร่ า้ นคุม้ บุญ/ เดือน
1-5

6-10

11-15

6-20

มากกว่า 2
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อการให้บริ การของร้านคุ้มบุญ
ประเด็น/ด้าน

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก

พอใจ

เฉยๆ

ระดับความไม่พึงพอใจ
ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

1.ด้านราคา
1.1 ราคาไม่แพงเหมาะกับสินค้า
1.2 การติดป้ายราคาสินค้า ชัดเจน อ่านง่าย
2.ด้านการให้บริ การ
2.1 การให้บริการตามลําดับก่อนหลัง
2.2 มารยาท การพูดจา ความเต็มใจ กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ
2.3 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.ด้านสิ นค้าและบริ การ
3.1 ความหลากหลายของสินค้าและบริการ
3.2 ความพอเพียงของสินค้า สินค้าไม่ขาด
4.ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
4.1 การจัดวางสินค้า สะดวกหยิบสินค้า หาง่าย
4.2 ความสะอาด
5.ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริ การในภาพรวม อยู่ในระดับใด

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ร้านปรับปรุงหรือพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ประเภท

3
3
3
3

นอก
นอก
นอก
นอก

2

1
2
2

1
2
2
2
2
2
2
2
3 นอก
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

รายการ
กล่องโฟม
ถ ้วยโฟม
(24ห่อ)
หลอดยาว(24ห่อ)
จานกระดาษ
ไม ้กวาด
เชือกฟางใหญ่(ม ้วน)
เชือกฟางกลาง(ม ้วน)
เชือกฟางเล็ก(ม ้วน)
ยางวง(24ถุง)
ดูโกรา 180 มล
ชาลิปตัน ไอซ์ท ี 450 มล
Big cola(ขวดใหญ่)
Big cola ขวดเล็ก
1.25 ลิตร
ผงชูรส ชฏา1 kl
โจ๊กมาม่า cup
Nestea burry mix
Ovantine 3in1(39 ซอง)
วีสลิม ลาเต ้(6กระป๋ อง)
แปปทีน
ยูนป
ิ ไอซ์ท ี
Birdy (27ซอง)
โอวัลตินสมาร์ท 10 บาท pack
ดูมล
ิ ล์ถงุ 600 g
Lipton ice tea
Ovantine soy
Nescafe red cup 200 g
Nescafe red cup 100 g
Milo 3in1 ซอง

Inventory 27/02/13 ร้านคุม
้ บุญ
Package
ถุง/
pack
ลัง
กล่อง
ขวด ถาด
กระสอบ
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
รสดีซอง(170g/10ถุง)
3
โจ๊กคนอร์ cup
4
Ovantine 3in1(14 ซอง)
4
Nesvita
4
(6 ป๋ อง)
4
Nascafe (27ซอง)
5
nissin pack ถ ้วย
5
Nescafe 3in1(60 ซอง)
5
ไทยเดนมาร์ค 125 มล pack
5
tipgo 180 มล
5
5 บาท pack
7
450 มล.
8
Dmalt pack
10
5 บาท
11
ไวตามิลล์ใหญ่ pack
11
Dmalt pack ใหญ่
13
วุ ้นเส ้นตราต ้นไผ่
15
ดีน่างาดํา กลาง pack
17
pack ถ ้วย
18
โอวัลติน 180 มล pack
21
โฟร์โมสต์ โอเมกา 5 บาทpack 30
โฟร์โมสต์ หวานpack กลาง
20
แลตตาซอย pack jumbo ลังโหล
ไวตามิลล์(ขวด)
ชาลิปตัน ไอซ์ท ี 350 มล
โออิช ิ ขวด
ดีมอลล์ ขนาด 90 ml
โฟร์โมส 225 ml

18
24
50
30
1

1
1
1
1
1
1
1

ราคา/
หน่วย
350
180
72
120
25
30
25
15
5
1700
64
216
270
130
275
960
90
95
220
108
456
108
89
40
139
70
40
120
65
100
156
120
108
95
90
78
100
78
195
30
54
20
130
24
20
30
48
48
40
90
48
20
40
180
260
264
432
192
370
210

รวม
350.00
180.00
72.00
120.00
275.00
540.00
600.00
750.00
150.00
1,700.00
64.00
216.00
270.00
130.00
275.00
960.00
180.00
190.00
440.00
216.00
912.00
216.00
267.00
120.00
417.00
210.00
120.00
360.00
195.00
300.00
468.00
360.00
432.00
380.00
360.00
312.00
500.00
390.00
975.00
150.00
270.00
140.00
910.00
240.00
220.00
330.00
624.00
720.00
680.00
1,620.00
1,008.00
600.00
800.00
180.00
260.00
264.00
432.00
192.00
370.00
210.00
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1

2

3 นอก

2

Inventory 27/02/13 ร้านคุม
้ บุญ
Package
ประเภท
รายการ
ถุง/
pack ลัง กล่อง
ขวด
ถาด
กระสอบ
2
1
2
1
2
1
2
M150ขวดดํา
1
2
เหล ้า Bland
1
2
เหล ้า สุรา 40 ดีกรี เล็ก
1
2
เหล ้า สุรา 40 ดีกรี ใหญ่
1
2
เหล ้า หงษ์ทอง กลม
1
2
เหล ้า แสงโสม กลม
1
2
เหล ้า ซีแกรม กลม
1
2
ซอสปรุงรส ขวด
1
2
เบียร์ สิงห์ ถาด
1
2
1 Lt
1
2
(24ขวด)
1
2
700ml
1
2
750ml
1
2
700ml
1
2
ซอสพริกภูเขาทอง(680 g/12)
1
2
300ml
1
2
300ml
1
2
275ml
1
2
ซอสมะเขือเทศโรซ่า(300g/24)
1
2
ซอสพริกภูเขาทอง(230g/24)
1
2
Hale blue boy
2
2
spash
2
2
แลตตาซอย 500ml x12
2
2
เนสกาแฟกระป๋ อง ถาด
2
2
เบียร์Heineken
2
2
เบียร์Archa
2
2
เบียร์
2
2
เบียร์Changกระป๋ อง ถาด
2
2
โซดา ถาด 2
2
2
เบียร์ Leo ถาด
2
2
1 Lt
2
2
savepack 750ml
2
2
700ml
2
2
sassy
3
2
ไทยเดนมาร์ค(จืด200mlx36)
3
2
ไทยเดนมาร์ค(หวาน200mlx37)
3
2
แลตตาซอย 300ml x36
3
2
3
2
1 Lt
3
2
ผงชูรส ตราไทยชูรส
3
2
โออิช ิ ขวด ลัง
4
2
4
2
4
2
M150
4
2
250ml
4
2
อิชต
ิ น
ั ขวด ลัง
5
2
ดีน่า ขนาด 180 ml
5
2
เบียร์Leo
5
2
500ml
6
2
ดัชมิลล์ ขนาด90 ml
7
2
ดัชมิลล์ ขนาด180 ml
7
2
10
2
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร xan siam
8
2
1
2
enfakid 1.8 gg
2
2
แบรนซุปไก่ ช ้อคโก ้
2
2
แบรนซุปไก่ ใหญ่
2

ราคา/หน่วย

รวม

410
410
450
450
2800
1040
1040
2400
2560
4200
360
768
600
190
230
230
230
205
360
360
360
430
360
480
120
250
325
730
410
450
520
180
550
600
96
230
150
310
325
275
190
468
1600
430
410
325
430
468
360
378
510
576
192
768
136
3900
360
769
220
620

410.00
410.00
450.00
450.00
2,800.00
1,040.00
1,040.00
2,400.00
2,560.00
4,200.00
360.00
768.00
600.00
190.00
230.00
230.00
230.00
205.00
360.00
360.00
360.00
430.00
360.00
960.00
240.00
500.00
650.00
1,460.00
820.00
900.00
1,040.00
360.00
1,100.00
1,200.00
192.00
460.00
450.00
930.00
975.00
825.00
570.00
1,404.00
4,800.00
1,720.00
1,640.00
1,300.00
1,720.00
1,872.00
1,800.00
1,890.00
2,550.00
3,456.00
1,344.00
5,376.00
1,360.00
31,200.00
360.00
1,538.00
440.00
1,240.00
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Inventory 27/02/13 ร้านคุม
้ บุญ
Package

1
1
2
2
2
2
2

2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก

ประเภท

รายการ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nuture gift กล่อง
แอนมัม มาเทอร์น่า
แล็ตโตเย่น กล่อง 700 g
Nestle advance
เอส 26 โปนมิลล์
hi Q 600 g
enfapro 600 g
แบรนซุปไก่
คนอร์ไก่(ก ้อน/60g/24กล่อง)
คนอร์ต ้มยํา(ก ้อน/24g/24กล่อง)
enfapro 300 g
enfalac 650 g omaga
enfalac 650 g DHA

pack

สารกําจัดหอบ ดีสลัก
สารกําจัดแมลง เซฟวิน
โพลิเทค

กล่อง

ถุง/
กระสอบ

ขวด

ถาด

ราคา/หน่วย

รวม

1
4

130
375
199
239
169
259
279
420
140
150
415
299
465
30
225
95
295
60
210
205
75
155
38
15
45
40
75
15
16
35
190
360

390.00
1,125.00
597.00
717.00
507.00
777.00
837.00
1,260.00
420.00
450.00
1,660.00
1,196.00
1,860.00
150.00
1,125.00
475.00
1,475.00
480.00
1,890.00
2,050.00
1,200.00
465.00
152.00
75.00
270.00
240.00
450.00
180.00
192.00
1,050.00
190.00
1,440.00
27,000.00
770.00
600.00
680.00
1,840.00
3,000.00
192.00
480.00
2,550.00
2,250.00
5,700.00
5,760.00
660.00
1,280.00
550.00
1,210.00
2,275.00
1,560.00
3,750.00
6,480.00
800.00
75.00
465.00
120.00
920.00
580.00
900.00
1,500.00

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
8
9
10
16

hi Q 650 g
Vslim cofee กล่อง
enfagrow 600 g
สีผสมอาหาร
ดูแลต 600 g
Nestle advance plus
cerelac 250 g
Milo 3in1 ผง
cofeemate 180 g
แป้ งมัน
แป้ งข ้าวเหนียว
แป้ งข ้าวจ ้าว
cofeemate 450 g
แป้ งเม็ดชนิดพิเศษเขียว
แป้ งเม็ดชนิดพิเศษขาว
cofeemate 200 g
240
325
กาวดักหนู
อาหารปลาซากุระ(20)
ปุ๋ ยเคมีตราช ้างไทยออน
ปุ๋ ยเคมีกล่อง ตราพรีซย
ิ
สารกําจัดแมลง ตราคาร์โบฟูรา
อาหารแมว วิชกัส ถุง
อาหารปลา สอบ
ยูเรีย
ปุ๋ ย ตราสามพลัง
ปุ๋ ยหัววัวคันไถ สุตร1
ปุ๋ ยหัววัวคันไถ สุตร2
ปุ๋ ยเคมี ตรารวมพลัง
ยาฆ่าหญ ้า ไบโอโซน
สารกําจัดแมลง ตราโฟนิวดอล
ช ้างดก
ยาฆ่าหญ ้า กรัมม็อคโซน
ป้ องกันโรคพืช ตราเบนเลท
ยาฆ่าหอย ตราเสือ
ยาฆ่าวัชพืช ถุง พาต ้า 95
ยูเรียกรอกถุง
ปุ๋ ยขวด ไอโอซ่า
อีโทรล
อาหารแมว วิชกัส กระป๋ อง

ลัง

3
4
5
6
6
6
12
12
30

14
2
8
8
12
12
1
3
3
6
6
6
8
10
11
13
13
15
24
40
3
3
3
4
4
4
5

55
300
85
230
250
16
480
850
750
950
960
110
160
55
110
175
120
250
270
20
25
155
40
230
145
225
300

86

3
3
3
3
3
3

นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก

ประเภท

รายการ

3
3
3
3
3
3

ยาฆ่าแมลง แฮกเลอร์
นูรช
ิ
โบร่า
เคมีภัณฑ์ เมเจอร์เบน
สารกําจัดแมลง เซฟวิน ห่อเล็ก

Inventory
รายร ับ
Inventory เป็น

Inventory 27/02/13 ร้านคุม
้ บุญ
Package
ถุง/
pack
ลัง กล่อง
ขวด ถาด
กระสอบ
5
8
8
24
24
45

ราคา/หน่วย

241,647.00
293,100.00
82.45
82.45
ของรายร ับ

450
230
255
250
25
75
41297

รวม
2250
1840
2040
6000
600
3375
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ประวัติผศู้ ึกษา
นางสาวคณาพร คํามูล เกิดเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2529 สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี การศึกษา 2552 และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หลัก สูต รบริห ารธุ ร กิจ มหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการประกอบการ บัณ ฑิต วิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2554

