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บทคัดยอ
การศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรานคาปลีก กรณีศึกษา “รานคุมบุญ” ตําบลอาฮี
จังหวัดเลย เนื่องดวยเปนธุรกิจที่ไมจําเปนตองมีเงินทุนในการเปดกิจการมากสงผลให ผูที่มีเงินทุนไม
มากสามารถเปดรานคาปลีกไดงาย แตการบริหารจัดการรานอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและ
ไดเปรียบคูแขงขันนั้นตางหากที่เปนเรื่องที่จําเปนจะตองใหความสําคัญ ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยเก็บ
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิจากการสัมภาษณเจาของกิจการและจากการตอบแบบสอบถามของ
กลุมตัวอยางจํานวน 100 ตัวอยาง ซึ่งแบงการศึกษาออกเปน 2 ดานคือ ดานบริหารจัดการ เชน บัญชี
การบริหารสินคาคงคลัง การจัดหนาราน การตั้งราคา เปนตน และดานความพึงพอใจของลูกคา เชน
การตั้งราคา ความสะอาดของสถานที่ การบริการลูกคาสัมพันธ การทําการตลาด เปนตน และดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจรานคาปลีก รวมถึงศึก ษาสถานการณและแนวโนมธุรกิจคาปลีกใน
อนาคต เพื่อมาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกําหนดเปนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของรานใหเกิด
ประสิทธิภาพ ทั้งดานบัญชี การวางแผนการซื้อสินคา และการบริหารจัดการราน นอกจากนี้ยังกําหนด
กลยุทธระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการบริหารจัดการรานที่เปนระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน

บทนํา
รานคุมบุญ กอตั้งเมื่อ เดือนกุมภาพันธ ป 2553 ปจจุบันตั้งอยู เลขที่ 157 ตําบลอาฮี อําเภอทา
ลี่ จังหวัดเลย โดยดําเนินธุรกิจรานคาปลีก จําหนายสินคาประเภทเครื่องอุปโภค บริโภคผลิต และการ
บริการ ไดแก การเติมเงินโทรศัพทมือถือ ผาน 2 ชองทาง คือ ตูเติมเงินอัตโนมัติ และการเติมออนไลน
เงินจากมือถือ กลุมลูกคาหลัก คือกลุมลูกคาที่สวนใหญเขาซื้อสินคาอุปโภค บริโภค และการเติมเงินมือ
ถือ คิดเปน 85% และกลุมลูกคารอง คือ ลูกคาที่ซื้อสินคาดานการเกษตร คิดเปน 15%

ปญหาและลักษณะปญหาที่สําคัญของธุรกิจ
ปจจุบันกิจการประสบปญหาสินคาไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา และเอกสารงานดานบัญชี
ที่ไมสามารถเรียกดูยอนหลัง ทําใหยากตอการคนหาขอมูล การประเมิน และวิเคราะหเงินสดหมุนเวียน
นอกจากนี้ กิจการยังประสบปญหาเรื่องเงินสดหมุนเวียนที่ต่ํา เนื่องจากตัวเลขสินคาคงคลังตอรายได
ของกิจการอยูที่รอยละ 82.45 ซึ่งมากเกินกวาครึ่งของรายไดทั้งหมด สินคาเองเสื่อมสภาพ หมดอายุ
ลาสมัย หรือสินคาสูญหาย ไมทราบวาสินคาตัวใดมีระยะเวลาการหมุนเวียนสินคาเร็วหรือชา หรือการที่
ซื้อสินคามาไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาเมื่อเทียบกับความตองการในทองตลาด ซึ่งสงผล
กระทบตอลูกคาโดยตรง และสงผลกระทบตอธุรกิจในระยะยาว ซึ่งหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไข
ก็จะสงผลตอความอยูรอดของกิจการได

นิยามศัพท
ระบบการบริหาร หมายถึง กลุมหรือกระบวนการของธุรกิจของสวนตาง ๆ ที่มีความสัมพันธ
กันและขึ้นแกกัน ซึ่งทําหนาที่โดยรวมเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน ระบบแบงเปน 2 ประเภท คือ
ระบบเปด และระบบปด
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รานคาปลีก หมายถึง องคกรธุรกิจที่ขายสินคาหรือบริการ ใหกับผูบริโภคคนสุดทายปริมาณ
การซื้อ-ขายในแตละครั้งไมมากนัก ในงานวิจัยนี้ หมายถึงรานคุมบุญ

แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง การศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรานคาปลีก
กรณีศึกษา “รานคุมบุญ” ตําบลอาฮี จังหวัดเลย ไดมุงศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการดําเนินการธุรกิจคา
ปลีก ซึ่งแบงการพิจารณาโดยสังเขปไดเปน 3 ขอใหญ คือ
1. แนวคิดการบริหารจัดการรานคาปลีก ในปจจุบันการดําเนินธุรกิจขององคกรทุกประเภท
ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจคาปลีกการบริหารจัดการ

รานคาที่ดี และมีมาตรฐานถือวาสิ่งไดเปรียบกับคูแขงอยางยิ่ง โดยการศึกษาครั้งนี้ไดแบงการศึกษา
แนวคิดการจัดการรานคาปลีกที่ดีออกเปน
1.1 ขอมูลทางบัญชี ถือวามีบทบาทสําคัญมาก เพราะขอมูลการทางบัญชีที่ถูกตองและวางระบบ
บัญชีที่ดีจะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจของผูคาปลีกไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของธุรกิจได ผูประกอบการจะตองมีการจัดระบบบัญชีและแนวทางในการคลอบคลุมการ
ปฏิบัติงานทั้งภายนอกและภายในใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินงานเปนขอมูลทางการตลาดทําให
ทราบลักษณะความตองการของลูกคาวาตองการอะไร จํานวนเทาไหร เปนเงินเทาไหร สินคาชนิดใดขาย
ดี ขายไมดี ยอดรวมในแตละวันวาเปนจํานวนเทาใด
1.2 สินคาคงคลัง เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับธุรกิจ เพราะจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนรายการหนึ่งซึ่ง
ธุรกิจพึงมีไวเพื่อใหการผลิตหรือการขาย สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น การมีสินคาคงคลังมาก
เกินไปอาจเปนปญหากับธุรกิจ ทั้งในเรื่องตนทุนการเก็บรักษาที่สูง สินคาเสื่อมสภาพ หมดอายุ ลาสมัย
ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังทําใหสูญเสียโอกาสในการนําเงินที่จมอยูกับสินคาคงคลังนี้ไปหา
ประโยชนในดานอื่นๆ แตในทางตรงกันขาม ถาธุรกิจมีสินคาคงคลังนอยเกินไป ก็อาจประสบปญหา
สินคาขาดแคลนไมเพียงพอ (Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายสินคาใหแกลูกคา
1.3 การจัดเก็บสินคาและการจัดหนาราน เปนองคประกอบสําคัญอีกสวนหนึ่ง ในการจัดการ
รานคาปลีกใหมีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารพื้นที่ภายในรานที่เหมาะสมนั้น สามารถสรางความพึง
พอใจ และดึงดูดลูกคาใหเขามาที่ราน อีกทั้งยังเปนปจจัย ในการพิจารณาปริมาณความหลากหลายของ
สินคา และบริการที่จะมีนําเสนอของรานคา ซึ่งตองสัมพันธกับพื้นที่ขายภายในราน
1.4 แนวคิดดานราคา ราคา หมายถึง มูลคาที่จะนําไปใชในลักษณะของการตลาด ราคาอาจจะ
เทากั บตนทุ นหรือราคาอาจจะถูกปรับ ปรุงใหตรงกับความตองการของตลาด การตั้ง ราคาขายนั้นไม
จําเปนตองตั้งราคาไวสูงเพื่อใหไดผลกําไรมาก ควรตั้งราคาไวเพื่อเอากําไรตอหนวยตอชิ้นพอสมควร จะ
ทําใหการหมุนของสินคามีสภาพคลองตัว และใชระยะเวลาสั้น ขายสินคาไดมากขึ้น กําไรรวมที่ไดรับก็จะ
เพิ่มขึ้นตามไปดวย ดีกวาตั้งราคาขายตอหนวยไวสูงมาก การหมุนเวียนของสินคาใชระยะเวลานานกวา
จะขายได ทําใหเงินทุนไปจมอยูกับสินคา ขายเงินสดไปซื้อสินคามาขายเพิ่มเติม
2. การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาจําเปนตองทราบ
พื้นฐานความตองการของลูกคา และขอมูลเบื้องตนโดย
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ
ความรูสึกทางบวกและความรูสึก ทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิด
ความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่นๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มี
ระบบยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุข
เปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกในทางบวกอื่นๆ ทฤษฎี
ลําดับขั้นความ เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากมีการคนหาเปาหมายที่จะทําใหชีวิตของเขา

ไดรับความตองการ ความปรารถนา และไดรับสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง เปนความจริงที่จะกลาววา
กระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพ Maslow กลาววาความปรารถนาของมนุษย
นั้นติดตัวมาแตกําเนิดและความปรารถนาเหลานี้จะเรียงลําดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแตขั้นแรกไปสู
ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ
2.2 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P เปนสวนประสมทางการตลาดที่สามารถควบคุมได 4
ประการ ซึ่งธุรกิจตองนํามาใชรวมกัน เพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย ประกอบไปดวยสิ่งที่มี
อิทธิพลในการสรางความตองการคือ ผลิตภัณฑ (Product) การกําหนดราคา (Price) สถานที่ (Place)
และการสงเสริมการตลาด (Promotion)
2.3 การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั นธ : CRM เป นกลยุท ธ ก ารตลาดที่ ใ ช ป ฏิบั ติต อ ลูก ค าหรื อ
กลุมเปาหมาย โดยแนวทางการปฏิบัติเปนลักษณะตัวตอตัวหรือเฉพาะกลุมเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาในแตละคนหรือแตละกลุม อันกอใหเกิดความพึงพอใจในตัวสินคาและบริการ รวมถึง
การจงรักภักดีตอตรายี่หอหรือองคกร ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธที่ยั่งยืนและเพื่อผลกําไรในระยะยาว
โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อเพิ่มยอดขายสินคาการบริการ เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอสินคาหรือการบริการ
เพื่อใหลู กคามีค วามจงรักภักดีตอบริษัทตอสินคาหรือบริการ และเพื่อ ใหลูกคาแนะนําสินคาหรือการ
บริการตอไปยังผูอื่น เกิดการพูดแบบปากตอปาก (Words-of-Mouth) ในทางบวกเกี่ยวกับสินคา
3.การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก แบงออกเปน
3.1 การวิเคราะห SWOT ซึ่งเปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณของธุรกิจ จะสามารถชวย
ใหผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจ โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทางานขององคกร
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา SWOT Analysis หมายความถึงการวิเคราะหและประเมินวาองคกรมีจุดแข็ง
(Strengths) จุดออน (Weakens) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) อยางไรเพื่อที่จะนาไป
ใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธขององคกรตอไป
3.2 เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก โดยเปนปจจัยภายนอกในระดับกวางและมี
ผลกระทบโดยออมตอการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political and
Legal Factors) เปนการวิเคราะหปจจัยวามีผลกระทบตอธุรกิจอยางไรบาง โดยอาจจะวิเคราะหเรื่อง
ราคาน้ํามันแพง อันเนื่องจากปญหาการเมืองระหวางมหาอํานาจกับผูผลิตน้ํามัน ซึ่งสงผลกระทบไปทั่ว
โลก กฎหมายในประเทศ การแกไขกฎหมาย และการปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ที่มีผลตอการปรับเปลี่ยน
ของธุรกิจ ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factors) ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural
Factors) เชน โครงสรางทางเพศและอายุ ระดับการศึกษา คานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคอุปโภค เปนตน ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological Factors)
เชน การผลิตคิดคนทางเทคโนโลยีตาง ๆ เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เครื่องจักรสมองกล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน

การใช PEST Analysis ในการวิเคราะหภาพรวมธุรกิจ และคูแขงรายใหญที่ครอบครองตลาด
เกินกวา 50-70% เพื่อจะชวยใหธุรกิจหลีกเลี่ยงการดําเนินการทั้งดานการตลาดและการวางกลยุทธทาง
ธุรกิจที่ผิดพลาด และถูกลงโทษจากวงการธุรกิจดวยการทําให สินคาบริการของเราลมเหลว ดวยเหตุผล
ที่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาคนควาดวยตัวเองในหัวขอ การศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรานคาปลีก
กรณีศึกษา “รานคุมบุญ” ตําบลอาฮี จังหวัดเลย เพื่อใหไดผลการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative
Independent Study) ไดแบงขอมูลการศึกษาออกเปน 2 สวน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary data) ที่มาจากการศึกษาและวิเคราะหสภาพการดําเนินธุรกิจคาปลีก แนวโนมการดําเนิน
ธุรกิจในอนาคต และผูศึกษายังไดศึกษารวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งแบงขอมูล
ออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการสัมภาษณเจาของธุรกิจ ทางดาน
ปญหาดานการบริหารจัดการราน วิธีการจัดการราน ระบบบัญชี การวางแผนการซื้อสินคา การจัดเรียง
สินคา และความคิดเห็นดานสภาพการแขงขันในธุรกิจคาปลีก รวมทั้งกลยุทธการตลาดแบบเจาะลึก และ
การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) มาจากขอมูลการตอบแบบสอบถามจํานวน 100
ตัวอยาง
ผลการวิเคราะห SWOT analysis ของกิจการ พบวา จุดแข็งของรานคือ มีทําเลที่เหมาะสม
สินคามีความหลากหลายมีคุณภาพ และมีบริการหลังการขาย จุดออน คือ ไมมีระบบการจัดการรานที่ดี
เจ าของกิ จการขาดความรู ด านการบริ หารและขอ จํากัดเรื่อ งเงินทุน โอกาสของกิจการ คือ นโยบาย
รัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจ SME, การขึ้นคาแรงขั้นต่ําที่มีผลตอการจับจาย อยูใกลแหลงทองเที่ยว และ
อุปสรรค คือ ภาวการณแขงขันที่รุนแรง ราคาคาขนสงที่ขยับตัวเพิ่มขึ้นและการตอบสนองความตองการ
ในเรื่องสินคาและบริการยากมากขึ้น เนื่องจากการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคาที่ดีขึ้น
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 1) ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย โดยปจจุบันรัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมธุรกิจ SME ในภาคตางๆ สงผลใหเปนปจจัยบวกในการพัฒนา หรือขยายการลงทุนใน
ธุรกิจคาปลีก สงผลดีกับกิจการ 2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจ
พบว า เศรษฐกิ จของไทยยั ง อยู ใ นเกณฑที่ ดี อันเนื่อ งมาจากป จ จุ บันเปลี่ ยนการขั บเคลื่ อ นจากภาค
เกษตรกรรมมาสูภาคอุตสาหกรรมโดยมีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 3)
ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตของคนในปจจุบันเริ่มดีขึ้นซึ่งสงผลมาจากคาแรงที่มีการปรับ
เพิ่ม ทําใหมีการกระจายรายไดออกสูสังคม ผูคนปรับเปลี่ยนการดํารงชีวิต สนใจความเปนอยู และสินคา
และบริการที่ตอบสนองความตองการมากขึ้น 4) ปจจัยดานเทคโนโลยี การรับรูชองทางการสื่อสารมีมาก
ขึ้น สงผลใหผูบริโภคมีความตองการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูเสมอ ธุรกิจจึงตองมีการปรับตัวเพื่อให
ทันสมัยอยูตลอดเวลา

ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกเจาของธุรกิจ พบวา ปจจุบันสภาพการ
แข ง ขั น ธุ ร กิ จค า ปลี ก ค อ นข า งสู ง และรุ น แรงเนื่ อ งจากคู แ ข ง ส ว นใหญ ใ ช ก ลยุ ท ธ ก ารลดราคาสิ น ค า
นอกจากนั้น ปญหาทางดานการบริหารจัดการรานไมเปนระบบ เชน ดานบัญชี การวางแผนการซื้อ
สินคา การสตอกสินคา เปนตน ผูศึกษาจึงวิเคราะหสาเหตุของปญหาทั้งหมดมาจากการบริหารจัดการ
รานไมเปนระบบ โดยแบงเปนรายขอ ดังนี้
1. เจาของธุรกิจไมมีความรูและประสบการณดานการบริหารจัดการรานคา จึงสงผลใหการจัดการ
ระบบภายในไมมีประสิทธิภาพ
2. เรื่องบัญชีของรานที่มีเพียงการลงบัญชีรายรับรายจายแบบ ไมสามารถเรียกดูยอนหลังได ทําให
ยากตอการคนหาขอมูล การประเมิน และวิเคราะหเงินสดหมุนเวียน
3. เรื่องการวางแผนการซื้อสินคาและบริหารจัดการสินคาคงคลัง สงผลใหเกิดตนทุนที่สูงขึ้นในการ
เก็บรักษา สินคาเองเสื่อมสภาพ หมดอายุ ลาสมัย หรือสินคาสูญหาย ไมทราบวาสินคาตัวใดมี
ระยะเวลาการหมุนเวียนสินคาเร็วหรือชา หรือการที่ซื้อสินคามาไมเพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา เมื่อ เทียบกับความตองการในทองตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอ ลูกคาโดยตรง และสงผล
กระทบตอธุรกิจในระยะยาว
ผูศึกษาไดนําผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกเจาของธุรกิจมาวิเคราะห
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการบริหารจัดการรานคาที่ดี และการสรางความไดเปรียบจากคูแขงขัน ดังนี้
จากการศึกษาปญหาเรื่องระบบการบริหารจัดการที่ไมเปนระบบของกิจการ ตั้งแตดานบัญชี การ
วางแผนการซื้อสินคา และการบริหารสินคาคงคลัง ดังนั้น การนําเอาเทคโนโลยีมาชวยในการบริหาร
จัดการ เชน เครื่องคิดเงินสดเพื่อความสะดวก รวดเร็วและความถูกตองในการคิดเงิน ทอนเงินใหลูกคา
การนําระบบบัญชีสําเร็จรูปมาชวยเรื่องการบริหารงานดานบัญชี เพื่องายตอการเก็บขอมูลสินคา การ
เก็บชวงระยะเวลาการขายสินคา อัตราการหมุนเวียนของสินคา การคํานวณเงินสดหมุนเวียนในแตละ
เดือน การสรุปคาใชจาย รายไดแตเดือน การเรียกดูบัญชียอนหลัง และสามารถวางแผนการซื้อสินคา
การบริหารสินคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้กลยุทธสําหรับการรับมือสําหรับคูแขง อาจทําไดโดยการสรางความแตกตางในเรื่อง
ของสินคาและบริการ คือ การนําสินคาที่มีความหลากหลายและแตกตางเขามาในราน เชน สนคา 1
ชนิด ตองมีหลายยี่หอใหเลือก และขนาดที่นํามาวางขายไมควรมีหลายขนาดเนื่องจากเปนรานคาปลีก
ขนาดเล็ก รวมทั้งการเพิ่มสินคาประเภทอื่นๆ เชน ตูน้ํามันหยอดเหรียญสําหรับรถจักรยานยนตร ตูน้ํา
ดื่มหยอดเหรียญ หรือการเพิ่มสินคาอาหารปรุงสําเร็จสําหรับนักเรียน นักศึกษา การใชกลยุทธการตลาด
เชน การมีของสมนาคุณสําหรับลูกคาในชวงเทศกาล นอกจากนี้การบริหารจัดการภายในที่ดียังชวยให
ลูกคามองเห็นถึงการใหบริการที่มีคุณภาพ เชน การใหความสําคัญกับการจัดสินคาเรียงเปนหมวดหมู

แยกประเภทสินคา เพื่องายตอการหยิบจับ การระบุราคาสินคาชัดเจน อานงาย การรักษาความสะอาด
พื้นที่ในรานและสินคาใหดูใหมอยูเสมอ หรือการนํา
จากผลการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหเพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการรานคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเพิ่มขึ้น แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ลักษณะขอมูลเชิงประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม เพศชายคิดเปนรอยละ
31.3 ในขณะที่เพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.7 อายุของผูตอบแบบสอบถามอยูระหวาง 15-25 ป คิดเปน
รอยละ 48.4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนนักเรียนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.5 รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน อยูที่ 5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 67.4 และความถี่การซื้อสินคา/ตอเดือน โดยสวนใหญ
แลวอยูที่ มากกวา 20 ครั้ง/เดือน คิดเปนรอยละ 62
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภคตอสินคาและบริการของรานคุม
บุญ แบงออกเปน ดานราคา ดานการบริการ ดานสินคา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และภาพรวมทั่วไป
คาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ําที่สุด คือ ความพึงพอใจดานสินคาคือ สินคาไมขาด มีความพอเพียง คาเฉลี่ย
อยูที่ 4.28 และราคามีความเหมาะสมอยูที่ 4.36 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคากลางแลวผูตอบแบบสอบถาม
ยังมีความพึงพอใจอยูในระดับ พึงพอใจ โดยสวนที่ 2 นี้การวิเคราะหขอมูลไดนําเอาแนวคิดดานการ
กําหนดราคา ทฤษฎีความพึงพอใจ ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P และ การบริหารลูกคาสัมพันธ
มาชวยนํามาวิเคราะห
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จากการสํารวจความพึงพอใจจะเห็นวา คาความพึงพอใจที่ต่ําที่สุดสอดคลองกับการสัมภาษณ
เจาของธุรกิจใหความคิดเห็นวา รานคาประสบปญหาการขาดระบบการจัดการภายในที่ดี คือดานการ
บริหารสินคาคงคลังการจัดสินคาคงคลัง เนื่องจากเจาของรานคาปลีก จําเปนตองมีการบริหารสินคาคง
คลังที่ดี เพื่อใหปริมาณสินคามีเพียงพอตอความตองการของลูกคา และควบคุมเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู
ไม ใ ห จ มไปกั บ สิ น ค า ที่ ซื้ อ มากั ก ตุ น จนมากเกิ น ไป โดยป จ จั ย ในการควบคุ ม ระดั บ สิ น ค า คงคลั ง
ประกอบดวย ความถี่ของการเลือกสินคาเขาราน ความพรอมของเงินทุนหมุนเวียน ที่นํามาใชในการ
ลงทุนซื้อสินคาปริมาณขายออกของสินคาแตละตัว จะเปนตัวชวยระบุปริมาณสินคาคงคลังที่ตองการ
และความผันผวนของราคาสินคา ซึ่งอาจเกิดขึ้น และทําใหเจาของรานจําเปนตองซื้อเพิ่ม หรือลดลงกวา
ปกติ และการวางแผนการซื้อสินคา
คาความพึงพอใจที่สูงที่สุด คือเรื่องความสะอาดของราน สอดคลองกับความคิดเห็นกับเจาของ
ธุรกิจที่ระบุวา การมีระบบการบริหารจัดการรานที่ดีไมเพียงแตการมีระบบบัญชี หรือการวางแผนการซื้อ
สินค าที่ เ หมาะสม การจัด การหน าร าน อันเปนองคประกอบสําคัญ อีก สว นหนึ่งที่ทําใหรานคาปลีก มี
ประสิทธิภาพขึ้น เพราะการบริหารพื้นที่ภายในรานที่เหมาะสมนั้น สามารถสรางความพึงพอใจ และ
ดึงดูดลูกคาใหเขามาที่ราน อีกทั้งยังเปนปจจัย ในการพิจารณาปริมาณความหลากหลายของสินคา และ
บริการที่จะมีนําเสนอของรานคา ซึ่งตองสัมพันธกับพื้นที่ขายภายในราน ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนหลักๆ
คือ 1.หนารานและทางเขาราน เปนจุดสําคัญที่ตองคํานึงถึงเนื่องจากเปนจุดแรก ที่สามารถดึงดูดลูกคา

ใหเขามาใชบริการในราน 2.พื้นที่ภายในราน แผนผังการจัดเรียงชั้นวาง ซึ่งควรอยูในตําแหนงโอบลอม
ภายในราน และมีชองทางเดินที่พอสมควรใหกับลูกคา 3.พื้นที่หลังราน ซึ่งมักใชเปนที่เก็บสินคาคงคลัง
โดยควรแยกระหวางสินคาบริโภค อุปโภค และสินคาวัตถุมีพิษ สําหรับรานคาที่มีขนาดเล็ก และไมมี
พื้นที่เพียงพอก็สามารถใชชั้นวางสินคาหนารานเปนพื้นที่เก็บสินคาคงคลังได แตตองแกะสินคาออกจาก
หีบ/หอที่บรรจุ และจัดเรียงใหสวยงามบนชั้นวางสินคาหนาราน นอกจากนี้การรักษาความสะอาดก็ลวน
แตเปนสิ่งที่สําคัญ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงรานคา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวารานคุม
บุญ ควรมีสินคาเกี่ยวกับอุปกรณการเรียนมากขึ้น เนื่องจากลูกคาสวนใหญเปนกลุมนักเรียน และยัง
พบวาในเรื่องของราคาสินคาบางอยางแพงเกินไป เชน ครีมทาผิว หรือน้ําหอม อันเปนสินคาจําพวก
สินคาฟุมเฟอย นอกจากนี้ เนื่องจากรานคุมบุญใหบริการแบบเปนกันเอง และเจาของรานมีความสนิท
สนมกับเพื่อนบาน ทําใหบางครั้งมีคนอยูหนารานมากเกินไป ทั้งเด็ก ผูใหญ ลูกคาหลายทานจึงรูสึก
รําคาญและไมสบายใจในการเลือกซื้อสินคา บางครั้งการทอนเงินลูกคา หรือใหบริการตอบขอซักถามเมื่อ
ลูกคาถาม ก็ทําใหลาชาดวย อันสงผลอยางยิ่งตอความพึงพอใจของลูกคา

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการบริหารจัดการรานไมมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในดานการบริการระบบบัญชี การวางแผนการสั่งซื้อสินคา หรือการบริหารสินคาคงคลัง มาจากการที่
ผูประกอบการยังไมมีประสบการณดานการประกอบธุรกิจมากอน และไมมีความรูในการจัดการรานคา
สงผลใหธุรกิจประสบกับปญหาภายใน โดยตัวเลขสินคาคงคลังที่มีตอรายไดของรานอยูที่ 82.45 %
ดังนั้น ลักษณะการบริหารจัดการรานที่ดีจึงควรเปน แบบการบริหารงานทางรานไดอยางครบวงจร ไดแก
การดูแลบัญชีของราน การวางแผนการซื้อสินคา การดูแลความเปนระเบียบรอยเรียบภายในราน การจัด
สินคาเรียงเปนหมวดหมู แยกประเภทสินคา และตองระบุราคาสินคาชัดเจน อานงาย อันจะนําไปสูธุรกิจ
ที่มีความมั่นคง นอกจากระบบการบริหารจัดการภายในที่ดีแลวสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอยางของการประกอบ
ธุรกิจ คือ ความพึงพอใจของลูกคา โดยสิ่งสําคัญที่จะสามารถสอบสนองความพึงพอใจไดดีเทาๆกับการ
บริการที่ดี คือ การมีสินคาครบครัน และมีจํานวนที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา อีกทั้งยังตอง
คํานึงถึงตนทุนของลูกคาที่จะสามารถจายใหกับสินคาและบริการได
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