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รู ปแบบและกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจค้ าปลีกเครื่ องเขียนของผู้ประกอบการรายย่ อย
ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม
Format and strategy for stationery small retailer business in Muang district, Nakornpathom
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Prapon Leksuma1 and Phitak Siriwong2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจค้ า
ปลีกเครื่ องเขียนของผู้ประกอบการรายย่อย โดยใช้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเป็ นต้ นแบบในการศึกษาการดําเนินธุรกิจ โดย
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิคส์ร่วมกับการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ประกอบการจํานวน7ราย
ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ห่วงโซ่การดําเนินกิจการ กิจกรรมหลักประกอบด้ วย ด้ านห่วงโซ่
อุปทานคือ การเลือกซื ้อสินค้ าผ่าน 2 แหล่งคือ ร้ านขายส่งและตัวแทนจําหน่าย ด้ านการจัดการ คือจัดวางสินค้ า
เป็ นหมวดหมู่ มีการทําระบบสต็อคสินค้ า และการแบ่งหน้ าที่พนักงานให้ ชดั เจน ด้ านการจําหน่ายสินค้ า จะเป็ น
การจําหน่ายสินค้ าสูผ่ ้ บู ริ โภคโดยตรง ทางด้ านการตลาด จะเน้ นความหลากหลายและครบวงจรของสินค้ า และใช้
กลยุทธ์ ราคาตํ่า ประกอบกับการเลือกทําเลร้ านที่ตงใกล้
ั ้ กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย และการมีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก
แถม ในด้ านกิจกรรมสนับสนุนประกอบด้ วยการวางแผนกําหนดกลยุทธ์ คือสังเกตพฤติกรรมการซื ้อของลูกค้ า
และเลือกสินค้ ามาจําหน่ายให้ ตรงกับความต้ องการ การบริ หารทรั พยากรบุคคล คือให้ ความรู้ เกี่ยวกับตัวสินค้ า
กับพนักงาน และการบริ หารจัดการด้ านการเงิน คือมีการจัดทําบัญชีให้ ชัดเจน ปั ญหาและอุปสรรค คือ ปั ญหา
ผู้ประกอบการ สินค้ า และผู้บริ โภคที่มาซื ้อสินค้ า จะถูกแก้ โดยการส่งเสริ มการขายและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการให้ ดีขึ ้น

Abstract
This qualitative-type research aims to study the format and strategy for stationery retailer
business by using the chain model as a guideline. Data collections included paper-based
documents, electronics media and in-depth interviews of seven entrepreneurs in Muang district,
Nakornpathom. The chain operations were found to involve in various activities. Two types of sources
in the supply chain were sales agents and wholesales dealers. In terms of management, the
merchandises should be well categorized and kept track records for stocking purposes. Also,
assignment of duties for employees must be suitable and clear. Given the store is in direct contact
with customers, diversity of the merchandise as well as reasonably low cost might be keys to the
success of marketing of the store. In addition, location in the area of targeted customers, along with
sales promotion, will likely to be most crucial. The store owner should also carefully observe the
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behavior of the customers in order to adapt and adjust the merchandise according to demands and
appropriately train the employees to possess sufficient knowledge on the merchandise. Good
accounting practices should be realized for financial management. In general, the problems and
obstacles of a successful store were mainly based on the entrepreneurs themselves, the
merchandises and the customers. Solutions to such problems will be presented.
Key words: strategy ,stationery ,retailer
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คํานํา
ธุรกิจเครื่ องเขียนถือเป็ นธุรกิจค้ าปลีกประเภทหนึง่ ที่มีความน่าสนใจเนื่องจากเป็ นเครื่ องมือชิ ้นสําคัญใน
การศึกษาและการทํางาน ดังนัน้ เครื่ องเขียนจึงเป็ นสินค้ าจําเป็ นที่ทุกคนในวัยศึกษาและวัยทํางานต้ องอุปโภค
และตลาดของสินค้ าประเภทเครื่ องเขียนยังคงสามารถที่จะขยายตัวได้ เนื่องจากภาครัฐได้ ให้ การสนับสนุนการ
ขยายการศึกษาและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ส่ชู ุมชนท้ องถิ่นเพื่อมุ่งเน้ นให้ ประเทศเป็ นสังคมอุดมปั ญญา ประกอบกับ
สังคมปั จจุบันได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา และจากความสําคัญของการศึกษาทําให้ จํานวนผู้เข้ า
ศึกษาที่มีอย่างต่อเนื่องและเพิ่มจํานวนมากขึ ้นเรื่ อย ๆ จึงทําให้ ธุรกิจประเภทนี ้มีอตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้น ทําให้
เครื่ องเขียนเป็ นที่ต้องการของผู้บริ โภค มีอตั ราการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั สินค้ าเครื่ องเขียนยัง
เป็ นสิน ค้ าแฟชั่น ด้ วยโดยเฉพาะในหมู่ผ้ ูบ ริ โภควัย รุ่ น ดังจะเห็ น ได้ จ ากการพัฒ นารู ป แบบของผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ยู่
ตลอดเวลา ทังในตั
้ วสินค้ าและรู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ และสินค้ าประเภทนี ้ยังเป็ นสินค้ าสิ ้นเปลืองที่ใช้ แล้ วหมด
ไป จึงกล่าวได้ ว่าแนวโน้ มของธุรกิจเครื่ องเขียนมีแนวโน้ มที่เติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธุรกิจเครื่ อง
เขียนก็เป็ นธุรกิจที่ไม่ขึ ้นอยู่กบั ฤดูกาล สามารถสร้ างรายได้ ตลอดทัง้ ปี โดยไม่ต้องกังวลเรื่ องสภาพดินฟ้าอากาศ
(โชติมา สุรเนตินยั ,2550) และในเขตอําเภอเมืองนครปฐมจัดเป็ นเขตเมืองที่ความเจริ ญรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจ มี
ความสะดวกทางการคมนาคม มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีสถานที่หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย
โรงเรี ยน และตลาดซึง่ เป็ นที่นิยมของคนในเขตพื ้นที่และนอกพื ้นที่ (Benjamaporn Chewha ,2006)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์การดําเนิน ธุรกิจค้ าปลีกเครื่ องเขียน ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด นครปฐม
2.ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจค้ าปลีกเครื่ องเขียน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดห่ วงโซ่ คุณค่ า
พักตร์ ผจง วัฒนสินธุ์ และ พสุ เดชะริ นทร์ (2545) กล่าวว่าห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain model)
ประกอบด้ วยกิจกรรมหลักของตัวแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า ประกอบด้ วยกิจกรรม ดังนี ้
1. Supply chain management ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการรับเข้ า ได้ แก่ การขนส่ง
การจัดเก็บ การแจกจ่ายวัตถุดิบ และปั จจัยนําเข้ าต่างๆ การจัดการและควบคุมวัตถุดิบคงคลัง
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2. Operations ประกอบด้ วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนหรื อแปรรู ปวัตถุดิบต่างๆให้ ออกมาเป็ น
สินค้ า (transforming inputs into product) และการบรรจุ
3. Distribution ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดเก็บ รวบรวมจัดจําหน่ายสินค้ าและ
บริ การที่เสร็ จแล้ วไปยังผู้บริ โภค การบริ หารจัดการสินค้ าคงคลัง
4. Sales and Marketing ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการชักจูงให้ ลกู ค้ าซื ้อสินค้ าและ
บริ การ ได้ แก่ การเลือกสรรช่องทางการจัดจําหน่าย การกํ าหนดราคาขาย การสร้ างเครื อข่ายลูกค้ า และการ
ส่งเสริ มการขาย
5. Service ประกอบด้ วยกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้ บริ การเพื่อเพิ่มคุณค่าหรื อบํารุ งรั กษาสินค้ า
รวมทังบริ
้ การหลังการขาย
สําหรับกิจกรรมสนับสนุนของตัวแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า นัน้ ประกอบด้ วยกิจกรรมต่าง ๆดังนี ้
1. General Administration ประกอบด้ วยกิจกรรมหรื อหน้ าที่ในการจัดหาจัดซื ้อวัตถุดิบและปั จจัยการ
ผลิต เพื่อเข้ ามาใช้ ในกิจกรรมหลัก
2. Technology development ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้ แก่ตวั สินค้ าหรื อ
กระบวนการ เช่น กิจกรรมด้ านการวิจยั และพัฒนา การแสวงหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ การวิจยั ด้ านการตลาด
เทคโนโลยีด้านการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น
3. Human resource management ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารทรั พยากร
บุคคล ตังแต่
้ การวิเคราะห์ ความต้ องการด้ านบุคลากรในด้ านต่างๆทัง้ การผลิตและการบริ หารจัดการเพื่อให้ มี
จํานวนที่เหมาะสมกับภาระงาน การสรรหาและคัดเลือก การฝึ กอบรมก่อน การปฎิบัติงาน การบริ หารเงินเดือน
และค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง
4. Frim infrastructure ประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปในองค์กร การ
วางแผนในธุรกิจการค้ า รวมไปถึงวางแผนจัดหาวัตถุดิบให้ เพียงพอต่อความต้ องการของตลาด วางแผนการผลิต
รวมไปถึงแผนการจัดการสินค้ าคงคลัง

ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้วิจัย เลือ กใช้ วิธีป รากฏการณ์ วิทยาในการวิ จัยเนื่ องจาก ในการเก็บข้ อมูล นัน้ ต้ องอาศัย ข้ อมูลจาก
ประสบการณ์ของผู้ประกอบการค้ าปลีกเครื่ องเขียน ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้คือ ผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจ
ค้ าปลีกอุปกรณ์เครื่ องเขียนในเขตอําเภอเมืองนครปฐม โดยมีระยะการดําเนินกิจการมากกว่า 2 ปี และมียอดขาย
มากกว่าหนึง่ ล้ านบาทต่อปี โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ประกอบการที่สามารถให้ ข้อมูลดําเนินธุรกิจโดยละเอียดจํานวน
7 ราย

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

1. การศึกษาเอกสาร เพื่อให้ ทราบข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ประกอบอาชีพค้ าปลีกเครื่ องเขียน
2. การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ การสัมภาษณ์ แ บบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลในพื ้นที่ศกึ ษา
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3. การสังเกต (Observation) ใช้ วิธีการสังเกต 2 วิธี คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม โดยผู้วิจัยเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ้ ูถูกสังเกตกํ าลังกระทําอยู่ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม การสังเกตโดยผู้ถูก
สังเกตไม่ร้ ู ตวั เช่น สภาพแวดล้ อมโดยทัว่ ไป วิถีชีวิตประจําวันของพนักงานทัว่ ไป

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนี ้
3.1 ประเภทบุคคล ได้ แก่ ตัวผู้วิจยั
3.2 ประเภทเครื่ องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
3.2.1 การสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ สร้ าง แนวคําถาม (Interview Guide) เพื่อใช้ สําหรับเป็ นแนวทางการ
สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
3.2.2 การสังเกต (Observation) ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant observation)
โดยการสังเกตจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างการตอบคําถามของผู้ประกอบการค้ าปลีกเครื่ องเขียน
3.3 ประเภทอุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ สมุดบันทึก แฟ้มเก็บข้ อมูล เทปบันทึกเสียง และกล้ อง
ถ่ายรู ป

ผลการทดลอง
ผลการศึกษาพบว่าการดําเนินธุรกิจค้ าปลีกเครื่ องเขียนโดยใช้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเป็ นต้ นแบบในการศึกษานัน้
ประกอบไปด้ ว ยกิ จ กรรมหลัก ซึ่ง เป็ นกิ จ กรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และกิ จ กรรมเสริ ม ที่ ช่ ว ยให้ กิ จ กรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นคือ
กิจกรรมหลัก
ห่ วงโซ่ อุปทาน คือการหาวัตถุดิบ หรื อการจัดซื ้อสินค้ า วิธีการเลือกซื ้อสินค้ า ในช่วงแรกผู้ประกอบการ
เลือกซื ้อสินค้ าจากรายการ ที่ได้ ประเมินกลุ่มลูกค้ าไว้ โดยจะเน้ นไปที่สินค้ าที่มีความจําเป็ น เช่น ปากกา สมุด
อุปกรณ์ลบคําผิด โดยผู้ประกอบการจะเน้ นความหลากหลายในตัวสินค้ า หลังจากดําเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่ง
ผู้ประกอบการจะเลือกซื ้อสินค้ าที่ขายดีในปริ มาณมาก เช่น ปากกาเจล เนื่องจากลูกค้ าให้ ความเห็นว่าเขียนลื่น
เส้ นไม่ขาด และซื ้อสินค้ าที่ขายได้ น้อย ปริ มาณน้ อย เช่น ปากกาหมึกซึม เนื่องจากหลอดหมึกค่อนข้ างแพง และ
ผู้ประกอบการมีการสัง่ สินค้ าใหม่ๆ เข้ ามาทดลองขายเป็ นระยะๆ เพื่อทดลองตลาด โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ซื ้อสินค้ าผ่านสองแหล่ง คือ
1.1 ร้ านขายส่ง ในช่วงแรกผู้ประกอบการทัง้ 7 รายเลือกซื ้อสินค้ าจากร้ านขายส่งทังหมด
้
เนื่องจากตอน
เริ่ มกิจการยังไม่มีตวั แทนขาย จากบริ ษัทต่างๆมาติดต่อ การซื ้อสินค้ าเครื่ องเขียนจากร้ านขายส่ง ในร้ านขายส่ง
นันมี
้ สินค้ าค่อนข้ างครบถ้ วนและมีความหลากหลาย สามารถซื ้อได้ ตามจํานวนที่ต้องการ และสามารถรับสินค้ า
ได้ ทนั ที สินค้ าชํารุ ดสามารถเปลี่ยนได้ แต่ร้านขายส่งเครื่ องเขียนส่วนใหญ่จะต้ องใช้ เงินสด ตัวอย่างร้ านขายส่ง
เครื่ องเขียนที่ผ้ ปู ระกอบการเลือกใช้ คือ แมคโคร (นครปฐม) ร้ านยูเนี่ยน สเตชันเนอรี่ (สําเพ็ง) ร้ านยงเจริ ญ (สํา
เพ็ง) ร้ าน แฮปปี ้ กิฟต์ (สําเพ็ง) ร้ าน บี กิฟต์ (สําเพ็ง) ร้ าน เดอะ โอเค สเตชัน่ (สําเพ็ง) ร้ านเอ็ม แอนด์ จี (สําเพ็ง)
ร้ านสมใจ เป็ นต้ น และร้ านขายส่งก็ยังเป็ นแหล่งที่ผ้ ูประกอบการเลือกใช้ เนื่ องจากมีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์
2020
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1.2 ตัวแทนขายจากบริ ษัท การซื ้อผ่านตัวแทนขายของบริ ษัท จะเกิดขึ ้นหลังจากดําเนินกิจการไปได้
ระยะหนึง่ โดยจะมีตวั แทนขายจากบริ ษัทต่างๆมาติดต่อ การซื ้อผ่านตัวแทนขายนันจะต้
้ องใช้ เงินสดก่อน
หลังจากนันบางบริ
้
ษัท ถ้ ามีการสัง่ 6 ครัง้ ขึ ้นไป ก็จะได้ เครดิต หรื อบางบริ ษัทดูจากยอดการสัง่ ซื ้อ ถ้ าสัง่ ซื ้อได้
จํานวนมาก โดยได้ เครดิตประมาณ 30 - 60 วัน การซื ้อสินค้ าต้ องซื ้อผ่านตัวแทนขายเท่านัน้ การซื ้อจะมีปริ มาณ
ขันตํ
้ ่าในการสัง่ ต่อครัง้ แล้ วแต่ประเภทของสินค้ า โดยตัวแทนขายจะเป็ นผู้กําหนดปริ มาณขันตํ
้ ่า และเมื่อสัง่ ซื ้อ
สินค้ าแล้ วจะได้ สนิ ค้ าหลังจากสัง่ เป็ นเวลา 5 - 7 วันในเขตอําเภอเมืองนครปฐม บริ ษัทจําหน่ายร้ านเครื่ องเขียนที่
ผู้ประกอบการเลือกใช้ คือ บริ ษัท นานมี จํากัด บริ ษัท เค แอล สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด บริ ษัท ดี เอช เอ สยามวาลา
จํากัด บริ ษัท บี บี ออฟฟิ ช แอนด์ คอมเมิร์ซ จํากัด บริ ษัท นาฟ ออฟฟิ ต สเตชัน่ เนอรี่ จํากัด บริ ษัท สหศิลป์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล และ บริ ษัท ดับเบิ ้ลเอ เป็ นต้ น
ด้ านการจัดการ ประกอบด้ วย การลงทุนธุรกิจเครื่ องเขียน รูปแบบของร้ านเครื่ องเขียน ลักษณะของ
ลูกค้ า การตังราคาสิ
้
นค้ าเพื่อจําหน่าย การจัดการสินค้ าคงคลังและการบริ หารงานด้ านบุคคล
การลงทุนธุรกิจเครื่ องเขียน ใช้ เงินลงทุนประมาณ 400,000-1,000,000 บาท แล้ วแต่ขนาดของร้ าน ใช้
พื ้นที่ประมาณ หนึง่ ถึงสองคูหา (32-64 ตรม.) และร้ านเครื่ องเขียนมีเวลาให้ บริ การประมาณ 7.30น. - 19.30 น.
รู ปแบบของร้ านจะอยู่ในรู ปของ มินิมาร์ ท คือเป็ นร้ านค้ าปลีก สินค้ าประเภทเครื่ องเขียน อุปกรณ์
สํานักงาน และกิ๊ฟช็อป การออกแบบร้ านจัดวางสินค้ าถือเป็ นส่วนสําคัญ เป็ นสิ่งที่ลกู ค้ าให้ ความสนใจ ดึงดูด
ลูกค้ าให้ เข้ ามาเลือกสินค้ า ภายในร้ านต้ องมีความสวยงามและสะอาด การจัดร้ านเป็ นสิ่งที่เป็ นภาพลักษณ์ในใจ
ของผู้บริ โภค โดยในร้ านจะมีการจัดเรี ยงสินค้ าตามหมวดหมู่ของสินค้ า และแยกประเภทให้ เห็นชัดเจน เพื่อให้
ลูกค้ าสะดวกในการเลือกซื ้อ มีการแบ่งตามหมวดดังนี ้ 1. อุปกรณ์การเขียนและลบคําผิด 2. สมุด 3. กาวและ
เทปกาว 4. ผลิตภัณฑ์กระดาษ 5. อุปกรณ์งานศิลป์ 6. สินค้ ากิ๊ฟช็อป 7. อุปกรณ์สํานักงาน และผู้ประกอบการให้
ความเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนการจัดร้ านบ้ าง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ ลกู ค้ าเกิดความตื่นตาตื่นใจ
ลักษณะของลูกค้ าลูกค้ าส่วนมากเป็ นนักเรี ยนและนักศึกษา อายุเฉลี่ยตังแต่
้ 12-25 ปี คนกลุม่ นี ้มีช่วง
อายุที่ใช้ บริ การ เนื่องจากอยู่ในวัยศึกษา ซึง่ คนในกลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่นิยมสินค้ าตามกระแส แฟชัน่ และเป็ นกลุม่ ที่มี
กําลังซื ้อสูง โดยอุปกรณ์เครื่ องเขียนเป็ นสินค้ าแฟชัน่ และสิ่งที่ต้องใช้ อยู่ทกุ วัน
การตังราคาสิ
้
นค้ าเพื่อจําหน่าย ผู้ประกอบการจะเป็ นผู้ตงราคาสิ
ั้
นค้ าเอง มีการตังราคาโดยบวกกํ
้
าไร
โดยเฉลี่ยประมาณ 25-50 เปอร์ เซ็นต์ ของราคาสินค้ า แต่ถ้ากรณีที่สินค้ ามีฉลากบอกราคา ก็จะตังราคาตาม
้
ฉลาก
การจัดการสินค้ าคงคลัง ในด้ านปริ มาณของสินค้ าคงคลัง จะมีความมากน้ อยไม่เท่ากันแล้ วแต่ขนาด
ของร้ าน ร้ านค้ าประมาณหนึง่ คูหา จะมีสินค้ าคงคลังโดยเฉลี่ยประมาณ 3-5 โหลต่อแบบ ส่วนในร้ านค้ าประมาณ
สองคูหาหรื อมากกว่า จะมีสินค้ าคงคลังโดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 โหลต่อแบบ ในด้ านการจัดเก็บ มีการจัดเก็บ
สินค้ าคงคลัง โดยจัดแยกเป็ นหมวดหมู่ ดังนี ้ 1. อุปกรณ์ การเขียนและลบคําผิด 2. สมุด 3. กาวและเทปกาว 4.
ผลิตภัณฑ์กระดาษ 5. อุปกรณ์งานศิลป์ 6. อุปกรณ์สํานักงาน 7. สินค้ ากิ๊ฟช็อป
การบริ หารงานด้ านบุคคล ผู้ประกอบการจ้ างพนักงาน โดยเฉลี่ยประมาณ 2-4 คน โดยได้ รับเงินเดือน
ประมาณ 4,500-7,000 บาทต่อเดือน และแบ่งหน้ าที่พนักงาน คือพนักงานคิดเงิน มีหน้ าที่คิดเงิน และพนักงาน
ทัว่ ไป มีหน้ าที่ ให้ คําแนะนําในการเลือกซื ้อสินค้ า และนําสินค้ าใส่ถุงให้ ลกู ค้ า ผู้ประกอบการจํานวน 5 รายจ่าย
2021
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เงินเดือนให้ พนักงานเต็มจํานวนเมื่อครบสิ ้นเดือน และมีผ้ ปู ระกอบการ 2 รายจ่ายเงินเดือนให้ พนักงานเป็ นงวดคือ
เดือนละ 2 งวด ในช่วงต้ นเดือน และช่วงท้ ายของเดือน เนื่องจากทางผู้ประกอบการต้ องการช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้ จ่ายระหว่างเดือน โดยผู้ประกอบการคิดว่าสามารถช่วยลดการทุจริ ตในการปฏิบตั ิงาน และยังช่วยควบคุม
การขาดงาน ลางานได้ อีกด้ วย
การกระจายสินค้ า ผู้ประกอบการจะเป็ นผู้นําสินค้ าสูผ่ ้ บู ริ โภคโดยตรงเอง โดยลูกค้ าจะต้ องเดินทางมา
ซื ้อที่ร้าน แต่ในกรณีที่ลกู ค้ าสัง่ สินค้ าปริ มาณมาก (สองพันบาทขึ ้นไป) ผู้ประกอบการจํานวน 6 ราย จะมีการ
จัดส่งฟรี ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม และจํานวนหนึง่ รายคิดค่าขนส่ง
การขายและการตลาด จากการดําเนินธุรกิจร้ านเครื่ องเขียนที่มีมากกว่า 2 ปี ของผู้ประกอบการทัง้ 7
รายนัน้ ได้ ดําเนินการ โดยมีกลยุทธ์ เพื่อให้ ธรุ กิจคงอยู่มนั่ คง ผู้ประกอบการมีการวางแผนล่วงหน้ าที่ทําให้ ธุรกิจ
ประสบความสําเร็ จ โดยมีองค์ประกอบดังนี ้
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ เน้ นความครบวงจรและความหลากหลายในประเภทของสินค้ า ขนาด ราคา
และคุณภาพเพื่อให้ ลกู ค้ ามีทางเลือก และสามารถเลือกซื ้อได้ ตามต้ องการ
2. กลยุทธ์ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า การตังราคาสิ
้
นค้ าที่จําหน่ายใช้ กลยุทธ์ราคาตํ่า เพื่อเจาะ
ตลาด ทําให้ สามารถจําหน่ายในปริ มาณมากและได้ ลกู ค้ าจํานวนมาก แต่ได้ กําไรต่อหน่วยตํา่ เพื่อเป้าหมายใน
การได้ สว่ นแบ่งทางการตลาดให้ มากขึ ้น โดยจะสามารถรักษาลูกค้ าเดิม และเพิ่มลูกค้ ากลุม่ ใหม่ได้ ทังนี
้ ้ยัง
สามารถลดความต้ องการเข้ ามาของคูแ่ ข่งได้ ในการตังราคาสิ
้
นค้ า ผู้ประกอบการจะเป็ นผู้ตงราคาสิ
ั้
นค้ า มีการตัง้
ราคาโดยบวกกําไรโดยเฉลี่ยประมาณ 25-50 เปอร์ เซ็นต์ ของราคาสินค้ า แต่ถ้ากรณีที่สินค้ ามีฉลากบอกราคา ก็
จะตังราคาตามฉลากหรื
้
อลดลงจากราคาฉลากเล็กน้ อย
3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการให้ ความสําคัญทําที่ตงอย่
ั ้ าง
มาก เนื่องจากลักษณะธุรกิจเน้ นจําหน่ายสูผ่ ้ บู ริ โภคโดยตรง ผู้ประกอบการจะเลือกทําเลในการตังร้้ าน ติด
โรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย ซึง่ อยู่ใกล้ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ผู้ประกอบการบางราย มีการเพิ่มช่องทางการสัง่ ซื ้อ
ทาง โทรศัพท์และ อินเตอร์ เน็ต (รับสัง่ ซื ้อเมื่อยอดประมาณ 1000 บาทขึ ้นไป )
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มการขาย จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการร้ านเครื่ องเขียนใช้ วิธีการดังนี ้
1. ใช้ การประชาสัมพันธ์ เป็ นการทําให้ ลกู ค้ ารู้ จกั กับร้ านเครื่ องเขียนมากขึ ้น ผ่านใบปลิว โปสเตอร์ และ
ป้ายร้ านที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ าภายในร้ าน และการติดต่อผู้ประกอบการ เพื่อเป็ นการโฆษณาและช่วยให้
การสัง่ ซื ้อสินค้ าง่ายขึ ้น
2. ใช้ การบอกปากต่อปากของลูกค้ า โดยทางผู้ประกอบการจะใช้ วิธีการสร้ างความคุ้นเคยกับกลุม่ ลูกค้ า
ด้ วยการพูดคุย การบริ การ อย่างเป็ นกันเอง
3. ใช้ บตั รสะสมแต้ ม โดยจะได้ รับ 1 แต้ มเมื่อซื ้อสินค้ าครบ 50 บาท เมื่อครบ 10 แต้ มจะได้ รับส่วนลด 20
บาท และเมื่อครบ 20 แต้ มจะได้ ลด 50 บาทจากการซื ้อสินค้ าภายในร้ าน
4. ใช้ การจัดส่งฟรี กรณีซื ้อปริ มาณมาก
กิจกรรมเสริม
การบริหารทรั พยากรบุคคล มีการกําหนดบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละ
ตําแหน่งงานให้ ชดั เจน มีการสอนให้ พนักงานศึกษาและเรี ยนรู้ ในตัวสินค้ าประเภทต่างๆ ที่มีความเหมือนและ
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ความแตกต่างกันในการใช้ งาน เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในตัวสินค้ าเพื่อที่จะสามารถให้ คําปรึกษาแก่
นักเรี ยน นักศึกษา ในการเลือกซื ้อสินค้ าตามความเหมาะสมได้ และเกิดความมัน่ ใจในการนําเสนอขาย
การวางแผนกําหนดกลยุทธ์ ในด้ านการวางแผนกลยุทธ์นนผู
ั ้ ้ ประกอบการจะใช้ วิธีการสังเกตจาก
พฤติกรรมการซื ้อของลูกค้ า ว่าสินค้ าประเภทใด ได้ รับความนิยม หรื อเป็ นที่ต้องการของกลุม่ ลูกค้ าและจัดทํา
รายการบันทึกสินค้ าเรี ยงตามความนิยม จากนันจะเริ
้
่ มปฏิบตั ิกลยุทธ์ โดยทําการเลือกซื ้อสินค้ าที่ได้ บนั ทึกไว้ โดย
สินค้ าที่ได้ รับความนิยมสูงจะซื ้อในปริ มาณมาก และจัดซื ้อสินค้ าปริ มาณน้ อยในสินค้ าที่ได้ รับความนิยมตํ่า
ผู้ประกอบการ คิดว่า การกระทําเช่นนี ้จะช่วยให้ เกิดการลงทุนในสินค้ าอย่างคุ้มค่า เกิดการหมุนเวียนและสภาพ
คล่องทางการเงิน ในเรื่ องของสินค้ าที่ได้ รับความนิยมน้ อย ต้ องมีการซื ้อไว้ โดยสินค้ าประเภทนี ้จะเป็ นสินค้ า
ทางเลือกสําหรับลูกค้ า หลังจากนันจะเริ
้
่ มทําการควบคุม โดยมีการจัดทําสต็อค หรื อปริ มาณสินค้ า โดยมีการจด
บันทึก ในด้ านสินค้ านําเข้ าจะมีการบันทึกทุกครัง้ ที่มีการซื ้อสินค้ าเข้ า ในด้ านสินค้ าขายออกผู้ประกอบการจะ
ตรวจสอบจากปริ มาณสินค้ าที่เหลือหลังการจําหน่าย ถ้ าเหลือจํานวนน้ อย จะทําการจัดบันทึก และสัง่ เพิ่มเติม
การบริหารจัดการด้ านการเงิน จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีการควบคุมการเงินอย่างชัดเจน
โดยการจัดทํารายการบัญชี รายรับรายจ่าย และมีการแบ่งเงินที่ใช้ ในกิจการ แยกจากเงินส่วนตัวอย่างชัดเจน เพื่อ
ทราบถึงผลกําไรหรื อขาดทุนต่อเดือนได้ อย่างแม่นยํา ทําให้ สามารถควบคุมและวางแผนการดําเนินงาน ของธุรกิจ
ในอนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ เพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ ขายบ่ อยให้ ขายถูก คือ เป็ นกลยุทธ์ในการตังราคาสิ
้
นค้ าที่ขายได้ บ่อยในราคาถูก เพื่อดึงดูด
ลูกค้ าให้ ร้ ู สกึ ว่าสินค้ าร้ านนี ้ถูก มีสว่ นช่วยให้ ขายสินค้ าประเภทอื่นได้ เพิ่ม ส่วนสินค้ าที่ขายได้ นานๆครัง้ สามารถ
ตังราคาให้
้
สงู เพิ่มได้ เนื่องจากลูกค้ านานๆครัง้ จะซื ้อ จึงทําให้ ลกู ค้ าไม่สามารถจําราคาที่เคยซื ้อได้ ทําให้ ไม่ร้ ู สกึ ว่า
เป็ นการซื ้อสินค้ าในราคาแพงกว่าปกติ
กลยุทธ์ การสร้ างภาพลักษณ์ ท่ ดี ี คือ ผู้ประกอบการมีการแบ่งส่วนกําไร คือเป็ นทุนการศึกษากับ
โรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย ที่อยู่ข้างเคียง เป็ นการคืนกําไรสูล่ กู ค้ าให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
กลยุทธ์ วางแผนล่ วงหน้ า คือ เป็ นกลยุทธ์ในการคาดการณ์ลว่ งหน้ าในการนําสินค้ ามาขาย เช่น ในฤดู
ฝน ผู้ประกอบการ มีการนําสินค้ าพวก ร่ ม เสื ้อกันฝน มาจําหน่ายเสริ ม เพื่อเพิ่มยอดขาย เป็ นต้ น
กลยุทธ์ ทหารมด คือเป็ นกลยุทธ์ที่สง่ พนักงานในร้ านไปติดต่อ หน่วยงาน บริ ษัท โรงงาน โรงเรี ยน และ
มหาวิทยาลัย เพื่อทําการขายส่ง เป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย แต่การติดต่อกับหน่วยงานราชการนัน้ ต้ อง
มีการทําหนังสือ ในการซื ้อขายสินค้ า ตามแบบฟอร์ มของหน่วยงาน
ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ ปัญหาจากการประกอบธุรกิจค้ าปลีกเครื่ องเขียน
จากการศึกษา พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการประกอบธุรกิจค้ าปลีกเครื่ องเขียน ส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจ สามารถจําแนกได้ ดงั นี ้
1. ปั ญหาผู้ประกอบการ
1.1 การขยายร้ าน สามารถทําได้ ค่อนข้ างยาก เนื่องจากลักษณะที่ตงผู
ั ้ ้ ประกอบการส่วนใหญ่
เป็ นตึก ทําให้ โดนจํากัดพื ้นที่ในการประกอบการ
2. ปั ญหาเกี่ยวกับสินค้ า
สินค้ ามีจํานวนมาก ทําให้ การเช็คสต็อคทําได้ ยาก และสินค้ าชํารุ ดเนื่องจากการขนส่ง
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3. ปั ญหาผู้บริ โภคที่มาซื ้อสินค้ า
ปั ญหาการลักขโมยสินค้ า โดยสินค้ าเครื่ องเขียนบางชนิดมีขนาดเล็กสามารถขโมยได้ ง่าย
4. ปั ญหาจากการแข่งขันผู้ประกอบการรายอื่น
การเกิ ดขึน้ ของร้ านเครื่ อ งเขี ยนที่ เพิ่ มขึน้ ทัง้ ภายในเขตอําเภอเมืองเอง และภายในห้ างสรรพสินค้ า
กล่าวคือทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีตวั เลือกเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ ปริ มาณผู้บริ โภค ที่มาซื ้อเครื่ องเขียนลดน้ อยลง ทําให้ รายได้
ของผู้ประกอบการลดลงตามไปด้ วย ซึง่ นับเป็ นผลกระทบที่สง่ ผลตามกัน
5. สภาวะเศรษฐกิจผันผวน ทํ าให้ ผ้ ูบริ โภคมีการตัดสินใจ ระมัดระวังในการใช้ จ่าย ส่วนใหญ่มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่ มประหยัดมากขึ ้น ผู้บริ โภคมีการวางแผนการออมเงิน ลดการใช้ จ่ายที่ฟมเฟื
ุ่ อย
แนวทางการแก้ ปัญหา
ในขบวนการทํ า งานกล่า วได้ ว่ าทุ ก สถานประกอบการ ต้ อ งพบกับ ข้ อบกพร่ อ งในธุ ร กิ จ ที่ ต นเองได้
ดําเนินการมาทังสิ
้ ้น ขึน้ อยู่กบั ว่าผู้ประกอบการหรื อผู้บริ หารในองค์กรนัน้ ๆ สามารถมองเห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึน้
และแก้ ปัญหาเหล่านันได้
้ ลลุ ่วงมากน้ อยแค่ไหน แนวทางการแก้ ปัญหาในธุรกิจค้ าปลีกเครื่ องเขียน แยกออกได้
ดังนี ้
1. ปรับการจัดเรี ยงของสินค้ าภายในร้ าน เพื่อให้ สามารถวางสินค้ าขายได้ เพิ่มขึ ้น และจัดเรี ยงสินค้ าที่มี
ขนาดเล็กไว้ ใกล้ กบั พนักงาน เพื่อง่ายต่อการดูแล และสามารถป้องกันการขโมย อีกด้ านหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการจอดรถของลูกค้ า เพื่อให้ สามารถรองรับลูกค้ าได้ มากขึ ้น
2. ส่งเสริ มการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพิ่มการบริ การลูกค้ าให้ ดี
ยิ่ ง ขึ น้ เพื่ อ ให้ เป็ นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ยแบบปากต่ อ ปาก และสามารถสร้ างความภัก ดี ต่ อ ร้ านค้ า ของ
ผู้ประกอบการ
3. มีการตรวจสอบสภาพสินค้ า และจํานวนของสินค้ านําเข้ า ก่อนการจัดเก็บ เพื่อง่ายต่อการทําเรื่ องขอ
คืนหรื อเปลี่ยนสินค้ าจากแหล่งที่รับสินค้ ามา
4. มีการแถมสินค้ าเล็กๆ น้ อยๆ ให้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ า เพื่อเป็ นการกระตุ้นการซื ้อสินค้ าของลูกค้ า
โดยจะทําให้ ลกู ค้ ารู้ สกึ ว่า ได้ มากกว่า ที่เสียไป
5. ควรนําสินค้ าที่มีแบรนด์ ที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน มาจําหน่าย เนื่องจากสินค้ าจําพวกนี ้มีความ
แข็งแรง ใช้ ได้ นาน เพื่อให้ ลกู ค้ ารู้ สกึ ถึงความคุ้มค่าในการใช้ งาน

สรุ ปและอภิปรายผลการทดลอง
รู ปแบบร้ านเครื่ องเขียนของผู้ประกอบการ จัดอยู่ในรู ปของร้ านค้ าปลีกแบบ มินิมาร์ ท คือเป็ นร้ านค้ าที่
พัฒนามาจากร้ านโชว์ห่วย โดยปรับปรุ งให้ มีระบบการจัดจําหน่าย การพัฒนาการตกแต่งร้ านโดยเฉพาะการจัด
หมวดหมู่ของสินค้ า มีการใช้ อปุ กรณ์ ช่วยในการจําหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็ นธุรกิจเจ้ าของคนเดียว ( ศิริวรรณ เสริ
รัตน์และคณะ, 2546) โดยการศึกษาการดําเนินธุรกิจจะใช้ แนวคิดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (พักตร์ ผจง วัฒนสินธุ์และ
คณะ,2545) ในการศึกษาธุรกิจค้ าปลีกเครื่ องเขียน ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก คือ 1. ด้ านห่วงโซ่อปุ ทาน คือการ
จัดหาวัตถุดิบ โดยผู้ประกอบการจัดซื ้อวัตถุดิบผ่านสองแหล่ง คือร้ านขายส่ง และตัวแทนจําหน่ายจากบริ ษัท 2.
ด้ านการดําเนิ นการ คือ การบริ หารสินค้ า โดยการจัดวางสินค้ าให้ เป็ นหมวดหมู่ การบริ ห ารสินค้ าคงคลังให้
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เพียงพอกับความต้ องการ และการบริ หารพนักงานโดยแบ่งหน้ าที่ให้ ชดั เจน 3. ด้ านการกระจายสินค้ า คือเป็ น
การจําหน่ายสู่ผ้ ูบริ โภคโดยตรงผ่านร้ านค้ าปลีก (เพ็ญสิน แขมมณี 2546) 4. ด้ านการขายและการตลาด คือ
ผู้ประกอบการใช้ หลักส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (ศิริวรรณและคณะ,2535) ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์
เน้ นความครบวงจรและหลากหลายของสินค้ า ด้ านสถานที่การจําหน่าย เน้ นทําเลที่ตงใกล้
ั ้ กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ด้ า นราคา เน้ นการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ร าคาตํ่ า และด้ า นการส่ ง เสริ ม การขายเน้ น การลด แลก แจก แถม และการ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านการบริ การหลังการขาย คือการรั บเปลี่ยนสินค้ า ในกิจกรรมเสริ ม จะประกอบไปด้ วย การ
วางแผนกลยุทธ์ (ณัฎฐนันท์ สุภทั รชัยวงค์, 2554) คือ คือสังเกตพฤติกรรมการซื ้อของลูกค้ า และเลือกสินค้ ามา
จําหน่ายให้ ตรงกับความต้ องการ การบริ หารทรั พยากรบุคคล ได้ ทําการให้ ความรู้ เกี่ยวกับตัวสินค้ า เพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจในการขาย และการบริ หารจัดการด้ านการเงิน คือมีการจัดทําบัญชีให้ ชดั เจน ปั ญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินธุรกิจค้ าปลีกเครื่ องเขียน ประกอบไปด้ วย ปั ญหาการขยายร้ าน เศรษฐกิจผันผวน สินค้ าชํารุ ด การลัก
ขโมยสินค้ า การแข่งขันจากผู้ประกอบการรายอื่น การแก้ ปัญหาทําได้ โดย ปรับการจัดวางเรี ยงสินค้ าให้ เหมาะสม
ส่งเสริ มการขายมากขึ ้น มีการตรวจสอบสภาพสินค้ า ปริ มาณสินค้ านําเข้ าก่อนจัดเก็บ จัดทํารายการให้ ชดั เจน
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