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การศึ กษาค้นคว้าอิสระ เรื่ อง การศึ กษากลยุทธ์บริ หารจัดการพัฒนาร้านเครื่ องเขียนอุ่นใจพานิ ชเพื่อความ
ยัง่ ยืน เนื่ องจากในช่วงปี พ.ศ. 2553-2559 ทางร้านมียอดขายที่ลดลง และมีความผันผวนอย่างต่อเนื่ อง ธุรกิจสามารถ
ดําเนินต่อไปได้แต่ไม่มีการเจริ ญเติบโต
จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบว่า การแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องเขียนในปั จจุบนั เริ่ มมี
แนวโน้มความรุ นแรงเพิ่มขึ้น จากรวมตัว และขยายสาขาของผูป้ ระกอบการเครื่ องเขียนรายใหญ่ ซึ่ งมีผลกระทบกับ
ผูป้ ระกอบการเครื่ องเขียนรายย่อย ร้านเครื่ องเขียนที่อยูใ่ นรู ปแบบธุ รกิ จแบบเก่า และความต้องการเข้ามาใหม่ของ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยที่ประกอบธุรกิจอื่น ได้มองเห็นว่าธุรกิจเครื่ องเขียนยังมีผขู ้ ายน้อยรายจึงอยากจะมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดด้วย และปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเป็ นสําคัญที่สุดคือ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ภาวะหนี้สินใน
ครัวเรื อน และกําลังซื้ อที่ ลดลง ถึงแม้จะมีปัจจัยเสริ มที่ ทาํ ให้มียอดขายที่ ไม่ตกไปมากกว่านี้ อย่างเช่น งบประมาณ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เรี ยนฟรี จากการสนับสนุ นของรัฐบาล แต่ยอดขายตั้งแต่ปี 2553 จนถึง 2559 ก็ยงั มีการ
ลดลงและผันผวนอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงทําการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของธุ รกิ จร้านอุ่นใจพานิ ช และนํามาจับคู่
ตามหลักแนวความคิดทฤษฏีของกรอบการจัดการเชิงกลยุทธ์ จึงได้แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการเพิ่มยอดขาย
ของร้านอุ่นใจพานิ ชทั้งการดําเนิ นงานภายในและภายนอก โดยได้ทางเลือกที่ ดีที่สุดของกลยุทธ์ท้ งั 3 ระดับเพื่อมา
กําหนดแผนการดําเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ระดับองค์กรหรื อระดับบริ ษทั (Corporate Level Strategy) เลื อกกลยุทธ์การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริ การ (Product Development) กลยุทธ์ระดับธุ รกิ จ (Business Level Strategy) เลือกกลยุทธ์การสร้ างความแตกต่ างที่
โดดเด่ น (Differentiation Strategy) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy) เลื อกกลยุทธ์ การตลาด (Market
Strategy) โดยใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสําหรั บธุ รกิ จบริ การ (7 P’s Service Marketing Mix), กลยุทธ์การ
บริ หารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management (CRM) และWord of Mouth
แผนในระยะสั้น เริ่ มต้นด้วยการปรับโครงสร้างภายในองค์กร ในระยะกลาง เป็ นช่วงที่องค์กรดําเนินกลยุทธ์
เชิ งรุ ก ด้วยการสร้างแตกต่างที่โดดเด่นไปจากเดิมร่ วมกับการดําเนิ นงานตามแผนทางการตลาด ในระยะยาว สร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง ในด้านความมี มาตรฐานของคุณภาพ และราคาสิ นค้า มี การให้บริ การที่
สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมเครื่ องเขียน หรื อแม้แต่
พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
คําสําคัญ: กลยุทธ์การบริ หารจัดการ, ความยัง่ ยืน
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ABSTRACT

Independent study subject Management Strategies Development of Aunjaipanich Stationary Store for
Sustainability. Because of the year 2010-2016 The store has decreased sales and continuous fluctuations. Business
can continue. But no growth
From the primary and secondary data, it was found that. The competition of the stationery industry is
beginning to intensify, as the consolidation and expansion of the major stationery operators. This has had an impact
on small stationery operators. Stationery shop in old style business and the new demand of small business operators.
It is seen that the stationery business has few vendors, so they want to have a market share and the factors that affect
the business is most important. Slow economic factors Household debt and lower purchasing power. Although there
are factors that contribute to sales that do not fall over like this. Fundamentals of basic education 15 years Free lessons
of government support. But sales from 2010 to 2016 are still declining and fluctuating continuously.
So, the researcher analyzed the strengths, weaknesses, opportunities, threats of the Aunjaipanich store
business. And matched the theoretical concepts of the strategic management. Therefore, the development,
management and sales of Aunjaipanich store both internal and external. By choosing the best strategies of all three
levels to set a short-term, medium-term, long-term plan that details the following:
Corporate Level Strategy choose Product Development Strategy, Business Level Strategy choose
Differentiation Strategy, Functional Level Strategy choose Market Strategy, 7P's Service Marketing Mix, Customer
Relationship Management (CRM) and Word of Mouth
Short term plan Start with organizational restructuring. In the medium term is the period when the
organization pursues an aggressive strategy. By making a distinction that stands out from the traditional marketing
plan. In the long Term customer satisfaction continues. In terms of quality standards. And price there are services
that can change the strategy to keep pace with the changing environment of the stationery industry. Or even the
customer's buying behavior.
Keywords: Management Strategy, Sustainability
1. บทนํา

ร้านอุ่นใจพานิ ช ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 ที่ อาํ เภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็ นร้านค้าแบบมีหน้าร้าน (Store
Retailing) เปิ ดเป็ นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (Small Retailing) หรื อถูกเรี ยกอีกชื่อว่า “ร้านโชห่ วย” ที่ต้ งั ของร้านอยูห่ น้า
โรงเรี ยน บริ เวณโดยรอบมีตลาด และเป็ นแหล่งชุมชน มีการบริ หารธุรกิจในรู ปแบบครอบครัว สิ นค้าที่จาํ หน่ายเป็ น
สิ นค้าอุปโภคที่ใช้ในชี วิตประจําวัน เครื่ องครัว อุปกรณ์ทาํ การเกษตร เครื่ องบวช เครื่ องหอ เครื่ องเขียน และสิ นค้า
อื่นๆที่ลูกค้าต้องการให้ทางร้านจัดหามาให้เป็ นพิเศษโดยเฉพาะทางร้านก็มีบริ การ เมื่อปี พ.ศ. 2519 ได้แยกออกจาก
ร้านสาขาและเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงประเภทสิ นค้าที่ นาํ มาจําหน่ าย จนปั จจุบนั เป็ นร้านค้าปลีกประเภท (Specialty
Store) จําหน่ายสิ นค้าประเภทเครื่ องเขียน (Stationery) อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา เครื่ องแบบนักเรี ยน อุปกรณ์ที่ใช้ใน
สํานักงานเพื่อการทํางาน งานฝี มื อเพื่อการศึ กษาและงานอดิ เรก ปั จจุ บันยังคงมี การบริ หารในรู ปแบบครอบครัว
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เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จที่ สืบทอดต่อมาจากรุ่ นพ่อแม่และผูป้ ระกอบการไม่ได้ศึกษาหรื อมีความรู ้ทางด้านการบริ หาร
โดยตรง ลักษณ์ของร้านจึงออกเป็ นแบบผสมระหว่างร้านค้าปลีกแบบเก่ากับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ กลุ่มลูกค้าของ
ทางร้านจะเป็ นนักเรี ยน พนักงานสํานักงานเอกชนและรัฐบาล ช่างตัดเย็บซ่อมเสื้ อผ้า ผูท้ ี่รักในการทํางานประดิ ษฐ์
พ่อ ค้า แม่ ค ้า และร้ า นค้า รายย่อ ยที่ อ ยู่ต ามชุ ม ชนเล็ก ๆ สิ น ค้า ของทางร้ า นจะเน้น สิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพ ซื้ อ ตรงจาก
บริ ษทั ผูผ้ ลิต และนอกเหนื อจากด้านคุณภาพแล้ว สิ นค้าที่ นาํ มาจําหน่ ายจะมีความหลากหลายมีรูปแบบและสี สันที่
สวยงามให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นและความสําคัญของปั ญหา เมื่อมาดูขอ้ มูลยอดขายของร้านอุ่นใจพานิ ชในช่วงปี พ.ศ.25532559 จะเห็นได้วา่ หลังจากปี พ.ศ.2553 ทางร้านมียอดขายที่ลดลง มีความผันผวนอย่างต่อเนื่ อง ธุรกิจสามารถดําเนิ น
ต่อไปได้แต่ไม่มีการเจริ ญเติบโต เพื่อที่จะหาสาเหตุของปั ญหา และนําข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหา ใน
การพัฒนาร้านอุ่นใจพานิชเพื่อความยัง่ ยืน
เบื้ องต้นจึ งศึ กษาข้อมูลทางด้านทุติยภูมิเพื่อดูปัจจัยภายนอกที่ ส่งผลต่อยอดขายของร้านอุ่นใจพานิ ช จาก
ข้อมูลของการสํารวจยอดขายรายไตรมาส : ไตรมาส 3/2559 ของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ พบว่า ปั ญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจ จากการแสดงความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการและสถานบริ การทัว่ ประเทศ จํานวนร้อยละ 57.0 มี
ความเห็นส่ วนใหญ่วา่ เศรษฐกิจไม่ดี อยูใ่ นภาวะชะลอตัว กําลังซื้ อลดลง คู่แข่งทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และต้นทุน
ในการดํา เนิ นธุ ร กิ จสู ง ขึ้ น การเก็ บ ภาษี ซ้ ําซ้อ น และอื่ น ๆ ได้แ ก่ ขาดเงิ นลงทุ น ในการประกอบกิ จการ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยว ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถเฉพาะด้าน ระเบียบการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยราชการ เป็ นต้นตามลําดับ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาข้อมูลในการพัฒนาการบริ หารจัดการเพิ่มยอดขายของร้านอุ่นใจพานิช
2. เพื่อศึกษาสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมค้าปลีกเครื่ องเขียน และปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย
ของธุรกิจร้านอุ่นใจพานิช
3. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจร้านอุ่นใจพานิช เมื่อเทียบกับธุรกิจโดยรวมใน
อุตสาหกรรมค้าปลีกเครื่ องเขียน
4. เพื่อนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาร้านอุ่นใจพานิชในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว
3. การดําเนินการวิจยั
การศึกษางานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็ น
2 ส่วน คือ
1. การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก (Depth Interview) บุคคลที่ มีส่วน
เกี่ยวข้องกับ ร้านอุ่นใจพานิช ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึ กษาข้อมูลข่าวสารจากภายนอก เช่น จากแหล่ง
อ้างอิ ง บทความงานวิจยั ข่าวสารทางทางอิ นเตอร์ เน็ ท หน้าเว็บไซด์ ข้อมูลจากสื่ อออนไลน์ ข้อมูลทางการตลาด
เศรษฐกิจ เอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อธุรกิจ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. เจ้าของธุรกิจร้านอุ่นใจพานิชรุ่ นที่ 3 จํานวน 1 ท่าน คุณพิชาพัทธ์ วงศ์วริ ิ ยะ
2. พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยู่กบั ร้านอุ่นใจพานิ ช 10 ปี ขึ้นไป จํานวน 2 ท่าน คุณณปภา ประสิ ทธิ มี คุณมณฑิตา
เกษเกสร และพนักงานขายร้านอุ่นใจพานิช จํานวน 1 ท่าน คุณนิษา สุภคั หฤษฎ์
3. ลูกค้าของร้านอุ่นใจพานิ ช จํานวน 20 ท่าน ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าหลัก คื อ นักเรี ยน กลุ่มลูกค้ารอง คือ
บุคคลทัว่ ไปและร้านค้ารายย่อย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. กรอบแนวความคิดทฤษฏีที่ใช้ในการสํารวจภายในองค์กร (Mckiney 7S) การสํารวจภายนอกองค์กรของ
อุตสาหกรรมเครื่ องเขียน (Five Force Model) ใช้ทฤษฏีในการค้นหาปั ญหาด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค์ (SWOT Analysis) และกําหนดทางเลือกที่ดีที่สุดในการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ท้ งั 3 ระดับด้วย TOWS
Matrix
2. แบบฟอร์ มบันทึ กการสัมภาษณ์เชิ งลึก (Depth Interview) ที่ สร้างขึ้นมา โดยยึดหลักการตั้งคําถามตาม
แนวความคิดทฤษฏีที่ใช้ในการสํารวจภายในองค์กร (Mckiney 7S) การสํารวจภายนอกองค์กรของอุตสาหกรรมเครื่ อง
เขียน (Five Force Model) การสํารวจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค์ (SWOT Analysis) เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กับการวิเคราะห์ โดยแบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของธุรกิจรุ่ นที่ 3
ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูก่ บั ร้านอุ่นใจพานิช 10
ปี ขึ้นไป และพนักงานขายร้านอุ่นใจพานิช
ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าของร้านอุ่นใจพานิช
4. ผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อวัตถุประสงค์ของการศึ กษาที่ กาํ หนดไว้
โดยการนําข้อมูลปฐมภูมิที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) จากผูท้ ี่ มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับร้านอุ่นใจ
พานิ ช และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มาจากการสํารวจข่าวสารรอบตัวที่ มีผลต่อธุ รกิ จเครื่ องเขียน นํามาสรุ ปและนําเสนอ
ข้อมูล งานวิจยั นี้จะวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องมือวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1. ผลจากการสรุ ปการวิเคราะห์โดยใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ ิจยั นําข้อมูลการวิเคราะห์ที่
ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือ การวิเคราะห์ Five Force Model และกรอบแนวคิด Mckiney
7S
ส่ วนที่ 2. ผลจากการสรุ ปข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ ิจยั นําข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้มาจากการ
สํารวจข่าวสารรอบตัวที่มีผลต่อธุรกิจเครื่ องเขียน
เมื่อได้ผลสรุ ปของข้อมูลทั้ง 2 ด้านแล้วจะนําข้อมูลที่ได้มากําหนดโดยใช้เครื่ องมือการวิเคราะห์สถานการณ์
(SWOT Analysis) เมื่อทราบปั จจัยทั้ง 4 ที่ แล้ว นํามาจับคู่เพื่อกําหนดกลยุทธ์ดว้ ยเครื่ องมือ TOWS Matrix Analysis
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เพื่อใช้ในการประเมินทางเลือก และตัดสิ นใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด ในการกําหนดกลยุทธ์ในระดับ องค์กร ระดับ
ธุรกิจ และระดับหน้าที่

บอกต่อ

จุดแข็ง คือ Strengths (S)
1. สิ นค้าเครื่ องเขียนมีคุณภาพมีความหลากหลายราคาถูก สามารถทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ ซื้อซํ้า และ

2. ผูใ้ ห้บริ การแนะนําดี พูดจาไพเราะ เป็ นกันเอง มีความเป็ นมิตรไมตรี และให้บริ การที่รวดเร็ ว
3. มีสินค้าเครื่ องเขียนเครื่ องแต่งกายนักเรี ยนครบวงจรเมื่อมาร้านเดียว
4. มีสินค้างานเสริ มประเภทฝี มือประเภทไหมพรมและอุปกรณ์ ซึ่ งทางร้านสามารถแนะนําในการใช้และ
สร้างสรรค์ได้ดีกว่าคู่แข่ง
5. ที่ ต้ งั ของร้ านอยู่บริ เวณจุ ดศู นย์รวมการคมนาคม การค้าขาย สถานที่ สําคัญ ใกล้ที่จอดรถ เช่ น ตลาด
โรงเรี ยน
6. ทางร้านมีบริ การออกใบกํากับภาษีและบิลเงินสดแบบเต็มรู ปแบบที่ ถูกต้องตามสถานศึกษา หน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชนต้องการ
จุดอ่ อน คือ Weaknesses (W)
1. พื้นที่ของร้านมีจาํ กัดและคับแคบไปเมื่อเทียบกับจํานวนสิ นค้าที่มีอยูใ่ นร้าน
2. ขาดการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิ บตั ิงาน การทําบัญชี และความปลอดภัย เช่ น โปรแกรมบันทึ ก
สิ นค้าเข้า ออก คงเหลือ รายรับ รายจ่าย ของร้าน และกล้องวงจรปิ ดเพื่อสอดส่องให้ทวั่ ถึง
3. การวางแผนผังร้าน การจัดเรี ยงสิ นค้ายังไม่สามารถอํานวยความสะดวกให้ลูกค้าและพนักงานได้เต็มที่
ภาพลักษณ์ของร้านยังไม่ทนั สมัยเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านสะดวกซื้อ
4. การวางแผนบริ หารจัดการงานและบุคลากรภายใน ไม่การลําดับการมอบหมายหน้าที่ให้ชดั เจน
5. ร้านปิ ดทําการ 18.00 น. ซึ่งเร็ วไปลูกค้ากลุ่มนักเรี ยนและพนักงานเอกชนไม่สามารถมาซื้อได้ทนั
โอกาส คือ Opportunities (O)
1. ลูกค้าของร้านให้ความไว้วางใจในคุณภาพสิ นค้าและบริ การที่ซื่อสัตย์
2. รัฐบาลส่ งเสริ มการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบั เด็กนักเรี ยน โดยให้งบประมาณ 15 ปี เรี ยนฟรี เป็ นค่าเครื่ อง
เขียนทุกเทอม และค่าเครื่ องแต่งกายทุกเปิ ดเทอมใหญ่
3. ร้านคู่แข่งในพื้นที่ขาดการพัฒนารู ปแบบร้านการขาย ไม่ให้อิสระลูกค้าเลือก และการให้บริ การไม่เป็ น
มิตร
4. สามารถใช้สื่อออนไลน์ในการ การสื่ อสารสร้ างการรั บรู ้ เกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ ก ารให้กับลูกค้า และ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของร้านได้
อุปสรรค คือ Threats (T)
1. สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากหนี้สินครัวเรื อน ส่งผลให้กาํ ลังซื้อลดลง
2. การเร่ งขยายสาขาของ COL ออกมาเข้าใกล้ที่ต้ งั ร้าน ซึ่งเป็ นการควบรวมของธุรกิจ B2S, Office Mate กับ
เครื อ Central
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3. การขยายสาขาของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อย่าง Makro, Lotus, Big C ภาพลักษณ์สะท้อนให้ลูกค้ารู ้สึกว่า
ราคาสิ นค้าไม่แพง และการอยากเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่โดยเฉพาะช่วงเปิ ดเทอม
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุปทางเลือกกลยุทธ์ ระดับองค์ กรหรื อระดับบริษทั (Corporate Level Strategy)
ใช้ ทางเลื อกที่ 2 WO Strategy กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต (Growth Strategy) ที่ มุ่งเน้นความเชี่ ยวชาญ (Concentration
Growth) ในธุ ร กิ จ เดิ ม เป็ นกลยุทธ์ ก ารเจริ ญเติ บ โตในแนวนอน (Horizontal Growth) เลื อ กใช้ก ลยุทธ์ ก ารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (Product Development) เพราะเป็ นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมที่ สุดสําหรับการแก้ไขปั ญหาในระดับ
องค์กร เนื่องจากเป็ นกลยุทธ์ที่พิจารณาเกี่ยวกับภาพรวมขององค์กร การกําหนดทางเลือกมีผลต่อเป้ าหมายขององค์กร
และส่งผลถึงในระยะยาว
สรุปทางเลือกกลยุทธ์ ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)
ใช้ ทางเลื อกที่ 1 SO Strategy กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น (Differentiation Strategy) เนื่ องจากกลยุทธ์
ระดับธุ รกิ จเป็ นกลยุทธ์ที่มุ่งไปในเรื่ องของการปรับฐานะการแข่งขันทางธุ รกิ จ ในเรื่ องของสิ นค้าหรื อบริ การ ที่
สามารถบอกถึงตําแหน่งทางธุรกิจที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมได้ ซึ่ งเป็ นการยกระดับภาพลักษณ์ และสร้างจุดแข็งของร้าน
อุ่นใจพานิชให้ดีข้ ึนและเหนือกว่าคู่แข่งขึ้นไปอีก
สรุปทางเลือกกลยุทธ์ ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)
ใช้ ทางเลื อกที่ 1. กลยุทธ์ การตลาด (Market Strategy) เลือกกลยุทธ์พฒั นาส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิ จ
บริ การ (7P’s Service Marketing Mix) เพื่อเพิ่มยอดขาย และส่ วนแบ่งทางการตลาด การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ด้ว ยการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ บริ ก าร (Product Development) ผสมผสานกับ การสร้ า งความแตกต่ า งที่ โ ดดเด่ น
(Differentiation) ด้วยการใช้กลยุทธ์สวนประสมทางการตลาดบริ การทั้ง 7 ประการดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) บริ การ (Service) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (Product Development) ด้วยการ
พัฒนารู ปแบบการให้บริ การ การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ การปรับแผนผังร้านใหม่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั
ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก และยังเป็ นการยกระดับภาพลักษณ์ให้กบั ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่ งเป็ นการสร้าง
ความแตกต่างที่ โดดเด่น (Differentiation) ไปจากเดิ มและร้านคู่แข่ง มีการเพิ่มความแตกต่างของสิ นค้าด้วยการนํา
สิ นค้าเครื่ องเขียนและงานประดิษฐ์มาผสมผสานกันให้สามารถนํามาใช้งานได้ดว้ ยความคิดสร้างสรรค์
2. ราคา (Price) การตั้งราคาสิ นค้าของร้านเป็ นที่พึงพอใจกับลูกค้ามากอยูแ่ ล้ว จากการสัมภาษณ์ลูกค้าพบว่า
ลูกค้าพึงพอใจในการตั้งราคา และไม่ตอ้ งการให้ลดลงอีก แค่ทางร้านไม่ข้ ึนราคาก็พอใจแล้ว เพราะสิ นค้าของทางร้าน
เมื่อเทียบกับราคาที่ลูกค้าจ่ายไปกับคุณภาพสิ นค้าที่ได้รับ ลูกค้าเกิดการรับรู ้ถึงความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป ดังนั้นทาง
ร้านจึงรักษามาตรฐานในการตั้งราคาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว
3. สถานที่ต้ งั (Place) ช่องทางในการขาย (Channel) สถานที่ต้ งั ของร้านอยูใ่ นตําแหน่งที่ลูกค้าเดินทางมาได้
สะดวกมีที่จอดรถ และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ลูกค้าต้องการให้ทางร้านขยายเวลาทําการเพราะมีหลายท่านที่เดินทาง
มาหลังเลิกเรี ยนหรื อเลิกงานไม่ทนั เวลาทําการของร้าน จึงทําให้ร้านเสี ยโอกาสที่จะมีรายรับเพิ่มจากลูกค้าที่ต้ งั ใจมา
ซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การ จึ งทําให้ลูกค้าของทางร้ านต้องไปซื้ อสิ นค้าที่ จาํ เป็ นใช้จากร้ านคู่แข่งและร้ านที่ มีสินค้า
ทดแทน ดังนั้นเพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็ นการเพิ่มรายได้พร้อมกับดึงส่ วนแบ่งการตลาด
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กลับมา ทางร้านจึ งขยายเวลาทําการออกไปจากเดิ มปิ ด 18.00 น. เป็ น 19.00 น. และเพิ่มช่องทางในการขายที่ สร้าง
ความแตกต่างไปจากเดิ ม ด้วยการใช้สื่อออนไลน์เป็ นช่ องทางในการแสดงสิ นค้าให้กับลูกที่ อยู่ห่างไกลจากร้าน
เพื่อที่จะได้เห็นสิ นค้าจากรู ปภาพได้จากการเปิ ดดูเอง แทนการฝากเพื่อนที่อยูบ่ า้ นใกล้มาเลือกซื้อสิ นค้าให้
4. การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ทําได้โดยตรงจากพนักงาน ทางร้านมีการตั้งราคาสิ นค้า 2 แบบ ให้กบั
ลูกค้าที่เป็ นผูบ้ ริ โภคคนสุดท้ายที่ซ้ือปลีก และลูกค้าร้านค้าปลีกรายย่อยที่ซ้ือสิ นค้าในจํานวนยกโหลในราคาต่อหน่ วย
ที่ถูกกว่าและสามารถสอบถาม สัง่ สิ นค้าล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์หรื อไลน์
ทางด้านการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management (CRM) เปิ ดช่องทางออนไลน์ให้
ลูกค้าสามารถเข้ามาดูขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าปกติ สิ นค้าใหม่ และสิ นค้าตามช่วงฤดูการณ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่ม
ช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นด้วยการจัดทําแบบสอบถามไว้รองรับลูกค้าที่ยงั ต้องสิ่ งเพิ่มเติมและแสดงความ
คิดเห็นในสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเพิม่ ขึ้น
การบอกต่อของลูกค้า Word of Mouth เป็ นผลมาจากลูกค้าเกิดความไว้วางใจในด้านความหลากหลายของ
สิ นค้าเมื่อเดินเข้ามาจะได้สินค้าตามที่ตอ้ งการทําให้ลูกค้าไม่รู้สึกผิดหวังในการเดินตรงเข้ามาซื้อสิ นค้าของทางร้านอุน่
ใจพานิช และที่สาํ คัญอีกประเด็นคือร้านก่อตั้งมาเป็ นเวลานานเป็ นร้านเก่าแก่ที่ลูกค้าบอกต่อกันรุ่ นสู่รุ่ น มีการปลูกฝัง
ลูกหลานให้มาซื้ อสิ นค้าและบริ การของทางร้านอุ่นใจพานิ ช และภาพลักษณ์ใหม่ของร้านคือเป็ นร้านเก่าแก่ที่มีความ
ทันสมัยบริ การดีมีความรวดเร็ ว
5. บุ คลากร (People) พนักงานของทางร้ านจะมี ความแตกต่างจากพนักงานร้ านค้าแบบเก่ าทั่วไป คื อ มี
บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส มีความสามารเท่ากันทุกคน และพร้อมที่ จะให้บริ การลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ ว
6. การสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) การวางแผนผังให้
ลู ก ค้า สามารถเดิ นวนเป็ นวงกลม เพื่ อ ให้ลูก ค้า ได้เดิ นเลื อ กสิ นค้า ได้อ ย่า งเพลิ ดเพลิ น การจัด เรี ย งสิ นค้าให้เป็ น
หมวดหมู่ชัดเจนมากขึ้ น คื อ เครื่ องเขี ยน เครื่ องใช้สํานักงาน สมุด กระดาษ A4 เครื่ องแต่งกาย เครื่ องกี ฬา งาน
ประดิษฐ์และงานศิลปะ จัดเรี ยงสิ นค้าที่น่าสนใจที่สามารถดึงดูดลูกค้าที่มองมาจากภายนอกเข้ามาในร้าน ตามช่วงฤดู
การณ์และความเหมาะสม ทําการปรับเปลี่ยนเครื่ องแบบพนักงานให้สวยงาม กระฉับกระเฉง และเอื้ออํานวยความ
สะดวกให้กบั การปฏิบตั ิงานมากขึ้น
7. กระบวนการ (Process) ทํา การปรั บ โครงสร้ า งองค์ก ร โดยมี ก ารลํา ดับ การมอบหมายหน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้ชดั เจนขึ้น โดยที่พนักงานแต่ละคนจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนงานที่เหมาะสม ด้วยการจัดลําดับ
การมอบหมายงานใหม่ต้ งั แต่กระบวนการภายในจนถึงกระบวนการขายหน้าร้าน มีการหมุนเวียนตําแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามความเหมาะสมเพื่อให้พนักงานทุกคนมีทกั ษะที่เท่าเทียมกัน มีการประเมินผลและหาข้อบกพร่ องใน
กระบวนการทํางาน เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
แผนในระยะสั้น 1 ปี
ในระยะสั้น จากการเลือกกลยุทธ์เริ่ มต้นด้วยการปรับโครงสร้างภายในองค์กร การลําดับความรับผิดชอบ
หน้าที่ การจัดวางแผนผังร้านใหม่ การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้ครอบคลุมทั้งระบบ การขยายช่องทางในการสื่ อสาร
และการขยายเวลาทําการของร้าน ผลจากการพัฒนารู ปแบบการขายสิ นค้าและการให้บริ การ ส่งผลให้เกิดความสะดวก
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 636

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ในการจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายไม่ติดขัด ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับทางร้าน พนักงาน ลูกค้าของ
ร้านอุ่นใจพานิชได้หมดไป ส่งผลให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น และมีกาํ ไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น
แผนในระยะกลาง 1 - 2 ปี
ในระยะกลาง เมื่อภายในองค์กรมีความพร้อมเพิ่มขึ้น ช่วงนี้ เป็ นช่วงที่องค์กรดําเนิ นกลยุทธ์เชิงรุ ก ด้วยการ
สร้างความแตกต่างที่โดดเด่นไปจากเดิ มร่ วมกับการดําเนิ นงานตามแผนทางการตลาด การมีสินค้า บริ การ และการ
สื่ อสาร เพื่อสร้างการรับรู ้ในแบบสองทาง ส่ งผลให้มีความได้เปรี ยบที่เหนือกว่าคู่แข่งเพิ่มขึ้น นอกจากจะมียอดขายที่
เพิ่มมากขึ้นแล้ว องค์กรยังมีส่วนแบ่งทางการตลาด และผลกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
แผนในระยะยาว 2 – 3 ปี ขึน้ ไป
ในระยะยาว เป็ นการดํางานที่ต่อเนื่ องมาจากแผนในระยะสั้น และระยะกลาง ด้วยการสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในด้านความมีมาตรฐานของคุณภาพ และราคาสิ นค้า มีการให้บริ การที่สามารถปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมเครื่ องเขียน หรื อแม้แต่พฤติกรรมการซื้ อ
ของลู ก ค้า มี ก ารรั บ ฟั ง และสร้ า งความรั บ สู ้ให้กับลู ก ค้า อย่า งต่ อ เนื่ อง ทุ ก สามเดื อ นจะมี ก ารประเมิ นวัด ผลการ
ดําเนินงานภายในทั้งระบบ เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดการดําเนินงานไปสู่เป้ าหมายของร้านอุ่นใจพานิชเพื่อความ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ อันดับแรกองค์ กรควรมีการปรับเปลีย่ นระบบการบริหารจัดการภายใน
คือ
ด้านบุ คลากร ควรมี การลําดับความรับผิดชอบ การมอบหมายหน้าที่ ให้ชัดเจน และมี การเปิ ดโอกาสให้
พนัก งานหรื อ ผูม้ ี ส่ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ องค์ก รได้มี สิ ท ธิ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ เป็ นการระดมความคิ ด ที่
หลากหลายมุมมอง และมีการฝึ กฝนทักษะให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง
ด้านกระบวนการภายในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการหลังร้านจนถึงกระบวนการให้บริ การหน้าร้าน ควรนํา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดและต่อเนื่อง ในเรื่ องการบันทึกข้อมูลสิ นค้าตั้งแต่เริ่ มต้นแรกเข้า
มีการบอกตําแหน่งสิ นค้าหลังร้านหน้าร้าน จนถึงกระบวนการสุ ดท้าย คือการขายออกไปให้กบั ลูกค้า มีการทําบัญชี
รายรับรายจ่ายให้ชดั เจนและมีการประเมินผลประกอบการ เพื่อกําหนดเป้ าหมายในการขาย และเป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาของยอดขายที่ลดลง เพิ่มการรักษาความปลอดเบื้องต้นด้วยการติดกล้องวงจรปิ ด และในอนาคตต่อไป
ควรติดตั้งตัวสแกนกันขโมยสิ นค้า
ด้านทางกายภาพและการจัดแสดงสิ นค้า ควรมีการจัดแผนผังร้านใหม่ วางแผนการจัดเรี ยงสิ นค้า การใช้
พื้นที่ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด และมีพ้ืนที่ ให้กบั ทางเดิ นที่กว้างขึ้น เพื่อความสะดวกในการทํางานของพนักงาน
และในช่วงที่ร้านขายดีลูกค้ารายใหม่ที่เดินเข้ามาสามารถเดินเข้ามาเลือกสิ นค้าได้ในขณะที่ลูกค้าเดิมยังเดินเลือกสิ นค้า
อยู่ ทําการขยายช่องทางและเวลาทําการเพื่อเพิ่มยอดขายและตอบสนองความต้องการซื้ อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า
ในด้านเชิงกลยุทธ์ควรมีการดําเนิ นกลยุทธ์อย่างต่อเนื่ อง และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบตั ิได้
ตามการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มของอุ ต สาหกรรมหรื อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ของลู ก ค้า สามารถดึ ง เอา
ความสามารถหลักออกมาใช้ในการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นและเหนือกว่าคู่แข่ง และป้ องกันผูค้ า้ รายใหม่เข้ามา
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แย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาด สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้และมีศกั ยภาพเพียงพอต่อการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ สร้าง
ความมัน่ คงเพื่อเป็ นฐานของการขยายตลาดในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาค้นคว้าอิสระเรื่ องนี้ สําเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจากอาจารย์ ดร.อนุ ฉัตร ชํ่าชอง อาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ให้ความกรุ ณาชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสาย
ชล ที่ คอยสร้างแรงบรรณดาลใจให้กับนักศึ กษา ให้ความกรุ ณาชี้ แนะแนวทางที่ ถูกต้อง ทั้งในห้องเรี ยนและนอก
ห้องเรี ยน และกรรมการ ดร. พีรพงษ์ ฟูศิริ ที่ได้ให้ความกรุ ณาตรวจตรา แนะนํา และชี้แนะแนวทางการแก้ไขเนื้อหา
ในการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมถึงคณาจารย์ที่ให้ความรู ้ในหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกท่าน
ขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ มีส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ การให้ข ้อ มู ลจากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาร้านอุ่นใจพานิ ชให้มีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือตลอดเวลา
ที่ ศึ ก ษาอยู่ จากเพื่ อ นนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโททุ ก ท่ า น ในรุ่ น CEO MBA รุ่ น 12 รวมทั้ง กํา ลัง ใจ และช่ ว ยเหลื อ กัน
ตลอดเวลาที่ศึกษาค้นคว้าอิสระ
เอกสารอ้ างอิง
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 2546, การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
โชติมา สุรเนตินยั 2550, “โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจ แคทิเกอรี่ คิลเลอร์ ประเภทเครื่ องเขียน
และอุปกรณ์สาํ นักงานที่มีการสัง่ ซื้อแบบออนไลน์”
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2552, การจัดการเชิงกลยุทธ์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ 2541, Service Marketing mix’ 7Ps
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2560, การสํารวจปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจไตรมาส 3/2559
เอกชัย อภิศกั ดิ์กลุ 2559, การจัดการเชิงกลยุทธ์.
McKinsey 1980, McKinsey 7 S model
Michael E. Porter 1980, Five Force Model
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