แนวทางสู่ ความความสํ าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่ อมร้ านสะดวกซื1อ
ในจังหวัดนครปฐม
Means for Success of the Small Business Entrepreneurs
of the Convenience Stores in Nakhon Pathom Thailand
ดร. ไพรัช มากกาญจนกุล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
pairachma@yahoo.com

Abstract

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนีมีวตั ถุประสงค์ เพือ 1 ) ศึกษาปั จจัยสู่
ความสําเร็ จ อุปสรรค และความต้ องการของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดย่ อมร้ านสะดวกซื อในจังหวัดนครปฐม 2 ) ศึกษา
หาแนวทางเพือพัฒนาร้ านสะดวกซื อ
แบบกรณี ศึกษา

เป็ นวิธีวิจัยเชิ งคุณภาพ

กลุ่มตัวอย่ างคือผู้ประกอบการที สมัครใจ

จํานวน 5 รายใช้ แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึกและลูกค้ า 64 รายใช้ แบบ
สัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ เนือหา ผลการวิจัยพบว่ า 1) ปั จจัยสู่
ความสําเร็ จคือ ภูมิหลังของผู้ประกอบการ

การเริ มต้ นธุรกิจ

การจัดการด้ านต่ าง ๆ ส่ วนอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคือ
ภาวะเศรษฐกิจตกตํา

การขยายตัวของร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่

ขนาดใหญ่ และขนาดเล็กและความนิยมของเด็กรุ่ นใหม่ สําหรั บ
ความต้ องการสนับสนุนคือ ให้ รัฐบาลลดภาษี ออกกฎหมายค้ า
ปลีก 2 ) แนวทางเพือพัฒนาร้ านสะดวกซื อคือ เตรี ยมความ
พร้ อมในการเริ มต้ นธุรกิจ รั บพนักงานที มีจิตบริ การ มีความสุข
ในการทํางาน จัดร้ านให้ ซือสิ นค้ าสะดวก สิ นค้ าครบตามความ
ต้ องการ คุณภาพดี ซื อสิ นค้ าด้ วยการใช้ สินเชื อ จัดสรรเงินให้
พอแก่ การดําเนินกิจการและหาพันธมิตรเพือให้ สินเชื อแก่ ลกู ค้ า
คําสําคัญ: ปั จจัยความสําเร็ จ การพัฒนาร้านสะดวกซือ ธุรกิจ
ขนาดย่อม ผูป้ ระกอบการ นครปฐม

This research purposes were to :1) study factors for
success obstacles and needs of the small business
entrepreneurs of the convenience stores. 2) find means for the
development of stores. A case study qualitative research by
using in-depth interview for 5 volunteer entrepreneurs 5
volunteer entrepreneurs, and using interview for 64
customers with content analysis was conducted.
The
research findings were : 1 ) factors for success were
entrepreneurs’ back-ground , starting of enterprise , and
functional management. While obstacles were depression ,
expansion of small and big modern trading stores, and in
style of teenagers. The needs for support were to decrease
tax, and to establish the retailing act. 2) means for the
development of convenience stores were to : prepare
potentials for starting an enterprise, train staffs has service
mind and happy on working, assort goods easily to take,
provide quality goods perfectly, purchase goods by credit,
good financial management, and to join alliance for
support customers’ credit
Keyword: Success Factors, Development of Convenience
Stores, Small Business, Entrepreneurship, Nakhon Pathom

ทํางานอย่างมีความสุขอย่างแท้จริ ง

1.บทนํา

[8]

พนักงานทีKมีจิตใจบริ การ

ดี ย่อมยิม แย้มแจ่มใส ต้อนรับลูกค้าดี
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา ธุรกิจ
ขนาดย่อมมีความสําคัญต่อความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ น
อย่างมาก จะเห็นได้จากการจ้างงานทีKมีสดั ส่วนเท่า ๆ กับการ
จ้างงานของกิจการขนาดใหญ่ในทุก ๆ ประเทศ [1]
สําหรับการขยายตัวของร้านสะดวกซือ
ซึKงเป็ น
ธุรกิจขนาดย่อมรู ปแบบหนึKง นายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และ
เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่าร้านสะดวกซือในประเทศไทยสามารถ
เปิ ดให้บริ การได้ถึง 75,000 ร้านค้า[2] ซึKงยังสามารถขยายตัวได้
อีกมาก ในขณะเดียวกันการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วเช่นกัน ทํา
ให้การแข่งขันรุ นแรงขึน จึงทําให้มีการศึกษาคิดค้นหาวิธีการ
แข่งขันและดําเนินธุรกิจด้วยวิธีการต่าง ๆ มากขึน วิธีการดําเนิน
ธุรกิจทีKดีอีกวิธีหนึKงคือ การเรี ยนรู ้จากผูท้ ีKประสบความสําเร็ จ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้วจิ ยั เรืK องนีข ึน

การบริ การลูกค้าดี

ยอดขายย่อมดีข ึนด้วย[9] การเลือกทําเลทีKดีจะต้องอยูใ่ กล้ชุมชน
สามารถใช้บริ การได้สะดวกตลอด 24 ชัวK โมง[]0] ให้จดั รายการ
สิ นค้าทีKมีการแข่งขันครบตามความต้องการของลูกค้า[]1]

การ

กระจายสิ นค้าแก่ลูกค้าให้รวดเร็ วรวดเร็ ว สดใหม่ คุณภาพดี
ปลอดภัยและมีขอ้ มูลทีKทนั สมัย[12] การส่งเสริ มการขายทีKนิยม
ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เช่น การลดแลกแจกแถมเป็ นการกระตุน้
การซือของผูบ้ ริ โภคในช่วงระยะเวลาสัน ๆ[13] ในขณะเดียวกัน
การจัดบริ การสิ นเชืKอเพืKอความคล่องตัวทางการเงินของลูกค้า [14]
นอกจากนัน การใช้กลยุทธ์การบอกปากต่อปากซึKงเป็ นการเล่า
สิK งดี ๆ ให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้และกระตุน้ ให้เกิดการอยากรู ้อยาก
เห็น จึงเกิดการซือหรื อใช้บริ การ[15]

ความสําเร็ จของการ

ประกอบการวัดด้วยดัชนีทางการเงิน 3 ประการคือ การบรรลุ
จุดคุม้ ทุน การครอบคลุมค่าใช้จ่ายการดํารงชีวติ และการมีกาํ ไร

1.2 วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเM กียM วข้ อง

[16]

ผูป้ ระกอบการทีKประสบความสําเร็ จพบว่าร้อยละ 50
ของผูป้ ระกอบการเป็ นบุตรคนโต[3]

ผูป้ ระกอบการทีKมีความ

ต้องการในการทําธุรกิจไม่ได้เริK มทําธุรกิจในทันที

แต่จะใช้

เวลาสะสมข้อมูล เรี ยนรู ้หาประสบการณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ
ก่อน การจัดหาเงินทุนของผูป้ ระกอบการใหม่บางรายจัดหามา
จากสถาบันการเงิน [4]

แต่ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตนเองและ

ครอบครัวในการเริK มต้นกิจการคิดเป็ นร้อยละ80.4[5] บุคลิกของ
ผูป้ ระกอบการทีKประสบความสําเร็ จมักมีความยึดมันK

มีความ

เชืKอมันK มีความสามารถในการตัดสิ นใจ มีความอดทน มีความ
[6]

รับผิดชอบ กระตือรื อร้นและมีความซืKอสัตย์

รายได้เพิKมและมีกาํ ไร[17]

อุปสรรคของร้านสะดวกซือคือ

ร้านค้ามีขอ้ จํากัดด้านพืนทีK ทําให้ไม่สามารถจัดสิ นค้าได้ครบ
ทุกยีหK อ้ ทุกสายผลิตภัณฑ์ และผูบ้ ริ โภคนิยมพาเด็กไปซือ
สิ นค้า

ตามห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ทําให้เด็กเกิดเป็ นความ

เคยชินเมืKอเป็ นผูใ้ หญ่
ร้านค้าปลีก
[18]

แนวทางในการแก้ไขอุปสรรคของ

โดยให้รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมร้านค้าปลีก

โดยการจัดเขตสําหรับทีKต งั ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่

การอนุรักษ์อาชีพท้องถิKนเป็ นต้น
2.วัตถุประสงค์ การวิจยั

นอกจากนัน

การศึกษาของผูป้ ระกอบการและพนักงานมีผลต่อประสิ ทธิภาพ
[7]

การปฏิบตั ิงาน

สําหรับร้านสะดวกซือทีKประสบความสําเร็ จ

มีการ

จัดการด้านต่างๆคือ อบรมให้พนักงานทํางานดี พนักงานทํางาน
ดีเสี ยงตอบรับจากลูกค้าจะดี

หรื ออาจใช้ตวั วัดอืKนก็ได้ก็ได้คือ กระแสหมุนเวียนเป็ นบวก

โดยการพยายามทําให้พนักงาน

1 . เพืKอศึกษาปัจจัยสู่ความสําเร็ จ อุปสรรค และความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมร้านสะดวกซือใน
จังหวัดนครปฐม
2.เพืKอศึกษาหาแนวทางเพืKอพัฒนาร้านสะดวกซือ

3.ระเบียบวิธีวจิ ยั

4.ผลการวิจยั

เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบการวิจยั กรณี ศึกษา ใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับผูป้ ระกอบการ
และแบบสัมภาษณ์
สําหรับลูกค้า ซึKงมักจะไม่ได้รับความสนใจจากผูป้ ระกอบการ
ซึKงไม่คุน้ เคย อัตราการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตํKา
มาก[19],[20]
ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ระกอบการโดยตรง
( ethnography ) สื บค้นอย่างละเอียด ( probe ) และเป็ นผูส้ งั เกต
แบบมีส่วนร่ วม ( participant-observer ) เพืKอรวบรวมข้อมูลให้
ได้มากทีKสุด

สรุปผลการสัมภาษณ์

3.1 ประชากร เจ้าของกิจการขนาดย่อมร้านสะดวกซือ
( กิจการทีKมีพนักงานตังแต่ 3 – 15 คน ) รวบรวมจากสํานักงาน
บริ การข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ หมวดการค้าปลีกสิ นค้า
ทัวK ไปหรื อห้างสรรพสิ นค้าทีKเป็ นนิติบุคคลในจังหวัดนครปฐม
จํานวน 9 ราย

[21]

และสถิติร้านค้าปลีกงานทะเบียนพาณิ ชย์

องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐมจํานวน 58 ราย [22]
3.2 กลุ่มตัวอย่ าง ผูป้ ระกอบการทีKสมัครใจจํานวน 5
รายโดยคัดเลือกจากร้านทีKมีอายุกิจการตังแต่ 7 ปี ขึนไปซึKงเป็ น
ร้านทีKประสบความสําเร็ จ[23]

การวิจยั เป็ นแบบกรณี ศึกษา

โดยทัวK ไปเริK มต้นจํานวนทีK 2 ตัวอย่างเพืKอศึกษาเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างและความเหมือน[24] จํานวนตัวอย่างอาจเพิKมขึน
ได้เรืK อย ๆ เพืKอให้มีความอิKมตัวของข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง[25]
และลูกค้า 64 ราย
3.3 เครืMองมือการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสัมภาษณ์
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นการวิเคราะห์เนือหา

ข้ อมูลผู้ประกอบการ
กิจการ ก. เป็ นบุตรชายคนโต อายุ 38 ปี จบปริ ญญาตรี บิดา
มารดาเป็ นเกษตรกร มีพีKนอ้ ง 3 คน สภาพวัยเด็กปานกลาง เคย
ทํางานอยูร่ ้านสะดวกซือแบบแฟรนไชส์ 11 ปี ดําเนินกิจการ
มาแล้ว 7 ปี
กิจการ ข. เป็ นบุตรชายลูกคนเดียว อายุ 27 ปี จบนิติศาสตร์
ดําเนินกิจการต่อจากบิดา สภาพวัยเด็กดี เคยช่วยค้าขายมาตังแต่
เด็ก ดําเนินกิจการมาแล้ว 24 ปี
กิจการ ค. เป็ นชายเป็ นบุตรคนทีK 5 มีพีKนอ้ ง 8 คน มีบุตรสาว 2
คน สภาพวัยเด็กดี เคยช่วยบิดามารดาค้าขายมาก่อน ดําเนิน
กิจการมาแล้ว 17 ปี
กิจการ ง. เป็ นบุตรสาวคนโต อายุ 54 ปี จบ ป. 6 มีบุตรชาย 1
คน บุตรสาว 1 คน สภาพตอนเด็กปานกลาง เคยช่วยบิดามารดา
ค้าขายมาก่อน ดําเนินกิจการมาแล้ว 10 ปี
กิจการ จ. เป็ นหญิง เป็ นบุตรคนทีK 2 จบ ปวช. มีบุตรสาว 2
คน สภาพวัยเด็กปานกลาง เคยช่วยบิดามารดาค้าขายมาก่อน
ดําเนินกิจการมาแล้ว 16 ปี
การเริMมต้ นธุรกิจ
กิจการ ก. เลือกสิ นค้าทีKใช้ในชีวติ ประจําวัน เลือกทําเลอยูร่ ิ ม
ถนนใหญ่ ใกล้ชุมชน ใช้เงินสะสมและเงินกูใ้ นการเริK มธุรกิจ
กิจการ ข. เลือกสิ นค้าทีKใช้ในชีวติ ประจําวัน เลือกทําเลใกล้
ชุมชน ใช้เงินสะสมในการเริK มต้นธุรกิจ
กิจการ ค. เลือกสิ นค้าทีKใช้ในชีวติ ประจําวันและสิ นค้าทีKลูกค้า
ถามหาบ่อยๆ เลือกทําเลใกล้ชุมชนมีหอพัก ใช้เงินสะสมในการ
เริK มต้นธุรกิจ
กิจการ ง. เลือกสิ นค้าทีKใช้ในชีวติ ประจําวัน เลือกทําเลใน
ชุมชน ติดต่อจดทะเบียนพาณิ ชย์ บริ ษทั จัดส่งสิ นค้า ใช้เงิน
สะสมในการเริK มต้นธุรกิจ

กิจการ จ. เหตุจูงใจในการเริK มต้นธุรกิจเนืKองจากอยากรํKารวย

กิจการ ข. จัดซือสิ นค้าจากยีปK lัว รถจัดส่งสิ นค้า มีการใช้

เลือกทําเลอยูร่ ิ มถนนใหญ่

เครืK องเก็บเงินและกล้องวงจรปิ ด

ใกล้ชุมชน ติดต่อจดทะเบียนพาณิ ชย์และบริ ษทั จัดส่งสิ นค้า ใช้

เสมอ เปิ ดตังแต่ 5.00 – 22.00 น.

เลือกสิ นค้าทีKใช้ในชีวติ ประจําวัน
เงินสะสมในการเริK มต้นธุรกิจ

ตรวจสอบสิ นค้าให้ใหม่สด

กิจการ ค. จัดซือสิ นค้าจากรถจัดส่งสิ นค้า ถ้าเป็ นอาหารแห้ง
อาหารสดจะจัดหาเอง มีการใช้กล้องวงจรปิ ดและอุปกรณ์อืKน ๆ

การจัดการด้ านพนักงาน
กิจการ ก. มีพนักงาน 11 คน ทํางานกะละ 3 คน รับพนักงาน

ตรวจสอบสิ นค้าให้สดใหม่เสมอ เปิ ดตังแต่ 6.00 – 22.00 น.

พนักงานประจําจ่ายเป็ นเงินเดือนทีKเหมาะสมส่วน

กิจการ ง. จัดซือสิ นค้าจัดรถจัดส่งสิ นค้า มีการตรวจสิ นค้าให้

พนักงานชัวK คราวจ่ายเป็ นค่าจ้างรายชัวK โมง การพัฒนาพนักงาน

ใหม่เสมอ รักษาภายในร้านให้สะอาด นําอัดลมและเบียร์จะแช่
เป็ นวุน้ เสมอ พยายามป้ องกันของหาย เปิ ดตังแต่ 6.00 -22.00 น.

ในพืนทีK

ส่งพนักงานไปอมรมทีKศูนย์ฝึกอบรมของบริ ษทั
กิจการ ค. ใช้สมาชิกในครอบครัวจํานวน 3 คน ได้รับ

กิจการ จ. จัดซือสิ นค้าจากรถส่งสิ นค้า สิ นค้าบางอย่างจัดหา

ใช้จ่ายภายในครอบครัวแบบ

เอง ใช้เครืK องเก็บเงินและกล้องวงจรปิ ด มีการตรวจสอบสิ นค้า

ประสบการณ์จากบิดามารดา

ให้ใหม่เสมอ จัดสิ นค้าให้เพียงพอ ผูป้ ระกอบการมีการหา

พอเพียง
กิจการ ค. มีพนักงานประจํา 2 คน สมาชิกในครอบครัว 4 คน
รวมเป็ น 6 คน รับพนนักงานมาจากต่างจังหวัดจัดทีKพกั และ
อาหารให้ มีการสอนงาน ให้ศึกษาต่อ มีโบนัส
กิจการ ง. ใช้สมาชิกในครอบครัวจํานวน 4 คน รับ
ประสบการณ์จากบิดามารดา

ใช้จ่ายภายในคครอบครัวแบบ

พอเพียง
กิจการ จ. มีพนักงานประจํา 1 คน สมาชิกในครอบครัว 4 คน
รวมเป็ น 5 คน รับพนักงานจากคนในพืนทีK จ่ายเงินเอนทีK
เหมาะสม มีโบนัส ในช่วงเทศกาลมีการจ้างพนักงานชัวK คราว
เพิKม
การจัดการด้ านการผลิตและการดําเนินงาน
กิจการ ก. บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งสิ นค้าให้ ใช้อุปกรณ์ทนั สมัย มี
การตรวจสอบคุณภาพทุกสัปดาห์ จัดประชุมพนักงานสัปดาห์
ละ 1 ครัง เปิ ดดําเนินกิจการตลอด 24 ชัวK โมง

ความรู ้เพิKมเติม เปิ ดตังแต่ 6.00 – 22.00 น.
การจัดการด้ านการตลาด
กิจการ ก. จําหน่ายสิ นค้าบริ โภคอุปโภค การตังราคาเป็ น
ราคาปกติ การหาลูกค้าใหม่ดว้ ยการโฆษณาทางโทรทัศน์ การ
รักษาลูกค้าเก่าโดยการแจกแสตมป์ เป็ นต้น
กิจการ ข. จําหน่ายสิ นค้าบริ โภคอุปโภค ตังราคาตํKากว่าราคา
ทีKกาํ หนด หาลูกค้าใหม่ดว้ ยการบอกต่อ การรักษาลูกค้าเก่าด้วย
การแจกของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ
กิจการ ค. จําหน่ายสิ นค้าบริ โภคอุปโภค ตังราคาตํKากว่าราคา
ทีKกาํ หนด พยายามให้ลูกค้าจําชืKอร้านได้ มีการส่งเสริ มการขาย
หาลูกค้าใหม่ดว้ ยการบอกต่อของลูกค้า การรักษาลูกค้าเก่าด้วย
การลดราคา สิ นค้าสามารถคืนและเปลีKยนได้
กิจการ ง. จําหน่ายสิ นค้าบริ โภคอุปโภค ตังราคาตํKากว่าราคา
ทีKกาํ หนด หาลูกค้าใหม่ดว้ ยการบอกต่อ มีการเชือเชิญลูกค้าให้
มาซือสิ นค้าด้วยคํากล่าวว่า “ เดีoยวอย่าลืมมาซือของนะคะ” การ
รักษาลูกค้าเก่าด้วยการส่งเสริ มการขาย

กิจการ จ. จําหน่ายสิ นค้าบริ โภคอุปโภค ตังราคาตํKากว่าราคา
ทีKกาํ หนดประมาณ 10 % หาลูกค้าใหม่ดว้ ยการบอกต่อ รักษา
ลูกค้าเก่าด้วยการส่งเสริ มการขายในช่วงเทศกาล
การจัดการด้ านการเงินและการบัญชี
กิจการ ก. จัดการเรืK องการเงินและการบัญชีตามทีKบริ ษทั แม่
กําหหนด
กิจการ ข. จัดซือสิ นค้าด้วยการใช้สินเชืKอ จัดทําบัญชีเงินสด
และบัญชีอืKน ๆ
กิจการ ค. จัดซือสิ นค้าด้วยการใช้สินเชืKอ และจัดทําบัญชี
ตามทีKกฎหมายกําหนด
กิจการ ง. จัดซือสิ นค้าด้วยการใช้สินเชือ บริ หารเงินให้
สามารถดําเนินกิจการได้ ทําบัญชีเงินสดและบัญชีอืKน ๆ เช่น
บัญชีลูกหนี เป็ นต้น
กิจการ จ. จัดซือสิ นค้าด้วยการใช้สินเชืKอ มีการเก็บออมตาม
ความเหมาะสม จัดทําบัญชีตามทีKกฎหมายกําหนด
แนวคิดหรือหลักการทีทM าํ ให้ กจิ การประสบความสําเร็จ
กิจการ ก. พยายามรักษาและพัฒนาพนักงานให้เก่งโดยการ
ส่งไปอบรมเพืKอเพิKมศักยภาพ
กิจการ ข. ขายสิ นค้าในราคาทีKถูกจะขายได้ปริ มาณมากและ
ผลกําไรจะได้มาก
กิจการ ค. รักธุรกิจทีKทาํ อยู่ หาความรู ้อยูเ่ สมอ สร้าง
ความสัมพันธ์ทีKดีต่อลูกค้าในท้องถิKน สร้างแบรนด์ของตนเอง
กิจการ ง. ซืKอสัตย์ต่อลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ทีKดีต่อลูกค้า
กิจการ จ. มีความขยัน มีความคิดทีKแตกต่างโดยการจําหน่าย
สิ นค้าทีKต่างจากร้านอืKน มีความเป็ นกันเอง

ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
กิจการ ก. ยังไม่มี
กิจการ ข. เศรษฐกิจตกตํKาทําให้ราคาสิ นค้าสูงขึน ต้องลงทุน
เพิKมขึน
กิจการ ค. ลูกค้ารุ่ นใหม่นิยมซือสิ นค้าจากร้านสะดวกซือทีK
เป็ นแฟรนไชส์
กิจการ ง. ยังไม่มี
กิจการ จ. มีหา้ งค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ตังอยูใ่ กล้ ๆ ทําให้การแข่งขันสูง
ความต้ องการการช่ วยเหลือและการสนับสนุน
กิจการ ก. ไม่มี
กิจการ ข. ไม่มี
กิจการ ค. อยากให้ช่วยปลุกฝังเยาวชนให้ซือสิ นค้าจากร้าน
ท้องถิKน อยากให้ทางราชการอนุรักษ์คุม้ ครองอาชีพคนท้องถิKน
ออกกฎหมายค้าปลีกทีKเป็ นผลดีตอคนท้องถิKน
ผูป้ ระกอบการรายใหม่

ส่งเสริ ม

ดีกว่าให้ไปเป็ นลูกจ้างร้านค้าปลีก

สมัยใหม่
กิจการ ง. ไม่มี
กิจการ จ. อยากให้รัฐบาลลดภาษี ให้ผผู ้ ลิตจัดส่งสิ นค้าให้ใน
ราคาทีKเท่ากับห้างขนาดใหญ่
4.1ปัจจัยสู่ ความสําเร็จของผู้ประกอบการ
ผูป้ ระกอบการทีKเป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 ราย เป็ นร้านสะดวก
ซือแฟรนไชส์จาํ นวน 1 ราย ร้านสะดวกซือท้องถิKน 4 ราย
เป็ นชาย 3 ราย หญิง 2 ราย เคยค้าขายมาก่อนทุกราย เป็ นบุตร
คนโต 2 ราย บุตรคนเดียว 1 ราย ลําดับอืKน ๆ 2 ราย การศึกษา

จบปริ ญญาตรี 3 ราย ปวช. 1 ราย ป.6 1 ราย ทําธุรกิจ 10 ปี
ขึนไป 4 ราย 7 ปี 1 ราย สมาชิกในร้าน 3 -11 คน
4.1.1 ภูมิหลัง
ผูป้ ระกอบการมักเป็ นคนทีKตอ้ ง
รับผิดชอบต่อครอบครัว หรื อเป็ นคนโตกับลูกคนเดียว
สอดคล้องกับฮิสริ สและคณะ[3]

ซึKง

และมีทกั ษะในการทําการค้า

มาก่อน ซึKงสอดคล้องกับบริ ดจ์[4] และสุกรี แก้วมณี [7]
4.1.2 การเริK มต้นธุรกิจ
สิ นค้าทีKใช้ในชีวติ ประจําวัน

การเลือกสิ นค้าเป็ น
เลือกทําเลร้านใกล้แหล่งชุมชน

การระดมทุนใช้เงินทุนจากเงินสะสม ซึKงสอดคล้องกับ

สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม[5]
[4]

บางรายใช้เงินกู้ ซึKงสอดคล้องกับบริ ดจ์
ร้านจากหน่วยงานราชการ

และ

จึงขออนุญาตจัดตัง

การแก้ไขอุปสรรคในการเริK มต้น

กิจการด้วยการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์และจากการศึกษา ซึKง
[18]

สอดคล้องกับสมศักดิs แต้มบุญเลิศชัย

4.1.7 แนวคิดหรื อหลักการ ทีKทาํ ให้ธุรกิจประสบ
ความสําเร็ จ การถ่ายทอดความรู ้ ขยัน อดทน รอบรู ้ ซืKอสัตย์
ยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ซึKงสอดคล้องกับ บริ จด์ [4]

4.1.8 อุปสรรค คือภาวะเศรษฐกิจตกตํKา ราคาสิ นค้า
สูงขึนเรืK อย ๆ มีการเปิ ดห้างสมัยใหม่ขนาดใหญ่ ความนิยม
ของเด็กสมัยใหม่ ซึKงสอดคล้องกับสมศักดิs แต้มบุญเลิศชัย[18]
4.1.9 ความต้องการ คือให้รัฐบาลลดภาษี ออก
กฎหมายค้าปลีก

กําหนดเขตทีKต งั ห้างสมัยใหม่ขนาดใหญ่

อนุรักษ์อาชีพคนท้องถิKน
ร้านท้องถิKน

ปลูกฝังให้เด็กรุ่ นใหม่ซือสิ นค้าจาก

ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการรายใหม่ สอดคล้องกับ

สมศักดิs แต้มบุญเลิศชัย[18]

4.1.3 การจัดการด้านพนักงาน คัดเลือกพนักงานทีKมี
บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพสุขอนามัยดี ฝึ กอบรมให้
พร้อมสําหรับการทํางาน

ซึKงสอดคล้องกับโรดริ เกซ[16] และแดนเนียลและร็ อคอาร์ต[17]

และพิบูล ทีปะปาลกับธนวัฒน์ทีปะปาล[6]

และการเดินทางสะดวก ซึKงสอดคล้องกับสมใจ วิริยะบัณฑิตกุล
[12]

ด้วยการใช้สินเชืKอ จัดสรรเงินให้เพียงพอแก่การดําเนินกิจการ

ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีK

เหมาะสม ซึKงสอดคล้องกับก่อศักดิs ไชยรัศมีศกั ดิs [8]

4.2 ความต้ องการของลูกค้ า
4.2.1 ด้านการตลาด ลูกค้าอยากให้การหาลูกค้าใหม่
และรักษาลูกค้าเก่าด้วยการส่งเสริ มขาย

ตังราคาทีKเหมาะสม

โฆษณาโดยการติดป้ ายหน้าร้าน แจกใบปลิวและโฆษณาทาง

4.1.4 การจัดการด้านการดําเนินงาน เปิ ดดําเนินการ

โทรทัศน์ ซึKงสอดคล้องกับอาร์มสตรองและคอตเลอร์ [14] สิ นค้า

จําหน่ายให้ยาวนานทีKสุดหรื อตลอด 24 ชัวK โมง จัดซือสิ นค้า

ทีKอยากให้นาํ มาจําหน่ายเพิKมเติมคือเสื อแฟชันK รองเท้าฟองนํา

ด้วยวิธีทีKเหมาะสมของสิ นค้าแต่ละชนิด

แฟชันK และผักสด ซึKงสอดคล้องกับแม็คไคลน [11]

ควบคุมปริ มาณและ

คุณภาพของสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึKงสอดคล้องกับก่อศักดิs
ไชยรัศมีศกั ดิs[10]

พูดจาไพเราะและการมีจิตใจบริ การ ซึKงสอดคล้องกับเอกพงศ์

4.1.5 การจัดการด้านการตลาด จุดเด่นของร้านคือมี
สิ นค้าครบตามความต้องการของลูกค้า มีการหาลูกค้าใหม่ มี
การทําการส่งเสริ มการขาย

ซึKงสอดคล้องกับแม็กไคลน[11]

ณัฐกิตต์ ตังพูลสิ นธนา[15] และอาร์มสตรองกับคอตเลอร์[13]
4.1.6 การจัดการด้านการเงินและการบัญชี
ตามทีKกฎหมายและบริ ษทั กําหนด

4.2.2 ด้านพนักงาน ลูกค้าอยากให้พนักงานยิม แย้ม

จัดทํา

การจัดซือสิ นค้าส่วนใหญ่

ธนพิบูลพงศ์[9]
4.2.3 ด้านการดําเนินการ

ลูกค้าอยากได้สินค้ามี

คุณภาพดี ใหม่สด ไม่หมดอายุและได้มาตรฐาน ซึKงสอดคล้อง
กับสมใจ วิริยะบัณฑิตกุล [12]

4.2.4 ด้านการเงิน ลูกค้าอยากใช้บตั รเครดิต
เงินเชืKอเงินผ่อนและการคืนกําไรตอนสินปี

ใช้

ซึKงสอดคล้อง

กับแม็กไคลน[14]
5. แนวทางในการพัฒนาร้ านสะดวกซื1อ
5.1 การเริMมต้นธุรกิจ
การเริK มต้นธุรกิจ
เริK มจากการเรี ยนรู ้วธิ ีการในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะศิลปะการขายซึKงต้องใช้เวลาในการ
สะสมประสบการณ์
สามารถทําได้ดว้ ยการช่วยบิดามารดา
ค้าขายทีKบา้ น ทํางานขายหลังเลิกเรี ยนหรื อวันหยุด หรื อฝึ กงาน
ในวิชาสหกิจศึกษา
สําหรับเงินทุนในการเริK มต้นกิจการนัน
สามารถจัดหาจากเงินทุนของตนเองหรื อกูจ้ ากสถาบันการเงินก็
ได้
5.2 การจัดการด้ านพนักงาน
การรับพนักงานควรรับจากบุคคลทีKอยูใ่ นชุมชน มี
บุคลิกดี ยิม แย้ม พูดจาไพเราะ มีจิตใจบริ การ สุขภาพ
สุขอนามัยดี มีการอบรมการทํางานอย่างเป็ นระบบ ให้
ค่าตอบแทนทีKเหมาะสม
มีการจูงใจการทํางานโดยการให้
โบนัส สวัสดิการและการขึนเงินเดือน การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานควรประเมินตามผลงาน การติชมของ
ลูกค้าและมีความยุติธรรม
5.3 การจัดการด้ านการดําเนินการ
ทําเลร้านค้าตังในแหล่งชุมชน ร้านค้าสะอาด มีสินค้า
ครบตามความต้องการของลูกค้า การจัดเรี ยงสวยงาม สิ นค้ามี
คุณภาพดี มีความสดใหม่ เปิ ดการให้บริ การยาวนานทีKสุดจนถึง
ตลอด 24 ชัวK โมง
5.4 การจัดการด้ านการตลาด
การจัดการการตลาด
จัดสิ นค้าทีKลูกค้ามีความ
จําเป็ นต้องใช้
หาสิ นค้าอืKนมาจําหน่ายเพิKมเติมบ้างเช่นเสื อ
แฟชันK
รองเท้าฟองนําแฟชันK เป็ นต้น ราคาสิ นค้ามีความ
เหมาะสม จัดจําหน่ายแบบขายปลีกลูกค้าเลือกหยิบสิ นค้าเอง
มีการจัดรายการลดแลกแจกแถม มีการจัดทําป้ ายโฆษณาสิ นค้า

หน้าร้าน แจกใบปลิว โฆษณาทางโทรทัศน์ และส่งเสริ ม
กิจกรรมท้องถิKนเพืKอให้ลูกค้าจําชืKอของร้านค้าได้
5.5 การจัดการด้ านการเงิน
การจัดการการเงิน
ซือสิ นค้าด้วยการใช้สินเชืKอ
จัดสรรเงินให้เพียงพอแก่การดําเนินกิจการ ให้ลูกค้าสามารถใช้
บัตรเครดิตได้
ตลอดจนการหาพันธมิตรในการให้บริ การ
สิ นเชืKอสําหรับสิ นค้าบางรายการ
6. การวิจยั ครั1งต่ อไป
การวิจยั ครังต่อไป ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนา
ร้านสะดวกซือให้สามารถอยูร่ อดและแข่งขันได้
ตลอดจน
พัฒนาเป็ นร้านต้นแบบทีKสามารถนําไปใช้ในการดําเนินกิจการ
ได้
7. บทสรุป
ธุรกิจขนาดย่อมร้านสะดวกซือ ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกตํKา และการแข่งขันกับห้างคัาปลีกสมัยใหม่
ในขณะเดียวกันโอกาสในการดําเนินธุรกิจร้านสะดวกซือยัง
เป็ นทีKตอ้ งการอีกมาก จึงจําเป็ นต้องหาแนวทางในการเริK มต้น
และพัฒนาร้านสะดวกซือ ด้วยการศึกษาวิธีการดําเนินธุรกิจ
จากผูป้ ระกอบการทีKประสบความสําเร็ จ เพืKอนํามาเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาและดําเนินธุรกิจร้านสะดวกซือต่อไป
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