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การวิจัยครั
งนี
มีวตัถปุระสงค์เพื�อ 1 )   ศึกษาปัจจัยสู่

ความสาํเร็จ อุปสรรค และความต้องการของผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดย่อมร้านสะดวกซื
อในจังหวดันครปฐม  2 ) ศึกษา

หาแนวทางเพื�อพัฒนาร้านสะดวกซื
อ  เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

แบบกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการที�สมคัรใจ

จาํนวน 5 รายใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและลกูค้า 64 รายใช้แบบ

สัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื
อหา  ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยสู่

ความสาํเร็จคือ ภูมิหลงัของผู้ประกอบการ  การเริ�มต้นธุรกิจ  

การจัดการด้านต่าง ๆ   ส่วนอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคือ

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ�า การขยายตัวของร้านค้าปลีกสมยัใหม่

ขนาดใหญ่และขนาดเลก็และความนิยมของเดก็รุ่นใหม่ สาํหรับ 

ความต้องการสนับสนุนคือ ให้รัฐบาลลดภาษี  ออกกฎหมายค้า

ปลีก  2 ) แนวทางเพื�อพัฒนาร้านสะดวกซื
อคือ  เตรียมความ

พร้อมในการเริ�มต้นธุรกิจ รับพนักงานที�มีจิตบริการ มีความสุข

ในการทาํงาน  จัดร้านให้ซื
อสินค้าสะดวก  สินค้าครบตามความ

ต้องการ คุณภาพดี  ซื
อสินค้าด้วยการใช้สินเชื�อ จัดสรรเงินให้

พอแก่การดาํเนินกิจการและหาพันธมิตรเพื�อให้สินเชื�อแก่ลกูค้า    

คาํสําคญั: ปัจจยัความสาํเร็จ    การพฒันาร้านสะดวกซื�อ   ธุรกิจ
ขนาดยอ่ม  ผูป้ระกอบการ   นครปฐม 

Abstract 
 

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  
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1.บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา ธุรกิจ
ขนาดยอ่มมีความสาํคญัต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็น
อยา่งมาก จะเห็นไดจ้ากการจา้งงานทีKมีสดัส่วนเท่า ๆ กบัการ
จา้งงานของกิจการขนาดใหญ่ในทุก ๆ ประเทศ [1]  

สาํหรับการขยายตวัของร้านสะดวกซื�อ         ซึKงเป็น
ธุรกิจขนาดยอ่มรูปแบบหนึKง นายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และ
เอสเอม็อีไทย กล่าววา่ร้านสะดวกซื�อในประเทศไทยสามารถ
เปิดใหบ้ริการไดถึ้ง 75,000 ร้านคา้[2] ซึKงยงัสามารถขยายตวัได้
อีกมาก ในขณะเดียวกนัการขยายตวัของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่
ขนาดเลก็และขนาดใหญ่มีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วเช่นกนั  ทาํ
ใหก้ารแข่งขนัรุนแรงขึ�น  จึงทาํใหมี้การศึกษาคิดคน้หาวธีิการ
แข่งขนัและดาํเนินธุรกิจดว้ยวธีิการต่าง ๆ มากขึ�น วธีิการดาํเนิน
ธุรกิจทีKดีอีกวธีิหนึKงคือ การเรียนรู้จากผูที้Kประสบความสาํเร็จ  
ดว้ยเหตผุลดงักล่าวจึงทาํใหว้จิยัเรืKองนี� ขึ�น 

 
1.2 วรรณกรรมและงานวจิยัทีMเกีMยวข้อง 

ผูป้ระกอบการทีKประสบความสาํเร็จพบวา่ร้อยละ 50 

ของผูป้ระกอบการเป็นบุตรคนโต[3]   ผูป้ระกอบการทีKมีความ

ตอ้งการในการทาํธุรกิจไม่ไดเ้ริKมทาํธุรกิจในทนัที  แต่จะใช้

เวลาสะสมขอ้มูล  เรียนรู้หาประสบการณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ 

ก่อน   การจดัหาเงินทุนของผูป้ระกอบการใหม่บางรายจดัหามา

จากสถาบนัการเงิน [4]      แต่ส่วนใหญ่ใชเ้งินทุนของตนเองและ

ครอบครัวในการเริKมตน้กิจการคิดเป็นร้อยละ80.4[5] บุคลิกของ

ผูป้ระกอบการทีKประสบความสาํเร็จมกัมีความยดึมัKน  มีความ

เชืKอมัKน  มีความสามารถในการตดัสินใจ  มีความอดทน  มีความ

รับผิดชอบ กระตือรือร้นและมีความซืKอสตัย์[6]       นอกจากนั�น   

การศึกษาของผูป้ระกอบการและพนกังานมีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังาน[7]   

สาํหรับร้านสะดวกซื�อทีKประสบความสาํเร็จ มีการ

จดัการดา้นต่างๆคือ อบรมใหพ้นกังานทาํงานดี พนกังานทาํงาน

ดีเสียงตอบรับจากลูกคา้จะดี  โดยการพยายามทาํใหพ้นกังาน

ทาํงานอยา่งมีความสุขอยา่งแทจ้ริง [8] พนกังานทีKมีจิตใจบริการ

ดี ยอ่มยิ�มแยม้แจ่มใส ตอ้นรับลูกคา้ดี  การบริการลูกคา้ดี  

ยอดขายยอ่มดีขึ�นดว้ย[9]   การเลือกทาํเลทีKดีจะตอ้งอยูใ่กลชุ้มชน

สามารถใชบ้ริการไดส้ะดวกตลอด 24 ชัKวโมง[]0]  ใหจ้ดัรายการ

สินคา้ทีKมีการแข่งขนัครบตามความตอ้งการของลูกคา้[]1]  การ

กระจายสินคา้แก่ลูกคา้ใหร้วดเร็วรวดเร็ว สดใหม่ คุณภาพดี 

ปลอดภยัและมีขอ้มูลทีKทนัสมยั[12]   การส่งเสริมการขายทีKนิยม

ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เช่น การลดแลกแจกแถมเป็นการกระตุน้

การซื�อของผูบ้ริโภคในช่วงระยะเวลาสั�น ๆ[13]   ในขณะเดียวกนั

การจดับริการสินเชืKอเพืKอความคล่องตวัทางการเงินของลูกคา้ [14] 

นอกจากนั�น การใชก้ลยทุธ์การบอกปากต่อปากซึKงเป็นการเล่า

สิKงดี ๆ ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้และกระตุน้ใหเ้กิดการอยากรู้อยาก

เห็น  จึงเกิดการซื�อหรือใชบ้ริการ[15]   ความสาํเร็จของการ

ประกอบการวดัดว้ยดชันีทางการเงิน  3 ประการคือ การบรรลุ

จุดคุม้ทุน  การครอบคลุมค่าใชจ่้ายการดาํรงชีวติและการมีกาํไร
[16]  หรืออาจใชต้วัวดัอืKนก็ไดก็้ไดคื้อ กระแสหมุนเวยีนเป็นบวก  

รายไดเ้พิKมและมีกาํไร[17]    อุปสรรคของร้านสะดวกซื�อคือ

ร้านคา้มีขอ้จาํกดัดา้นพื�นทีK  ทาํใหไ้ม่สามารถจดัสินคา้ไดค้รบ

ทุกยีKหอ้  ทุกสายผลิตภณัฑ ์  และผูบ้ริโภคนิยมพาเด็กไปซื�อ

สินคา้       ตามหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ ทาํใหเ้ด็กเกิดเป็นความ

เคยชินเมืKอเป็นผูใ้หญ่      แนวทางในการแกไ้ขอุปสรรคของ

ร้านคา้ปลีก        โดยใหรั้ฐบาลออกกฎหมายควบคุมร้านคา้ปลีก
[18]  โดยการจดัเขตสาํหรับทีKตั�งหา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่  

การอนุรักษอ์าชีพทอ้งถิKนเป็นตน้ 

2.วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1 . เพืKอศึกษาปัจจยัสู่ความสาํเร็จ อุปสรรค และความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มร้านสะดวกซื�อใน
จงัหวดันครปฐม   

 

2.เพืKอศึกษาหาแนวทางเพืKอพฒันาร้านสะดวกซื�อ 
 



3.ระเบียบวธีิวจิยั 
 
        เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพแบบการวจิยักรณีศึกษา ใชแ้บบ
สมัภาษณ์เชิงลึกสาํหรับผูป้ระกอบการ และแบบสมัภาษณ์
สาํหรับลูกคา้  ซึKงมกัจะไม่ไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการ
ซึKงไม่คุน้เคย อตัราการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งตํKา
มาก[19],[20]                ตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูป้ระกอบการโดยตรง  
( ethnography ) สืบคน้อยา่งละเอียด ( probe ) และเป็นผูส้งัเกต
แบบมีส่วนร่วม ( participant-observer ) เพืKอรวบรวมขอ้มูลให้
ไดม้ากทีKสุด 

 

3.1 ประชากร เจา้ของกิจการขนาดยอ่มร้านสะดวกซื�อ 

( กิจการทีKมีพนกังานตั�งแต่ 3 – 15 คน ) รวบรวมจากสาํนกังาน

บริการขอ้มูลธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจ หมวดการคา้ปลีกสินคา้

ทัKวไปหรือหา้งสรรพสินคา้ทีKเป็นนิติบุคคลในจงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 9 ราย [21] และสถิติร้านคา้ปลีกงานทะเบียนพาณิชย ์

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมจาํนวน 58 ราย [22] 

3.2 กลุ่มตวัอย่าง ผูป้ระกอบการทีKสมคัรใจจาํนวน 5 

รายโดยคดัเลือกจากร้านทีKมีอายกิุจการตั�งแต่ 7 ปีขึ�นไปซึKงเป็น

ร้านทีKประสบความสาํเร็จ[23] การวจิยัเป็นแบบกรณีศึกษา

โดยทัKวไปเริKมตน้จาํนวนทีK 2 ตวัอยา่งเพืKอศึกษาเปรียบเทียบ

ความแตกต่างและความเหมือน[24] จาํนวนตวัอยา่งอาจเพิKมขึ�น

ไดเ้รืKอย ๆ เพืKอใหมี้ความอิKมตวัของขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง[25]  

และลูกคา้ 64 ราย 

3.3 เครืMองมอืการวจิยั เป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึกและ

แบบสมัภาษณ์  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล   เป็นการวเิคราะห์เนื�อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ผลการวจิยั 
  

สรุปผลการสัมภาษณ์ 

ข้อมูลผู้ประกอบการ 

กจิการ ก. เป็นบุตรชายคนโต อาย ุ 38 ปี จบปริญญาตรี บิดา
มารดาเป็นเกษตรกร มีพีKนอ้ง 3 คน สภาพวยัเด็กปานกลาง เคย
ทาํงานอยูร้่านสะดวกซื�อแบบแฟรนไชส์ 11 ปี ดาํเนินกิจการ
มาแลว้ 7 ปี 

กจิการ ข.  เป็นบุตรชายลูกคนเดียว อาย ุ 27 ปี จบนิติศาสตร์ 
ดาํเนินกิจการต่อจากบิดา สภาพวยัเด็กดี เคยช่วยคา้ขายมาตั�งแต่
เด็ก ดาํเนินกิจการมาแลว้ 24 ปี  

กจิการ ค. เป็นชายเป็นบุตรคนทีK 5 มีพีKนอ้ง 8 คน มีบุตรสาว 2 
คน สภาพวยัเด็กดี เคยช่วยบิดามารดาคา้ขายมาก่อน ดาํเนิน
กิจการมาแลว้ 17 ปี 

กจิการ ง. เป็นบุตรสาวคนโต อาย ุ54 ปี จบ ป. 6 มีบุตรชาย 1 
คน บุตรสาว 1 คน สภาพตอนเดก็ปานกลาง เคยช่วยบิดามารดา
คา้ขายมาก่อน ดาํเนินกิจการมาแลว้ 10 ปี 

กจิการ จ. เป็นหญิง เป็นบุตรคนทีK 2 จบ ปวช. มีบุตรสาว 2 
คน สภาพวยัเด็กปานกลาง เคยช่วยบิดามารดาคา้ขายมาก่อน 
ดาํเนินกิจการมาแลว้ 16 ปี 

การเริMมต้นธุรกจิ 

กจิการ ก. เลือกสินคา้ทีKใชใ้นชีวติประจาํวนั เลือกทาํเลอยูริ่ม

ถนนใหญ่ ใกลชุ้มชน ใชเ้งินสะสมและเงินกูใ้นการเริKมธุรกิจ 

กจิการ ข. เลือกสินคา้ทีKใชใ้นชีวติประจาํวนั เลือกทาํเลใกล้

ชุมชน ใชเ้งินสะสมในการเริKมตน้ธุรกิจ                       

กจิการ ค. เลือกสินคา้ทีKใชใ้นชีวติประจาํวนัและสินคา้ทีKลูกคา้

ถามหาบ่อยๆ เลือกทาํเลใกลชุ้มชนมีหอพกั ใชเ้งินสะสมในการ

เริKมตน้ธุรกิจ 

กจิการ ง. เลือกสินคา้ทีKใชใ้นชีวติประจาํวนั เลือกทาํเลใน

ชุมชน ติดต่อจดทะเบียนพาณิชย ์ บริษทัจดัส่งสินคา้ ใชเ้งิน

สะสมในการเริKมตน้ธุรกิจ 



กจิการ จ. เหตุจูงใจในการเริKมตน้ธุรกิจเนืKองจากอยากรํKารวย 

เลือกสินคา้ทีKใชใ้นชีวติประจาํวนั เลือกทาํเลอยูริ่มถนนใหญ่

ใกลชุ้มชน ติดต่อจดทะเบียนพาณิชยแ์ละบริษทัจดัส่งสินคา้ ใช้

เงินสะสมในการเริKมตน้ธุรกิจ 

การจดัการด้านพนักงาน 

กจิการ ก. มีพนกังาน 11 คน ทาํงานกะละ 3 คน รับพนกังาน

ในพื�นทีK พนกังานประจาํจ่ายเป็นเงินเดือนทีKเหมาะสมส่วน

พนกังานชัKวคราวจ่ายเป็นค่าจา้งรายชัKวโมง การพฒันาพนกังาน

ส่งพนกังานไปอมรมทีKศูนยฝึ์กอบรมของบริษทั 

กจิการ ค. ใชส้มาชิกในครอบครัวจาํนวน 3 คน ไดรั้บ

ประสบการณ์จากบิดามารดา ใชจ่้ายภายในครอบครัวแบบ

พอเพียง 

กจิการ ค. มีพนกังานประจาํ 2 คน สมาชิกในครอบครัว 4 คน

รวมเป็น 6 คน รับพนนกังานมาจากต่างจงัหวดัจดัทีKพกัและ

อาหารให ้มีการสอนงาน ใหศึ้กษาต่อ มีโบนสั  

กจิการ ง. ใชส้มาชิกในครอบครัวจาํนวน 4 คน รับ

ประสบการณ์จากบิดามารดา ใชจ่้ายภายในคครอบครัวแบบ

พอเพียง 

กจิการ จ. มีพนกังานประจาํ 1 คน สมาชิกในครอบครัว 4 คน

รวมเป็น 5 คน รับพนกังานจากคนในพื�นทีK จ่ายเงินเอนทีK

เหมาะสม มีโบนสั ในช่วงเทศกาลมีการจา้งพนกังานชัKวคราว

เพิKม 

การจดัการด้านการผลติและการดาํเนินงาน 

กจิการ ก. บริษทัเป็นผูจ้ดัส่งสินคา้ให ้ ใชอุ้ปกรณ์ทนัสมยั มี

การตรวจสอบคุณภาพทุกสปัดาห์ จดัประชุมพนกังานสปัดาห์

ละ 1 ครั� ง เปิดดาํเนินกิจการตลอด 24 ชัKวโมง 

กจิการ ข. จดัซื�อสินคา้จากยีKปัlว รถจดัส่งสินคา้ มีการใช้

เครืKองเก็บเงินและกลอ้งวงจรปิด ตรวจสอบสินคา้ใหใ้หม่สด

เสมอ เปิดตั�งแต่ 5.00 – 22.00 น. 

กจิการ ค. จดัซื�อสินคา้จากรถจดัส่งสินคา้ ถา้เป็นอาหารแหง้

อาหารสดจะจดัหาเอง มีการใชก้ลอ้งวงจรปิดและอุปกรณ์อืKน ๆ 

ตรวจสอบสินคา้ใหส้ดใหม่เสมอ เปิดตั�งแต่ 6.00 – 22.00 น. 

กจิการ ง. จดัซื�อสินคา้จดัรถจดัส่งสินคา้ มีการตรวจสินคา้ให้

ใหม่เสมอ รักษาภายในร้านใหส้ะอาด นํ� าอดัลมและเบียร์จะแช่

เป็นวุน้เสมอ พยายามป้องกนัของหาย เปิดตั�งแต่ 6.00 -22.00 น. 

กจิการ จ. จดัซื�อสินคา้จากรถส่งสินคา้ สินคา้บางอยา่งจดัหา

เอง ใชเ้ครืKองเก็บเงินและกลอ้งวงจรปิด มีการตรวจสอบสินคา้

ใหใ้หม่เสมอ จดัสินคา้ใหเ้พียงพอ ผูป้ระกอบการมีการหา

ความรู้เพิKมเติม เปิดตั�งแต่ 6.00 – 22.00 น. 

การจดัการด้านการตลาด 

กจิการ ก. จาํหน่ายสินคา้บริโภคอุปโภค การตั�งราคาเป็น

ราคาปกติ การหาลูกคา้ใหม่ดว้ยการโฆษณาทางโทรทศัน์ การ

รักษาลูกคา้เก่าโดยการแจกแสตมป์เป็นตน้ 

กจิการ ข. จาํหน่ายสินคา้บริโภคอุปโภค ตั�งราคาตํKากวา่ราคา

ทีKกาํหนด หาลูกคา้ใหม่ดว้ยการบอกต่อ การรักษาลูกคา้เก่าดว้ย

การแจกของขวญัในเทศกาลต่าง ๆ 

กจิการ ค. จาํหน่ายสินคา้บริโภคอุปโภค ตั�งราคาตํKากวา่ราคา

ทีKกาํหนด พยายามใหลู้กคา้จาํชืKอร้านได ้ มีการส่งเสริมการขาย 

หาลูกคา้ใหม่ดว้ยการบอกต่อของลูกคา้ การรักษาลูกคา้เก่าดว้ย

การลดราคา สินคา้สามารถคืนและเปลีKยนได ้

กจิการ ง. จาํหน่ายสินคา้บริโภคอุปโภค ตั�งราคาตํKากวา่ราคา

ทีKกาํหนด หาลูกคา้ใหม่ดว้ยการบอกต่อ  มีการเชื�อเชิญลูกคา้ให้

มาซื�อสินคา้ดว้ยคาํกล่าววา่ “ เดีoยวอยา่ลืมมาซื�อของนะคะ” การ

รักษาลูกคา้เก่าดว้ยการส่งเสริมการขาย  



กจิการ จ. จาํหน่ายสินคา้บริโภคอุปโภค ตั�งราคาตํKากวา่ราคา

ทีKกาํหนดประมาณ 10 % หาลูกคา้ใหม่ดว้ยการบอกต่อ รักษา

ลูกคา้เก่าดว้ยการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล 

การจดัการด้านการเงนิและการบญัชี 

กจิการ ก. จดัการเรืKองการเงินและการบญัชีตามทีKบริษทัแม่

กาํหหนด 

กจิการ ข. จดัซื�อสินคา้ดว้ยการใชสิ้นเชืKอ จดัทาํบญัชีเงินสด

และบญัชีอืKน ๆ 

กจิการ ค. จดัซื�อสินคา้ดว้ยการใชสิ้นเชืKอ และจดัทาํบญัชี

ตามทีKกฎหมายกาํหนด  

กจิการ ง. จดัซื�อสินคา้ดว้ยการใชสิ้นเชื�อ บริหารเงินให้

สามารถดาํเนินกิจการได ้ ทาํบญัชีเงินสดและบญัชีอืKน ๆ เช่น 

บญัชีลูกหนี�   เป็นตน้ 

กจิการ จ. จดัซื�อสินคา้ดว้ยการใชสิ้นเชืKอ มีการเก็บออมตาม

ความเหมาะสม จดัทาํบญัชีตามทีKกฎหมายกาํหนด 

แนวคดิหรือหลกัการทีMทาํให้กจิการประสบความสําเร็จ 

กจิการ ก. พยายามรักษาและพฒันาพนกังานใหเ้ก่งโดยการ

ส่งไปอบรมเพืKอเพิKมศกัยภาพ 

กจิการ ข. ขายสินคา้ในราคาทีKถูกจะขายไดป้ริมาณมากและ

ผลกาํไรจะไดม้าก 

กจิการ ค. รักธุรกิจทีKทาํอยู ่ หาความรู้อยูเ่สมอ สร้าง

ความสมัพนัธ์ทีKดีต่อลูกคา้ในทอ้งถิKน สร้างแบรนดข์องตนเอง 

กจิการ ง. ซืKอสตัยต์่อลูกคา้ มีมนุษยสมัพนัธ์ทีKดีต่อลูกคา้ 

กจิการ จ. มีความขยนั มีความคิดทีKแตกต่างโดยการจาํหน่าย

สินคา้ทีKต่างจากร้านอืKน มีความเป็นกนัเอง 

ปัญหา อุปสรรคในการดาํเนินธุรกจิ 

กจิการ ก. ยงัไม่มี 

กจิการ ข. เศรษฐกิจตกตํKาทาํใหร้าคาสินคา้สูงขึ�น ตอ้งลงทุน

เพิKมขึ�น 

กจิการ ค. ลูกคา้รุ่นใหม่นิยมซื�อสินคา้จากร้านสะดวกซื�อทีK

เป็นแฟรนไชส์ 

กจิการ ง. ยงัไม่มี 

กจิการ จ. มีหา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่และขนาดเลก็

ตั�งอยูใ่กล ้ๆ ทาํใหก้ารแข่งขนัสูง  

ความต้องการการช่วยเหลอืและการสนับสนุน 

กจิการ ก. ไม่มี 

กจิการ ข. ไม่มี 

กจิการ ค. อยากใหช่้วยปลุกฝังเยาวชนใหซื้�อสินคา้จากร้าน

ทอ้งถิKน อยากใหท้างราชการอนุรักษคุ์ม้ครองอาชีพคนทอ้งถิKน 

ออกกฎหมายคา้ปลีกทีKเป็นผลดีตอคนทอ้งถิKน ส่งเสริม

ผูป้ระกอบการรายใหม่ ดีกวา่ใหไ้ปเป็นลูกจา้งร้านคา้ปลีก

สมยัใหม่ 

กจิการ ง. ไม่มี 

กจิการ จ. อยากใหรั้ฐบาลลดภาษี ใหผู้ผ้ลิตจดัส่งสินคา้ใหใ้น

ราคาทีKเท่ากบัหา้งขนาดใหญ่  

4.1ปัจจยัสู่ความสําเร็จของผู้ประกอบการ 
ผูป้ระกอบการทีKเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 5 ราย เป็นร้านสะดวก
ซื�อแฟรนไชส์จาํนวน 1 ราย   ร้านสะดวกซื�อทอ้งถิKน 4 ราย    
เป็นชาย 3 ราย หญิง 2 ราย   เคยคา้ขายมาก่อนทุกราย  เป็นบุตร
คนโต 2 ราย  บุตรคนเดียว 1 ราย   ลาํดบัอืKน ๆ 2 ราย  การศึกษา



จบปริญญาตรี 3 ราย   ปวช. 1 ราย   ป.6 1 ราย    ทาํธุรกิจ 10 ปี
ขึ�นไป 4 ราย 7 ปี 1 ราย  สมาชิกในร้าน 3 -11 คน 

4.1.1 ภูมิหลงั  ผูป้ระกอบการมกัเป็นคนทีKตอ้ง

รับผิดชอบต่อครอบครัว หรือเป็นคนโตกบัลูกคนเดียว      ซึKง

สอดคลอ้งกบัฮิสริสและคณะ[3]   และมีทกัษะในการทาํการคา้

มาก่อน ซึKงสอดคลอ้งกบับริดจ์[4] และสุกรี แกว้มณี[7]     

4.1.2 การเริKมตน้ธุรกิจ          การเลือกสินคา้เป็น

สินคา้ทีKใชใ้นชีวติประจาํวนั   เลือกทาํเลร้านใกลแ้หล่งชุมชน

และการเดินทางสะดวก ซึKงสอดคลอ้งกบัสมใจ วริิยะบณัฑิตกลุ
[12] การระดมทุนใชเ้งินทุนจากเงินสะสม ซึKงสอดคลอ้งกบั

สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม[5] และ

บางรายใชเ้งินกู ้ ซึKงสอดคลอ้งกบับริดจ์[4] จึงขออนุญาตจดัตั�ง

ร้านจากหน่วยงานราชการ   การแกไ้ขอุปสรรคในการเริKมตน้

กิจการดว้ยการเรียนรู้จากประสบการณ์และจากการศึกษา ซึKง

สอดคลอ้งกบัสมศกัดิs  แตม้บุญเลิศชยั[18] 

4.1.3 การจดัการดา้นพนกังาน  คดัเลือกพนกังานทีKมี

บุคลิกดี  มีมนุษยสมัพนัธ์ดี  สุขภาพสุขอนามยัดี   ฝึกอบรมให้

พร้อมสาํหรับการทาํงาน ใหค้่าตอบแทนและสวสัดิการทีK

เหมาะสม ซึKงสอดคลอ้งกบัก่อศกัดิs    ไชยรัศมีศกัดิs  [8] 

4.1.4 การจดัการดา้นการดาํเนินงาน  เปิดดาํเนินการ

จาํหน่ายใหย้าวนานทีKสุดหรือตลอด   24     ชัKวโมง  จดัซื�อสินคา้

ดว้ยวธีิทีKเหมาะสมของสินคา้แต่ละชนิด ควบคุมปริมาณและ

คุณภาพของสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึKงสอดคลอ้งกบัก่อศกัดิs   

ไชยรัศมีศกัดิs [10]  

  4.1.5 การจดัการดา้นการตลาด  จุดเด่นของร้านคือมี

สินคา้ครบตามความตอ้งการของลูกคา้ มีการหาลูกคา้ใหม่ มี

การทาํการส่งเสริมการขาย ซึKงสอดคลอ้งกบัแมก็ไคลน[11]                 

ณฐักิตต ์ ตั�งพลูสินธนา[15]  และอาร์มสตรองกบัคอตเลอร์[13]  

4.1.6 การจดัการดา้นการเงินและการบญัชี  จดัทาํ

ตามทีKกฎหมายและบริษทักาํหนด  การจดัซื�อสินคา้ส่วนใหญ่

ดว้ยการใชสิ้นเชืKอ  จดัสรรเงินใหเ้พียงพอแก่การดาํเนินกิจการ 

ซึKงสอดคลอ้งกบัโรดริเกซ[16] และแดนเนียลและร็อคอาร์ต[17]  

4.1.7 แนวคิดหรือหลกัการ ทีKทาํใหธุ้รกิจประสบ

ความสาํเร็จ การถ่ายทอดความรู้ ขยนั อดทน รอบรู้ ซืKอสตัย ์ 

ยติุธรรม  มีมนุษยสมัพนัธ์ดี               ซึKงสอดคลอ้งกบั   บริจด์[4]            

และพิบูล     ทีปะปาลกบัธนวฒันที์ปะปาล[6] 

4.1.8  อุปสรรค  คือภาวะเศรษฐกิจตกตํKา ราคาสินคา้

สูงขึ�นเรืKอย ๆ  มีการเปิดหา้งสมยัใหม่ขนาดใหญ่  ความนิยม

ของเด็กสมยัใหม่ ซึKงสอดคลอ้งกบัสมศกัดิs  แตม้บุญเลิศชยั[18]  

 4.1.9  ความตอ้งการ  คือใหรั้ฐบาลลดภาษี ออก

กฎหมายคา้ปลีก กาํหนดเขตทีKตั�งหา้งสมยัใหม่ขนาดใหญ่  

อนุรักษอ์าชีพคนทอ้งถิKน ปลูกฝังใหเ้ด็กรุ่นใหม่ซื�อสินคา้จาก

ร้านทอ้งถิKน  ส่งเสริมผูป้ระกอบการรายใหม่ สอดคลอ้งกบั

สมศกัดิs  แตม้บุญเลิศชยั[18]  

4.2 ความต้องการของลูกค้า 
 

4.2.1 ดา้นการตลาด  ลูกคา้อยากใหก้ารหาลูกคา้ใหม่

และรักษาลูกคา้เก่าดว้ยการส่งเสริมขาย ตั�งราคาทีKเหมาะสม 

โฆษณาโดยการติดป้ายหนา้ร้าน แจกใบปลิวและโฆษณาทาง

โทรทศัน์ ซึKงสอดคลอ้งกบัอาร์มสตรองและคอตเลอร์ [14] สินคา้

ทีKอยากใหน้าํมาจาํหน่ายเพิKมเติมคือเสื�อแฟชัKนรองเทา้ฟองนํ� า

แฟชัKนและผกัสด ซึKงสอดคลอ้งกบัแมค็ไคลน [11]   

  4.2.2 ดา้นพนกังาน  ลูกคา้อยากใหพ้นกังานยิ�มแยม้  

พดูจาไพเราะและการมีจิตใจบริการ ซึKงสอดคลอ้งกบัเอกพงศ ์ 

ธนพิบูลพงศ์[9]  

   4.2.3 ดา้นการดาํเนินการ  ลูกคา้อยากไดสิ้นคา้มี

คุณภาพดี  ใหม่สด ไม่หมดอายแุละไดม้าตรฐาน  ซึKงสอดคลอ้ง

กบัสมใจ วริิยะบณัฑิตกลุ [12]  



   4.2.4 ดา้นการเงิน ลูกคา้อยากใชบ้ตัรเครดิต    ใช้

เงินเชืKอเงินผอ่นและการคืนกาํไรตอนสิ�นปี  ซึKงสอดคลอ้ง

กบัแมก็ไคลน[14]    

5. แนวทางในการพฒันาร้านสะดวกซื1อ 
 

 5.1 การเริMมต้นธุรกจิ   
การเริKมตน้ธุรกิจ เริKมจากการเรียนรู้วธีิการในการ

ดาํเนินธุรกิจ  โดยเฉพาะศิลปะการขายซึKงตอ้งใชเ้วลาในการ
สะสมประสบการณ์  สามารถทาํไดด้ว้ยการช่วยบิดามารดา
คา้ขายทีKบา้น  ทาํงานขายหลงัเลิกเรียนหรือวนัหยดุ  หรือฝึกงาน
ในวชิาสหกิจศึกษา  สาํหรับเงินทุนในการเริKมตน้กิจการนั�น
สามารถจดัหาจากเงินทุนของตนเองหรือกูจ้ากสถาบนัการเงินก็
ได ้
  5.2 การจดัการด้านพนักงาน    

การรับพนกังานควรรับจากบุคคลทีKอยูใ่นชุมชน  มี
บุคลิกดี  ยิ�มแยม้  พดูจาไพเราะ  มีจิตใจบริการ  สุขภาพ
สุขอนามยัดี  มีการอบรมการทาํงานอยา่งเป็นระบบ  ให้
ค่าตอบแทนทีKเหมาะสม  มีการจูงใจการทาํงานโดยการให้
โบนสั  สวสัดิการและการขึ�นเงินเดือน    การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานควรประเมินตามผลงาน  การติชมของ
ลูกคา้และมีความยติุธรรม   

 
5.3 การจดัการด้านการดาํเนินการ   
ทาํเลร้านคา้ตั�งในแหล่งชุมชน ร้านคา้สะอาด มีสินคา้

ครบตามความตอ้งการของลูกคา้  การจดัเรียงสวยงาม สินคา้มี
คุณภาพดี มีความสดใหม่  เปิดการใหบ้ริการยาวนานทีKสุดจนถึง
ตลอด 24 ชัKวโมง   

 
 5.4 การจดัการด้านการตลาด  
 การจดัการการตลาด จดัสินคา้ทีKลูกคา้มีความ

จาํเป็นตอ้งใช ้  หาสินคา้อืKนมาจาํหน่ายเพิKมเติมบา้งเช่นเสื�อ
แฟชัKน  รองเทา้ฟองนํ� าแฟชัKนเป็นตน้  ราคาสินคา้มีความ
เหมาะสม    จดัจาํหน่ายแบบขายปลีกลูกคา้เลือกหยบิสินคา้เอง  
มีการจดัรายการลดแลกแจกแถม  มีการจดัทาํป้ายโฆษณาสินคา้ 

 

หนา้ร้าน  แจกใบปลิว  โฆษณาทางโทรทศัน์ และส่งเสริม
กิจกรรมทอ้งถิKนเพืKอใหลู้กคา้จาํชืKอของร้านคา้ได ้

 5.5 การจดัการด้านการเงนิ   
การจดัการการเงิน ซื�อสินคา้ดว้ยการใชสิ้นเชืKอ  

จดัสรรเงินใหเ้พียงพอแก่การดาํเนินกิจการ  ใหลู้กคา้สามารถใช้
บตัรเครดิตได ้  ตลอดจนการหาพนัธมิตรในการใหบ้ริการ
สินเชืKอสาํหรับสินคา้บางรายการ 
 
6. การวจิยัครั1งต่อไป 
 การวจิยัครั� งต่อไป ควรศึกษาแนวทางในการพฒันา
ร้านสะดวกซื�อใหส้ามารถอยูร่อดและแข่งขนัได ้ ตลอดจน
พฒันาเป็นร้านตน้แบบทีKสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินกิจการ
ได ้
7. บทสรุป  
 ธุรกิจขนาดยอ่มร้านสะดวกซื�อ ไดรั้บผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกตํKา และการแข่งขนักบัหา้งคาัปลีกสมยัใหม่  
ในขณะเดียวกนัโอกาสในการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซื�อยงั
เป็นทีKตอ้งการอีกมาก  จึงจาํเป็นตอ้งหาแนวทางในการเริKมตน้ 
และพฒันาร้านสะดวกซื�อ  ดว้ยการศึกษาวธีิการดาํเนินธุรกิจ
จากผูป้ระกอบการทีKประสบความสาํเร็จ  เพืKอนาํมาเป็นแนวทาง
ในการพฒันาและดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซื�อต่อไป  
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