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ท่ีประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว     

อนุมัติใหแผนธุรกิจ เร่ือง รานสะดวกซ้ือ 18 Hours เสนอโดยนางสาวชุติมา บุญชวย นางสาว

นพรัตน ฉ่ิงเล็ก นางสาวสุดารัตน เอ่ียมอาษา และนางสาวสุนันท แทนชาติ มีคุณคาเพียงพอท่ีจะเปน

สวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ 
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              วันท่ี ……. เดือน ………………. พ.ศ............ 
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12500024, 12500055, 12500126, 12500128: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

คําสําคัญ: แผนธุรกิจ / รานสะดวกซ้ือ 

  ชุติมา   บุญชวย, นพรัตน   ฉ่ิงเล็ก, สุดารัตน   เอ่ียมอาษา และ สุนันท   แทนชาต:ิ แผน

ธุรกิจรานสะดวกซ้ือ 18 Hours อาจารยท่ีปรึกษา: อาจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ. 136 หนา. 

   บทคดัย่อ 

  ราน 18 Hours เปนธุรกิจบริการประเภทรานสะดวกซ้ือท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุงจาก

รานขายของชําเดิมท่ีมีอยู จําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคท่ีใชในชีวิตประจําวันตาง ๆ ตั้งอยูเลขท่ี 

624 ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77110 ดําเนินธุรกิจในรูปแบบหางหุนสวน โดย

มีผูรวมทุน คือ นางสาวชุติมา บุญชวย และ นางสาวนพรัตน  ฉ่ิงเล็ก  ใชเงินลงทุนจํานวน 1,000,000 

บาท เปนสวนของเจาของ 600,000 บาท และกูยืมสถาบันการเงิน 400,000 บาท โดยกลุมลูกคาของ

กิจการสวนใหญ ไดแกประชาชนและนักทองเท่ียวในบริเวณนั้นและพื้นท่ีใกลเคียง  

 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจ และประเมิน

ความเปนไปไดของโครงการลงทุน  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ   และเพื่อประกอบการ

ขอสินเช่ือเงินลงทุนจากสถาบันการเงิน 

 ผูประกอบการไดศึกษาและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจ  เพื่อใหทราบถึง

สถานการณและสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจของกิจการและคูแขง เพื่อนํามาใชกําหนด กล

ยุทธของกิจการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงอันจะนํามาสูความสําเร็จ

ในการประกอบธุรกิจ  และวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับสถาบัน

การเงินในการพิจารณาใหสินเช่ือ 

 ในดานกลยุทธ กิจการไดนํากลยุทธการสรางความแตกตางท้ังดานผลิตภัณฑและ

บริการ โดยมุงเนนการตอบสนองอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พรอมกับนํากลยุทธการมุงเนน

ลูกคาเฉพาะกลุมเพื่อสรางความไดเปรียบใหเหนือคูแขง ทางดานแผนการตลาด กิจการไดนําสวน

ประสมของตลาดบริการ (7 ’P) มาใชในการดําเนินงาน แผนการขายและการบริการมีการกําหนด

กระบวนการในการซ้ือมา ขายไป การจัดการสินคาคงคลัง และข้ันตอนการใหบริการ เพื่อใหเกิด 

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  ทางดานแผนการเงิน กิจการคาดวาจะมีระยะเวลาในการคืนทุน 1 ป 4 เดือน มูลคา

ปจจุบันสุทธิของการลงทุนเทากับ 5,322,013.4 บาท  

 

คณะวิทยาการจัดการ       มหาวิทยาลัยศิลปากร               ปการศึกษา 2553 

ลายมือช่ือนักศึกษา 1……..……..…..…….2……..…...…...….….3…….……....….…….4……….….…....……. 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา…………………………………. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

แผนธุรกิจฉบับนี้ไดจัดทําข้ึน เพื่อประมวลความรูท้ังหมดท่ีขาพเจาไดศึกษามาจากคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดรับความอนุเคราะหและความชวยเหลือในการทํา

แผนธุรกิจฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีจากบุคคลหลายๆทาน ท่ีไดใหความอนุเคราะหตอผูจัดทํา

เปนอยางดียิ่ง ผูจัดทําจึงใครขอขอบพระคุณดังนี ้

ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ อาจารยท่ีปรึกษาผูเสียสละเวลาในการ

อานเนื้อหาและตรวจสอบแกไขใหแผนธุรกิจฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณอาจารย ดร .ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ ท่ีคอยสอบถามความคืบหนาให

แนวคิดในการเขียนแผนธุรกิจและใหกําลังใจแกนักศึกษา 

ขอขอบคุณอาจารยภาวิณี บันลือพรศักดิ์ ท่ีคอยชวยเหลือเกี่ยวกับการทํางบการเงินซ่ึง

เปนสวนหนึ่งของการทําแผนธุรกิจนี ้

ทายนี้ ผูจัดทําขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวท่ีใหกําลังใจ และสนับสนุนในเร่ือง

ของการศึกษาเสมอมา รวมท้ังเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาตรีทุกทาน ท่ีไดใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกดวยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู  
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บทที ่  1 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

กกกกกกกก18 Hours เปนธุรกิจบริการประเภทรานสะดวกซ้ือ จําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคท่ี

ใชในชีวิต ประจําวันตาง ๆ ตั้งอยูท่ี 624  ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ  77120 

ลงทุนโดย นางสาวชุติมา บุญชวย และนางสาวนพรัตน ฉ่ิงเล็ก ดําเนินธุรกิจในลักษณะหางหุนสวน

สามัญ 

กกกกกกกก18   Hours   พรอมเปดใหบริการในวันท่ี 1 มกราคม 2555 โดยเปดทําการทุกวัน ตั้งแต

เวลา 6.00 น. ถึง 24.00 น.  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กกกกกกกกปจจัยท่ีสําคัญท่ีทางราน “18 Hours” คํานึงถึงในการแบงกลุมตลาดลูกคา ไดแก อายุ 

เพศ อาชีพ ความตองการ พฤติกรรมผูบริโภค และเร่ืองของรสนิยมของผูบริโภค 

กกกกกกกกตลาดท่ีสําคัญอันเปนเปาหมายหลักของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” คือตลาดกลุมลูกคา

วัยรุน หนุมสาววัยทํางานท่ีมีอายุ  ระหวาง 15-30 ป และเนื่องจากบริเวณแถบนั้นมีโครงการบาน

จัดสรร รานอินเทอรเน็ต ทางรานจึงเปดใหบริการถึงเท่ีย งคืน เพื่อสามารถเขาถึงและตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคาบางกลุมไดในเวลาดังกลาว เนื่องจากพื้นท่ีในบริเวณนั้นยังไมมีรานสะดวก

ซ้ือท่ีตอบสนองตอความตองการของลูกคาหลังเวลา 21.00 ถึง 24.00 น. 

โอกาสทางธุรกจิและแนวคดิในการก่อตั้งกจิการ 

กกกกกกกกในดานโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากปจจุบันธุรกิจรานสะดวกซ้ือ ไมวาจะเปนรานคาสง

หรือรานคาปลีก ตางเขามามีบทบาทสําคัญมากข้ึนในสังคมไทย ทางดานการเจริญเติบโตมี

ภาวการณเจริญเติบโตของตลาดท่ีคอนขางใหญ ทางรานจึงเล็งเห็นความสําคัญของการปรับปรุงราน

ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป สถานท่ีตั้งของรานอยูในเขตชุมชน  

ลอมรอบโรงเรียนบานหนองยิงหมี     รานบัณฑิตไอที ท่ีทําการตําบลหนองตาแตม         และ

โครงการ Green ในรัศมี 300 เมตร    ทําใหในระหวางวัน     มีผูสัญจรผานไปมาหนารานสะดวกซ้ือ

“18 Hours”   ในจํานวนมากและทางราน อยูติดกับถนนเพชรเกษม ซ่ึงเปนถนนสายหลักของตํา บล

หนองตาแตมในการสัญจรไปมามีรถผานจํานวนมาก   ผูประกอบการจึงเล็งเห็นวา      ทําเลท่ีตั้งและ

จํานวนลูกคากลุมเปาหมายนั้นมีจํานวนมาก       นาจะเปนโอกาสในการสนับสนุนใหธุรกิจสามารถ

ดําเนินการไดเปนอยางด ี              โดยกิจการนี้จะใชเงินลงทุนจํานวน 1,000,000 บาท   โดยเปนเงิน 
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ลงทุนจากสวนของเจาของ 600,000 บาท และเปนเงินกูยืมจํานวน 400,000 บาท คิดเปนอัตราสวน

เงินลงทุนเทากับ 60 : 40 

วตัถุประสงค์ของการจัดทาํแผนธุรกจิ 

กกกกกกกก1.เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจรานคาปลีกเดิมใหดีข้ึน 

กกกกกกกก2.เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกลยุทธทางการตลาด 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 

กกกกกกกก18 Hours กําหนดวิสัยทัศนในการเปนผูนําดานธุรกิจบริการรานสะดวกซ้ือ ท่ี มีความ

มุงม่ันจะเปนผูนํารานคาปลีกสมัยใหมในพื้นท่ี ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  และจะมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหลูกคาไมวาจะเปนในเร่ืองคุณภาพของสินคาและการ

บริการท่ีดีเลิศ มีการกําหนดกลยุทธการเจริญเติบโต ( Growth Strategy) เนื่องจากเปนกิจการท่ีเปด

ดําเนินการใหม โดยเลือกใชกลยุทธการเจริญ เติบโตท่ีมุงเนนความเช่ียวชาญ (Concentrated Growth 

Strategy) จากการท่ีมีผูบริหารและพนักงานบริการท่ีมีฝมือและมีประสบการณทางดานรานสะดวก

ซ้ือมากอน ประกอบกับการเลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตาง ( Differentiation Strategy) ใน

ดานการใหบริการ โดยมุงเนนการบริการท่ีรวดเร็ว  มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ใหบริการดวย

จิตสํานึกในการบริการ ( Service Mind) เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความ

ประทับใจในบริการ ดวยราคาท่ีเหมาะสม   

กกกกกกกกดานการใหบริการ 18 Hours กําหนดผังข้ันตอน การใหบริการ เพื่อใหเกิดการรอคอย

นอยท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีการวัดความพึงพอใจในการใชบริการ โดยวัดจากจํานวนผูใชบริการและ

รายไดจากการบริการท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงมีกลองแสดงความคิดเห็น เพื่อรับขอรองเรียนหรือของ

เสนอแนะของผูใชบริการ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหบริการใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 

กกกกกกกกดานบุคลากร มีการกําหนดกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อใหไดบุคลากรท่ีมี

คุณภาพ มีประสบการณ ความรูความสามารถ มีความตั้งใจและมีจิตสํานึกในการบริการ  ( Service 

Mind) สนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสในการเรียนรู และเขารับการฝกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองใน

ดานการใหบริการ มีการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหพนักงานทราบถึงขอดี ขอเสีย ของตนเอง

แลวนํามาแกไขหรือทําใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป เพื่อใหการทํางานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

กกกกกกกกดานการตลาด การตลาดของธุรกิจบริการประเภทรานสะดวกซ้ือ เนนทางดานการขาย

สินคาและการใหบริการ การทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอคุณภาพการบริการท่ีไดรับ ถือ

เปนความสําเร็จของธุรกิจ งบประมาณทางดานการตลาดของราน 18 Hours มีตนทุนท่ีคอนขางต่ํา 

เนื่องจากมีฐานลูกคาเกาท่ีมีความสัมพันธอันดีตอกัน และในขณะเดียวกันกิจการก็พยามยามสราง

ฐานลูกคาใหม เพื่อสรางรายไดและผลกําไรใหมากข้ึน 18  Hours นําสวนประสมของการตลาด
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บริการ (Marketing Mix 7 P’s) มาเปนกลยุทธในการดําเนินการทางดานการตลาด ซ่ึงประกอบไป

ดวย 

1.กลยุทธดานผลิตภัณฑหรือบริการ (Product) 

2.กลยุทธดานราคา (Price) 

3.กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

4.กลยุทธดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 

5.กลยุทธดานบุคลากร (People) 

6.กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ (Process) 

7.กลยุทธดานภาพลักษณการบริการ (Physical Evident) 

กกกกกกกกดานการเงิน กิจการเลือกใชวิธีการบริหารดวยเงินสด เพื่อไมใหเกิดความยุงยากในการ

บริหารจัดการสําหรับพื้นท่ีประกอบการใชพื้นท่ีของตนเอง และทําการตกแตงสถานท่ีใหมเพื่อให

เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ ทําใหกิจการไมตองลงทุนในสินทรัพยถาวรมากนัก 
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บทที ่2 

ความเป็นมาของโครงการ 

 

กกกกกกกกในปจจุบันพื้นท่ีบริเวณ 624 ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ  77120 เปน

รานขายของชําธรรมดา ซ่ึงรานคาแหงนี้กอตั้งมาประมาณ 30 กวาป  ภายใตช่ือวา รานสําเนา ท่ีมีการ

บริหารจัดการโดยเจาของคนเดียว และเคยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของราน โดยการทุบรานเกาท้ิง

แลวสรางรานคาหลังใหมมาแลว 1 คร้ังเพื่อขยายพื้นท่ีราน แตการจัดรูปแบบก็ไมแตกตางจากเดิม

มากนัก สินคาท่ีนํามาจําหนายก็มีจํานวนไมคอยมาก  อีกท้ังรูปแบบการจัดวางสินคาก็รวมกันไมได

แยกเปนหมวดหมูอยากชัดเจน ทําใหลูกคาสวนใหญเกิดความสับสน และลําบากในการหยิบสินคา 

มีระบบการจัดการท่ีไมไดมาตรฐาน การตกแตงรานไมทันสมัย และ ณ.ปจจุบันนี ้ มีจํานวนคูแขง ท่ี

เปนรานขายของชําธรรมดาท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับรานสะดวกซ้ือท่ีอยูในบริเวณนั้น 2 ราน ซ่ึงแต

ละรานจะมีรูปแบบการจัดรานท่ีไมแตกตางกันมากนัก รานของเราจะมีความไดเปรียบจากคูแขง

ตรงท่ีมีพื้นท่ีของรานกวางกวา และเปนรานแรกท่ีกอตั้งข้ึนมากอน ทําใหลูกคาสวนใหญเปนลูกคาท่ี

อาศัยอยูบริเวณนั้นและเปนลูกคาขาประจําท่ีมาใชบริการ  

กกกกกกกกในปจจุบันนี้พื้นท่ีบริเวณดังกลาว ยังไมมีรานสะดวกซ้ือท่ีสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของประชากรท่ีเพิ่มข้ึนในแตละป ดังนั้นเพื่อท่ีจะดึงดูดลูกคา และทําการครองสวนแบง

ตลาด ในท่ีตาง ๆ ของเขตปราณบุรี และเพื่อใหการบริการและการขายของแตละรานแตกตางกัน

ออกไป 

กกกกกกกกดังนั้น ผูประกอบการจึงไดเล็งเห็นชองทาง ในการดําเนินธุรกิจรานสะดวกซ้ือภายใตช่ือ

ราน “18 Hours” เพื่อประกอบธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคท่ีใชในชีวิตประจําวัน เปนการ

พัฒนารานขายของชําเดิมใหมีระบบในการจัดจําหนายมากข้ึน โดยเฉพาะการจัดหมวดหมูขิงสินคา 

และการวางสินคาท่ีเปนระเบียบมากข้ึน        แตจะมีวิธีการดําเนินงานท่ีสะดวกสบายมากข้ึน โดยใช

เคร่ืองมือชวยในการจัดจําหนายอยางเหมาะสม ซ่ึงทําเลท่ีตั้งของรานคือ 624 ต .หนองตาแตม อ.

ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ   เนื่องจากตองการปรับปรุงรานขายของชําธรรมดาบนท่ีดินของตนเอง

ใหเปนรานสะดวกซ้ือ ท่ีมีความทันสมัย เพื่อมุงหวังในการดําเนินธุรกิจใหเต็มความสามารถและ

ความภูมิใจท่ีเปนธุรกิจของตนเอง         โดยกลุมผูบริโภคคือลูกคากลุมวัยรุนหนุมสาววัยทํางานและ

ประชาชนในบริเวณนั้น อายุระหวาง 15-30 ป   เปนลูกคาเปาหมายหลักโดยทางรานคาดการณวาจะ 
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สามารถแขงขันกับรานคาอ่ืนได  เนื่องจากทางรานไดมีการจัด รานใหมีความเปนเอกลักษณขอ ง

ตนเอง มีการแบงพื้นท่ีของรานในการวางสินคาแยกออกเปนโซนอยางชัดเจน มีท้ังหมด  4 โซนใน

แตละโซนนั้นจะมีทางเดินท่ีเช่ือมกัน ทําใหเม่ือมองเขามาจากประตูหนารานจะเห็นไดวาทางเดินท่ี

เช่ือมกันในแตละโซนนั้นมีลักษณะคลายเปนรูปตัว  W อยูตรงกลางราน  เพื่อทําใหลูกคาสามารถ

มองเห็นสินคาของทางรานไดมากข้ึน สวนภายนอกรานมีสินคาท่ีเปนโปรโมช่ันประจําวันจัดวาง

เพื่อใหลูกคาเกิดความสนใจ นอกจากนี้ทางรานไดสรางความแตกตางในเร่ืองของทางเดินภายใน

ราน ท่ีมีการทําสัญลักษณท่ีพื้นเปน รูปลูกศรท่ีมีสีสันแตกตางกันประมาณ 3 - 4 สี ซ่ึงในแตละสีนั้น

เปรียบเสมือนเปนไกดนําพาลูกคาไปยังโซนสินคาท่ีลูกคาตองการ โดยเราจะติดปายบริเวณหนา

ประตูทางเขารานเพื่อท่ีจะอธิบายถึงความหมายของสีแตละเสน ทําใหลูกคาเกิดความสะดวกมากข้ึน

ในการซ้ือสินคา และทางเรายังสรางบรรยากาศโดยการเปดเพลงบรรเลงตลอดเวลาเพื่อชวยทําให

ลูกคารูสึกสบายใจและเพลิดเพลินตอการซ้ือของ ทําใหสะดุดตาแกผูพบเห็นและอยากเขามาใช

บริการ ทางรานไดมุงเนนปรับปรุงการใหบริการใหดูทันสมัยมากกวาเดิมดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

อาทิ การใชโปรแกรมในการคิดเงิน เพื่อความแมนยําและถูกตอง รวดเร็วมากกวาเดิม  

กกกกกกกก นอกจากนี้ ทางรานยังมี โปรโมช่ันเสริม  จัดทําโปรโมช่ันในการซ้ือสินคาซ่ึงจะปด

ประกาศหนารานทุกคร้ังเพื่อใหลูกคาทราบขอมูล เชน ซ้ือครีมกันแดด 1 ขวดราคา 259 บาท ช้ิน

ตอไป ซ้ือในราคา 189 บาท เปนตน รานของเรานั้นจะเปดใหบริการลูกคา  ตั้งแตเวลา 6.00 น. ถึง 

24.00 น. และจะขายสินคาในราคามาตรฐาน  ท่ีผูบริโภคสามารถจายได  โดยเนนท่ีลูกคา

กลุมเปาหมายเปนหลัก  เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และกลับมาใชบริการซํ้า สงผลใหเกิดความ

ภักดีตอตราสินคาหรือกิจการในท่ีสุด  

 

ภาพเปรียบเทยีบระหว่างร้านเดิมกบัร้านใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่1  ร้านขายของชําแบบเดิม 
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ภาพที ่2  ร้านสะดวกซ้ือแบบใหม่ 

รายช่ือหุ้นส่วน และอตัราการถือครอง 

ตารางที ่1   แสดงรายช่ือหุ้นส่วน 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่งในกจิการ ทุน สัดส่วน(%) 

1 นางสาวชุติมา   บุญชวย ผูจัดการ 300,000 50% 

2 นางสาวนพรัตน  ฉ่ิงเล็ก ผูจัดการ 300,000 50% 

รวมจํานวนหุ้น  100 
 

การดําเนินธุรกจิ  

กกกกกกกกดําเนินกิจการแบบกิจการหางหุนสวนสามัญ 

ประวตัิของหุ้นส่วน 

กกกกกกกก1.ช่ือ – นามสกุล นางสาวชุติมา บุญชวย อายุ 22 ป ตําแหนงเจาของและผูจัดการราน 

การศึกษา 

กกกกกกกกป พ.ศ.2553      ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  

                        สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร  

    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกป พ.ศ.2549     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหัวหิน จังหวัด 

    ประจวบคีรีขันธ  

กกกกกกกกป พ.ศ.2546     ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนรักษวิทยา จังหวัด 

    ประจวบคีรีขันธ  
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ประสบการณ์การทาํงาน 

กกกกกกกกป พ.ศ. 2553       ฝกงานท่ีโรงแรมดุสิตธานี (หัวหิน) แผนกบัญชี (ฝายเจาหนี้) 

                                             - การเขาอบรมการคาปลีกกับกระทรวงพาณิชย  

                                             - เขารวมอบรมในหัวขอความสําคัญของธุรกิจขนาดยอมในปจจุบัน 

กกกกกกกก2.ช่ือ – นามสกุล นางสาวนพรัตน ฉ่ิงเล็ก อายุ 23 ป ตําแหนงเจาของและผูจัดการราน 

การศึกษา 

กกกกกกกกป พ.ศ.2553     ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  

    สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร  

    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกป พ.ศ.2549      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหัวหนิ จังหวัด 

    ประจวบคีรีขันธ  

กกกกกกกกป พ.ศ.2546       ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนหัวหิน จังหวัด 

    ประจวบคีรีขันธ  

ประสบการณ์การทาํงาน 

กกกกกกกกป พ.ศ. 2553        ฝกงานท่ีโรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด รีสอรท และ วิลา หัวหิน 

         แผนกบัญชี (ฝายเจาหนี้) 

        -เขาอบรมการประกอบธุรกิจราน 

        -เขาอบรมการคาปลีกกับกระทรวงพาณิชย 

        -เขาอบรมทางการคากับกรมการคาภายใน  

ลกัษณะธุรกจิ 

ช่ือธุรกิจ  : 18 Hours  

ท่ีตั้ง   : 624 ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77120 

รูปแบบบริการ  : รานสะดวกซ้ือ   

 วันเปดดําเนินการ : 1 มกราคม 2555 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 ตําแหน่งร้านสะดวกซ้ือ “18 Hours 

 

 

 

 

ภาพที ่4 สัญลกัษณ์ของกจิการ 

 
 

    

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่5  หน้าร้านของกจิการ 
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แผนการดําเนินงานก่อนเปิดกจิการ 

กกกกกกกกแสดงดวยตารางระยะเวลาการปฏิบัติงาน ( Gantt chart) เร่ิมตั้งแตข้ันตอนการกําหนด

ทิศทางและเตรียมจัดตั้งธุรกิจเปนข้ันตอนแรก โดยจะเร่ิมปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 

จนถึงข้ันตอนการจัดหาอุปกรณในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 รวมระยะเวลา 5 เดือน และพรอมเปด

ทําการในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 

ตารางที ่2 แสดงแผนการดําเนินงานก่อนเปิดกจิการ 

ขั้นตอน ผู้รับผดิชอบ 

การดาํเนินงานก่อนเปิดกจิการ 

ก.ค. 

2554 

ส.ค. 

 2554 

ก.ย. 

2554 

ต.ค.  

2554 

พ.ย. 

2554 

ธ.ค. 

2554 

ม.ค. 

 2555 

1.กําหนดทิศทางและ

เตรียมจัดต้ังธุรกิจ เจาของกิจการ               

2.จัดทําแผนธุรกิจ เจาของกิจการ               

3.ติดตอสถาบันการเงิน

เพ่ือขอสินเช่ือ เจาของกิจการ               

4.ตกแตงราน เจาของกิจการ               

5.จัดหาอุปกรณ เจาของกิจการ               

6.จัดจางบุคลลากร 

เจาของกิจการ

และพนักงาน               

7.เปดดําเนินกิจการ 

เจาของกิจการ

และพนักงาน               
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บทที ่3  

การวเิคราะห์อุตสาหกรรม  

 

กกกกกกกกการวิเคราะหอุตสาหกรรม ถือเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหผูประกอบการไดมาซ่ึงขอมูลท่ี

ใชในการกําหนดกลยุทธ ทิศทางกลยุทธ หรือแผนการดําเนินงานของกิจการ โดยองคประกอบ

สําคัญในการระบุเกี่ยวกับการวิเคราะหอุตสาหกรรมคือ สภาพของตลาดหรืออุตสาหกรรมท่ีสงผล

ตอธุรกิจ ไมวาจะเปนดานบวกหรือดานลบ เชน การเปล่ียนแปลงของธุรกิจตามวัฏจักรธุรกิจ 

โครงสรางการแขงขันของอุตสาหกรรมเปนตน การวิเคราะหอุตสาหกรรม หมายถึง การทําความ

เขาใจถึงขนาด และ การกระจุกตัวของคูแขง  วิธีการตัดสินใจของลูกคา โครงสรางของตนทุนและ 

แนวโนมตางๆ ท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมโดย รวมวามีปจจัยสําคัญๆ  อะไรบางท่ีสงผลกระทบ

ตอสภาพการณแขงขัน ความนาสนใจโดยรวมของ อุตสาหกรรม  และความพรอมตางๆของกิจการ 

ท้ังในปจจุบันและอนาคต (กลุมพัฒนาธุรกิจ SMEs ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2547:  84-85)

กกกกกกกกปจจุบันคาครองชีพในประเทศไทยนั้นสูงข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีรายไดของคนในประเทศ

ไมเพิ่มสูงข้ึนตาม ทําใหคนไทยปจจุบันมีพฤติกรรมการจับจายใชสอยท่ีเนนในเร่ืองของความ

ประหยัดมากข้ึนจากสมัยกอน   เนื่องจากอุตสาหกรรมรานสะดวกซ้ือในประเทศไทย มีแนวโนม

แขงขันรุนแรงในเร่ืองของสินคา และการบริการท้ังในธุรกิจคาปลีกประเภทเดียวกันและธุรกิจคา

ปลีกคนละประเภท แนวโนมของการเติบโตของรานสะดวกซ้ือในปจจุบันไดมีมากข้ึนทําใหธุรกิจ

รายอ่ืนตองปรับตัวเพื่อท่ีจะรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไวและมุงขยายฐานลูกคารายใหมๆเพิ่มมากข้ึน              

กกกกกกกกจํานวนรานคาปลีกและคาสงมีจํานวนเพิ่มข้ึน ทําใหผูบริโภคมีหลายทางเลือกในการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาตางๆมากข้ึน  ผูประกอบการคาปลีกรายยอยหรือขนาดเล็กตองการท่ีจะ

ทําใหธุรกิจคาปลีกของตนดํารงอยูไดอยางยาวนาน ทางรานจึงตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

วิธีการในการดําเนินธุรกิจคาปลีกใหม เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ท่ีเปล่ียนแปลงไป                                                                                                                       กกกก

กกกกกกกกกิจการรานสะดวกซ้ือ  “18 Hours”  ไดเล็งเห็นชองทางการขยายตัวของโครงการบาน

เชา โรงงานและรานอินเทอรเน็ตท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ในบริเวณพื้นท่ี  624 ตําบลหนองตาแตม อ.ปราณ 

บุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ   ซ่ึงบริเวณดังกลาว เดิมเคยเปนรานขายของชําท่ีเปดคร้ังแรกในป พ.ศ. 2520

ภายใตช่ือรานสําเนาท่ีมีการจําหนายสินคาจํานวนไมมาก     อีกท้ังรูปแบบการจัดวางสินคาก็รวมกัน 

ไมไดแยกเปนหมวดหมูอยากชัดเจน    ทําใหลูกคาสวนใหญเกิดความสับสนและลําบากในการหยิบ      



11 

สินคาในแตละคร้ัง ปญหาในเร่ืองของระบบการจัดการสินคาภายในราน  ระบบการคิดเงินของทาง

รานท่ีไมทันสมัย หรือ การตรวจเช็คสินคาก็มีรูปแบบท่ีไมเปนมาตรฐานสงผลใหเกิดความผิดพลาด

นําไปสูความเสียหายหรือเส่ือมสภาพของสินคาเปนจํานวนมาก ทําใหทางรานทํากําไรไมได

เทาท่ีควร อีกท้ังในปจจุบันนี้รานสะดวกซ้ือมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนและสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของผูบริโภคไดดีกวา ดังนั้นจึงนํามาสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบภายในราน ภายใต

ช่ือกิจการรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ท่ีมีความทันสมัยสะดวกสบายและการบริการท่ีรวดเร็ว 

สามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ท่ีปจจุบันเนนถึงความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากข้ึน

อีกท้ังยัง ตอง เตรียมรับมือกับรานสะดวกซ้ือ หรือคูแขงท่ีมีอยูแลว เชน 7-11 มาลีซุปเปอรสโตร 

Lotus ปราณ-บุรีสโตร ฯลฯ 

กกกกกกกกโดยทางรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ไดทําการจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน โดยมีการนําเคร่ืองมืออุปกรณท่ีมีความทันสมัยในการควบคุมท้ังทางดานการบริการ 

ชองทางการจัดจําหนาย การจัดจําหนายสินคา  และการสงมอบคุณคาของผลิตภัณฑ  หรือบริการ 

ไปสูลูกคา ซ่ึงสินคาหรือบริการของเราสามารถสรางอรรถประโยชนท่ีสามารถทําใหผูบริโภคพึง

พอใจสูงสุด  ซ่ึงปจจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจรานสะดวกซ้ือ คือ การ

เลือกทําเลใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย เนื่องจากพื้นท่ีตั้งของรานเปนเขตชุมชนท่ีมีผูคน

พลุกพลาน และอยูติดถนนทําใหผูท่ีสัญจรผานไปมาสามารถพบเห็นไดงาย จึงเปนโอกาสท่ีดีมาก

สําหรับธุรกิจ ท้ังนี้เนื่องจากทางรานยังมีลูกคาเกาท่ีเปนลูกคาประจําอยูแลวจึงไมมีปญหาในเร่ือง

กลุมลูกคาเปาหมาย นโยบายท่ีสําคัญในการดําเนินงานของรานสะดวกซ้ือคือ การขายสินคาท่ีมี

คุณภาพเหมาะสมกับราคา เพื่อรักษาลูกคาเกาและการขยายฐานลูกคารายใหม เพื่อความอยูรอดของ

ธุรกิจอยางยั่งยืน 

แนวโน้มการเติบโตของธุรกจิ                                                                                                        กก

กกกกกกกก ขอมูลแนวโนมการเติบโตของธุรกิจ  จะเปนเคร่ืองมือในการชวยใหผูประกอบการ

ตัดสินใจไดวาควรประกอบธุรกิจนั้น  ๆ หรือไม จากการศึกษาและสืบคนขอมูลพบวา  ภาวการณใน

ตลาดคาปลีกในประเทศไทย  ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  จากขอมูลในวารสารมุมมอง

อุตสาหกรรม  ฉบับท่ี 100 โดยการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมอันไดแกรานคาในกลุม  

Modern trade และ Convenience Store มีการขยายเขามากินสวนแบงในตลาดคาปลีกแบบดั้งเดิม 

รานสะดวกซ้ือ “18 Hours” เปนธุรกิจแบบซ้ือมาขายไปท่ีจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนใน

ชีวิตประจําวันเปนหลัก โดยรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ไดพัฒนาปรับปรุงมาจากรานเดิม ช่ือราน 

สําเนา ซ่ึงเปนรานขายของชํา ในขณะเดียวกันทางรานไดมีการปรับปรุงบรรยากาศภายในรานจาก

เดิมท่ีมีความแออัด และมีการจัดวางสินคาท่ีไมเปนหมวดหมูใหมีรูปแบบท่ีเปนหมวดหมู เปน
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ระเบียบ สินคาถูกจัดวางอยูในช้ันวางสินคาใหดูสวยงาม มีปายราคาและรายละเอียดบอกอยาง

ชัดเจน  ท้ังบรรยากาศภายในรานท่ีทันสมัย  สะอาด และเพลิดเพลินในการใชเวลาภายในรานเพื่อ

การจับจายใชสอย นอกจากนี้ทางราน 18 Hours ไดนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินกิจการเพื่อ

กอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

1.ความแมนยําในราคาสินคา 

2.การบริหารสินคาคงเหลือ 

3.การจัดรายการสงเสริมการขาย 

4.การจัดระบบสมาชิก (เพื่อสรางความจงรักภักดีและการกลับมาซ้ือซํ้า) 

5.การจัดการขอมูลสินคา 

6.ลดจํานวนพนักงานประจําเพื่อเปนการลดคาใชจาย 

7.การประมวลผลประจําวันเพื่อทําใหทราบขอมูล   

8.การส่ังซ้ือและจัดการสินคาไมใหขาดมือ มีสินคาตามตองการ มีความแมนยําในการ     

ส่ังซ้ือสินคามากกวาแตกอน ฯลฯ 

มีระบบคิดเงินดวยคอมพิวเตอรบารโคด โปรแกรมจัดโปรโมช่ันทุกเดือน เสริมทัพดวย

การโฆษณาประชาสัมพันธ และการจัดรานใหมีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง  โดยการแบง

พื้นท่ีของรานในการวางสินคาแยกออกเปนโซน มีท้ังหมด  4โซนในแตละโซนนั้นจะมีทางเดินท่ี

เช่ือมกัน ทําใหเม่ือมองเขามาจากประตูหนาราน จะเห็นไดวาทางเดินท่ีเช่ือมกันในแตละโซนนั้นมี

ลักษณะคลายเปนรูปตัว W ซ่ึงอยูตรงกลางราน  เพื่อทําใหลูกคาสามารถมองเห็นสินคาของทางราน

ไดอยางท่ัวถึง เนื่องจากทางรานจะเนนสีของรานเปนโทนสีขาวเพื่อทําใหสินคาภายในรานมีความ

โดดเดนมากข้ึน และบริเวณพื้นของรานจะทําสัญลักษณท่ีพื้นเปน รูปลูกศรท่ีมีสีสันแตกตางกัน

ประมาณ 3-4 สี ซ่ึงในแตละสีนั้นเปรียบเสมือนเปนไกดนําพาลูกคาไปยังโซนสินคาท่ีลูกคาตองการ  

โดยรานจะจัดวางสินคาประเภทเดียวกัน หรือสินคาท่ีมีความสัมพันธกันใหอยูในบริเวณพื้นท่ี

ใกลเคียงกันเพื่อเปนการเพิ่มความสะดวกสบายใหกับผูบริโภค   นอกจากนี้การจัดวางสินคาของทาง

รานจะคํานึงถึงผลตอบแทนท่ีไดดวย  เชน  สินคาบางอยางลูกคาไมไดตั้งใจซ้ือหรือไมไดมีการ

วางแผนไวลวงหนา   ไดแก   ขนมขบเค้ียว  ลูกอม  กระดาษทิชชู   ผลิตภัณฑเหลานี้ทางรานจะจัด

วางไวดานหนาหรือพื้นท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดเดนชัด และงายตอการตัดสินใจซ้ือ   เพื่อเปนการ

กระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ืออยางฉับพลัน  และ ทางรานจะเนนการตกแตงรานโดยใชการติดปาย

ประดับตางๆ เพื่อใหรานคามีสีสันและบรรยากาศท่ีดีและถือเปนการโฆษณาสินคาไปในตัว   อาทิ   

การจัดตกแตงรานตามเทศกาลตาง  ๆ  เชน  ปใหม   สงกรานต  ตรุษจีน  เปนตน   ท้ังนี้เพื่อเปนการ

ดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการและลูกคาจะไดทราบวารานคามีสินคาตามเทศกาลนั้น  ๆ  โดยเราจะ
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ยึดหลักปรัชญาในการขาย สินคาใหแกลูกคาคือ การนําเสนอสินคาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมแกราคา  

และไมคากําไรเกินควร  ซ่ึงจะเปดใหบริการตั้งแตเวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น. ของทุกวัน       กกกก

กกกกกกกกสําหรับพื้นท่ีหนาราน สามารถใชเปนท่ีจอดรถจักรยานยนตหรือรถยนตโดยทางรานจะ

ตีเสนสําหรับท่ีจอดรถเพื่อใหลูกคาสะดวกในการจอดรถมากข้ึน  

มาตรฐานในการประกอบธุรกจิ 

กกกกกกกก มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ถูกกําหนดข้ึนเพื่อเปนหลักเกณฑใหผูประกอบธุรกิจ

ยึดเปนแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินอาชีพ ควบคุมกิจการดวยความถูกตองเหมาะสม เพื่อใหเกิด

ประโยชนแกผูรับบริการ 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” เปนการดําเนินกิจการในลักษณะของกิจการมีหุนสวน 2 คน 

ใหบริการแกลูกคาท่ีมาใชในราน สะดวกซ้ือ “18 Hours” มีกฎหมายท่ีเขามาชวยควบคุม คือ 

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตางๆของสินคา  พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เปนตน ท้ังนี้ทาง

รานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ดําเนินกิจการดวยความถูกตอง ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคา ใหบริการแก

ลูกคาท่ีมีคุณภาพ และมีสินคาท่ีจัดจําหนายในราคาท่ีเหมาะสม 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

กกกกกกกกสภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวย สภาพแวดลอมท่ัวไปและสภาพแวดลอมในการ

ดําเนินงาน สภาพแวดลอมท่ัวไป (General Environment) เปนสภาพแวดลอมท่ีมีความสําคัญ แต

อาจจะไมใชส่ิงแวดลอมท่ีเขามาเกี่ยวของกับองคการโดยตรงแตเปนสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป มีตัว

แบบในการพิจารณา คือ PEST Environment ไดแก  

สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political Environment –P)  

สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment –E)  

สภาพแวดลอมดานสังคม (Sociological Environment –S)  

สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology Environment –T)  

กกกกกกกก สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยท่ีธุรกิจไมสามารถควบคุมได และปจจัยเหลานั้น

สงผลกระทบท้ังทางบวก และทางลบตอความอยูรอด  (Survival) และการเจริญเติบโต (Growth) 

ของธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  เปนการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมตอ

องคการ ท่ีจะทําใหผูประกอบการไดทราบวามีปจจัยหลักสําคัญในแตละดาน มีผลตอธุรกิจท่ีกําลัง

ดําเนินการอยูเพื่อเตรียมพรอมท่ีจะตอบสนองอยางเหมาะสมตอการเปล่ียนแปลง 

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (Economic) 

กกกกกกกก ภาวะทางเศรษฐกิจและแนวโนมทิศทางของเศรษฐกิจ จะมีอิทธิพลอยางมากตอความ

ตองการซ้ือ ไดแก การเปล่ียนแปลงดานผลผลิต (GNP) ภาวะเงินเฟอ เศรษฐกิจตกต่ํา อัตราดอกเบ้ีย 
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ระดับการจางงานและการวางงาน รายไดของผูบริโภค การออม ภาระหนี้สิน รูปแบบคาใชจาย 

วงจรของธุรกิจ เปนตน ซ่ึงมีผลกระทบตอกิจกรรมทางการตลาดขององคกรธุรกิจ ปจจุบันเศรษฐกิจ

มีความเช่ือมโยงกันไปท่ัวโลก การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ จึงตองพิจารณาท้ังภายในและ

ตางประเทศควบคูกัน โดยไมสามารถแยกออกจากกันไดเนื่องจากมีผลกระทบตอกันและกัน       กก

กกกกกกกกจากการวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” พบวา ถาหาก

เศรษฐกิจของประเทศอยูในชวงภาวะรุงเรือง สงผลดีตอการดําเนินงานของกิจการ  เนื่องจาก

ประชาชนมีกําลังซ้ือมากข้ึน   และถาเศรษฐกิจมีการฟนฟูจะกระตุนประชาชนใหมาซ้ือของมากข้ึน 

แตมีขอจํากัดคือ ในพื้นท่ี ตําบล หนองตาแตม อําเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบฯ ประชากรสวน

ใหญเปนชาวบานมีรายไดนอยทําใหความตองการซ้ือไมมากเทาท่ีควร รวมถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีมี

ความแปรปรวนไมแนนอน  อาจสงผลกระทบตอราคาของสินคาและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political-Legal) 

กกกกกกกก เปนผลกระทบท่ีเกิดจากการเมือง การตรากฎหมายของรัฐบาล ตลอดจนการกําหนด

นโยบายของรัฐบาล ซ่ึงมีอิทธิพลตอบุคคลและองคการธุรกิจ เชน การเพิ่มหรือการควบคุมโดย

รัฐบาล การเปล่ียนแปลงอัตราการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ความม่ันคงของรัฐบาล การ

เปล่ียนแปลงกฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายคุมครองผูบริโภค ระดับของคาใชจายในการ

ปองกันระหวางประเทศ การควบคุมจางงาน ขอกําหนดในการจางงานท่ีเทาเทียมกัน ระดับการให

เงินอุดหนุนของรัฐบาล กฎหมายท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการปองกันการคาผูกขาด ขอกําหนดเกี่ยวกับการ

นําเสนอการสงออก การเปล่ียนแปลงนโยบายการเงินการคลังของประเทศ การหาพันธมิตรหรือ

หุนสวนทางธุรกิจกับประเทศตาง ๆ 

กกกกกกกกจากการวิเคราะหปจจัยดานการเมืองและกฎหมายของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” พบวา

สถานการณทางการเมืองท่ีขาดเสถียรภาพ และการชุมนุมประทวง ทําใหรัฐบาลไมสามารถ

ขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจไดอยางเต็มท่ี อยางไรก็ตามในปจจุบันรัฐบาลมีการสนับสนุนการ

ประกอบธุรกิจขนาดยอม มีกฎหมายท่ีเขามาเกี่ยวของและมีผลดีกับผูประกอบการในการบริหาร

จัดการเชน กฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคา กฎหมายแพง พาณิชย เปนตน จึงสงผลดีตอราน

สะดวกซ้ือ “18 Hours” 

ปัจจัยด้านสังคมและวฒันธรรม (Socio Cultural) 

กกกกกกกก เปนแรงกดดันท่ัวไปในสังคม ท่ีมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือของ

บุคคล ซ่ึงเกี่ยวของกับชนช้ันทางสังคม (Social class) กลุมอางอิง (Reference) ครอบครัว (Family) 

การสรางความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเขาใจและการปฏิบัติของบุคคลซ่ึงกําหนด
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พฤติกรรมท่ีนิยมกันในสังคม สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรมจึงประกอบดวย สถาบันและ

อิทธิพลอ่ืนๆท่ีมีผลตอคานิยมพื้นฐานทางสังคม การรับรู ความพอใจ และพฤติกรรมหรือเปนปจจัย

ท่ีเกี่ยวกับประเพณี (Tradition) คานิยม (Value) ทัศนคติ (Attitude) ความเช่ือ (Belief) รสนิยม 

(Taste) และรูปแบบ (Pattern of behavior)  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจะมี

ผลกระทบท่ีสําคัญตอผลิตภัณฑ การบริการตลาดและลูกคา 

กกกกกกกกจากการวิเคราะหปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” พบวา

ในปจจุบันประชาชนมีคานิยมและทัศนคติในการซ้ือของตามรานสะดวกซ้ือ  รูปแบบการดําเนิน

ชีวิตของคนเปล่ียนแปลงไป เนื่องจากเวลากลายเปนขอจํากัดในการดําเนินชีวิตทําใหพฤติกรรม การ

ใชบริการรานสะดวกซ้ือมีแนวโนมสูงข้ึน  แตในปจจุบันกลุมลูกคาเปาหมายมีวิถีชีวิตท่ีเรงรีบทําให

ไมมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคามากเทาท่ีควร 

ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี(Technological) 

กกกกกกกก เปนอิทธิพลดานเทคโนโลยีท่ีประกอบดวย เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู เทคนิค

เคร่ืองมือและกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตสินคาและบริการความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีอันจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนมีอิทธิพลตอการ

บริหารจัดการ เชน อุตสาหกรรมท่ีข้ึนกับเทคโนโลยีไดแก โทรทัศน คอมพิวเตอร เปนตน 

นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีสําคัญจะมีอิทธิพลท่ีกอใหเกิดเทคโนโลยีใหม มีการคิดคนผลิตภัณฑอยาง

ตอเนื่อง ดังนั้นธุรกิจจึงตองเกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหมในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เพื่อ

การพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง และแขงขันกับผูแขงขันได 

กกกกกกกกจากการวิเคราะหปจจัยดานเทคโนโลยีของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” พบวาทางรานได

นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานในรานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองแมนยํา  ทําใหชวยทํา

ใหตนทุนนอยลง เนื่องจากมีความผิดพลาดนอยลงและพนักงานทํางานนอยลงทางรานจึงมุงเนน

พัฒนาการบริการมากข้ึนจึงเปนผลใหลูกคาพึงพอใจ แตเนื่องจากเทคโนโลยีกาวหนาอยางรวดเร็ว 

ทําใหลูกคา คาดหวังท่ีจะไดรับส่ิงแปลกใหมอยูเสมอ ทําใหรานตองหานวัตกรรมใหม ๆ มาดึงดูด

ใหลูกคาสนใจ และเขามาใชบริการกอใหเกิดตนทุนเพิ่ม  และเทคโนโลยีท่ีนํามาใชมีความแตกตาง

กันจึงตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่องทําใหเสียเวลาในการบริหารจัดการ 

การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 

กกกกกกกกโมเดลแรงกดดันท้ัง 5 ประการจากการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Forces model of   

in Dustry competition) Michael E.Porter ไดพัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะหท่ีมีประโยชนในการ

สํารวจสภาพแวดลอมทางการแขงขัน โดยอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการแขงขันในรูปของแรง

กดดันพื้นฐานทางการแขงขัน 5 ประการคือ 
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ภาพที ่6 โมเดลผลกระทบจากแรงกดดัน 5 ประการ 

1.การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ (Potential Competitors) 

กกกกกกกกคูแขงขันใหมในอุสาหกรรมจะเปนอุปสรรคทางการแขงขันสําหรับธุรกิจเดิม เนื่องจาก

การเพิ่มข้ึนของสมรรถภาพและศักยภาพของคูแขงขันรายใหม ท่ีจะแยงสวนครองตลาดของธุรกิจ คู

แขงขันรายใหมจะทําใหธุรกิจตองใชทรัพยากรมากข้ึน เชน งบประมาณการโฆษณาและการวิจัย 

เปนตน 

กกกกกกกกการวิเคราะห Five Force Model ของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” พบวาธุรกิจราน

สะดวกซ้ือเปนธุรกิจคาปลีกท่ีนาจับตามองเนื่องจากเปนธุรกิจทําเงินแบบซ้ือมาแลวขายไป และ

สามารถท่ีจะมองเห็นกําไรไดโดยทันทีและรวดเร็ว จึงไมใชเร่ืองแปลกท่ีปจจุบันนี้ จะเห็นราน

สะดวกซ้ือเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งรานคาปลีกในกลุมของแฟรนไชสอ่ืนเชน Family 

Mart, Lotus Express, 7-11 เปนตน ในขณะท่ีรานขายของชํามีจํานวนลดลงไปมากอยางเห็นไดชัด 

กกกกกกกก ซ่ึงโอกาสเขามาของแฟรนไชสใหม หรือกิจการคาปลีกรูปแบบอ่ืนท่ีจะเขามานั้นมี

ความเปนไปไดสูงหากธุรกิจคาปลีก มีการขยายตัวท่ีจูงใจตอการลงทุนทําใหผูท่ีจะเขาแขงขันใน

ลักษณะธุรกิจแบบเดียวกันสามารถเขามาแขงขันไดโดยงาย   เปนผลมาจากผูบริโภคไมคอยมีความ

จงรักภัคดีตอตราสินคาเนื่องจากตัวผลิตภัณฑไมคอยมีความแตกตางกัน    ดังนั้นในการเขามาของ

คูแขงขันรายใหมผูเขามาในตลาดจะตองมีทําเลท่ีดี และ มีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองการจัดการ 

การขาย การตลาด และ ระบบสารสนเทศท่ีเหนือกวาผูประกอบการรายเดิมในตลาด เพื่อจะนํามาใช

ในการเพิ่มยอดขายและผลกําไรในระยะยาว ซ่ึงจะเปนผลทําใหธุรกิจของเราดําเนินไปสูความสําเร็จ

ไดความไดเปรียบคูแขงของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” มี 2 ประการ ดังนี้ 

กกกกกกกก1.การเลือกทําเลท่ีตั้งท่ีไดเปรียบคูแขงขัน เนื่องจากรานสะดวกซ้ือตั้งอยูบริเวณใกลกับ

แหลงชุมชน การสัญจรสะดวก สามารถพบเห็นไดงาย อีกท้ังบริเวณนั้นยังไมมีรานสะดวกซ้ือมา

การเขามาของคูแขงขัน 

การแข่งขันระหว่างธุรกจิ 
อํานาจตอรอง 

ของลูกคา 

สินคาทดแทน 

อํานาจตอรองของ

ผูขายปจจัยการผลิต 
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เปดใหบริการมีแตรานขายของชํา และเนื่องจากรานของเราเปนรานท่ีพัฒนามาจากรานขายของชํา

ซ่ึงตั้งเปนรานแรกท่ีตั้งข้ึนทําใหมีฐานลูกคาเดิมมากกวาคูแขง 

กกกกกกกก2.การไดเปรียบในเร่ืองการรับรูขอมูล ในการบริโภคสินคาของลูกคาบริเวณนั้นมากกวา

คูแขงขันรายใหม เนื่องจากทางรานของเราเปนรานท่ีพัฒนามาจากรานเดิมจึงมีขอมูลของฐานลูกคา

เดิมมากกวาคูแขงรายใหม 

2. สินค้าทดแทน (Substitute Products) 

กกกกกกกก ความสามารถในการหาผลิตภัณฑท่ีทดแทนกัน จะทําใหเกิดขอจํากัดดานราคาของ

ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม ธุรกิจท่ีมีอุปสรรคจากผลิตภัณฑท่ีทดแทนกันไดตองพยายามสรางความ

แตกตางทางการแขงขัน ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความแตกตาง รวมท้ังการลด

ราคาลงเพื่อใหผูซ้ือท่ีมีความออนไหวตอราคาไมเปล่ียนไปซ้ือยี่หออ่ืน 

กกกกกกกกการวิเคราะห Five Force Model ของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” พบวาการใชบริการ

ของธุรกิจรานสะดวกซ้ือ ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคซ่ึงเปนสินคาท่ีสามารถ

ทดแทนกันไดงายนั้น ผูบริโภคในปราณบุรีสามารถเลือกท่ีจะซ้ือสินคาและบริการทดแทนชนิดอ่ืน

นอกเหนือไปจาก รานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ไดจากรานคาปลีกตางๆท่ีขายสินคาเปนแพ็คและมี

ราคาท่ีถูกวา เชน แม็คโคร โลตัส 7-11 มาลีสโตร ตลอดจนรานขายของชําท่ีอยูในแถบนั้น 

กกกกกกกกนอกจากนี้ ธุรกิจท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภคในปจจุบันมีมากข้ึนไมวาจะ

เปนการซ้ือสินคาผาน Catalog การส่ังซ้ือสินคาผาน Internet หรือแมกระท้ังการสงสินคาถึงบาน

ของธุรกิจตางๆ ซ่ึงธุรกิจดังกลาวยอมสงผลโดยตรงกับลูกคากลุมเปาหมายในอนาคต 

กกกกกกกก ดังนั้น ธุรกิจจึงตองสรางความแตกตางทางการแขงขันใหเหนือกวาคูแขง ท้ังทางดาน

คุณภาพ ความสะอาดและการบริการ รวม ถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อไมใหลูกคาท่ีมี

ความออนไหวดานราคาเปล่ียนไปบริโภคผลิตภัณฑของคูแขง  

3. อาํนาจการต่อรองของลูกค้า (The Bargaining Power of Buyers) 

กกกกกกกก ผูซ้ือผลิตภัณฑของอุตสาหกรรม  จะสรางอํานาจการตอรองดานราคาหรือตองการ

ผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึนในราคาเดิม  

กกกกกกกกการวิเคราะห Five Force Model ของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” พบวาเนื่องจากการมี

รานคาหรือผูประกอบการรายใหญเพิ่มข้ึนมาก โดยเฉพาะผูประกอบการคาปลีกสมัยใหมมีขนาด

ใหญ ซ่ึงมีอํานาจการตอรองกับผูผลิตสูงสงผลทําใหผูประกอบการเหลานี้มี ตนทุนสินคาท่ีต่ํากวา 

สามารถนําสินคามาลดราคา หรือมีการแถมสินคาอ่ืน ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึนโดยมีราคา

หรือของแถมเปนปจจัยหลักในการพิจารณาซ้ือ 
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กกกกกกกกธุรกิจรานสะดวกซ้ือนั้น มีจํานวนมากมายในปราณบุรีเพราะในรานสะดวกซ้ือนั้นมีการ

จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคมากมาย ท่ีลวนแลวแตมีความจําเปนท้ังส้ินในการดําเนินชีวิตดังนั้น

ปจจุบันนี้ไมวาเราจะมองหรือเดินไปทางไหน ก็จะเห็นรานสะดวกซ้ือตั้งอยูมากทําใหผูบริโภคมี

ทางเลือกในการซ้ือไดมาก ทําใหในบางคร้ังผูบริโภคเกิดความเปล่ียนใจไปใชบริการรานอ่ืนท่ีขาย

สินคาเปนแพ็คและมีราคาท่ีถูกกวาเนื่องจากผูบริโภคมีทางเลือกหลายทาง ในการเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑอ่ืนทดแทน ขณะท่ีตนทุนในการเปล่ียนตราสินคา ( Switching Costs) ต่ํา ธุรกิจจึงตอง

พยายามสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ใหเหนือกวาคูแขงดวยการนําเสนอผลิตภัณฑและ

บริการท่ีแตกตาง แปลกใหม เนนในเร่ืองการใชสินคาท่ีสด ใหม สะอาด และไดคุณภาพ ทําให

ผูบริโภคเกิดความสนใจและเล็งเห็นคุณคาในตัวผลิตภัณฑ 

กกกกกกกก ในปจจุบัน นี้ผูบริโภคมีกระบวนการตัดสินใจท่ีซับซอนมากข้ึนเนื่องจากเกิดจากการ

ไดรับส่ือตางๆ ตามโทรทัศน หนังสือพิมพท่ีคอยใหขอมูลขาวสาร ทําใหผูบริโภคเนนในเร่ืองของ

คุณภาพวาคุมกับราคาท่ีจายไป  

4.อาํนาจการต่อรองของผู้ขาย (The Bargaining Power of Suppliers) 

กกกกกกกก เปนแรงกดดันจากผูขายปจจัยการผลิต ซ่ึงผลกระทบตอศักยภาพดานกําไรของ

อุตสาหกรรม ทําใหราคาปจจัยการผลิตและราคาสินคาสูงข้ึน หรือธุรกิจตองลดคุณภาพสินคาและ

ลดการใหบริการ 

กกกกกกกกการวิเคราะห Five Force Model ของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” พบวาสินคาอุปโภค

บริโภคท่ีนํามาจําหนายในรานสามารถหาไดจากหลายแหลง   ดังนั้น อํานาจตอรองของผูขายปจจัย

การผลิตจึงมีไมมากนัก นอกจากนี้ ผูประกอบการรายใหญท่ีมียอดขายสูงจะมีอํานาจตอรองกับ 

Supplier ท้ังเร่ืองของคุณภาพของสินคาและการชําระเงิน แตสําหรับผูประกอบการรายยอยหรือ

ผูประกอบการรายใหมจะมีอํานาจตอรองกับ Supplier นอยกวาซ่ึงการตอรองของผูขายอาจเกิดจาก

ผูขายแตละรายอาจมีความแตกตางในผลิตภัณฑ เปนตน 

กกกกกกกก ดังนั้นกิจการรานสะดวกซ้ือ จะทําการแกไขปญหาโดยการเลือกซ้ือสินคาอุปโภค

บริโภคโดยการส่ังซ้ือจากผูขายหลายรายในแตละประเภทของสินคา เชน อาจจะมีการส่ังสินคาบาง

ชนิดจากตัวแทนจําหนาย  ท่ีมาสงสินคาเปนประจํากับรานคาและบางชนิดเราจะมีการรวมมือ กับ  

ผูผลิตสินคาบางชนิดในทองถ่ินหรือสินคา OTOP เพื่อท่ีจะลดอํานาจการตอรองของผูคาสงเจา

ประจํา เชน การส่ังน้ําพริกท่ีมียี่หอมาคร่ึงหนึ่งจากตัวแทนจําหนายและอีกคร่ึงหนึ่งส่ังจากกลุม

แมบาน 
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5.การแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Rivalry among Established Firms) 

กกกกกกกก อุตสาหกรรมจํานวนมาก  ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม จะมีระดับการแขงขันท่ี

รุนแรงมากข้ึน การแขงขันท่ีรุนแรงระหวางคูแขงขันในอุตสาหกรรม มี 3 รูปแบบ คือ การแขงขัน

ดานราคา ดานความแตกตางของผลิตภัณฑ และดานนวัตกรรมของผลิตภัณฑ 

กกกกกกกกการวิเคราะห Five Force Model ของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” พบวาการแขงขัน

ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันในธุรกิจรานคาปลีกนั้น มีการแขงขันกันคอนขางสูงท้ังในเร่ืองของ

ผลิตภัณฑและบริการท่ีจะตองสรางใหเกิดความแตกตาง เพื่อเปนการไดเปรียบทางการแขงขันไมวา

จะเปนธุรกิจ ประเภท Super market, Lotus หรือรานคาประเภทรานสะดวกซ้ือท่ีปจจุบันนี้มีจํานวน

มากข้ึนซ่ึงแตละประเภทตางแขงขันกัน เพื่อขยายสวนครองตลาดของตัวเองใหมีจํานวนมากข้ึนเพื่อ

จะไดตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางท่ัว และเพื่อการประกาศใหคูแขงขันไดรับรูถึง

ความมีศักยภาพในการแขงขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

กกกกกกกกดังนั้นในสวนของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ซ่ึงเปนรานคาปลีกสมัยใหมประเภทราน

สะดวกซ้ือโดยปรับปรุงรานจากเดิม ท่ีเปนรานขายของชําเพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดมากข้ึนและเพื่อขยายตัวเขามาแทนรานขายของชํารายยอยบริเวณ ตําบล หนองตาแตม 

อําเภอ ปราณบุรี จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ และหากพิจารณาถึงบริเวณใกลเคียงท่ีตั้งของราน มีคูแขง

ทางตรงสองราย ไดแก รานของพี่แหมม รานของพี่ผ้ึง ซ่ึงเปนรานขายของชํา จําหนายผลิตภัณฑ

แบบเดียวกัน ราคาของผลิตภัณฑก็ไมหางกันมากนัก แตเนื่องดวยรานสะดวกซ้ือ 18 Hours นําเสนอ

ผลิตภัณฑบางอยางท่ีแตกตางจากคูแขงในตลาดเดิมท่ีมีอยู รวมไปถึงการบริการท่ีเปนกันเองและ

ทําเลท่ีตั้งท่ีมีความไดเปรียบกวาคูแขงบริเวณใกลเคียง ทําใหรานสะดวกซ้ือ 18 Hours มีความโดด

เดน ท้ังในดานคุณภาพของสินคา การบริการในดานตาง ๆ ท่ีกลายเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของราน 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์สถานการณ์ของกจิการ (SWOT Analysis) 

 

กกกกกกกก การวิเคราะห “SWOT Analysis” หรือในช่ือไทยช่ืออ่ืน  เชน การวิเคราะห

สภาพแวดลอมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะหสภาวะแวดลอม เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน

สถานการณ สําหรับองคกร หรือโครงการ ซ่ึง จะชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจาก

สภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ทําใหผูบริหารขององคกร

ทราบถึงการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังภายในและภายนอกองคกร ท้ังส่ิงท่ีไดเกิดข้ึนแลวและ

แนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหลานี้ท่ีมีผลตอองคกร

ธุรกิจ ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ เพราะ

จะทําใหทราบถึงความสามารถของทรัพยากร ( Resource capability) ท่ีองคกรมีอยู  และการดําเนิน

ตามกลยุทธขององคกร ระดับองคกรท่ีเหมาะสมตอไป  

กกกกกกกกการวิเคราะหสถานการณของกิจการ หรือมักเรียกกันวา “SWOT Analysis” ประกอบไป

ดวยการวิเคราะห 4 ดานดังนี้ 

กกกกกกกก1.S มาจาก Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ เปนผลมาจากปจจัยภายในเปน

ขอดท่ีีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆของธุรกิจ 

กกกกกกกก2.W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดออนหรือขอเสียเปรียบ   เปนผลมาจากปจจัยภาย 

ในเปนปญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆของธุรกิจ 

กกกกกกกก3.O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสท่ีจะดําเนินการได  ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก 

เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน  หรือสงเสริมการดําเนินงานของ

องคกร 

กกกกกกกก4.T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยท่ีคุกคามการดําเนินงานของ

องคการ ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก 

การวเิคราะห์สถานการณ์ของกจิการร้านสะดวกซ้ือ 18 Hours 

จุดแข็ง (Strengths) 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ 18 Hours มีขอไดเปรียบเหนือกวาคูแขงขัน ซ่ึงสามารถนําขอไดเปรียบ

มากําหนดกลยุทธทางการตลาด โดยรานสะดวกซ้ือ 18 Hours มีขอไดเปรียบหลายดาน ดังนี้ 

1.ด้านการตลาด 
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1.1.ทางรานจะแจกใบปลิวกอนเปดรานลวงหนา 1 อาทิตย นอกจากนี้ทางราน จะมีการ

สงเสริมการตลาด อยูบอย ๆ เพื่อกระตุนการซ้ือสินคา ของลูกคา และจะมีการโฆษณารานและ

ผลิตภัณฑใหมทุกคร้ังบริเวณหนารานเพื่อใหลูกคากลุมเปาหมายทราบ       

  1.2.ดําเนินงานดานการตลาดและการโฆษณาดวยความรับผิดชอบ 

1.3.มีผลิตภัณฑใหลูกคาเลือกซ้ือหลายชนิด  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาให

มากท่ีสุด สวนใหญจะเนนไปทางสินคาอุปโภค-บริโภคท่ีจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน และเปน

ตรายี่หอท่ีมีช่ือเสียงเปนสวนใหญ  ซ่ึงทางรานนี้ปรับปรุงมาจากรานขายของชําเดิมมาเปนราน

สะดวกซ้ือทําใหทางรานมีฐานขอมูลของลูกคา  และทราบถึงความตองการสินคาของลูกคาใน

บริเวณดังกลาวและสามารถนําสินคามาจําหนายไดตรงตามความตองการ 

   1.4.สินคาของทางรานมีราคาไมแพง  เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงเนื่องจากทางรานจะมี

ระดับราคาของสินคาใหลูกคาเลือกหลากหลายกวาเดิม  ทําใหลูกคามีทางเลือกในการซ้ือหาสินคา

มากข้ึน      

 1.5.เจาของรานเปนคนมีอัธยาศัยดี  รูจักลูกคาท่ีมาซ้ือสินคาเกือบทุกคน  เนื่องจากเปน

ลูกคาเดิมท่ีเคยมาใชบริการกับทางราน  เพราะรานนี้ปรับปรุงมาจากรานขายของชําเดิม     ทําใหมี

ความคุนเคยกับลูกคาเปนอยางดี สงผลใหลูกคาเกิดความประทับใจและกลับมาซ้ือสินคากับทางราน 

 2.ด้านการบริการ 

2.1.ใหบริการดวยผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสมกับลูกคา 

2.2.บริการคิดเงินท่ีรวดเร็วดวยระบบคอมพิวเตอร มากกวาคูแขงบริเวณรอบขางท่ีเปน

รานขายของชําธรรมดาท่ีไมมีระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการดําเนินงาน 

2.3.มีการใหคําแนะนําผลิตภัณฑท่ีรวดเร็ว เปนมาตรฐาน สามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดดีกวาคูแขงรอบขาง 

2.4.มีตราสินคาท่ีเปนท่ียอมรับของกลุมผูบริโภค และจัดสินคาท่ีเปนหมวดหมูอยางเปน

ระเบียบเพื่อใหผูบริโภคหาสินคาไดงาย 

ด้านการบริหารจัดการ 

3.1.เนื่องจากรานสะดวกซ้ือ 18 Hours เปนรานท่ีปรับปรุงมาจากรานขายของชําทําให

ผูบริหารมีความนาเช่ือถือ  เนื่องจากมีประสบการณทางดานการขายและการจัดการมากอนอีกท้ังยัง

สามารถรักษาความสัมพันธท่ีดีตอ Supplier ท้ังรายเกาและรายใหม เพื่อการวางแผนการดําเนินการ

รวมกัน 
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3.2.เจาของกิจการศึกษาทางดานนี้มาโดยตรง  อีกท้ังเคยบริหารงานทางดานนี้มากอน

จากรานเดิม  ทําใหมีความรูความสามารถ  ท่ีจะนํามาใชในการบริหารและ ประสบการณในการ

ดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากมีขอมูลจากรานขายของชําเดิม 

3.3.มีระบบการจัดการท่ีดี ในดานของการจัดการสินคาคงเหลือมากกวาคูแขงรอบขางท่ี

เปนรานขายของชํา 

3.4.การบริหารความสัมพันธกับลูกคา ซ่ึงจะเปนประโยชนในการสามารถรักษาฐาน

ลูกคาไวได 

3.5.การบริหารงานหลาย ๆ คนนั้น จะทําใหเกิดการบริหารท่ีมีความผิด  พลาดนอยกวา

เพราะการบริหารหลาย ๆ คน หากรวมกันคิดหาทางแกปญหา แตละคน  ก็จะมีมุมมองท่ีหลากหลาย

ทําใหเห็นถึงภาพรวมของปญหา และหาทางแกไขไดอยางถูกตองมากยิ่งข้ึนกวารานขายของชําเดิม

ท่ีมีการบริหารงานเพียงคนเดียว 

3.6.ระบบโครงสรางขององคกรไมซับซอน  เนื่องจากเปนธุรกิจขนาดเล็กทําใหมีความ

คลองตัวในการจัดการ  และสามารถปรับเปล่ียนโครงสรางไดงายหากเกิดขอผิดพลาดหรือความ

จําเปน 

4.ด้านการเงิน 

4.1.มีระบบเงินเดือนและสวัสดิการใหกับพนักงาน ในอัตราท่ีเหมาะสมกับงาน 

4.2.การส่ังซ้ือสินคาไดรับเครดิตจากผูขาย  ทําใหไมตองใชเงินสด สงผลใหกิจการมี

สภาพคลองมากข้ึน 

4.3.มีการใชไอทีในการคิดเงิน  ทําใหเกิดความผิดพลาดไดนอย  และสามารถตรวจสอบ

ได รวดเร็วและถูกตองกวาคูแขงบริเวณใกลเคียง ลูกคามีความไววางใจ 

4.4.มีการจัดทํางบการเงินท่ีโปรงใสสามารถท่ีจะตรวจสอบงาย 

4.5.ผูประกอบการ มีการควบคุมการหมุนเวียนเงินสดภายในรานดวยตัวเอง ทําใหงาย

ตอการดูแลและควบคุมคาใชจายตาง ๆ 

5.ด้านบุคลากร 

5.1.พนักงานของทางราน (เจาของกิจการ) ใหบริการดวยอัธยาศัยท่ีดี สุภาพ มีมาตรฐาน

และจิตสํานึกท่ีดีในงานบริการทําใหลูกคารูสึกถึงความเปนกันเอง 

5.2.พนักงานของทางรานมีประสบการณ ความรู ความชํานาญ ในการใหบริการกับ

ลูกคา  

6.ด้านทาํเลทีต่ั้ง 

6.1.สถานท่ีจอดรถมีพื้นท่ีเพียงพอบริเวณหนารานเพื่อบริการลูกคา 
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6.2.จัดรานแบบทันสมัย มีปายหนารานท่ีมีความโดดเดน เปนเอกลักษณ จดจํางาย 

สะดุดตาแกผูพบเห็น บรรยากาศภายในรานอบอุนเปนกันเอง 

6.3.ทางรานสะดวกซ้ือ 18 Hours ตั้งอยูในบริเวณยานชุมชน ซ่ึงมีประชากรอยูอาศัย

หนาแนน และมีอาคารสํานักงานจํานวนมาก อีกท้ังการจราจรสะดวกงายตอการเขาถึงลูกคา 

จุดอ่อน (Weakness) 

รานสะดวกซ้ือ 18 Hours มีจุดออนหรือขอเสียเปรียบ ซ่ึงเปนปญหาในการดําเนินกิจการ 

โดยรานสะดวกซ้ือ 18 Hours มีขอเสียเปรียบหลายดาน ดังนี้ 

1.ด้านการตลาด 

1.1.รานสะดวกซ้ือ 18 Hours เปนรานท่ีพัฒนาปรับปรุงมาจากรานขายของชําท่ีเปด

ใหบริการเปนท่ีแรกบริเวณ  624 ตําบล หนองตาแตม อําเภอ ปราณบุรี  ทําใหลูกคาในชวงแรก ๆ ไม

กลาเขามาใชบริการบวกกับในชวงแรกทางรานมี การประชาสัมพันธคอนขางนอย  สงผลใหลูกคามี

จํานวนนอย 

1.2.พื้นท่ีรานมีขนาดเล็กสามารถรองรับลูก คาไดในจํานวนจํากัด 

2.ด้านการบริการ 

2.1.ตนทุนในการใหบริการสูง  เนื่องจากตองใชบุคลากรมืออาชีพและตองมี ประสบ-

การณ ความเช่ียวชาญกวารานของคูแขง 

2.2.อุปกรณบางอยางภายในรานในชวงแรก ท่ีชวยในการบริการลูกคายังไมคอยทันสมัย 

เนื่องจากอุปกรณบางอยางราคาคอนขางสูงมาก   

3.ด้านการบริหารจัดการ 

3.1.ผูบริหารและพนักงานยังไมมีประสบการณและ ความชํานาญในอุปกรณท่ีเปน

เทคโนโลยีมากนักทําเสียเวลาในการทํางาน 

3.2.การท่ีเปนกิจการเจาของหลายคนนั้นทําใหการตัดสินใจมีความลาชา เพราะตองรอ

ความคิดเห็นของคนอ่ืน ทําใหการดําเนินงานมีความคลองตัวต่ํา 

4.ด้านการเงิน 

4.1.ขอจํากัดเร่ืองเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซ้ือสินคา  เนื่องจากธุรกิจคาปลีกคาสงตองการ

เงินทุนหมุนเวียนสูง เพื่อนํามาใชในการซ้ือสินคา 

4.2.สินคาบางชนิดไมมีการใหเครดิตทําใหตองใชเงินสดจํานวนมาก เงินสดหมุนเวียน

ในรานก็จะนอยลง 

4.3.รานสะดวกซ้ือมีผูบริหาร 2 คน หากตองการใชเงินฉุกเฉิน ไมสามารถระดมทุนจาก

ใครได 
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โอกาส (Opportunities) 

สถานการณหรือสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเอ้ือประโยชน  หรือ สงเสริมการดําเนินงาน

ของรานสะดวกซ้ือ 18 Hours เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงมีหลายดาน ดังนี้ 

1.ด้านสังคม 

1.1.ประชาชนมีคานิยมและทัศนคติในการซ้ือของตามรานสะดวกซ้ือมากข้ึนเนื่องจาก

สังคมในปจจุบันมีการใชชีวิตประจําวันอยางเรงรีบ ทําใหผูบริโภคตองการซ้ือของท่ีสะดวกและ

รวดเร็ว  เพื่อแขงขันกับเวลามากข้ึน ดังนั้น รานสะดวกซ้ือ 18 Hours เปนทางเลือกหนึ่งท่ีชวย

ตอบสนองตอพฤติกรรมของคนในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2.ด้านเทคโนโลย ี

2.1.นําเทคโนโลยีมาชวยทําใหตนทุนนอยลงเนื่องจากมีความผิดพลาดนอยลงและ

พนักงานทํางานนอยลงทางรานจึงมุงเนนพัฒนาการบริการมากข้ึน จึงเปนผลใหลูกคาพึงพอใจท้ังยัง

ทําใหงายตอการบริหารจัดการธุรกิจมากข้ึน 

2.2.ชวยเพิ่มชองทางการส่ือสาร และการสงเสริมทางการตลาดใหกับธุรกิจ 

3.ด้านเศรษฐกจิ  

3.1.หากเศรษฐกิจของประเทศอยูในชวงภาวะรุงเรือง สงผลดีตอการดําเนินงานของ

กิจการเนื่องจากจะกระตุนประชาชนใหมาซ้ือของมากข้ึน 

3.2.อัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรในเขตอําเภอปราณบุรี 

3.3.ธุรกิจรานสะดวกซ้ือมีแนวโนมท่ีจะเติบโตข้ึนในอนาคต 

4.ด้านสถานการณ์การแข่งขัน 

4.1.สินคามีราคาถูกกวาคูแขงขัน และทํากําไรไดมากกวาคูแขงขันสามารถตอบ สนอง

ความตองการของลูกคา ทําใหลูกคาประทับใจและจงรักภักดี 

4.2.การแขงขันท่ีไมรุนแรงมากนัก เนื่องจากบริเวณท่ีตั้งของราน  มีคูแขงทางตรงเพียง

สองรายซ่ึงมีรูปแบบรานเปนรานขายของชํา  จึงสงผลใหทางรานมีโอกาสไดสวนแบงการตลาดสูง

กวาคูแขงบริเวณใกลเคียง 

4.3.คูแขงในบริเวณใกลเคียงไมมีกิจกรรมสงเสริมการขาย 

5.ด้านตลาดและกลุมลูกคาเปาหมาย 

5.1.จําหนายสินคาโดยตรงไปยังผูบริโภคท่ัวไป ราคาขายโดยเฉล่ียต่ํากวารานคาบริเวณ

ใกลเคียง 

5.2.สถานท่ีตั้งของราน อยูใกลกับแหลงชุมชน ซ่ึงเปนเขตท่ีมีผูคนพลุกพลาน เปนแหลง

ท่ีพักอาศัย การเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
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5.3.กลุมเปาหมาย มีรายไดประจํา อยูในระดับกลางถึงสูง ทําใหมีอํานาจในการซ้ือ

บริการอยางตอเนื่อง 

5.4.ผูบริโภคทุกเพศทุกวัย มีความจําเปนตองใชสินคาอุปโภค บริโภค ซ่ึงเปนส่ิงท่ี

จําเปนในปจจัย 4 ดังนั้น ความจําเปนในเร่ืองนี้นาจะสงผลดีตอ รานสะดวกซ้ือ 18 Hours 

6.ด้านกฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคบั 

6.1.รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ SMEs 

อุปสรรค (Threats)  

สถานการณหรือสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปน อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยท่ีคุกคาม

การดําเนินงานของ  รานสะดวกซ้ือ 18 hours ใหไมประสบความสําเร็จหรือไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีไดวางไว มีหลายดาน ดังนี้ 

1.ด้านเทคโนโลย ี

1.1.เทคโนโลยีกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหลูกคา คาดหวังท่ีจะไดรับส่ิงแปลกใหมอยู

เสมอ ทําใหรานตองหา  นวัตกรรมใหม ๆ มาดึงดูดใหลูกคาสนใจ และเขามาใชบริการกอใหเกิด

ตนทุนเพิ่ม 

1.2.เทคโนโลยีท่ีนํามาใชมีความแตกตางกันจึงตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

1.3.เทคโนโลยีท่ีใชในการดําเนินงานมีตนทุนคอนขางสูง 

2.ด้านเศรษฐกจิ 

2.1.สภาพเศรษฐกิจท่ีมีความแปรปรวนไมแนนอนอาจสงผลกระทบตอราคาของสินคา

และผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

2.2.อัตราการจางงานนั้นมีการหมุนเวียนเขา – ออกของพนักงานคอนขางสูง เนื่องจาก

การเติบโตในหนาท่ีการงานมีคอนขางนอยซ่ึงเปนอุปสรรคทําใหกิจการตองเสียเงิน เวลา ในการหา

พนักงานมาฝกอบรมใหม 

3.ด้านสถานการณ์การแข่งขัน  

3.1.เนื่องจากธุรกิจคาสินคาอุปโภค บริโภค เปนธุรกิจท่ีสามารถเร่ิมกิจการไดงาย หาก

อยูในทําเลท่ีดี และมีเงินทุนพอเพียงอาจทําใหงายตอการตั้งกิจการไดท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ 

ของคูแขงขันท่ีจะเขามาใหม 

3.2.สภาพการคาในปจจุบันเปนไปอยางเสรี ทําใหมีนักลงทุน  เขามาทําการแขงขันได

อยางอิสระ ไมวาจะเปนท้ังคูแขงขันทางตรง และคูแขงขันทางออม ตางก็มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือของผูบริโภคท้ังส้ิน 



26 

3.3.คูแขงอาจมีการตอบโตในเร่ืองการรักษาสวนแบงในตลาด ความใหมตอตลาด ทําให

ธุรกิจไมมีประสบการณและความสามารถในการแกไขปญหาเพื่อใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด 

4.ด้านตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

4.1.กลุมลูกคาในบางสวนท่ีอาจยังยอมรับท่ีจะใชบริการกับรานขายของชําแบบเดิมๆ 

คือรานพี่ผ้ึงและรานพี่แหมมทําใหทางรานสูญเสียลูกคา 

4.2.หากลูกคาเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค อาจจะสงผลกระทบกับกิจการ

ไดโดยตรง 

4.3.ทางเลือกในการใชบริการในรานสะดวกซ้ือมีมากมาย ผูบริโภคอาจเลือกใชบริการ

หรือสินคาทดแทนกันไดงาย 

จากการวิเคราะหสถานการณของกิจการรานสะดวกซ้ือ 18 Hours โดยการใชเคร่ืองมือ

เขามาชวยในการวิเคราะหสภาพแวดลอม หรือ ท่ีเรียกวา SWOT Analysis   นั้นจะเห็นไดวาทางราน

สะดวกซ้ือ 18 Hours มีจุดแข็งและโอกาสในการดําเนินธุรกิจ มากกวา จุดออนและอุปสรรค เม่ือ

เทียบกับคูแขงขันในบริเวณใกลเคียง และจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกนั้น ทําใหการ

ดําเนินกิจการ รานสะดวกซ้ือ 18 Hours จึงนาจะมีโอกาสท่ีจะประสบผลสําเร็จและมีความเปนไปได

ท่ีจะเจริญเติบโต 
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บทที ่5 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายในการทาํธุรกจิ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกจิ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 

 

กกกกกกกกปจจุบันรานสะดวกซ้ือในประเทศไทย มีแนวโนมแขงขันรุนแรงในเร่ืองของสินคาและ

การบริการท้ังในธุรกิจคาปลีกประเภทเดียวกันและธุรกิจคาปลีกคนละประเภท แนวโนมของการ

เติบโตของรานสะดวกซ้ือในปจจุบันไดมีมากข้ึน  ทําใหธุรกิจรายอ่ืนตอง ปรับตัวเพื่อท่ีจะรักษาฐาน

ลูกคาเดิมเอาไวและมุง ขยายฐานลูกคารายใหมๆเพิ่ม มากข้ึน ซ่ึงหากธุรกิจใดไมสามารถปรับตัวตอ

ผลกระทบดังกลาวได ธุรกิจนั้นก็จะตองปดกิจการไปในท่ีสุด  ดังนั้นผูประกอบการท่ีดีจึงควรมีการ

เตรียมตัวตั้งรับตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม และวางแผนกลยุทธขององคกรใหเหมาะสม

ตอสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังภายในและภายนอก 

กกกกกกกกการวางแผนใด ๆ ก็ตาม ส่ิงท่ีจําเปนในการเร่ิมตนท่ีดีก็คือ ความเขาใจในธรรมชาติของ

องคกร ซ่ึงหนาท่ีหนึ่งของการจัดการองคกร หรือโครงสรางองคกรนั้นก็คือ การบริหารจัดการและ

การวางแผนในเร่ืองบุคลากร และเม่ือพูดถึงส่ิงท่ีจําเปนในการวางแผนในระดับกลยุทธนั้น ควรเร่ิม

จากการกําหนดวิสัยทัศน เนื่องจากเปนจุดเร่ิมตนของการเดินทางไปสูความสําเร็จ (อนุพงศ  

อวิรุทธา 2553)  

กกกกกกกก การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธ ขององคกรถือเปนส่ิงท่ีจําเปนของธุรกิจท่ี

ตองการความม่ันคงผูบริหารควรจะใชเวลากับการวางแผนตรงนี้ใหมาก เพราะเม่ือเร่ิมออกเดินทาง

จริงแลวโอกาสจะกลับมาแกไขคอนขางยากมากทีเดียว ส่ิงเหลานี้ดูเผินๆอาจจะไมคอยสําคัญแตเม่ือ

วันเวลาผานไปแลว ทานจะเห็นวาส่ิงตางๆเหลานี้เปนส่ิงท่ีสําคัญมาก (อนุพงศ  อวิรุทธา 2553)  

วสัิยทศัน์ (Vision) 

กกกกกกกกวิสัยทัศน คือ การมองไปขางหนาในสวนท่ีดี ในสวนท่ีเราคาด ในสวนซ่ึงเรามองจะใช

คําวา Visual Thinking วาเปนความคาดหวังท่ีอยากจะเห็นใหเปน Expectation ซ่ึงหมายความวา

พยายามจะมองไปในทางท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะดีได (สายสุรี จุติกุล 2549) 

กกกกกกกก วิสัยทัศน ( Vision) หมายถึง ความตองการท่ีมีลักษณะกวาง เปนความตองการใน

อนาคตท่ีไมไดกําหนดวิธีการเอาไว       เปนเสมือนแผนท่ีประกอบการเดินทางไปสูจุดมุงหมายใน

อนาคต วิสัยทัศนของบริษัท คือ ประโยคท่ีสรุปเอา คานิยม ความมุงหวังของบริษัทเอาไวท้ังหมด 



28 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ 18 Hours ไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อไปสูจุดมุงหมายในอนาคตท่ีตองการ

ไวดังนี้ “มีความมุ่งม่ันจะเป็นผู้นําร้านค้าปลกีสมัยใหม่ในพืน้ที ่ตําบล หนองตาแต้ม อาํเภอ ปราณ

บุรี จังหวดั ประจวบครีีขันธ์ และจะมอบส่ิงทีด่ีทีสุ่ดให้ลูกค้าทั้งในเร่ืองคุณภาพของสินค้าและการ

บริการทีด่ีเลศิ” 

พนัธกจิ (Mission) 

กกกกกกกกพันธกิจ  (Mission)  หมายถึง ภารกิจหลัก เปาหมายระยะยาว หรือทิศทาง ท่ีองคกรมุงม่ัน

ท่ีจะบรรลุ เปาหมาย ในอนาคต ดังนั้น พันธกิจขององคกร จึงเปนเสมือนหลักการพื้นฐาน ท่ีแสดง

เจตจํานงอันแนวแนวา องคกรพยายามจะทําอะไร และจะส ะทอนใหเห็นถึงขอบขายการดําเนินงาน

กกกกกกกก รานสะดวกซ้ือ 18 Hours ไดกําหนดพันธกิจ ท่ีแสดงใหเห็นถึงภารกิจหลัก ท่ีตอง

ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายในอนาคตและใหเปนไปตามวิสัยทัศน ไวดังนี้ 

1.มุงเนนจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และการบริการท่ีมีมาตรฐาน เพื่อ

สงมอบความประทับใจตอลูกคาทุกคร้ัง 

2.ตกแตงรานใหมีบรรยากาศท่ีทันสมัย ดูดี สะอาดสะอาน และดึงดูดใจตอลูกคา 

3.ทําใหพนักงานมีทักษะความชํานาญ และพัฒนาความรูความสามารถใหอยูใน

มาตรฐานระดับเดียวกันพรอมท้ังรักษามาตรฐานในการบริการและเพิ่มชองทางการขยายฐานลูกคา 

4.รักษาฐานลูกคาเกา ขยายฐานลูกคาใหม และช่ือเสียงใหเปนท่ียอมรับเพื่อใหลูกคาเกิด

ความจงรักภักด ี

5.มุงเนนการสงเสริมทางการตลาดเพื่อขยายชองทางการจัดจําหนายอยางตอเนื่อง 

6.นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานและเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขัน 

เป้าหมายในการทาํธุรกจิ (Goals) 

กกกกกกกกเปาหมาย (Goal) คือ ส่ิงท่ีเปนตัวกําหนดความตองการ  จุดมุงหมายขององคกร  ซ่ึง

องคกรตองการท่ีจะไดรับ เพื่อเปนเกณฑในการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน และวางแผน

การทํางานอยางเปนรูปธรรม  เพื่อใหองคกรสามารถประสบความสําเร็จยังจุดท่ีตั้งใจไวได  ภายใน

ขอบเขตเวลาท่ีกําหนดไว (สาวิกา อุณหนันท 2542) 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ 18 Hours ไดกําหนดเปาหมาย 3 ระยะในการทําธุรกิจ ซ่ึงสอดคลองกับ

พันธกิจท่ีกําหนดไวดังนี้ 

เป้าหมายระยะส้ัน 

1.มีผลกําไรท่ีเพียงพอตอคาใชจาย 

2.สินคาไดรับความสนใจแกลูกคาและลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
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3.ชวง 1-2 ป มีการสงเสริมทางการตลาดเพื่อขยายชองทางการจัดจําหนายของกิจการ 

เป้าหมายระยะกลาง 

1.สามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป 

2.ชวง 2-5 ป มียอดขายเพิ่มข้ึนจากเดิมอยู 5% ในปท่ีผานมา เปนผลมาจากการขยายชอง

ทางการจําหนายสินคามายังลูกคา และจัดโปรโมช่ันอยางตอเนื่อง 

เป้าหมายระยะยาว 

1.การท่ีทางรานสามารถทําใหลูกคามีความภักดีตอรานของเรา 

2.กิจการเติบโตจากเดิมจนเสถียรภาพ จากการสงเสริม  ทางการตลาดท่ีตอเนื่อง รวมท้ัง

การวางแผนท่ีจะขยายกิจการไปในพื้นท่ีชุมชน เพื่อตองการตอบสนองความตองการของลูกคา 

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิ (Strategies) 

กกกกกกกก กลยุทธ (Strategies) หมายถึง แผนแมบท หรือ แผนปฏิบัติการท่ีมีความสําคัญสําหรับ

องคกรเพื่อใชในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน ใหบรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนในดาน

การแขงขัน  

กกกกกกกกกลยุทธ (Strategies) หมายถึง การตัดสินใจท่ีสัมพันธกับการคาดการณเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอม เปนการตัดสินใจบนฐานการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม

ในอนาคต (สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 2540) 

กกกกกกกกการวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) คือ แผนของแนวทางการจัดการพื้นฐานท่ี

จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค หรือการวางแผนท่ีจะจัดการใหบรรลุเจตจํานงของวัตถุประสงคท่ีตั้งใจ

ไวกลยุทธในแตละระดับสามารถท่ีจะกําหนดทิศทางของแตละองคกรในอนาคตได ดังนั้นการ

แขงขันในธุรกิจการผลิตท่ีควรใชเปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ  การ

วิเคราะหท้ังส่ิงแวดลอมภายใน ( Internal Environment) และส่ิงแวดลอมภายนอก ( External 

Environment) รวมไปดวยกันจะสามารถทําใหเห็นภาพแนวโนมการปรับกลยุทธของผูประกอบการ

ท่ีพยายาม จะเพิ่มขีดความสามารถ  และมีความพรอมท่ีจะแขงขัน  ซ่ึงจะนําไปสูการวางแผนกลยุทธ  

(Strategic Planning) ตามทิศทางขององคกรได (Leslie W.Rue and Lloyd L. Byar 2543 : 151) 

กกกกกกกกโดยท่ัวไปกลยุทธในการดําเนินธุรกิจแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

กกกกกกกก1.กลยุทธระดับองคกร (Corporate -Level Strategy) 

กกกกกกกก2.กลยุทธระดับธุรกิจ (Business - Level Strategy) 

กกกกกกกก3.กลยุทธระดับหนาท่ี (Functional -Level Strategy) 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate -Level Strategy) 

 กกกกกกกกเปนกลยุทธท่ีแสดงถึงทิศทางรวมของธุรกิจ  ซ่ึงเปนทิศทางท่ีใชอธิบายแนวทางรวมกัน

ในการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานความหลากหลายของสายผลิตภัณฑและอุตสาหกรรม เปนการ

กําหนดทิศทางท่ีเปนเอกภาพของธุรกิจโดยรวมของบริษัทหรือเปนการกําหนดวา องคกรจะมีการ

แขงขันท่ีดําเนินไปในทิศทางใด เปนวิสัยทัศนท่ีผูบริหารใชในการกําหนดทิศทางขององคกร 

กกกกกกกกกลยุทธระดับองคกร เปนกลยุทธรวมขององคกรท่ีจะแสดงถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจ

ทุกอยางในอนาคตขององคกรได (Leslie W.Rue and Lloyd L. Byar 2543: 151) ซ่ึงจําแนกได ดังนี้

กกกกกกกก1.กลยุทธการสรางความเจริญเติบโต ( Growth Strategy) เปนกลยุทธท่ีองคกรสามารถ

ปรับและจัดสรรทรัพยากรภายในท่ีมีอยู ใหสามารถฉกฉวยโอกาสจากสถานการณภายนอกไดอยาง

มีประสิทธิภาพเพื่อกอใหเกิดยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน  หรือการตลาดท่ีมากข้ึนโดยท่ัวไปทุกองคกรนิยมท่ี

จะเลือกกลยุทธนี้ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อท่ีจะใหธุรกิจมีการขยายตัวหรือมีสวนแบงทางการตลาด

มากข้ึน อาจเปนการหาตลาดใหมหรือกลุมเปาหมายใหมท่ีวางไว  ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีจัดทําข้ึนเพื่อชวย

ใหยอดขาย กําไร และสินทรัพยเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระหวางท่ีธุรกิจอยูในข้ันท่ีกําลังขยาย

ตัว วัตถุประสงคเพื่อการเจริญเติบโต เพื่อความอยูรอดเปนสําคัญ  

กกกกกกกก2.กลยุทธรักษาเสถียรภาพ ( Stability  Strategy) เปนกลยุทธท่ีองคกรไมสามารถปรับ

หรือจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูเพื่อแสวงหาโอกาสจากภายนอกได หรือสถานการณภายนอกไม

เอ้ืออํานวยตอการเติบโตขององคกรมักเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมท่ีคงท่ี (Stable)  เปนกลยุทธท่ีตลาด

และสินคาไมคอยมีการเปล่ียนแปลง ไมมีการลงทุนเพิ่มเติม และยังคงโครงสรางบริหารไวดังเดิม  

โดยผูบริหารพอใจกับสถานะของธุรกิจ จึงดําเนินงานเพื่อการรักษาสภาพขององคกร โดยธุรกิจท่ีใช

กลยุทธการรักษาเสถียรภาพสามารถจะขยายตัวได แตจะอยูในระดับและอัตราท่ีชาและคอยเปนคอย

ไป  กลยุทธรักษาเสถียรภาพจะไดรับความนิยมในธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงโอกาสท่ีคูแขงรายใหมจะเขา

มาในตลาดนั้นนอยมาก และธุรกิจก็มีความพอใจท่ีจะรักษาผลกําไรอยูในระดับนี้ แตหากธุรกิจใด

ใชกลยุทธนี้นานเกินไปก็อาจจะสงผลเสียหายตอกิจการมาก เพราะอาจทําใหคูแขงเขามาแขงขันใน

ตลาดไดงายมากข้ึน  

กกกกกกกก3.กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy) เปนกลยุทธท่ีองคกรไมสามารถตอสูกับ

ภัยคุกคามจากสภาพการภายนอก  และทรัพยากรท่ีมีอยูไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรักษาสถานภาพ

ความม่ันคงขงองคกรได  ธุรกิจจะเลือกใชกลยุทธนี้เม่ือพบวาฐานะทางการแขงขันตกต่ําลง  ประสบ

ปญหา กิจการไมประสบความสําเร็จผูบริหารตองปรับปรุงใหมใหดีข้ึน เพื่อใหธุรกิจกลับมาเขมแข็ง

อีกคร้ัง  
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กกกกกกกกกลยุทธระดับองคกรท่ี รานสะดวกซ้ือ 18 Hours นํามาใช จากการประเมินศักยภาพของ

รานสะดวกซ้ือ 18 Hours ใหพรอมในการแขงขันทางธุรกิจ กลยุทธระดับองคกรท่ี  รานสะดวกซ้ือ 

18 Hours จะนํามาใช คือ กลยุทธการสรางความเจริญเติบโต (Growth Strategy) เนื่องจากเปนธุรกิจ

ท่ีพัฒนาตอยอดมาจากธุรกิจรานขายของชําเดิม ทําใหทางรานมีศักยภาพในการจัดจําหนายสินคา

และการบริการท่ีคอนขางมีศักยภาพสูงกวาเดิมและสูงกวาคูแขงบริเวณใกลเคียง พรอมกันนี้ทาง

รานสะดวกซ้ือ 18 Hours พยายามท่ีจะนําเทคโนโลยีตางๆท่ีมีความทันสมัยเขามาชวยในการขาย

สินคาเพื่อทําใหสะดวกรวดเร็ว ทําใหยอดขายและกําไรเพิ่มมากข้ึน  จึงเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะเปน

ชองทางในการสรางความเติบโตใหกับทางราน อีกท้ังทางรานเปนกิจการขนาดเล็กและมีโครงสราง

องคกรท่ีไมซับซอน มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบตามความชํานาญประกอบกับทางรานมีทําเล

ท่ีตั้งและฐานลูกคาเกาท่ีเปนทุนเดิมจากรานเกาจึงสงผลใหทางรานสามารถท่ีจะแขงขันกับคูแขงได  

กกกกกกกก นอกจากนี้ทางรานสะดวกซ้ือ 18 Hours ยังเลือกใชกลยุทธมุงเนนความเช่ียวชาญ  

(Concentration Growth Strategy)  เนื่องมาจากรานสะดวกซ้ือ 18 Hours เปนรานท่ีพัฒนาตอยอดมา

จากรานขายของชําเดิม ดังนั้นทางเจาของรานจึงมีความเช่ียวชาญหรือความชํานาญเดิมอยางดีใน

ดานการขายปลีกสินคาและการบริการ อีกท้ังยังทราบถึงความตองการสินคาของลูกคาทําให

สามารถนําสินคามาขายไดตรงตามความตองการ โดยจะนํากลยุทธการขยายตัวในแนวนอน เขามา

ใช เนื่องจากรานสะดวกซ้ือ 18 Hours เปนรานท่ีพัฒนาตอยอดจากรานขายของเดิมโดยการพัฒนา

รานและจําหนายผลิตภัณฑท่ีเพิ่มสายผลิตภัณฑมากข้ึนบวกกับภาระงานตาง ๆ ภายในรานก็เพิ่ม

มากข้ึนจากเดิม สวนความรู ความเช่ียวชาญยังคงเหมือนเดิม และพนักงาน ยังคงอยูในหนาท่ีเดิม  

ขายสินคาในตลาดเดิม ทําใหทางรานสามารถท่ีจะรักษาฐานลูกคาเกาขยายฐานลูกคาใหมและ

ช่ือเสียงใหเปนท่ียอมรับเพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดี 

กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกจิ  (Business - Level Strategy) 

กกกกกกกกเปนกลยุทธท่ีกําหนดข้ึนในระดับหนวยธุรกิจ หรือ ระดับผลิตภัณฑ โดยมุงความสําคัญ

ท่ีการปรับปรุงตําแนงทางการแขงขัน (Competition position) ของผลิตภัณฑ หรือบริการของบริษัท

ในอุตสาหกรรมหรือสวนตลาดท่ีเฉพาะเจาะจงของหนวยธุรกิจ กกกกกกกก 

กกกกกกกก ความไดเปรียบทางการแขงขัน  (Competitive advantage) หมายถึง ความสามารถท่ี

องคการดําเนินธุรกิจของตัวเองไดดีกวาองคการอ่ืน ทําใหองคกรมีความแตกตางจากผูอ่ืนในขณะท่ี

ผูอ่ืนทําไมไดหรือไมมีขอไดเปรียบทางการแขงขัน  นั่นคือ การทํากําไรไดสูงกวามาตรฐานของ

อุตสาหกรรม หรือองคการ  สามารถสรางใหเกิดคุณคาแกองคการของตัวเองมากกวาคูแขงขัน  

(เสนาะ ติเยาว 2543) 
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กกกกกกกก ส่ิงท่ีธุรกิจตองคํานึงถึงในการแขงขัน คือ การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันท่ี

ยั่งยืน (Sustainable Competitive advantage)         ทามกลางสภาวะแวดลอมทางการแขงขันท่ีรุนแรง   

กลยุทธระดับหนวยธุรกิจท่ีสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน จําแนกได ดังนี้ 

กกกกกกกก1.กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) การสรางคุณคาใหเกิดข้ึนในตัว

ของสินคาและบริการท่ีนํามาซ่ึงความแตกตางจากคูแขงรายอ่ืน เปนกลยุทธท่ีความสงเสริมใหมีการ

พัฒนาตลอดเวลา เพราะคุณคาท่ีเคยมีในอดีตอาจไมไดการยอมรับจากผูบริโภคเม่ือเวลาเปล่ียนไป 

อีกเหตุผลหนึ่งท่ีตองพัฒนาตลอดเวลา เพราะการแขงขันในตลาดมีสูงมาก อีกท้ังสินคาและบริการท่ี

มีอยูในปจจุบันมีความคลายคลึงกันมาก ธุรกิจจึงตองสรางสินคาและบริการใหแตกตางจากคูแขง 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด (ผลิน ภูจรูญ 2548) 

กกกกกกกก การแสวงหาขอไดเปรียบทางการแขงขันดานการสรางความแตกตางนั้น ธุรกิจตอง

พยายามสรางผลิตภัณฑหรือการบริการ ใหมีลักษณะท่ีไมเหมือนใครเพื่อใหเกิดคุณคาในสายตาของ

ลูกคาซ่ึงการสรางความแตกตางทําไดหลายวิธี เชน ความแตกตางท่ีแสดงถึงความเปนผูนําทางดาน

นวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี ( Technology innovation Leader) ความเปนผูนําทางดานการบริการ

หลังการขาย ( After-Sales services Leader) ความเปนผูนําทางดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 

(Product features Leader) ความเปนผูนําทางดานคุณภาพ (Quality Leader) เปนตน 

กกกกกกกก2.กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน ( Cost Leadership Strategy) เปนกลยุทธท่ีใชในการ

แขงขันเม่ือธุรกิจมีขอไดเปรียบทางดานตนทุนท่ีต่ํากวาคูแขงในการขายสินคา หรือเปนการนําเสนอ

ผลิตภัณฑท่ีไมมีคุณสมบัติท่ีแตกตาง ในราคาท่ีต่ํากวาคูแขงโดยมุงไปสูลูกคากลุมใหญในตลาด

เปาหมาย โดยท่ัวไปเม่ือผลิตภัณฑมีมาตรฐานมากข้ึนจะทําใหตนทุนในการผลิตลดลง ดังนั้นธุรกิจ

ท่ีใชกลยุทธตนทุนต่ําตองพยายามทําการผลิตในระยะยาว และเสนอผลิตภัณฑท่ีเปนแบบเดียวกัน

เพื่อทําใหเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต สงผลใหตนทุนต่ําและสามารถขายสินคาไดต่ํากวา

คูแขงและถึงแมจะขายสินคาไดต่ํากวาราคาเดิมก็สามารถไดกําไรอยูดี 

กกกกกกกก3.กลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick response Strategy) เปนการท่ีธุรกิจมีความ

คลองตัวตอการตอบสนองความตองการของลูกคา หรือการตอบสนองตอความตองการของตลาด

ไดอยางทันทวงที ไมวาจะเปนดานการนําเสนอสินคาใหม การปรับปรุงสินคา หรือการตัดสินใจใน

การบริหารจัดการ 

กกกกกกกกการแสวงหาขอไดเปรียบทางการแขงขันดานการตอบสนองอยางรวดเร็วนั้น  ธุรกิจตอง

พยายามตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว การตอบสนองท่ีชากวาคูแขงขันอาจทํา

ใหลูกคาหันไปใชทางเลือกอ่ืนจากคูแขงได ซ่ึงการตอบสนองอยางรวดเร็ว ทําไดหลายวิธี เชน การ

ตอบสนองอยางรวดเร็วในดานการตอบคําถามของลูกคา ( Adjusting marketing efforts Quick 
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response) การตอบสนองอยางรวดเร็วในดานการปรับปรุงสินคาเดิมท่ียังจําหนายอยู  (Improving 

existing products Quick response) เปนตน 

กกกกกกกก4.กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน ( Market focus Strategy) เปนกลยุทธซ่ึงองคกรเนนท่ี

ความไดเปรียบดานตนทุนหรือความไดเปรียบดานความแตกตางอยางใดอยางหนึ่ง โดยมุงท่ีกลุม

ลูกคาหรือสวนตลาดท่ีแคบ  

กกกกกกกกกลยุทธระดับหนวยธุรกิจท่ีธุรกิจ รานสะดวกซ้ือ 18 Hours นํามาใชเพื่อใหสอดคลอง

กับกลยุทธระดับองคกร ท่ีทางรานไดเลือกใชกลยุทธการสรางความเจริญเติบโต ( Growth Strategy) 

อีกท้ังยังสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยกลยุทธระดับหนวยธุรกิจท่ีทางราน สะดวกซ้ือ 18 

Hours เลือกใช คือ กลยุทธสรางความแตกตาง ( Differentiation Strategy) กลยุทธการตอบสนอง

อยางรวดเร็ว ( Quick response Strategy) และ กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน ( Market focus 

Strategy) เนื่องจากทางรานไดมีการพัฒนาปรับปรุงรานข้ึนมาใหมจากเดิมท่ีเปนรานขายของชําและ

มีรูปแบบรานและสินคาท่ีไมแตกตางจากคูแขงขันมากนัก ทําใหทางรานมีการสรางความแตกตาง

ในดานตางๆเพื่อใหมีความไดเปรียบทางการแขงขัน อาทิ ดานรูปลักษณของทางรานท่ีถูกออกแบบ

ตกแตงใหสะดวกสบายในการจับจายซ้ือของ และมีเอกลักษณเปนของทางรานเพื่อใหงายตอการ

จดจํามากข้ึน ผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตางจากคูแขงโดยทางรานจะจําหนายสินคาบางอยางท่ีทาง

คูแขงไมจําหนายและสินคาทุกช้ินของทางรานก็จะมีคุณภาพท่ีเหมาะสมตอราคา  ความแตกตาง

ทางดานเทคโนโลยีท่ีเหนือกวาคูแขง เขามาชวยในการขายสินคาทําใหมีความ สะดวก รวดเร็ว 

ถูกตองแมนยํา  ตลอดจนทําใหการดําเนินงานมีความเปนระเบียบและงายตอการตรวจสอบ  รวมไป

ถึงความแตกตางทางดานการบริการซ่ึงทางรานจะเนนท่ีการบริการท่ีมีมาตรฐาน รวดเร็ว มีคุณภาพ 

โดยพนักงานท่ีมีประสบการณความเช่ียวชาญ ในดานการขายและการบริการเพื่อทําใหลูกคาเกิด

ความประทับใจ 

กกกกกกกกกลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว ( Quick response Strategy) ซ่ึงทางรานสะดวกซ้ือ 

18 Hours จะใชกลยุทธนี้เพื่อชวยสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยจะมีการตอบสนองอยาง

รวดเร็วตอลูกคาท้ังทางดานผลิตภัณฑและการบริการ อาทิ ทางดานผลิตภัณฑ ทางรานสะดวกซ้ือ 

18 Hours จะนําเสนอผลิตภัณฑใหมทุกคร้ังกอนคูแขงโดยทางรานจะนําสินคาตัวใหมวางขายใน

ตําแหนงท่ีลูกคาสามารถท่ีจะมองเห็นสินคาไดงาย เพื่อทําใหลูกคาทราบวาทางรานสะดวกซ้ือ 18 

Hours มีสินคาตัวใหมจําหนาย และนอกจากนี้ทางรานจะปรับความพยายามทางการตลาดใหมีความ

รวดเร็ว เนื่องจากรานสะดวกซ้ือ 18 Hours ตั้งอยูในแหลงชุมชน ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานท่ี

คลายคลึงกับรานสะดวกซ้ืออ่ืนๆ ดังนั้น ทางรานจะมีการปรับความพยายามทางการตลาดใหมได

อยางรวดเร็ว เชน ปรับกลยุทธการสงเสริมทางการตลาดหรือเลือกขายสินคาท่ีเปนท่ีตองการของ
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ลูกคาในยานชุมชนนั้นๆ เพื่อสามารถท่ีจะตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดและเปนผลทําให

ลูกคาเกิดการซ่ือสัตยตอตราสินคาและรานคาได   สวนการตอบสนองดานการบริการนั้นทางรานจะ

บริการอยางรวดเร็วและท่ัวถึง โดยจะแนะนําผลิตภัณฑใหมทุกคร้ังใหแกลูกคา สินคา   เนื่องจากมี

ลูกคาจํานวนมากเลือกซ้ือสินคาตามคําแนะนํา  ดังนั้น  การแนะนําสินคาท่ีมีคุณภาพดีใหกับลูกคาก็

จะทําใหไดรับความไววางใจจากลูกคาลูกคา  และเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีของการสรางลูกคาประจํา  หรือ

การใหคําปรึกษาดานตัวสินคา ซ่ึงพนักงานทุกคนของทางรานจะมีความสามารถในการตอบคําถาม

ลูกคาไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีลูกคามีขอสงสัยในตัวสินคาและจะมีการบริการหลังการขาย ดังนี้ 

ทางรานจะมีการประกันสินคา ในกรณีท่ีลูกคาซ้ือสินคาจากทางรานแลวสินคานั้นมีความเสียหายท่ี

เกิดจากทางรานลูกคาสามารถนําสินคามาคืนได ซ่ึงจะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและเกิด

ทัศนคติท่ีดีตอการบริการสงผลทําใหลูกคามีการแนะนําบริการตอไปยังผูอ่ืน ทําใหรักษาฐานลูกคา

เกาและมีฐานลูกคาใหมมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

กกกกกกกกกลยุทธการมุงตลาดเฉพาะสวน ( Market focus Strategy) มุงเนนการใหบริการแกลูกคา

เปนสําคัญท้ังลูกคาท่ีอาศัยในบริเวณ ตําบลหนองตาแตม อําเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ 

และลูกคาบริเวณใกลเคียง โดยทางรานจะมุงเนนลูกคาวัยรุน หนุมสาววัยทํางานท่ีมีอายุระหวาง 15-

30 ป ซ่ึงจะมีอํานาจในการซ้ือสูง และมีการส่ังซ้ือในปริมาณท่ีมาก โดยทางรานจะมุงเนนการ

ใหบริการแกลูกคาท่ีใหความสําคัญกับคุณภาพของการบริการ เพื่อใหผลิตภัณฑเขาสูกลุมลูกคา

เปาหมายไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง 

กลยุทธ์ระดับหน้าที ่(Functional Strategy) 

กกกกกกกกเปนวิธีการซ่ึงแตละหนาท่ี ใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงคและกลยุทธ ของบริษัทและหนวย

ธุรกิจ โดยการใชทัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด (Wheelen and Hunger 2545: 165) 

กกกกกกกก เปนการมุงท่ีเปาหมายระยะส้ัน ในการตัดสินใจ และการปฏิบัติของหนาท่ีตาง ๆ ของ

องคการ  

กกกกกกกกกลยุทธระดับหนาท่ีประกอบดวยแผนปฏิบัติการในดานตาง ๆ 4 ดาน 

กกกกกกกก1.แผนการตลาด จะเปนการนําสวนประสมทางการตลาดเขามาชวยในการทําการดําเนิน

ธุรกิจเพื่อทําใหธุรกิจสามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายทางการตลาด เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันและ

สามารถทําใหธุรกิจทราบถึงทิศทางและ ความตองการของลูกคาเพื่อตอบสนองตอความตองการนั้น 

ซ่ึงเปาหมายท่ีสําคัญของการตลาด คือ การทําใหสินคาหรือบริการเปนท่ีสนใจของลูกคาโดยใชกล

ยุทธในการขาย การส่ือสารและกลยุทธตางๆผสมผสานเขาดวยกันเพื่อสรางคุณคาและสราง

ความสัมพันธท่ีแข็งแกรงสงผลใหสามารถท่ีจะรักษาลูกคาเดิมและเพิ่มฐานลูกคาใหมอยางตอเนื่อง 
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กกกกกกกกเพื่อใหกิจการรานสะดวกซ้ือ 18 Hours บรรลุตามเปาหมายทางการตลาดผูประกอบการ

จึงเลือกใชเคร่ืองมือท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน คือ การใชสวนประสมทาง

การตลาดโดยรานสะดวกซ้ือ 18 Hours เปนธุรกิจรานคาและการบริการ ดังนั้นทางรานจึงเลือกใช 

Marketing Mix 7P’S  มาชวยในการดําเนินกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ( Products) ราคา 

(Pricing) ชองทางการจัดจําหนาย ( Place) การสงเสริมการขาย ( Promotion) บุคลากร ( People) 

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) และกระบวนการ (Process)  ซ่ึงสวนประสมทางการตลาด 

7P ท่ีทางรานเลือกใชนั้นจะเปนสวนท่ีชวยทําใหรานสะดวกซ้ือสามารถท่ีจะอยูรอดและแขงขันกับ

คูแขงได 

กกกกกกกก 2.แผนการเงิน ฐานะทางการเงินของกิจการเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีผูบริหารตองให

ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากตัวเลขทางการเงินจะแสดงถึงสภาพคลองหรือหนี้สินท่ี

กิจการกําลังประสบอยู ซ่ึงแผนการเงินจะทําใหกิจการทราบวาธุรกิจท่ีกิจการดําเนินการอยูนั้นมีการ

เจริญเติบโตมากหรือนอยเพียงใด โดยพิจารณาจากขอมูลทางการเงินเพื่อกิจการจะไดหาทางแกไข 

นอกจากนี้แผนการเงินมักถูกใชเปนตัววัดฐานะทางการแขงขันท่ีดีท่ีสุด โดยแผนการเงินจะใชใน

การตัดสินใจในเร่ืองการลงทุน การจายเงินปนผล และการจัดหาเงินลงทุนซ่ึงในแผนการเงินจะมี

ขอมูลทุกอยางท่ีบงบอกถึงฐานะทางการเงินของกิจการ 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ 18 Hours เปนกิจการท่ีมีลักษณะแบบหางหุนสวนสามัญซ่ึงทางรานมี

การวางแผนทางการเงินเพื่อใชในการดําเนินกิจการ โดยทางรานตัดสินใจใชเงินลงทุนจํานวนท้ังสิน 

1,000,000 บาท โดยมาจากแหลงเงินทุนสองแหลง คือ จากสวนของเจาของกิจการ จํานวน 600,000 

บาท และจากการกูยืมจากธนาคาร 400,000 บาท กิจการจะมีการสํารองเงินทุนหมุนเวียนไวจํานวน 

103,860 บาท (เนื่องจากเปนธุรกิจคาปลีกแบบซ้ือมาขายไปจึงจําเปนตองมีการสํารองเงินเปน

จํานวนมาก) อีกท้ังกิจการยังมีความจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ นอกจากนี้

ทางรานยังมีการบริหารทางการเงิน ดวยการทําธุรกรรมระหวางทางรานกับลูกคาดวยเงินสดเพื่อลด

ปญหาและไมกอใหเกิดความยุงยากในการบริหาร อีกท้ังยังทําใหทางรานมีเงินมาใชเพื่อการ

หมุนเวียนท่ีเพียงพอและมีสภาพคลองท่ีดีในการดําเนินกิจการ โดยทางรานสะดวกซ้ือ 18 Hours มี

การตั้งเปาหมายวาจะตองคืนทุนภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป 

กกกกกกกก 3.แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย  การท่ี ธุรกิจ จะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุ  

ประสงคและมีประสิทธิภาพนั้น  ธุรกิจจําเปนตองมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน ซ่ึงถาธุรกิจเร่ิมตนดวยการมี

บุคลากรท่ีดี มีความสามารถ ปจจัยดานอ่ืนๆก็จะดีตามมา จึงกลาวไดวา คน ถือวา เปนทรัพยากรท่ีมี
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คาท่ีสุดของธุรกิจ ดังนั้นผูประกอบการตองใหความสําคัญการการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อทําให

ธุรกิจประสบความสําเร็จและกอใหเกิดความนาเช่ือถือจากลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ 18 Hours จะใหความสําคัญตอการบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึงถือเปน

ทรัพยากรท่ีมีคามากท่ีสุดในการดําเนินงาน โดยทางรานจะมีกระบวนการในการคัดเลือกและ

ฝกอบรมพนักงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหไดพนักงานท่ีมีมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพในการ

ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ พนักงานของทางราน

สะดวกซ้ือ 18 Hours  จะถูกแบงหนาท่ีความรับผิดชอบตามความเช่ียวชาญของแตละบุคคลซ่ึงถูก

กําหนดไวเปนโครงสรางองคกรแบบงาย โดยพนักงานทุกคนจะไดรับคาจางท่ีเหมาะสมกับงานท่ีทํา 

นอกจากนี้ทางรานไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินงาน สงผลใหพนักงานมีเวลาวาง

มากข้ึนจึงเปนโอกาสใหทางรานหันไปมุงในการพัฒนาทางดานการบริการมากข้ึน เพื่อใหพนักงาน

มีศักยภาพเหมาะสมตอการใหบริการ 

กกกกกกกก 4.แผนการจัดซ้ือ การจัดซ้ือถือวามีความสําคัญตอธุรกิจไมแพดานตางๆเพราะถาหาก

ทางรานมีการวางแผนการจัดซ้ือท่ีดีมีมาตรฐาน ตลอดจนมีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูขายก็จะ

สงผลทําใหองคกรเสียคาใชจายหรือมีตนทุนในการจัดซ้ือคอนขางต่ําดวย กิจการรานสะดวกซ้ือ 18 

Hours เปนธุรกิจคาปลีก ดังนั้นจึงตองมีการติดตอหรือสรางความสัมพันธกับผูขายอยูตลอดเวลาใน

การส่ังซ้ือสินคาเนื่องจากจะไดมีการเจรจาตอรองในเร่ืองของราคาสินคาท่ีถูกลง ดังนั้น

ผูประกอบการจึงตองใหความสําคัญกับการบริหารการจัดซ้ือ เพื่อทําใหกิจการสามารถขายสินคาได

ในราคาต่ําเนื่องมาจากตนทุนท่ีต่ํา 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ 18 Hours จากเดิมเปนรานขายของชําท่ีมีการจัดซ้ือสินคาทุกคร้ังตามการ

ตัดสินใจของผูขาย ซ่ึงทางรานจะส่ังซ้ือสินคาจากรถตัวแทนจําหนายและจากตลาดปราณบุรีซ่ึงทํา

ใหเสียเวลาและคาใชจายจากการจัดซ้ือจนบางคร้ังสินคาก็ไมเพียงพอตอความตองการ ดังนั้นทาง

รานสะดวกซ้ือ 18 Hours จึงเห็นความสําคัญของการบริหารการจัดซ้ือ โดยทางราน จะใชโปรแกรม

ในการชวยทางดานการจัดซ้ือ เม่ือพนักงานทําการเติมสินคาลงบนช้ันวางสินคา พนักงานจะเห็นวา

สินคายังคงเหลือเทาไร และพนักงานก็จะรับรูวาสินคาตัวไหนมียอดขายเปนอยางไร และควรทํา

การส่ังสินคาอยางไร ซ่ึงทางรานจะสามารถส่ังสินคาไดเหมาะสมกับปริมาณการขาย ทําใหสินคาไม

ขาดมือและไมมีมากเกินไป เม่ือทําการส่ังสินคาผานทางเคร่ือง แลวขอมูลจะถูกสงไปท่ีผูจัดจําหนาย

เพื่อใหผูจัดจําหนายสงสินคามายังทางราน 
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บทที ่6 

แผนการบริหารจัดการ 

 

กกกกกกกก แผนการบริหารจัดการเปนเร่ืองของการกําหนดโครงสรางองคกร และผูบริหารหรือ

เจาของกิจการท่ีมีความสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจในดานอ่ืนๆของกิจการ อันประกอบดวย

โครงสรางองคกร กลยุทธการบริหาร การจัดการดานบุคลากร และทําเลท่ีตั้งของกิจการ 

กกกกกกกก ธุรกิจการคา จะมีการบริหารจัดการท่ีมีความแตกตางไปจากธุรกิจการบริการและการ

ผลิต  โดย  ธุรกิจการคา (Trading Business) เปนธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคในการซ้ือ -ขายสินคาหรือ

เปนคนกลางในการซ้ือขายสินคา เชน หางสรรพสินคา ธุรกิจการคาปลีก ธุรกิจการคาสง เปนตน    

โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีก  ท่ีจะมุงเนนการขายสินคาท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายใหตรงกับ

ความตองการของลูกคาและจะตองมีราคาท่ีเหมาะสมอีกดวย  การทําธุรกิจคาปลีกจะตองมีการสราง

ความสัมพันธอันดีกับลูกคาและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา  เพื่อใหลูกคามีการกลับเขามาใช

บริการและซ้ือสินคาของทางรานอีกในคร้ังตอไป   จากจุดนี้จะทําใหธุรกิจการคาสามารถท่ีจะ

ประสบความสําเร็จได 

กกกกกกกกสําหรับธุรกิจรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” เปนธุรกิจการคาประเภทคาปลีก ส่ิงท่ีสําคัญ

ท่ีสุดท่ีจะทําใหประสบผลสําเร็จไดคือ บุคลากรท่ีเปนพนักงานขาย ซ่ึงจะไดกลาวถึงโครงสราง

องคกรและผังบริหาร รวมถึงแผนจัดการดานบุคลากร เพื่อนําไปสูการดําเนินงานท่ีประสบ

ความสําเร็จดังนี้ 

กกกกกกกกช่ือธุรกิจ  :รานสะดวกซ้ือ“18 Hours” เปนกิจการท่ีปรับปรุงมาจากรานเดิม 

กกกกกกกกเจาของธุรกิจ  :นางสาวชุติมา บุญชวย และนางสาวนพรัตน ฉ่ิงเล็ก 

กกกกกกกกรูปแบบธุรกิจ  :หางหุนสวนสามัญ 

กกกกกกกกท่ีตั้ง   :624 ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77120 

กกกกกกกกประเภทธุรกิจ :จําหนายสินคาอุปโภคโภคและบริโภคภายในราน 

กกกกกกกกเปดดําเนินการ :1 มกราคม 2555 

กกกกกกกกการบริหารงาน  :หุนสวนมีสวนรวมในการใชอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

    ดําเนินงานท้ังหม ด  

กกกกกกกกเวลาทําการ   :เปดใหบริการลูกคา ตั้งแตเวลา 6.00 น. ถึง 24.00 น. ทุกวัน (ไม

    เวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 
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โครงสร้างองค์กรและผงับริหาร ร้านสะดวกซ้ือ “18 Hours” 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” มีการจัดการและบริหารงานแบบหุนสวน ซ่ึงมีแผนผัง

องคการดังนี ้

 

 

 

 

  

 

             

 

 

 

ภาพที ่7 แสดงแผนผงัโครงสร้างองค์กร 

แผนด้านบุคลากร 

กกกกกกกกการท่ีธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดนั้น นอกจากจะข้ึนอยูกับผูบริหารของกิจการแลว 

จะตองมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสม ผูประกอบการจึงตองมีการ

จัดหาบุคคลท่ีมีลักษณะตามท่ีผูประกอบการตองการจึงตองมี มีการรับสมัครงาน คัดเลือก การ

ประเมินผล การใหรางวัล การฝกอบรมและการพัฒนา เพื่อใหเหมาะสมกับโครงสรางองคการ  

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ไดกําหนดตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบตามผังโครงสราง

องคกรไวดังนี้ 

กกกกกกกก1.เจาของหรือผูจัดการท่ัวไปรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” จํานวน 2 อัตรา  หนาท่ีความ

รับผิดชอบการวางแผน บริหารดานการเงิน บุคลากร การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการบริการ การเลือก

แหลงในการส่ังซ้ือสินคา       และตัดสินใจในเร่ือง การบริหารภายในราน รวมท้ังเปนเปนแคชเชียร 

พนักงานขาย และการบริการ เงินเดือน 15,000 บาทตอเดือน 

น.ส.นพรัตน   ฉิ่งเล็ก 

ผูจัดการทั่วไป ฝายการเงิน, บัญชี, 

ขายสินคา 

 

น.ส.ชุติมา บุญชวย 

ผูจัดการทั่วไป ฝายจัดซื้อ , HR, 

ขายสินคา 

น.ส.สุดารัตน เอี่ยมอาษา

พนักงานขายสินคา,         

ทําความสะอาดราน 

 

น.ส.สุนันท แทนชาติ

พนักงานขายสินคา, 

จัดเรียงสินคาตรวจดู
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กกกกกกกก 2.พนักงานขายสินคา จัดเรียงสินคา ตรวจดูสินคา จํานวน 2 อัตรา หนาท่ีความ

รับผิดชอบขายสินคา  คอยเช็คสินคา และติดราคาสินคาใหครบ ทําความสะอาดราน จัดกลุมหรือ

หมวดหมูของสินคาเพื่อสะดวกตอการเลือกซ้ือ ตลอดเวลาท้ังเชาและเย็น เงินเดือน 7,500 บาทตอ

เดือน พนักงานท่ีใหบริการจัดเปน 2 กะ คือ กะท่ี 1 เร่ิมงาน 06.00 น. เลิกงาน 15.00 น. และกะท่ี 2

เร่ิมงาน 15.00 น. เลิกงาน 24.00 น. 

กระบวนการสรรหาบุคลากร 

กกกกกกกกเพื่อใหไดทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีความเหมาะสมในการใหบริการท่ีตองการ  

ท้ังความเอาใจใสและการดูแลอยางมืออาชีพ  มีการคัดเลือกบุคลากรดังนี้  

1.ประกาศรับสมัครจากผูท่ีมีความใกลชิดกับเจาของกิจการเนื่องจากสามารถตรวจสอบ

ประวัติไดงาย 

2.ผูสมัครในตําแหนงตางๆ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีตองการ 

3.ผูสมัครจะตองถูกสัมภาษณจากเจาของกิจการ 

4.ผูผานการคัดเลือกทุกคนจะตองทําการตรวจรางกายท่ีโรงพยาบาล และจะตองไมเปน

โรคติดตอท่ีสามารถแพรเช้ือได หรือตองไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ 

5.ผูผานการคัดเลือกจะตองมีการทําสัญญาหากผานการทดสอบตองทํางานอยางนอย 1ป 

คุณสมบัติของบุคลากร 

กกกกกกกกตําแหนง   : ผูจัดการท่ัวไป 

กกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ : การวางแผน บริหารดานการเงิน    บุคลากร  

การวางแผน   บริหารดานการเงิน บุคลากร    และตัดสินใจในเร่ืองการบริหารภายในราน    

กกกกกกกกการศึกษา/คุณสมบัต ิ : ปริญญาตรีดานการบริหารจัดการ มีประสบการณการ            

                                                                        ทํางาน ดานการบริหาร 

กกกกกกกกตําแหนง   : พนักงานภายในราน  

กกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ : ขายสินคา คอยเช็คสินคา   และติดราคาสินคาใหครบ        

                    ทําความ สะอาดราน จัดกลุมหรือหมวดหมูของสินคา    

                                 เพื่อสะดวกตอการ เลือกซ้ือ 

กกกกกกกกการศึกษา/คุณสมบัติ                : จบการศึกษา วุฒิ ม.6        มีลักษณะนิสัยมีความรอบ

       คอบ ระเบียบเรียบรอยมีความซ่ือสัตยตองานท่ีไดรับ

                   มอบหมาย มี บุคลิกภาพดี       มีจิตใจบริการ มีมนุษย

                                สัมพันธท่ีดี แตงกาย สุภาพ มีสุขภาพแข็งแรงและไม                                                  

                                                                      เปนโรคติดตอ 
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แผนการพฒันาบุคลากร 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ไดกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหพนักงานมีการ

พัฒนาความสามารถในการขายสินคาและการใหบริการ มีการสงพนักงานไปเขาฝกอบรมเกี่ยวกับ

เทคนิคการขาย การจัดการเร่ืองสินคาคงเหลือและการจัดวางสินคา ในดานของเทคนิคการขาย เชน 

ใหพนักงานมีการกลาวตอนรับลูกคาและการกลาวขอบคุณลูกคาท่ีเขามาซ้ือสินคา และมาใชบริการ

ของทางราน ซ่ึงสามารถท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดวย 

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กกกกกกกก การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กระทําข้ึนเพื่อใหม่ันใจวาผลของการ

ปฏิบัติงานจริง สอดคลองเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว หากผลการดําเนินงานไมเปนไป

ตามเปาหมาย จะตองรูวาเปนเพราะสาเหตุใด และหาทางแกไขขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทํางานมากข้ึน 

กกกกกกกก รานสะดวกซ้ือ “18 Hours” เปนกิจการขนาดเล็กท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีไมยุงยาก

ซับซอน การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละตําแหนงกําหนดไวดังนี้ 

กกกกกกกก1.ผูจัดการราน วัดผลจากความพึงพอใจของลูกคา และการ รองเรียนของลูกคา จํานวน

ลูกคา และรายไดจากการขายสินคา 

กกกกกกกก2.พนักงานขายในราน วัดผลจากความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการ และรายได

จากการขายสินคา 
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บทที ่7 

แผนการตลาด 

 

  

 

 

 

กกกกกกกก การตลาด นับเปนสวนหนึ่งของงานดานบริหารธุรกิจ ท่ีมีบทบาทอยางมากในสังคม

มนุษย  องคกรตาง ๆ ในยุคนี้ ตางยอมรับแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม ท่ีเขามามีสวนอยางมากใน

การกําหนดแผนงานตาง  ๆ  ขององคกร  ท้ังในดานการผลิต การเงิน การกําหนดทรัพยากรมนุษย

และอ่ืน ๆ 

กกกกกกกก องคกรท่ีมีการนําตลาดมาใชอยางจริงจัง มักจะเปนองคกรท่ีประสบความสําเร็จ  

เนื่องจากสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวาองคกรอ่ืน ๆ ท่ีมิไดนําการตลาดมาใช  

รวมท้ังยังทําใหผูบริโภคกลับมาซ้ือซํ้า ทําใหผลกําไรเพิ่มข้ึน ซ่ึงปจจุบันไมเพียงตอองคกรธุรกิจ  

เชน  บริษัท ฮอนดา (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีนําการตลาดมาใชโดยถือหลัก Customer Satisfaction 

No.1 หรือ มิสทีน ซ่ึงรับประกันหากผูบริโภคไมพอใจยินดีคืนเงิน ปจจุบันองคกรท่ีไมมุงหวังกําไร 

เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิต กระทรวงมหาดไทย แมกระท่ังวัด เชน วัด

พระธรรมกาย หรือมูลนิธิ เชน มูลนิธิสายใจไทย ตางนําเอาแนวคิดทางการตลาดมาปรับใชใน

กิจกรรมขององคกรตน เพื่อดึงดูดใหประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกรเขามาเปนสมาชิกบริจาค

เงินหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีองคกรนั้น ๆ ตองการ จึงนับไดวาการตลาดเปน

กระบวนการสําคัญท่ีควรศึกษาเพื่อนําไปปรับใชในการบรรลุความสําเร็จขององคกรตางๆ 

กกกกกกกก แผนการตลาด เปนการแสวงหาแนวทางในการประกอบธุรกิจ ท่ีมุงเนนตามความ

ตองการของลูกคา ความคาดหวังของลูกคา การพัฒนาราคาสินคาและการบริการ การสงเสริมการ

ขาย การหาชองทางในการจัดจําหนายใหเปนรูปธรรมและสามารถประเมินได            แผนการตลาด

ประกอบดวยการกําหนดตลาดเปาหมาย และการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด และการ

ตอบสนองโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนโดยการพัฒนาและนํากลยุทธทางการตลาดไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
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กกกกกกกกปจจุบันตลาดของภาคธุรกิจรานสะดวกซ้ือท่ีมีภายในประเทศนั้น ไดมีการขยายตัวอยาง

รวดเร็วและมากข้ึน  อีกท้ังมีการแขงขันของผูประกอบการธุรกิจอยางรุนแรง  เพื่อแยงชิงสวนแบง

ทางการตลาดกันโดยไดมีกา รแขงขันกันเปดบริการใหลูกคาในสถานท่ีตาง  ๆ ซ่ึงแตละรานนั้น  มี

รูปแบบการใหบริการท่ีมีมาตรฐาน การเลือกทําเลท่ีตั้งของราน การออกแบบสถานท่ีและการ

จัดสรรสินคาท่ีชวยอํานวยความสะดวกสบายใหแกลูกคา การเอาใจใสตอลูกคา ความพิถีพิถันใน

การใหบริการและการหาสินคาเพื่อตอบสนองตอความตองการ การใหคําแนะนําตางๆ เพื่อทําให

ลูกคารูสึกวาตนจะไดรับความคุมคา  จากการใชบริการกับทางรานดวยความประทับใจซ่ึงกอใหเกิด

ความซ่ือสัตยตอตราสินคาและกลับมาใชบริการกับทางรานอีก 

กกกกกกกกดังนั้นธุรกิจรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” จึงใหความสําคัญกับการสงมอบสินคาและการ

บริการท่ีสรางความประทับใจกอนและหลังการใหบริการ  อาทิ ลูกคาสามารถนําสินคาท่ีมีตําหนิ

หรือเสียหายมาเปล่ียนกับทางรานไดตลอดเวลาในวันท่ีซ้ือสินคา การใหบริการแนะนําตัวสินคาใน

กรณีท่ีลูกคาเกิดความสงสัยในตัวสินคา หรือ การรับฟงความคิดเห็นและคําวิจารณจากลูกคาเพื่อ

นํามาพัฒนาปรับปรุง ทําใหลูกคา เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  และสงผลใหกลับมา ใชบริการซํ้าอีก

อยางตอเนื่อง  

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer Behavior) หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของ

บุคคลแตละบุคคลในการคนหา การเลือกซ้ือ การใช การประเมินผล  หรือจัดการกับสินคาและ

บริการ  ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได  ซ่ึงเหตุผลท่ีคุณ

จําเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพราะพฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ  ดังนั้น 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค  จะทําใหคุณสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดท่ีสรางความพึงพอใจ

ใหแกผูบริโภค  และความสามารถในการคนหาทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาของ

ผูบริโภคในสังคมไดถูกตอง  และสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน  

ท่ีสําคัญจะชวยในการพัฒนาตลาด  และพัฒนาผลิตภัณฑของคุณใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง  (นที บุญ-

พราหมณ : 2546) 

กกกกกกกก สังคมเมืองในปจจุบันนี้  ใหความนิยมในการใชบริการรานสะดวกซ้ือเพิ่มมากข้ึน 

เนื่องจากวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยตางใชชีวิตอยางเรงรีบและแขงขันกับเวลา อีกท้ังขนาดของ

ครอบครัวท่ีเปล่ียนมาเปนขนาดเล็ก ทําใหการบริโภคเปล่ียนไป  สงผลใหธุรกิจรานสะดวกซ้ือมีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ในปจจุบันมีการแขงขันเกี่ยวกับธุรกิจรานสะดวกซ้ือ สูงผูบริโภค

ตองการความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตมากข้ึน พฤติกรรมของผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สังคมเมือง ท่ีเนนความสะดวกรวดเร็วบวกกับความทันสมัย จึงผันแปรไปสูความนิยมเลือกซ้ือ
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สินคาอุปโภคบริโภคในรานคาสะดวกซ้ือเพิ่มมากข้ึน ไมวาจะเปนอาหาร เคร่ืองดื่ม ของใชภายใน

บาน หรือแมแตเคร่ืองสําอาง สินคาเหลานี้ลวนแลวแตเปนส่ิงท่ีผูบริโภคจําเปนตองใชใน

ชีวิตประจําวัน ท้ังส้ิน   อีกท้ังในปจจุบันนี้ มีการเปดการคาเสรีกวางข้ึนทําใหมีคูแขงท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ  แขงขันกันตั้งราขายต่ําหรือจัดทําโปรโมช่ันตางๆเพื่อแยงลูกคากันทําใหธุรกิจคา

ปลีก คาสงรายยอย  รวมท้ังราน ขายของชําตอง มีการพัฒนารานใหมีความทันสมัยสะดวก รวดเร็ว

รองรับตอความตองการของลูกคาและเตรียมรับมือกับคูแขงขันท่ีจะเพิ่มมากข้ึน  จากรูปภาพท่ี  8

สามารถอธิบายไดวา ผูบริโภคคนไทยสวนใหญ มีพฤติกรรมการเขาใชรานสะดวกซ้ือมากข้ึน  ใน

ระยะเวลา 1 เดือนนั้น ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชบริการท่ีรานสะดวกซ้ือ  อยูท่ีประมาณ 91.0 และ

ไมไดเขาไปใชบริการ คิดเปนรอยละ 9.0 เทานั้น  นับวาสัดสวนเปนสัดสวนท่ีสูงมากหาก

เปรียบเทียบกับสถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคาประเภทอ่ืน ๆ เชน บ๊ิกซี โลตัส เปนตน 

ตารางที ่3 พฤติกรรมการเข้าร้านสะดวกซ้ือ 

 

พฤติกรรมการเข้าร้านสะดวกซ้ือ อตัรา 

เขาเปนประจํา 91% 

ไมเขา 9% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8 พฤติกรรมการเข้าร้านสะดวกซ้ือ      
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ลกัษณะลูกค้า 

กกกกกกกกกลุมลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาท่ีตองการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว   สยาม

ธุรกิจ เผยผลสํารวจออนไลนเกี่ยวกับปจจัยในการเขาไปใชบริการ ของลูกคาภายในรานสะดวกซ้ือ  

ดังรูปภาพท่ี 9 พบวา ปจจัยสําคัญในการเลือกใชบริการ รานสะดวกซ้ือ ท่ีผูบริโภคมีความคิดเห็น

ตรงกันมากท่ีสุด คือ  ปจจัยในเร่ืองของ “ความสะดวกในชวงเวลาท่ีซ้ือ ” คือ การท่ีเปดบริการ 24 

ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 61.0 ซ่ึงมีสัดสวนสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยขออ่ืนๆ  ลําดับรองลงมาคือ 

สถานท่ีดังกลาว อยูใกลบาน/หรือ ใกลท่ีทํางาน คิดเปนรอยละ 9.9 และการท่ีรานสะดวกซ้ือนั้น มี

สินคามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ คิดเปนรอยละ 6.6 ตามลําดับ  สําหรับผูบริโภคนั้นไดมีเสียง

สะทอนเกี่ยวกับสถานท่ีตางๆ สําหรับการเลือกซ้ือสินคา ตองมีความสะดวกในทําเลท่ีตั้งคือ มีท่ีจอด

รถรอยละ 4.9 มีความสะดวกในการเดินทางคิดเปนรอยละ 4.4 ภายในรานสะดวกซ้ือจะตองมีการ

จัดเรียงสินคาท่ีมีความสะดวกสบายในการหาซ้ือสินคารอยละ 2.2 สินคาจะตองมีคุณภาพดีและถามี

ราคาถูกกวารานอ่ืน  พนักงานบริการดีคิดเปนรอยละ 1.6 และมีสินคาและบริการท่ีเหมาะสมกับเพศ 

และวัย มีความรวดเร็วในการชําระเงิน และมีการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง (ลด แลก แจก แถม) 

คิดเปนรอยละ 1.1  

ตารางที ่4 แสดงปัจจัยสําคญัในการเลอืกใช้บริการ “ร้านสะดวกซ้ือ” 

ปัจจัยสําคญัในการเลอืกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ อตัรา 

มีความสะดวกในชวงเวลาท่ีซ้ือ 61% 

สินคามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 6.60% 

สะดวกในการเดินทาง 4.40% 

สินคามีคุณภาพด ี 1.60% 

สินคามีราคาถูกกวารานอ่ืน 1.60% 

มีความสะดวกรวดเร็วในการชําระเงิน 1.10% 

อยูใกลบาน / ท่ีทํางาน 9.90% 

มีหลายสาขา สะดวกในแหลงทําเลท่ีตั้ง 4.90% 

การจัดเรียงสินคามีความสะดวกในการเลือกหา 2.20% 

พนักงานใหบริการด ี 1.60% 

มีสินคาและบริการท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย 1.10% 

มีรายการสงเสริมการขาย 1.10% 
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ภาพที ่9 แสดงปัจจัยสําคญัในการเลอืกใช้บริการ “ร้านสะดวกซ้ือ” 

กกกกกกกกและเม่ือพิจารณากลุมลูกคาสวนใหญ ท่ีเขาใชบริการรานสะดวกซ้ือจะพบวาเปนผูหญิง

มากกวาผูชาย จากผลการสอบถามผูบริโภค พบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญจะเปนเพศหญิงคิดเปน

รอยละ 61.5 รองลงมาคือเพศชายคิดเปนรอยละ 33 และกลุมบุคคลเพศท่ีสามคิดเปนรอยละ 5.5 ซ่ึง

จะเห็นไดวาผูหญิงสวนมากจะมาซ้ือของอุปโภค บริโภค จากรานสะดวกซ้ือ มากกวาผูชายและเพศ

ท่ีสาม  
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ตารางที ่5  แสดงกลุ่มผู้บริโภคของร้านสะดวกซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10 แสดงกลุ่มผู้บริโภคทีเ่ข้าไปใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ 

การแบ่งส่วนตลาด  การเลอืกตลาดเป้าหมาย  และการกาํหนดตําแหน่งผลติภัณฑ์ 

กกกกกกกก การตัดสินใจขายสินคาในตลาด ไมวาจะเปนตลาดผูบริโภค หรือตลาดอุตสาหกรรม  

จะตองระลึกอยูเสมอวา โดยท่ัวไปแลวบริษัทไมสามารถผลิตสินคา หรือบริการใหแกลูกคาในทุก ๆ 

ตลาดได เนื่องจากลูกคามีจํานวนมากท่ีอยูกระจัดกระจาย และมีความตองการท่ีแตกตางกัน  บริษัท

จึงตองทําการแขงขันเฉพาะตลาดท่ีบริษัทมีความชํานาญมากท่ีสุด  

กกกกกกกกSTP Marketing หมายถึง การจัดผลิตภัณฑและสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตาง

กัน เพื่อสนองความตองการของตลาดท่ีมีลักษณะและความตองการท่ีแตกตางกัน ซ่ึงแบงออกเปน 3 

สวนดวยกัน คือ 

กกกกกกกก1. Market Segmentation (การแบงสวนตลาด) 

กกกกกกกก2. Market Targeting (การเลือกตลาดเปาหมาย) 

กลุ่มผู้บริโภค อตัรา 

เพศหญิง 61% 

เพศชาย 33% 

เพศท่ีสาม 6% 
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กกกกกกกก3. Market Positioning (การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ)  

Market Segmentation (การแบ่งส่วนตลาด)  

กกกกกกกกMarket Segmentation (การแบงสวนตลาด) หมายถึง กระบวนการในการแบงหรือแยก

ผูบริโภคออกเปนกลุมยอย ๆ โดยผูบริโภคในแตละกลุมนั้น จะมีความตองการในสินคาหรือบริการ

ท่ีคลายคลึงกัน ขณะท่ีผูบริโภคระหวางกลุมยอยท่ีถูกจัดแบงออกจากกันนั้น       จะมีความตองการท่ี

แตกตางกันในแตละกลุม 

กกกกกกกก การแบงสวนตลาดออกเปนสวนตลาดยอย ๆ ( Sub-Segment) ตามความตองการของ

ผูบริโภคแตละกลุมนั้น จะทําใหนักการตลาดทราบถึงความตองการของผูบริโภคแตละกลุมนั้นได

อยางชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําใหนักการตลาด ประเมินขนาด และกําลังซ้ือของผูบริโภคแตละกลุมได 

เพื่อจัดสรรทรัพยากรขององคกร ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยาง

เหมาะสม มีประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาทางการตลาดได 

กกกกกกกกหลักเกณฑท่ีใชในการแบงสวนตลาดของธุรกิจ 18 Hours คือ 

• การแบงสวนตลาดตามหลักภูมิศาสตร  ผูประกอบการเลือกทําเลท่ีตั้งบริเวณ พื้นท่ีบริเวณ  624  

ตําบลหนองตาแตม อําเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงเปนเขตชุมชนและยังเปนท่ีตั้ง

ของรานเดิมท่ีมีลูกคาประจําอยูแลวดวย  อีกท้ังยังเปนแหลงสัญจรผานไปมาของผูคนท่ัวไป  ทํา

ใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดหลากหลาย โดยทางรานจะมีการจําหนายสินคาท่ีสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนซ่ึงสามารถแบงไดดังนี้ 

1.ประชาชนในบริเวณ ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจาก  บริเวณ   

ดังกลาวยังไมมีรานสะดวกซ้ือท่ีใหบริการตอลูกคา 

2.ประชาชนในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดใกลเคียง 

• การแบงสวนตลาดตามหลักประชากรศาสตร ทางรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” จะมุงไปกลุม

ลูกคาเปาหมายท่ีอยูบริเวณ ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ีมีอายุระหวาง

15-30 ป ซึงสวนใหญเปนเด็กวัยรุน วัยทํางาน และประชาชนในบริเวณนั้น 

• การแบงสวนตลาดตามหลักจิตวิทยา เนื่องจากวิถีการดําเนินชีวิตของคนในประเทศไทยไดเนน

ความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากข้ึน  และขนาดของครอบครัวท่ีเปล่ียน จากครอบครัวใหญ

มาเปนครอบครัวขนาดเล็ก ทําใหการบริโภคเปล่ียนไป  ผูบริโภคหันมาใชบริการรานสะดวก

ซ้ือเพิ่มมากข้ึน 

•  การแบงสวนตลาดตามหลักพฤติกรรมศาสตร ชวงเวลาในการใชบริการกับทางรานสะดวกซ้ือ 

“18 Hours”  คือ ชวงเวลา 06.00 น.-24.00 น. น. เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณนั้นยังไมมีรานสะดวกซ้ือ
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ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาท่ีตองการสินคาอุปโภค บริโภค ในชวงเวลา

ดังกลาว 

ประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาด 

กกกกกกกก1.ทําใหทราบถึงความตองการและขอบเขตความพอใจของแตละสวนตลาด  

กกกกกกกก2.ทําใหทราบถึงโอกาสหรือตําแหนงผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย 

กกกกกกกก3.ใชเปนเกณฑในการเลือกตลาดเปาหมายท่ีเหมาะสมกับความสามารถของบริษัท 

กกกกกกกก4.ทําใหสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑใหตอบสนองความพอใจของผูบริโภคใหดีข้ึน 

กกกกกกกก5.ทําใหสามารถปรับปรุงแผนการตลาดและงบประมาณการตลาดไดเหมาะสม  

Market Targeting (การเลอืกตลาดเป้าหมาย)  

กกกกกกกกการเลือกตลาดเปาหมาย  (Market Targeting) หมายถึง กระบวนการในการประเมิน

ความนาสนใจของแตละสวนตลาด  และเลือกเขาสูตลาดเพียงหนึ่งหรือหลายสวนตลาด  สวนตลาด

เปาหมาย (Target Market หรือ Target Group) หมายถึง กลุมผูบริโภคหรือสวนตลาดท่ีนักการตลาด

สนใจ     และเลือกท่ีจะเขาไปดําเนินกิจกรรมทางการตลาด  เพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคกลุมนั้น ๆ  

กกกกกกกกโดยปจจัยท่ีสําคัญท่ีทางราน “18 Hours” คํานึงถึงในการแบงกลุมตลาดลูกคา ไดแก อายุ 

เพศ อาชีพ ความตองการ พฤติกรรมผูบริโภค และเร่ืองของรสนิยมของผูบริโภค  ตลาดท่ีสําคัญอัน

เปนเปาหมายหลักของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” คือตลาดกลุมลูกคาวัยรุน หนุมสาววัยทํางานท่ีมี

อายุระหวาง 15-30 ป และเนื่องจากบริเวณแถบนั้นมีโครงการบานจัดสรร รานอินเทอรเน็ต ทางราน

จึงเปดใหบริการถึงเท่ียงคืน เพื่อสามารถเขาถึงและ ตอบสนองตอความตองการของลูกคาบางกลุม

ไดในเวลาดังกลาวเนื่องจากพื้นท่ีในบริเวณนั้น  ยังไมมีรานสะดวกซ้ือท่ีตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคาหลังเวลา 21.00 ถึง 24.00 ซ่ึงจํานวนประชากรในเขตตํา บลหนองตาแตมมีจํานวน

ประชากร 10,740 คน เปนเพศชาย 5,443 คน และเพศหญิง 5,647 คน 

กกกกกกกกตลาดเปาหมายรอง คือ ประชาชนท่ัวไปท่ีขับรถผานไปมาบริเวณหนาราน ซ่ึงอยูท่ีเลขท่ี  

624 ต. หนองตาแตม อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ 

Market positioning (การกาํหนดตําแหน่งผลติภัณฑ์) 

กกกกกกกกMarket positioning (การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ)  เปนการจัดผลิตภัณฑใหมีความ

แตกตาง ชัดเจน และตรงกับความตองการ  โดยการเปรียบเทียบผลิตภัณฑของบริษัทกับผลิตภัณฑ

ของคูแขงขันใหอยูในจิตใจของผูบริโภคโดยในข้ันนี้จะตองมีการระบุความไดเปรียบ  (Competitive 

Advantages) ในดานตาง ๆ ดังนี้ 
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1.ความแตกต่างด้านผลติภัณฑ์ (Product Differentiation)  

กกกกกกกกเปนการพิจารณาคุณลักษณะเดนของตัวผลิตภัณฑท่ีเหนือกวาคูแขงขัน ซ่ึงสามารถ

พิจารณาไดจากคุณลักษณะตาง ๆ ดังนี ้

กกกกกกกก- รูปแบบ   

กกกกกกกก- คุณสมบัติ  

กกกกกกกก- ความคงทน  

กกกกกกกก- คุณสมบัติ  

กกกกกกกก- ราคา   

กกกกกกกก- ความนาเช่ือถือ  

กกกกกกกก- คุณภาพ  

2.ความแตกต่างด้านบริการ (Service Differentiation)  

กกกกกกกกเปนการกําหนดตําแหนงทางการตลาดใหแกผลิตภัณฑ โดยเนนไปท่ีการใหบริการท่ี

เหนือกวาคูแขงขัน ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากคุณลักษณะตาง ๆ ดังนี ้ 

กกกกกกกก- ความรวดเร็ว  

กกกกกกกก- การรับประกัน  

กกกกกกกก- การบริการติดตัง้ 

กกกกกกกก- การบริการจัดสงสินคา 

กกกกกกกก- การฝกอบรมหรือใหคําปรึกษาแกลูกคา  

กกกกกกกก- การบริการบํารุงรักษาและซอมแซม  

3.ความแตกต่างด้านบุคคล (Personnel Differentiation)  

กกกกกกกกเปนการกําหนดตําแหนงทางการตลาด    โดยพิจารณาจากความสามารถของบุคลากรใน

องคกร โดยท่ัวไปนิยมใชกับผลิตภัณฑประเภทบริการ ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากคุณลักษณะตาง  ๆ

ดังนี ้ 

กกกกกกกก- ความรูความสามารถของบุคลากร  

กกกกกกกก- ประสบการณและความชํานาญ  

กกกกกกกก- ความนาเช่ือถือ 

กกกกกกกก- ความซ่ือสัตยสามารถไววางใจได 

กกกกกกกก- การดูแลเอาใจใสลูกคา  

กกกกกกกก- การติดตอส่ือสารกับลูกคา  
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กกกกกกกก4.ความแตกต่างด้านภาพลกัษณ์ (Image Differentiation)  

กกกกกกกกเปนการกําหนดตําแหนงทางการตลาด โดยนําเอาภาพลักษณของผลิตภัณฑหรือองคกร

มาเปนเคร่ืองมือในการสรางความแตกตางทางการแขงขัน   ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากคุณลักษณะ

ตาง ๆ ดังนี ้ 

กกกกกกกก- สัญลักษณ 

กกกกกกกก- ส่ือ 

กกกกกกกก- บรรยากาศ  

กกกกกกกก- การจัดเหตุการณพิเศษ  

กกกกกกกก- ท่ีมาของผลิตภัณฑ 

กกกกกกกกพฤติกรรมการซ้ือของคนในทองถ่ินเร่ิมแปรเปล่ียนไปตามสภาวะแวดลอม ลูกคาซ่ึงแต

เดิมตองการซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพท่ีดี  ก็หันมาสนใจในเร่ืองของการบริการท่ีดีของทางรานดวย  ซ่ึง

เปนส่ิงท่ีสําคัญดังนั้นทางรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” จึงจัดจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพท่ีดีเหมาะสม

ตอราคาตามท่ีลูกคาสามารถจายไดและตอบสนองตอความตองการของลูกคา พรอมท้ังทางรานยัง

มุงบริการท่ีดีเยี่ยม  เพื่อตอบสนองใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการซํ้ากับทางราน 

โดยทางรานทําการกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ  เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงโดยอาศัยปจจัย 2 

ประการ คือ ความสะดวก และการบริการ เปนไปตามผังการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑดังนี้ 

 

   

บริการในระดับสูง 

    

 
 

  

  

  

       
    

 

 

 

       

       

       

   

 

บริการในระดับต่ํา 

 

                   

 
 

      

       

ร้านพีแ่หม่ม 

 

ร้านพีผ่ึง้ 

สะดวก ไมสะดวก 

ภาพที ่11 แสดงการวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ 
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คู่แข่งขันในปัจจุบัน 

กกกกกกกกคูแขงขัน หมายถึง สินคาและบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการเดียวกันใหกับ

กลุมลูกคาเปาหมาย เหมือนกับท่ีสินคาและบริการของเราสามารถตอบสนองได รวมไปถึงสินคา

และบริการท่ีมีความใกลเคียงกัน หรือสินคาทดแทน ซ่ึงกลาวไดวา ธุรกิจทุกธุรกิจลวนแลวแตมี

คูแขงขันกันท้ังนั้น ซ่ึงจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับลักษณะของสินคาและบริการ คูแขงแบงออกได

เปน 2 ประเภทคือ 

กกกกกกกก1.คูแขงขันหลัก หรือ คูแขงขันทางตรง ไดแก รานพี่ผ้ึงและรานพี่แหมมซ่ึงเปนราน ขาย

ของชําท่ัว ๆ ไปท่ีมีการขายสินคาในลักษณะเดียวกันกับราน 18 Hours นอกจากนี้ยังมีการตั้งราคา

สินคาบางอยางท่ีมีราคาต่ํากวาทางราน 18 Hours ดวย 

กกกกกกกก2.คูแขงขันรอง หรือ คูแขงขันทางออม ไดแก รานสะดวกซ้ือรายใหญและรายยอยตางๆ

ท่ีอาจจะทําการครอบครองสวนแบงทางการตลาดของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” อาทิ 

กกกกกกกก-7-Eleven, 108 shop, Family Mart ในบริเวณสาขาปราณบุรี ท่ีเร่ิมมีการเพิ่มและขยาย

สาขามากข้ึนในรูปแบบท่ีเปนแฟรนไชส ซ่ึงมีสินคาท่ีมีความหลากหลายใหลูกคาสามารถเลือก

มากมายและการบริการท่ีดีสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และนอกจากนี้ทางรานยังมีบริการท่ีเพิ่ม

ความสะดวกสบายใหกับลูกคาในเร่ืองของการชําระเงินผานทางออนไลน อาทิ คาน้ํา คาไฟ คา

โทรศัพทรายเดือนหรือแมกระท่ังคาเทอม ฯลฯ เปนตน 

กกกกกกกก -แมคโครปราณบุรี เปนธุรกิจคาสงรายใหญท่ีมีสินคามากมายครบครันและจําหนาย

สินคาเปนแพ็คซ่ึงทําใหสินคามีราคาตอหนวยท่ีถูกกวา 

กกกกกกกก -Lotus สาขาปราณบุรี เปนโลตัสขนาดกลางท่ีจําหนายสินคาอุปโภค บริโภคท่ีครบ

วงจรและสามารถบริการลูกคาท่ีรวดเร็ว แตสินคามีราคาตอหนวยท่ีคอนขางสูง และมีการใชกลยุทธ

ในการขายท่ีคอนขางเขมแข็ง อีกท้ังยังเปนสถานท่ีท่ีพักผอนใหแกลูกคาดวย 

ผลติภัณฑ์หรือบริการ (Product) 

 

 

 
 

ภาพที ่12 ตราสินค้าของร้านสะดวกซ้ือ 18 Hours 
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กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ  “18 Hours” เปนธุรกิจแบบซ้ือมาขายไปจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคท่ี

มีความจําเปนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงรานสะดวกซ้ือนั้นไดพัฒนาปรับปรุงมาจากรานขายของชํา

ธรรมดา โดยทางรานไดใหความสําคัญในทุกดานของสินคามากข้ึนกวาเดิมไมวาจะเปนชนิดของ

สินคา ราคาของสินคาท่ีคุมคากับคุณภาพ และการบริการตางๆไมวาจะ เปนการใหบริการกอนและ

หลังการขาย หรือการใหคําปรึกษาในเร่ืองของสินคา เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา  ท่ี

ตองการความสะดวกและความรวดเร็ว   ทางรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” มีผลิตภัณฑท่ีแบงออกเปน

หมวดหมู ดังนี้  

กกกกกกกก-สินคาประเภทอุปโภคตาง ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน ยาสีฟน ยาสระผม สบู ฯลฯ 

กกกกกกกก -สินคาประเภทบริโภคพวกอาหารและเคร่ืองดื่ม เชน ขนมปง บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป นม 

น้ําอัดลม ฯลฯ  

กกกกกกกก-สินคาประเภทอุปกรณการเรียน เชน ปากกา ยางลบ ฯลฯ 

กกกกกกกก-บัตรเติมเงินซ่ึงจะมีทุกระบบ เชน One 2 Call, True Move, Dtac, Hutch  

กกกกกกกก -สินคาท่ีจัดทําข้ึนเม่ือมีเทศกาลท่ีสําคัญตาง  ๆ อาทิ เทศกาลฟุตบอลโลกทางรานก็จะ

ขายสินคา อาทิเชน สายรัดขอมือ ธงชาติตาง ๆ  

ราคา (Price) 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” กําหนดราคาโดยยึดหลักราคาสินคาตามทองตลาดและทาง

รานจะกําหนดราคาของสินคาใหมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากปจจัยหลายดานดังนี ้

กกกกกกกก1.การตั้งราคาตามพื้นฐานของเศรษฐกิจ คือชวงท่ีเศรษฐกิจฟนฟู    การตั้งราคาสินคาก็

จะมีราคาสูงกวาชวงเศรษฐกิจตกต่ํา 

กกกกกกกก2.การตั้งราคาสินคาโดยพิจารณาจากตนทุนของผลิตภัณฑ อาทิ คาขนสง คาจาง คา

อุปกรณท่ีใชในการบริการลูกคา เปนตน 

กกกกกกกก3.การตั้งราคาสินคา โดยพิจารณาจากอาชีพประชากรในบริเวณท่ีเปดราน ซ่ึงบริเวณท่ี

เปดรานสะดวกซ้ือนั้นสวนใหญเปนพวกชาวบานดังนั้นราคาสินคาสวนใหญอยูในระดับท่ีลูกคา

สามารถท่ีจะจายได 

ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ใชชองทางการจัดจําหนายแบบตรงจากผูขายไปยังผูบริโภค

คนสุดทายและจะทําการจัดจําหนายสินคาท้ังบริเวณในรานและบริเวณหนาราน โดยรานสะดวกซ้ือ 

“18 Hours” เปดใหบริการบริเวณ 624 ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงบริเวณ

ดังกลาวยังไมมีรานสะดวกซ้ือแบบมินิมารท 
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ภาพที ่13 ช่องทางการจัดจําหน่ายทางตรง 

การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

กกกกกกกกทางรานสะดวกซ้ือมีการสงเสริมการขายดังนี ้

กกกกกกกก1.ทางรานจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ โดยการแจกใบปลิวและทําการติดปายหนา

ราน หรือออกแบบสัญลักษณหนารานใหโดดเดน จดจําไดงายและสะดุดตา 

เป้าหมายทางการตลาด 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” มีเปาหมายท่ีจะสรางความประทับใจในการบริการใหแก

ลูกคาโดยการจัดหาสินคาตางๆ มาใหลูกคาเลือกซ้ือไดหลากหลายชนิดในราคาท่ียุติธรรม และสราง

ความประทับใจในการบริการกอนและหลังการขายใหลูกคาเกิดความประทับใจและใหเกิดการ

กลับมาใชบริการอีก 

กกกกกกกกนอกจากเปาหมายในการสรางความประทับใจแลว รานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ยังมี

เปาหมายท่ีจะเพิ่มยอดขายทุก ๆ ป ในอัตรา 5 % ในขณะเดียวกันก็รักษาและพยายาม เพิ่มสวนแบง

ทางการตลาดโดยการใชกลยุทธระดับธุรกิจ (กลยุทธการแขงขัน) ในการสรางศักยภาพและความ

ไดเปรียบในการดําเนินงานใหแกธุรกิจ ซ่ึงในปจจุบันมีแนวโนมการแขงขันรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

กกกกกกกกกลยุทธทางการตลาด หมายถึง การสรางและการกําหนดรูปแบบของเทคนิคตาง ๆ ท่ีจะ

นํามาใชในการพัฒนาทางดานตาง ๆ เพื่อทําใหผลการดําเนินงานขององคกรธุรกิจมีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอยางชัดเจน ตามเปาหมายท่ีองคกรธุรกิจไดกําหนดไว 

กกกกกกกก18 Hours เปนธุรกิจใหบริการจึงกําหนดกลยุทธทางการตลาดโดยนําสวนประสมของ

การตลาดบริการ (Marketing Mix 7P’s) อันประกอบดวย 

กกกกกกกก1.กลยุทธดานผลิตภัณฑหรือบริการ (Product) 

กกกกกกกก2.กลยุทธดานราคา (Price) 

กกกกกกกก3.กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

กกกกกกกก4.กลยุทธดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 

กกกกกกกก5.กลยุทธดานบุคลากร (People) 

กกกกกกกก6.กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ (Process) 

กกกกกกกก7.กลยุทธดานภาพลักษณการบริการ (Physical Evident) 

 

ผูขายสินคา ผูบริโภค 
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กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์หรือการบริการ ของ ร้านสะดวกซ้ือ “18 Hours” 

1.กลยุทธ์ทางด้านการบริการ ของร้านสะดวกซ้ือ “18 Hours” 

กกกกกกกก โดยทางรานจะใชกลยุทธ  ในการสรางความสัมพันธกับลูกคาระดับทองถ่ิน  ซ่ึงเปน

ลูกคาเปาหมายหลัก โดยท่ีพนักงานทุกคนจะตองมีอัธยาศัยท่ีดีและแสดงความสุภาพในการบริการ

ทุกคร้ัง ตลอดจนการมุงเสนอบริการท่ีลูกคาสามารถคาดหวังได โดยการสรางความเช่ือม่ันดวยการ

บริการลูกคาท่ีมีคุณภาพและเปนมาตรฐาน      ภายใตการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานขายหนาราน

อยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถบริการลูกคาไดตรงตามความตองการ 

2.กลยุทธ์ทางด้านผลติภัณฑ์ ของร้านสะดวกซ้ือ “18 Hours” 

กกกกกกกก ทางรานจะใชกลยุทธในการบริหารจัดการกลุมสินคา จากการคัดเลือกสินคาท่ีเนนถึง

ความนิยมและความตองการของลูกคาเปนหลัก  โดยจะทําการกําหนดข้ันตอนการจัดหา  และ

คัดเลือกสินคาในแตละกลุมท่ีมีความหลากหลายและสามารถท่ีจะทํากําไรใหกับทางราน  พรอมกับ

กําหนดนโยบาย ในการสงเสริมการขายแยกในแตละหมวดของสินคา 

3.กลยุทธ์ด้านราคา ของร้านสะดวกซ้ือ “18 Hours” 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ดําเนินกลยุทธทางดานราคา คือ ทางรานจะอาศัยกลไกของ

การทํา Price Discrimination (การแบงแยกราคา) ในการตั้งราคาหลากหลายรูปแบบ เชน Value 

Pack, Hot Price เปนตน โดยในการกําหนดราคาสินคาในแตละกลุมของทางราน ยังคงยึดถือกลยุทธ

ราคาท่ีแขงขันไดของแตละกลุมเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงและเปนราคาสินคาท่ีลูกคาสามารถท่ีจะ

จายไดโดยทางรานจะยึดหลัก การนําเสนอสินคาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมแกราคา และไมคากําไรเกิน

ควร   

4.กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ของร้านสะดวกซ้ือ “18 Hours” 

กกกกกกกกทางดานชองทางการจัดจําหนายนั้นทางรานจะเปดบริการลูกคาบริเวณ  624 ต.หนองตา

แตม อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ ซ่ึงจะเปดใหบริการลูกคา 18 ช่ังโมง คือเวลาตั้งแต 06.00 – 

24.00 น.โดยกิจการตั้งอยูในยานกลุมลูกคาเปาหมายมีการเดินทางท่ีสะดวก มีสาธารณูปโภคท่ีดีและ

การออกแบบและตกแตงรานท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความสวยงาม ปลอดภัยและสามารถดึงดูด

ใหลูกคาเขามาใชบริการ 

5.กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการจัดจําหน่าย ของ ร้านสะดวกซ้ือ “18 Hours” 

กกกกกกกกทางรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ไดมุงเนนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุน

การบริโภคอยางตอเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ เพื่อครอบคลุมความตองการของผูบริโภคใหมาก

ท่ีสุดโดยกิจกรรมหลักในการสงเสริมการขายของทางรานสะดวกซ้ือ 18 Hours มีดังนี้ 
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กกกกกกกก1.การโฆษณาแจกใบปลิว เพื่อกระตุนใหลูกคาเปาหมายสนใจมาใชบริการ  

กกกกกกกก2.การบริการท่ีดีเลิศ ตั้งแตการแตงกายท่ีสุภาพ และสะอาดของพนักงาน การพูดจา

ไพเราะ การเอาใจใสลูกคาดวยความจริง 

กกกกกกกก3.การติดปายหนารานหรือออกแบบสัญลักษณหนาราน ใหโดดเดน จดจําไดงาย  และ

สะดุดตาแกผูพบเห็น 

กกกกกกกก4.การจัดโปรโมช่ันสําหรับสินคาตัวใหม โดยทางรานจะนําสินคามาวางหนารานทุก

คร้ังเพื่อเปนการทําใหรูคาไดทราบวาทางรานของเรามีสินคาจําหนาย เพื่อเปนกระตุนใหลูกคาเขา

ราน 

กลยุทธ์ด้านบุคลากร ของ ร้านสะดวกซ้ือ “18 Hours” 

กกกกกกกก บุคลากรเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจบริการ คือการท่ีบุคลากรมีความรูความ

ชํานาญและประสบการณในการใหบริการ  จะเปนจุดเร่ิมตนของการสรางภาพลักษณท่ีดีแกกิจการ 

จึงใหความสําคัญตั้งแตกระบวนการในการคัดเลือกพนักงาน  ตลอดจนกระบวนการในการ

ใหบริการแกลูกคา  โดยในการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน จะพิจารณาถึงคุณสมบัติ บุคลิกลักษณะ 

ความรู ประสบการณ เพื่อใหไดบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานสอดคลองกับตําแหนงและความรับผิดชอบ 

นอกจากนี้ยังตองมีการอบรมพนักงานในเร่ืองของการใหบริการ ใหยิ้มแยมแจมใส ใสใจลูกคา มี

การประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ เดือน เพื่อพิจารณาการเพิ่มเงินเดือน สรางขวัญและกําลังใจให

พนักงานเต็มท่ีในการทํางาน 

กกกกกกกกกิจการไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานใหบริการ ดังนี ้

ก่อนการให้บริการลูกค้า 

กกกกกกกก1.พนักงานจะตองดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย เชน  ถาผมยาวควรมัดรวบให

เรียบรอย ควรตัดเล็บใหสะอาดและลางมือทุกคร้ังกอนใหบริการ สวมเส้ือของรานทุกคร้ังท่ี

ใหบริการ 

กกกกกกกก2.ตรวจสอบอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีจะใช วาอยูในสภาพสมบูรณพรอมสําหรับการใช

งานหรือไม 

กกกกกกกก3.ทําความสะอาดพื้นท่ีใหบริการทุกคร้ัง เพื่อความสะอาดของรานอยูเสมอ 

กลยุทธ์ด้านกระบวนการการให้บริการ ของ ร้านสะดวกซ้ือ “18 Hours” 

กกกกกกกก ในปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันสูง ซ่ึงส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญในการทําธุรกิจคือ การใหบริการ 

นั่นหมายถึงวิธีในการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เกิดความประทับใจ สงผลถึงยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 

นอกจากนี้การบริการยังถือเปนหนาเปนตาขององคกร ธุรกิจจึงใหความสําคัญกับการบริการเปน

อยางมาก 
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กกกกกกกก ทางรานตระหนักถึงกระบวนการใหบริการ เพื่อใหลูกคาเกิดความพอใจและความ

สะดวกสบายมากท่ีสุด จึงมีการอบรมพนักงานใหทราบถึงกระบวนการใหบริการ และพนักงานตอง

ปฏิบัติงานอยางเครงครัดเพื่อใหเกิดการรอคอยนอยท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีการตั้งกลองแสดงความ

คิดเห็นเพื่อใหลูกคารองเรียนหรือเสนอแนะ แลวนําความคิดเห็นตาง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานใหดีข้ึน 

ขั้นตอนในการให้บริการ 

กกกกกกกก1.การตอนรับลูกคา เม่ือมีลูกคามาใชบริการเจาของกิจการและพนักงานจะกลาวคํา

ทักทายคือ “สวัสดีคะ ยินดีตอนรับคะ”  

กกกกกกกก2.ลูกคาเลือกซ้ือสินคา 

กกกกกกกก3.ชําระเงินคาสินคาหรือบริการ 

กกกกกกกก4.การสงลูกคา 

กกกกกกกกหลังจากท่ีลูกคาใชบริการครบทุกข้ันตอน และทําการชําระคาบริการเรียบรอยแลว เม่ือ

ลูกคาจะเดินทางกลับ พนักงานจะกลาวคําขอบคุณและเชิญลูกคาใหกลับมาใชบริการอีกในโอกาส

หนา 

กลยุทธ์ด้านภาพลกัษณ์ ของ ร้านสะดวกซ้ือ “18 Hours” 

กกกกกกกก การสรางภาพลักษณของสินคาและบริการ เปนสวนสําคัญใหทําการตลาดงายข้ึนและ

ประสบความสําเร็จ ทางรานมุงสรางภาพลักษณการใหบริการของธุรกิจ จึงจัดใหพนักงานใสเส้ือ

ประจําของรานโดยพิมพสัญลักษณ 18 Hours ไวบนเส้ือ และจัดทําถุงพลาสติกพิมพลาย 18 Hours 

เพื่อใหงายตอการจดจํา นอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยากาศภายในรานใหมีความทันสมัย หรืออาจจัด

ตามเทศกาลเชน ปใหม เทศกาลกินเจ เทศกาลบอลโลก เปนตน 
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ตารางที ่6  ตารางเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขัน 

การ

เปรียบเทยีบ 

ร้าน 18 Hours ร้านพีแ่หม่ม ร้านพีผ่ึง้ 

Product -ผลิตภัณฑมีความหลายหลาย

ท้ังราคาและคุณภาพ 

-เคร่ืองมือในการใหบริการมี

ความทันสมัย 

-สินคาเปนท่ีนิยมและเปนท่ี

ตองการในตลาดสวนใหญ 

-สินคาไม

หลากหลายและ

สินคาบางอยางไม

เปนท่ีตองการของ

ตลาด 

-สินคาไม

หลากหลาย 

Price -ราคาตามทองตลาด -ราคาตาม

ทองตลาดหรือถูก

กวาตลาดเล็กนอย 

-ราคาตาม

ทองตลาดหรือ

สูงกวาตลาด

เล็กนอย 

Place -จําหนายท้ังในรานและหนา

รานในกรณีมีสินคาลดราคา 

-จัดจําหนายเฉพาะ

ในรานเทานั้น 

-จัดจําหนาย

เฉพาะในราน

เทานั้น 

Promotion -ทําการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการขาย 

-ไมมีการ

ประชาสัมพันธ 

-ไมมีการ

ประชาสัมพันธ 

People -มีการฝกอบรมพนักงานอยาง

ตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน 

-ไมมีการฝกอบรม

พนักงาน 

-ไมมีการ

ฝกอบรม

พนักงาน 

Process -มีลําดับข้ันตอนในการให 

บริการท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพ 

-ไมมี -ไมมี 

Physical 

Evident 

-มีเคร่ืองแบบพนักงาน 

-มีถุงพลาสติกพิมพลวดลาย

ของ 18 Hours โดยเฉพาะ 

-ไมมี -ไมมี 
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บทที ่8 

แผนการขายและบริการ 

 

กกกกกกกก การจัดทําแผนการใหบริการและการขาย จะชวยทําใหการดําเนินงานตางๆบรรลุตาม

เปาหมายท่ีวางไวซ่ึงถือเปนเร่ืองท่ีสําคัญสําหรับธุรกิจ เพราะแผนการบริการและการขายถือเปน

เคร่ืองมือในการสรางความแตกตางในการการแขงขัน นอกจากนี้ เปนการกลาวถึงรายละเอียดของ

สถานประกอบการ รายละเอียดผลิตภัณฑ ข้ันตอนในการส่ังซ้ือสินคา  การควบคุมการจัดสงสินคา

การจัดการกับสินคาหมดอายุ รวมถึงข้ันตอนและกระบวนการในการใหบริการของธุรกิจ 

 

ทาํเลทีต่ั้งของ ร้านสะดวกซ้ือ 18 Hours 

 

ภาพที ่14  แสดงทาํเลทีต่ั้งของ ร้านสะดวกซ้ือ 18 Hours 
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กกกกกกกกจากภาพ  รานสะดวกซ้ือ 18 Hours เปนรานลูกคาสามารถสังเกตเห็นและหาไดงาย 

เพราะรานตั้งอยูท่ีบริเวณ  บานเลขท่ี 624  ต.หนองตาแตม  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ  รานเปด

ใหบริการ ตั้งแต เวลา 06.00-24.00น.ของทุกวัน พื้นท่ีบริเวณหนารานสามารถใชเปนท่ีสําหรับจอด

รถจักรยานยนตและรถยนตได  

กกกกกกก ลกัษณะอาคารทีต่ั้งร้านสะดวกซ้ือ “18 Hours” 

กกกกกกกก1.ลอมรอบดวยรานขายของชํา  “จํานอง” “รานพี่แหมม” และ “รานพี่ผ้ึง”โรงเรียนบาน

หนองยิงหมี รานบัณฑิตไอที ท่ีทําการตําบลหนองตาแตม และโครงการ  Green Mountain ในรัศมี 

300 เมตร ในระหวางวันมีผูสัญจรผานไปมาหนารานสะดวกซ้ือ “18 Hours” 

กกกกกกกก2.รานสะดวกซ้ือ “18 Hours” อยูติดกับถนนเพชรเกษม ซ่ึงเปนถนนสายหลักของ ตําบล

หนองตาแตมในการสัญจรไปมา มีรถผานจํานวนมาก   ทางรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ไดจัดพื้นท่ี

ในการจอดรถใหแกลูกคา 

กกกกกกกก3.พื้นท่ีภายในรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” จะมีจัดจําหนายสินคาอุปโภค  บริโภคท่ีใช

ภายในชีวิตประจําวัน โดยสินคามีใหเลือกอยางหลากหลาย  

กกกกกกกก4.เปนรานสะดวกซ้ือ ท่ีมีสินคาครบทุกความตองการข้ันพื้นฐานของลูกคาซ่ึงขยายพื้นท่ี

มากข้ึนจากเดิม 30 เมตร เปน 64 ตารางเมตรเพื่อรองรับลูกคาเพิ่มมากข้ึน 

กกกกกกกกสาเหตุทีเ่ลอืกทาํธุรกจิทีต่ําบล หนองตาแต้ม 

1.สถานท่ีตั้งของรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ตั้งอยูใจกลางชุมชน ลอมรอบโรงเรียนบาน

หนองยิงหมี รานบัณฑิตไอที ท่ีทําการตําบลหนองตาแตม และโครงการ Green Mountain ซ่ึงอยูใกล

แหลงลูกคา 

2.มีท้ังลูกคาเดิม และลูกคาใหมท่ีมาใชบริการภายในรานจํานวนมากและอยางตอเนื่อง 

3.ภายในละแวกเดียวกันของสถานท่ีตั้งรานสะดวกซ้ือ  “18 Hours” มีการแขงขัน

คอนขางสูงของรานคา แตทุกรานจะเปนรานขายของชําแบบธรรมดา ดังนั้นจึงเปนท่ีมาของการ

ปรับปรุงรานคาเดิมมาเปนรานสะดวกซ้ือใหมีความแตกตางท่ีมีความทันสมัย ท้ังรูปแบบราน สินคา

ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เพื่อความสะดวก สบายแกลูกคา 

และพนักงาน   

4.การเดินทางท่ีสะดวกสบาย อยูติดกับถนนทําใหสามารถมองเห็นไดงายแกผูพบเห็น 
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ภาพที ่15  ภาพเปรียบเทยีบระหว่างร้านค้าแบบเก่ากบัร้านค้าทีป่รับปรุงใหม่ 

 

ภาพที ่16  แสดงบรรยากาศบริเวณภายในร้านสะดวกซ้ือ 
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แผนผงัภายในร้านสะดวกซ้ือ 18 Hours 

ภาพที ่ 17  แสดงผงัการจัดพืน้ทีภ่ายในของ ร้านสะดวกซ้ือ 18 Hours 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ 18 Hours ตั้งอยูบริเวณ บานเลขท่ี    624   ต.หนองตาแตม     อ.ปราณบุรี   

จ.ประจวบคีรีขันธ  เปนรานท่ีพัฒนาตอยอดจากรานขายของชําเดิมโดยมีพื้นท่ีใชสอยภายในรานท่ี

กวางข้ึนจากเดิม  30 ตารางเมตรและยังไมมีสโตรไวสําหรับเก็บสินคาเปน 64 ตารางเมตร  โดย

แบงเปนพื้นท่ีหนารานหรือพื้นท่ีขาย 48 (8x6) ตารางเมตรและพื้นท่ีหลังรานหรือสโตรเก็บสินคา 

16 (8x2) ตารางเมตร  โดยทางรานไดมีการปรับปรุงบรรยากาศภายในรานจากเดิมท่ีมีความแออัด

และมีการจัดวางสินคาท่ีไมเปนหมวดหมู ใหมีรูปแบบท่ีเปนหมวดหมู เปนระเบียบ สินคาถูกจัดวาง

อยูในช้ันวางสินคาใหดูสวยงาม มีปายราคาและรายละเอียดบอกอยางชัดเจน   ท้ังบรรยากาศภายใน

รานท่ีทันสมัย สะอาด และเพลิดเพลินในการใชเวลาภายในรานเพื่อการจับจายใชสอย ทางราน 18 

Hours ไดนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินกิจการเพื่อใหมีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว

มากข้ึน อีกท้ังทางรานไดมีการจัดรานใหมีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณของตนเองโดยการแบงพื้นท่ีของ

รานในการวางสินคาแยกออกเปนโซนๆ ดังนี้  

กกกกกกกก1.โซนใหบริการอาหารท่ีสะดวกรวดเร็ว (Fast food Counter) เปนอาหารท่ีเหมาะสมตอ

ลูกคาท่ีตองการความสะดวกรวดเร็วอยูใกลบริเวณ Cashier Counter มีกานํารอนใหบริการ 1 เคร่ือง 

ตูไมโครเวฟ 1 เคร่ือง 
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กกกกกกกก 2.โซนใหบริการเคร่ืองดื่มแชเย็นทุกชนิด ( Chilled Drinks) ใหบริการเคร่ืองดื่มอยู

บริเวณหนา Stock & Office มีตูแชเคร่ืองดื่ม 2 ตู 

กกกกกกกก3.โซนใหบริการสินคา ซ่ึงจะอยูบริเวณกึ่งกลางราน มีทางเดินท่ีเช่ือมกัน ทําใหเม่ือมอง

เขามาจากประตูหนารานจะเห็นไดวาทางเดินท่ีเช่ือมกันนั้นมีลักษณะคลายเปนรูปตัว W เพื่อทําให

ลูกคาสามารถมองเห็นสินคาของทางรานไดอยางท่ัวถึง นอกจากนี้ทางรานไดสรางความแตกตางใน

เร่ืองของทางเดินภายในรานท่ีมีการทําสัญลักษณท่ีพื้นเปนรูปลูกศรท่ีมีสีสันแตกตางกันประมาณ 3-

4 สี ซ่ึงในแตละสีนั้นเปรียบเสมือนเปนไกดนําพาลูกคาไปยังโซนสินคาท่ีลูกคาตองการ 

กกกกกกกก4.โซนใหบริการสินคาประเภทไอศกรีมและน้ําแข็ง ซ่ึงจะอยูบริเวณใกลทางเขา  - ออก

ของราน มีตูแชไอศกรีม 1 ตู และตูแชน้ําแข็ง 1 ตู 

กกกกกกกกปจจุบันนี้รานสะดวกซ้ือมีการแขงขันกันมากข้ึน เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีจัดตั้งข้ึนไดงาย 

หากมีทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมและมีเงินทุนท่ีเพียงพอ โดยท่ัวไปรานคาปลีกจะมีรูปแบบการขายสินคา

และการบริการแบบเดียวกัน ดังนั้น เพื่อชักจูงความสนใจของลูกคาใหเขามาใชบริการ ทางรานจะ

สรางความแตกตางในดานของการตกแตงราน มีการจัดตกแตงราน เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใช

บริการ  มีความเปนระเบียบและสวยงามนาเขา หรือ  รูปแบบสีสันภายในรานท่ีจะตองมีสวนชวยทํา

ใหสินคามีความโดดเดน ซ่ึงลวนแตเปนส่ิงท่ีทางรานตองใหความสําคัญไปพรอมกับ การจัดแผนผัง

รานซ่ึงจะครอบคลุมพื้นท่ีภายในรานท้ังหมด   การวางผังสินคาในรานใหเหมาะสมเพื่อใหลูกคาเดิน

ไปยังจุดท่ีเราตองการจะใหเขาไปหรือใหลูกคาสามารถเดินดูสินคาไดอยางท่ัวถึง 

กกกกกกกก นอกจากนี้การจัดรานของทางรานจะคํานึงถึง แสงสวาง ท่ีเพียงพอท่ัวท้ังราน  มีการ

เลือกใชโทนสีท่ีสวาง สะอาด สีท่ีทางรานเลือกใชเปนโทนสีขาว ครีม หรือสีเลืองออนเพื่อทําให

สินคามีความโดดเดน  และท่ีสําคัญภายในรานจะถูกจัดให มีอากาศปลอดโปรง   ไมมีมุมอับ   เพื่อ

ทําใหรานคาดูนาเขา 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ 18 Hours เลือกใชเฟอรนิเจอรในการตกแตงรานท่ีมีความทันสมัยและมี

มาตรฐานโดยทางรานจะตกแตงรานท่ีเนนโทนสีขาวเปนหลักเพราะเปนสีท่ีดูสะอาด ปลอดโปรง 

ทันสมัยและท่ีสําคัญโทนสีขาว จะชวยทําใหสินคาภายในรานมีความโดดเดนทําใหลูกคาไมลายตา

และสามารถเห็นสินคาไดงายข้ึนกวาสีอ่ืน ทางรานจะใชกระจกท้ังหมดเพื่อทําใหลูกคาสามารถ

มองเห็นสินคาภายในราน นอกจากนี้ยังชวยทําใหรานคารูสึกไมอึดอัดและเย็นสบายกวาวัสดุอ่ืน 
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ภาพที ่18 แสดงบรรยากาศภายในร้านสะดวกซ้ือ 

การขายสินค้าของร้านสะดวกซ้ือ 18 Hours 

การนําเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการขายสินค้า 

กกกกกกกกเดิมราน  สําเนา มีการจัดการภายในรานแบบรานขายของชําท่ัวไปท่ีตัวเจาของกิจการ

เปนผูจัดการควบคุมดูแลระบบบริหารท้ังหมดภายในรานท้ังดานการขาย การเก็บสินคาคงคลัง การ

บัญชีและการเงินทําใหราน สําเนา ไมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการทํากําไรเทาท่ีควร

จึงนํามาสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบภายในราน ภายใตช่ือกิจการรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ท่ี

ไดมุงเนนในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารงาน และการ

ติดตอส่ือสาร เพื่อสามารถใหบริการลูกคาดวยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเร่ิมจากการท่ีทางรานไดรวมมือ

กับผูผลิตออกแบบโปรแกรมรานสะดวกซ้ือ  ใหมีความ

เหมาะสมและสัมพันธกับการดําเนินงานของทางราน  ซ่ึงสราง

ความแตกตางในเร่ืองของนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีเหนือ

รานคูแขงท่ีอยูใกลรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ในบริเวณ 

ตําบล หนองตาแตม อําเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ

ตอบสนองตอรูปแบบการจัดการภายในรานท่ีชวยทางรานในการบริหารจัดการทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ

การดําเนินงาน อาทิ สามารถตรวจสอบสินคาคงคลัง สินคาท่ีใกลหมดอายุ และสามารถท่ีจะทําการ

ส่ังซ้ือสินคากับ Supplier ไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตองแมนยําตามวัน เวลา ท่ีทางรานกําหนด  

ตลอดจนทําใหการดําเนินงานมีความเปนระเบียบ  และงายตอการตรวจสอบโดยทางรานจะให

ผูเขียนโปรแกรมเพิ่มรูปแบบโปรแกรม ท่ีสามารถสงสัญญาณเตือนใหเจาของกิจการทราบลวงหนา
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กอนสินคาจะหมดอายุ  เพื่อใหทางรานสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ( Promotion) ได

ทันทวงทีเปนการลดความเส่ียง ท่ีทางรานจะขาดทุนจากการตองท้ิงสินคาท่ีหมดอายุและยังเปนการ

เพิ่มยอดขายไปดวยจากกิจกรรมท่ีทางรานจัด ท้ังยังเปนการชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง

รานสะดวกซ้ือ “18 Hours” กับผูบริโภค 

กกกกกกกกนอกจากนี้เราสามารนําเทคนิคการตรวจสอบตางๆ เชน การขโมยสินคา / เงินสด ของ

พนักงาน, การขโมยสินคา / เงินสด ของลูกคา, การตรวจสอบแคชเชียร , การทุจริตจากการตรวจรับ

สินคา, การปองกันการจี้ปลน , ความผิดพลาดของตัวเลขในท่ีทําระบบคลังสินคา มาตรวจสอบดู

ขอมูลการรายงานประมวลผลยอดซ้ือ ตามชวงท่ีตองการได    ระบบจะมีรายงาน ยอดซ้ือประจําวัน 

คาเฉล่ียยอดซ้ือ/คร้ัง ยอดซ้ือสะสมตามชวงเวลา  ตางๆมาดูยอนหลังผานระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํา

ขอมูลตางๆเหลานี้มาใชในการตัดสินใจวางแผนและจัดการรานไดทันทวงที 

ขั้นตอนการนําเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการขายสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่19 แสดงขั้นตอนการนําเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการขายสินค้า 

 

 

สรางฐานขอมูลของสินคาในราน 

และใสรายละเอียดตางๆของสินคา 

นักโปรแกรมออกแบบและติดตั้งโปรแกรม

สําหรับรานสะดวกซ้ือ18 Hours 

ศึกษาโปรแกรมท่ีใชในราน 

ติดตอ/เจรจา Supplier เร่ืองการจัดสงสินคา 

 

นําสินคาไปขายหนาราน 
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ตัวอย่างรูปแบบโปรแกรมของทางร้าน 

                

                หนาหลัก                                     การขายสินคา                             การตั้งคาระบบ 

 

 

             ทะเบียนสินคา                            การปรับลดยอดสินคา                  การส่ังซ้ือสินคา 

 

 

 

 

 

 

                            การส่ังพิมพบารโคด                        ตั้งคาระบบความปลอดภัย 
 

ภาพที ่20 ตัวอย่างรูปแบบโปรแกรมของทางร้าน 
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ขั้นตอนในการส่ังซ้ือสินค้าจากผู้ค้าส่ง 

กกกกกกกก วิธีการ ส่ังซ้ือสินคาของทางราน  คือ ผาน ทางโปรแกรม ซ่ึงทางราน ใหนักออกแบบ

โปรแกรมสรางโปรแกรมสําหรับรานสะดวกซ้ือ 18 Hours   ประกอบดวย  

กกกกกกกก1.ระบบคลังสินคา การซ้ือสินคาเขาราน สามารถบันทึกคาใชจายของรานเขาระบบ เพื่อ

วิเคราะหกําไร-ขาดทุน     รายงานตางๆ อาทิเชน ความเคล่ือนไหวสินคา สินคาขายดี  แยกตามวันท่ี 

รายเดือน รายปได  

กกกกกกกก 2.ระบบการขาย สามารถใหสวนลดลูกคาไดหลากหลาย หรือเฉพาะรายการ  สามารถ

พิมพรายงานประจําวัน ประวัติการขาย พิมพสําเนาใบกํากับภาษีอยางยอ  

กกกกกกกก3.ระบบสมาชิก สามารถ กําหนดรายการประเภทสมาชิก  (Member Group) สวนลด

พิเศษของสมาชิก (Discount) แลกของรางวัล และรายงานตางๆ  ระบบสามารถ ประมวลผลยอดซ้ือ 

ลางยอดซ้ือ ลบขอมูลของสมาชิก ตามชวงท่ีตองการได    ระบบมีรายงาน ยอดซ้ือประจําวัน คาเฉล่ีย

ยอดซ้ือ/คร้ัง ยอดซ้ือสะสมตามชวงเวลา ประวัติการซ้ือของสมาชิก และอ่ืนๆ 

กกกกกกกกโดยทางราน 18 Hours จะส่ังสินคาตามการประมวลผลของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงตางจากเดิมท่ีในการส่ังซ้ือสินคาแตละคร้ังนั้น

จะตองใชพนักงานชวยเช็คสินคากอนทุกคร้ังทําใหเสียเวลาและเกิดการ

ผิดพลาดบอยสงผลใหมีตนทุนเพิ่มมากข้ึนท้ังในเร่ืองของตนทุนในการ

จางคน  ตนทุนในการเก็บรักษาสินคาเนื่องจากไมมีขอมูลของสินคา

คงเหลือทําใหส่ังสินคามามากเกินความตองการ ฯลฯ   ดวยเหตุนี้ทําให

ทางรานเห็นความสําคัญกับการนําโปรแกรมเขามาชวยในการดําเนินกิจการ เพื่อเปนการลดเวลาใน

การทํางาน โปรแกรมสามารถชวยทางรานทํางานไดทุกอยาง  อาทิ   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการกระจายสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ   การทําบัญชีบันทึกรายการเขาออกสินคาเพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการบริหารสินคา เชน  ระบบพีโอเอส (POS) ท่ีสามารถบันทึกการขายสินคาในแตละคร้ัง

ไดในทันที  โดยผานเคร่ืองคอมพิวเตอร ทําใหทางรานทราบวา สินคาท่ีขายออกไปในแตละวันเปน

สินคาชนิดใด  มีจํานวนเทาไร  ขายไปในราคาเทาไร   ท้ังนี้เพื่อจะไดทราบยอดขาย   และนําตัวเลข

ท่ีไดนั้นมาคํานวณเปนรายรับ  รายจาย  ของแตละวันหรือ  แตละเดือน  นอกจากเราจะรูตัวเลข

ตนทุนและกําไรแลว ยังสามารถนําขอมูลท่ีไดมาบริหารสินคาเขารานไดดวยการวิเคราะหยอดขาย

ของสินคาวายอดขายสินคาใดขายดี   และสินคาใดขายไมดี   เพื่อท่ีจะไดนํามาตัดสินใจวาควรจะนํา

สินคาประเภทใด    เปนจํานวนเทาใดเขาราน    นอกจากนี้โปรแกรมสามารถชวยทางรานใน ดาน

การซ้ือสินคา   และการจัดทําสินคาคงคลัง   เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาประยุกตใชในการวางแผนการ

จัดซ้ือสินคา  และการทําสต็อกสินคาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ  
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กกกกกกกกโปรแกรมจะชวยใหเราสรางฐานขอมูลของ Supplier พรอมราคา และรายละเอียดอ่ืนๆ 

เปรียบเทียบทําใหการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของเราเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กกกกกกกก กรณีส่ังซ้ือสินคากับผูคาสงแตละราย ของทางรานนั้น จะ ตางกันท้ังในรูปแบบเงินสด

และเงินเช่ือ แลวแตกรณีท่ี Supplier จะขายสินคาใหกับทางรานหรือการเจรจากับผูคาสงในกรณีท่ี

เปนลูกคาประจํา  ในรูปแบบการขายเปนเงินสด  (Cash sales) คือสินคาท่ีมีราคาไมสูงมากทางรานก็

จะจายเปนเงินสด   สวน  การขายเปนเงินเช่ือ  (Credit Sales) เปนรูปแบบการขายโดยท่ีผูขายให

เครดิตการซ้ือสินคา  จําหนายสินคาท้ังปลีกและคาสง ท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือ มาก ซ่ึงทางรานจะมีการ

ส่ังซ้ือสินคาท้ัง 2 รูปแบบ อาทิเชน ส่ังซ้ือขาวสารตราหงส จํานวน 30 ถัง จากราน วันชัย  ทางราน

วันชัยจะใหเครดิตในการส่ังขาวจํานวนมาก โดยจะกําหนดเวลาในการชําระเงินจากวันส่ังซ้ือไปอีก 

30 วัน และในการไดรับเครดิต จะชวยใหทางรานมีสภาพคลองทางการเงินในการหมุนเวียนภายใน

รานเนื่องจากทางรานของเราเปนธุรกิจแบบซ้ือมาขายไป  

กกกกกกกกความสามารถในการลดเวลาการรอคอยสินคา ( Lead-time) เนื่องจากโปรแกรมจะชวย

เราตรวจสอบสถานะของสินคาคลัง เพื่อใหทางรานรูลวงหนาวาขณะนี้เหลือสินคาแตละชนิดเปน

จํานวนเทาไร  ดวยการตั้งระบบเตือนเม่ือสินคาใกลหมดสต็อกและสามารถดูยอดขายหรือสต็อก

คงเหลือไดทันทีท่ีหนาจอขาย ซ่ึงโปรแกรมนี้จะ ตัดสต็อกเปนแบบ Real Time คือ ทุกคร้ังท่ีมีการ

ขายระบบจะตัดสต็อกใหทันทีทําใหทางรานทราบวาตอนนี้สินคาชนิดใด

ท่ีใกลจะหมดและทางรานจะไดเตรียมการส่ังซ้ือไดทันทวงทีเพื่อเปนการ

ลดปญหาในเร่ืองการขาดสินคาในสต็อกโดยทางรานจะติดตอไปยังผูคา

สงและจะเจรจากับผูคาสงในเร่ืองระยะเวลาในการสง แตถาผูคาสงไม

สามารถมาสงตามเวลาท่ีทางรานตองการได ทางรานจะไดส่ังซ้ือกับผูคา

สงรายอ่ืนท่ีสามารถจัดสงสินคาใหกับทางรานตามท่ีกําหนด เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการรอ

คอยสินคา และเพื่อปองกันการขาดสินคาในสต็อก ซ่ึงหากทางรานมีสต็อกสินคาไมเพียงพอตอ

ความตองการ จะสงผลทําใหลูกคาไมพอใจและหันไปใชบริการของรานคูแขงมากกวา 
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ขั้นตอนการส่ังซ้ือสินค้าจากผู้ค้าส่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่21 แสดงผงัขั้นตอนในการส่ังซ้ือสินค้า 

 

กําหนดความตองการสินคาในราน 

เช็คจากยอดสินคาในโปรแกรม / การนับสต็อก 

ติดตอและคัดเลือกผูขายจากหลาย ๆราย 

ตกลงเงื่อนไขทางการคากับผูคาสง 

ส่ังซ้ือสินคาตามรายการสินคาท่ีตองการ 

ตรวจนับสินคาจากผูคาสงตามรายการท่ีส่ัง 

ชําระเงิน (เงินสด, เครดิต) ตามขอตกลงทางการคา 

บันทึกขอมูลการส่ังซ้ือสินคาแตละชนิดลงในฐานขอมูล 

จัดเรียงสินคาท้ังหนารานและในสต็อก 

เพื่อทําการขายสินคา 
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การควบคุมการจัดส่งสินค้าให้กบัร้านสะดวกซ้ือ  

กกกกกกกก การควบคุมการจัดสงสินคาของรานขายของชําเดิม ช่ือราน สําเนา ไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร เนื่องจากทางรานจะเลือกส่ังสินคาจากบริษัทสงสินคาและสวนใหญมาจากตลาดปราณบุรี

จากพอคาสงรายเดิมท่ีส่ังเปนประจําซ่ึงทําใหเสียตนทุนและเวลาในการซ้ือสินคา  อีกท้ังในการส่ัง

สินคาแตละคร้ัง ทางรานไมไดตรวจสอบสินคาคงคลังกอนทําใหไมรูวาทางรานมีสินคาชนิดไหน

มากหรือนอย จนบางคร้ังเกิดปญหาสินคาเส่ือมสภาพหรือหมดอายุเปน

จํานวนมาก จึงนําไปสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบในการควบคุมสินคา

ภายในรานภายใตช่ือรานสะดวกซ้ือ 18 Hours ซ่ึงทางรานไดใหความสําคัญ

ในการควบคุมการสงสินคาของผูคาสงทุกข้ันตอนตั้งแตการคัดเลือกสินคา

จากผูจัดจําหนายจนถึงผูบริโภค ท่ีสําคัญรานสะดวกซ้ือ 18 Hours ไมได

เปนรานแฟรนไชส ทางรานของเราจึงมีอํานาจในการตัดสินใจหรือ

บริหารงานเอง โดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบ ไมมีขอผูกมัด  ในการ

ส่ังซ้ือสินคาแตละคร้ังหรือซ้ือสินคาจํานวนเทาไรก็ได โดยทางราน

สามารถซ้ือสินคากับตัวแทนจําหนายสินคาไดหลายๆรายเพื่อลด

อํานาจการตอรอง 

กกกกกกกก นอกจากนี้ทางรานของเราจะเนนการจัดสินคาใหมี

หลายระดับราคาเพื่อนําเสนอแกลูกคาทําใหลูกคามีทางเลือกในการซ้ือหาสินคาเพิ่มมากข้ึนโดยทาง

รานจะตั้งราคาท่ีสมเหตุสมผล   และไมเอาเปรียบผูบริโภค   เพื่อลูกคาจะไดมีทัศนคติท่ีดีตอรานคา

และอยากเขามาซ้ือสินคา เพราะความหลากหลายทางดานราคาท่ีเรามี  สงผลใหลูกคาพึงพอใจและ

กลับมาใชบริการซํ้าจนเปนลูกคาประจํา  รานของเราจะใชกลยุทธเขามาชวยในการขายสินคา 3 

ประการ ดังนี้ 

กกกกกกกก ประการแรกของดีราคาต่ํา  คือการขายสินคาในราคาท่ีต่ํากวาคูแขง และอาศัยราคาต่ํา 

เปนนางกวักเรียกลูกคาเพราะท่ีไหนก็ขายของในระดับคุณภาพเดียวกันแตรานสะดวกซ้ือ 18 Hours 

จะขายของในราคาต่ํากวาคูแขงบริเวณใกลเคียง ซ่ึงการลดราคาต่ํากวาคูแขงไมใชเร่ืองยาก แตท่ียาก

กวา ทําอยางไรใหมีกําไร ทางรานจึง หาทางลดตนทุนสินคาและตนทุนการดําเนินการใหต่ํากวา

คูแขง โดยการหารานคาสง  (เนื่องจากมีราคาสินคาใกลเคียงกับหางแมคโคร แมจะมีสินคาราคา

ตางกันบางแตระยะทางระหวางหางแมคโครกับ รานสะดวกซ้ือ 18 Hours มีระยะทางท่ีไกลกันมาก

พอสมควร จึงไมคุมกับคาขนสงสินคาเนื่องจากหางแมคโครไมมีบริการจัดสงสินคา )  ท่ีมีสินคา

หลากหลายชนิดตามความตองการ ซ้ือของรานสะดวกซ้ือ 18 Hours และใกลกับทางรานมากท่ีสุด 
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จากนั้นจะ ทําการเจรจาตอรองในเร่ืองการส่ังสินคา วาผูคาสงสะดวกทางใด อาทิ สะดวกผานทาง

โทรศัพท ทางแฟกซ  หรือทางโปรแกรมจัดซ้ือสินคา  

กกกกกกกกโดยทางรานของเราเปนรานท่ีพัฒนามาจากรานเดิม ทําใหทางรานมีขอมูลเร่ืองตนทุน

ในการส่ังซ้ือสินคาของผูคาสงแตละรายเปนฐานเดิม บวกกับทางรานไดมีการนําโปรแกรมเขามา

ชวยทําใหทางราน สามารถเปรียบเทียบตนทุนในการส่ังสินคาจากผูคาสงแตละรายไดอยางมี

ประสิทธิภาพเหนือคูแขงในบริเวณใกลเคียง  เพื่อเปนการประหยัดตนทุนในการส่ังซ้ือและ

ประหยัดเวลาในการส่ังซ้ือสินคา ท้ังยังทําใหไดสินคาตรงตามความตองการสงผลใหทางราน

สามารถตั้งราคาขายไดถูกกวาคูแขงบริเวณใกลเคียง เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการกับทางราน     

กกกกกกกกในการส่ังซ้ือสินคาทุกคร้ัง ทางรานจะดูขอมูลจากโปรแกรมเปนหลักมากกวาการเนน

พนักงานในการตรวจเช็คสินคา เนื่องจากทําใหเสียเวลาและบางคร้ังเกิดการผิดพลาดในการนับหรือ

ตรวจเช็คสินคาจากนั้นทางรานจะติดตอกับผูคาสง และทําการตกลงกัน ถาทางราน ของผูคาสง

สามารถทําตามเงื่อนไขตามขอตกลงของทางราน  ทางรานของเราก็จะทําการส่ังสินคาหลายชนิดใน

ปริมาณมาก ซ่ึงจากการส่ังซ้ือสินคาหลายชนิดในปริมาณมาก นั้น Supplier จะใหเครดิตกับทางราน

ในระยะเวลา 60 วัน แตทางราน สะดวกซ้ือ 18 Hours จะชําระเงินเร็วกวาระยะเวลาท่ี รานคาสง 

กําหนดคือ 15-30 วัน และหากทางรานสามารถชําระเงินไดเร็วกวาท่ีรานคาสงกําหนดก็จะทําใหทาง

รานไดสวนลดทางการคาเพิ่มข้ึนอีก 20% ในกรณีท่ีทางรานชําระเงินเร็วกวาและจะทําการจัดสงฟรี

ในกรณีสินคาท่ีส่ังมีปริมาณมาก เปนผลใหรานสะดวกซ้ือ  18 Hours สามารถขายสินคาไดในราคา

ต่ํากวาคูแขงได จากการประหยัดทางดานตนทุนการขนสง  ตนทุนของสินคาจาก ราคาของสินคา ท่ี

ลดลงเนื่องจากปริมาณการส่ังซ้ือท่ีมาก   

กกกกกกกก ประการท่ีสองขายความหลากหลายของสินคา  เปนการ หาสินคาท่ี มีความ แตกตาง

หลากหลาย ซ่ึงเปนสินคาท่ี รานของคูแขงไมมีแตเปนท่ีตองการของลูกคาในยานนั้นมาขาย  อาทิ 

ทางรานของเรา จะมีสินคาท่ีออกใหมมาวางขายกอนคูแขงในบริเวณใกลเคียงโดยจะนํามาวางขาย

บริเวณขางหนา เพื่อทําใหลูกคาไดเห็นหรือรูวาทางรานของเรามีสินคาตัวใหมขายแลวหรือจะเนน

การจัดโปรโมช่ันท่ีนาสนใจเพื่อดึงดูดใจตอลูกคา นอกจากนี้ทางรานจะ นําสินคา OTOP มาวาง

จําหนายภายในรานถือเปนการสนับสนุนสินคา  OTOP โดยตรง  ซ่ึง

สินคาจะมีหลากหลายใหเลือกสรรท้ังดานอาหาร สมุนไพร 

เคร่ืองสําอาง ผาทอมือท้ังฝายและไหม เคร่ืองจักรสาน ฯลฯ  เพื่อ

ตอบสนองตอลูกคาในบริเวณ ตําบล หนองตาแตม อําเภอ ปราณบุรี 

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ  โดยสวนใหญเปนพวกชาวบาน  ก็จะมีลูกคา

มาเลือกใชบริการมากกวาการท่ีพยายามจะลอกรายการสินคาท่ีคูแขงมี
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มาขายท้ังหมด หรืออะไรท่ีคูแขงไมมี หรือมีแตไมมีความหลากหลายเทาเรา มาเรียกลูกคา    

กกกกกกกก ประการท่ีสามขายบริการ  คืออาศัยบริการท่ีเหนือกวามาเปนจุดขายเรียกลูกคาท่ีราน

คูแขงไมมี เชนใหบริการท่ีเปนมิตรหรือเปนกันเองกับลูกคาเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา  

เจาของราน และพนักงานจะ มีการแนะนําสินคา   เนื่องจากมีลูกคาจํานวนมากเลือกซ้ือสินคาตาม

คําแนะนํา  ดังนั้น  การแนะนําสินคาท่ีมีคุณภาพดีใหกับลูกคาก็จะทําใหไดรับความไววางใจจาก

ลูกคา  และเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีของการสรางลูกคาประจํา  หรือ การใหคําปรึกษาดานตัวสินคาเม่ือ

ลูกคาสอบถาม การกลาวคําทักทายของพนักงานกอน/หลังกับลูกคาท่ีมาใชบริการ การเปดเพลง

บรรเลงใหลูกคาฟงในขณะเลือกซ้ือสินคา เปนตน 

วธีิการจัดสินค้าของทางร้าน 

กกกกกกกกเดิมทางรานไมมีวิธีการในการจัดสินคาของทางรานอยางเปนระบบ เนื่องมาจากสินคาท่ี

ทางรานนําเขามาขายใหม จะถูกจัดอยูในตําแหนงหนากอนตลอดสินคาท่ีมีอยูเดิม ทําใหสินคาของ

ทางรานเกิดความเสียหายจํานวนมาก อาทิ สินคาหมดอายุหรือเส่ือมสภาพไว  และลูกคาเกิดความ

ไมพอใจจึงเปนชองทางใหสูญเสียลูกคาใหกับคูแขง 

กกกกกกกกดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหรานสะดวกซ้ือ 18 Hours นําวิธีการจัดสินคาแบบ First in 

Fist out (FIFO) เขามาชวยในการจัดการคือการจัดสินคาแบบเขากอนออกกอน 

การให้บริการ 

กกกกกกกกการใหบริการเปนส่ิงท่ีทุกธุรกิจตองใหความสําคัญ เนื่องจากการบริการท่ีดีจะสงผลทํา

ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและเกิดความไววางใจจนทําใหลูกคากลับมาใชบริการซํ้า  

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” จะคํานึงถึงการใหบริการดวยความรวดเร็วและสุภาพ การ

ตอบสนองตอความตองการ การเขาถึงได การเขาใจลูกคา โดยทําการกําหนดข้ันตอนการจัดหาและ

คัดเลือกสินคาในแตละกลุม และข้ันตอนใหบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันอยางชัดเจน ภายใตการ

ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ ซ่ึงทางรานจะมีการ

สรางธรรมเนียมปฏิบัติและมาตรฐานตอการใหบริการดังนี้  

1.พนักงานจะกลาวคําทักทายทุกคร้ังเม่ือลูกคาเดินเขามาในราน  

2.ในการเก็บเงินจากลูกคาจะมีการบอกจํานวนเงินท่ีรับ ราคาสินคา และจํานวนเงินทอน

ใหลูกคาทราบตลอด  

3.เม่ือลูกคาเดินออกจากรานจะมีการกลาวคําขอบคุณลูกคาทุกคร้ัง 
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ตารางที ่7 แสดงรูปแบบการให้บริการ 

รูปแบบ รายละเอยีดของการบริการ 

1. พนักงาน 

-ใหบริการท่ีรวดเร็ว ฉับไว กระฉับกระเฉง แกลูกคาท่ีมาใชบริการ อยางเทา

เทียมกัน ไมเลือกปฏิบัต ิ

-ทางรานจะมีการรับฟงความคิดเห็นหรือการวิจารณของลูกคาท่ีมาใชบริการ

เพราะการวิจารณเปนเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอนถึงความรูสึกของลูกคาไดเปน

อยางดี เพื่อทางรานจะไดนํามาปรับปรุง   

-จะมีการบริการแนะนําตัวสินคาใหมใหแกลูกคาเพื่อทําใหลูกคาทราบถึงสินคา

ใหมท่ีทางรานมี 

-พนักงานทุกคนเสนอบริการท่ีประทับใจ มีความเปนกันเอง  

 มีอัธยาศัยท่ีดีและซ่ือสัตยตอลูกคาท่ีมาใชบริการ 

 -ลูกคาสามารถนําสินคาท่ีมีตําหนิหรือเสียหายมาเปล่ียนกับทางรานได

ตลอดเวลาในวันท่ีซ้ือสินคา(ดูตามบิลสินคา) 

2.สถานที ่

-เลือกทําเลท่ีตั้งท่ีเปนเขตชุมชน เสนทางคมนาคมเดินทางไปมาสะดวก พบเห็น

ไดงายสําหรับผูท่ีสัญจรผานไปมา 

-ทางรานตกแตงรานและสรางบรรยากาศใหกับลูกคาท้ังในเร่ืองของ

เคร่ืองปรับอากาศ  เสียงเพลงบรรเลง   แสงสวางท่ีเพียงพอ มีบรรยากาศปลอด

โปรง ไมมีมุมอับ 

-บริเวณหนารานมีบริการในเร่ืองของสถานท่ีจอดรถท่ีอํานวยความ

สะดวกสบายใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการ 

-ทางรานมีการออกแบบปายหนารานใหมีความโดดเดนจดจําไดงายและสะดุด

ตา เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขาราน  

3.บริการที่

ทางร้านมี 

-มีการประชาสัมพันธบริเวณหนารานและภายในรานทุกคร้ังท่ีมีสินคาตัวใหม

ออกมาวางจําหนาย 

-สรางความแตกตางจากรานสะดวกซ้ือโดยทางรานจะมีการติดลูกศรท่ีพื้นราน 

เพื่อนําลูกคาไปสูสินคาตางๆซ่ึงเปนการใหบริการในเร่ืองความสะดวกในการ

ซ้ือหาหรือคนหาสินคาของลูกคาได 

-ทางรานจะมีบริการในรูปแบบอ่ืน  ๆ  ท่ีไมเนนการบริการแบบใชพนักงาน

ขายแตทางรานจะมีการใชปายอ่ืนๆเปนส่ือแทน หรือการใชโปรแกรมเขามา

ชวยในการดําเนินงานเพื่อใหมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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กระบวนการในการจัดการอุปกรณ์เก่าของทางร้าน 

กกกกกกกกเนื่องจากทางรานสะดวกซ้ือ 18 Hours เปนรานท่ีพัฒนามาจากรานขายของชําเดิมจึงทํา

ใหมีอุปกรณหรือเคร่ืองมือเกาของทางรานอยู ซ่ึงเม่ือมีการพัฒนารานใหมข้ึนทางรานจึงมีนโยบาย

ในการนําสินคาเกาเขามาใชใชในการดําเนินงาน เพื่อเปนการลดตนทุนในดานอุปกรณท่ีใชในการ

ดําเนินงาน 
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แผนภาพขั้นตอนการให้บริการ 

 
ภาพที ่22 แผนผงัขั้นตอนการให้บริการ 

 

 

 

 

ลูกคาเขารับบริการ 

พนักงานกลาวคําทักทายลูกคา

“18 Hours” ยินดีตอนรับคะ 

ลูกคาเดินเลือกซื้อสินคาที่ลูกคา

ตองการ 

ลูกคานําสินคามาคิดเงิน 

คิดเงินคาบริการ / รับเงิน

คาบริการจากลูกคา 

กลาวคําขอบคุณ/สอบถาม

ลูกคา 

กระบวนการสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 

จัดเก็บขอมูลลูกคาที่ใชบริการ / บริการที่ใหแตละ

วัน / เวลาทํางานของพนักงานและขอมูลที่จําเปน 

ตลาดผูบริโภค 

จัดทําโฆษณา / โปรโมช่ัน

ที่เหมาะสมตอตลาด

เปาหมาย 

จัดหาพนักงานฝกอบรม

และพัฒนาพนักงาน 

ดูแลความสะอาดของ

รานอยางสม่ําเสมอ 

จัดซื้อผลิตภัณฑและ

อุปกรณที่เพียงพอ 
ตอการใช 
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ตารางที ่8 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ 

รายการ จํานวน (หน่วย) 
ราคาต่อหน่วย  

(บาท) 

มูลค่ารวม 

ทั้งส้ิน (บาท) 

เครื่องคิดเงิน 1 25,000.00 25,000.00 

ช้ันจัดเรียงสินคา 6 2,000.00 12,000.00 

ตูแชเครื่องด่ืม 2 25,000.00 50,000.00 

เครื่องปรับอากาศ 2 25,000.00 50,000.00 

ตูไอศกรีม 1 12,000.00 12,000.00 

ตูแชนํ้าแข็ง 1 10,000.00 10,000.00 

กระติกนํ้ารอน Sharp 2.8 ลิตร 1 1,140.00 1,140.00 

กลองวงจรปด Sony 2 7,500.00 15,000.00 

เคานเตอรแคชเชียรสําเร็จรูปขนาด           

50x200x200     พรอมช้ันวางสุรา 
1 10,000.00 10,000.00 

ยานพาหนะ 1 350,000.00 350,000.00 

ระบบประปา - ไฟฟา 1 6,000.00 6,000.00 

รวมทั้งส้ิน 19  541,140.00 
 

หมายเหตุ : ตูแชไอศกรีม ตูแชเคร่ืองดื่ม ทางบริษัทจะนํามาวางใหกับทางรานเอง 

ข้อมูลการบริการ 

 ความสามารถในการใหบริการสูงสุดตอวัน (ช่ัวโมง)  18 ช่ัวโมงตอวัน 

 จํานวนวันท่ีใหบริการตอเดือน/ป                                 30 /365 

 เปาหมายยอดขายการบริการ                                        6,000 บาท 

 จํานวนแรงงานท่ีใชในการบริการ                                4 คนตอวัน 

 อัตราคาแรงงานในการบริการ                                      45,000 บาทตอเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   76 

ตารางที ่9 การพยากรณ์ยอดซ้ือรายเดือน ปีที ่1 

 

รายการ ยอดซ้ือสินค้าบริโภค ยอดซ้ือสินค้าอุปโภค รวมมูลค่า 

มกราคม 106,500.00 12,250.00 118,750.00 

กุมภาพันธ 110,250.00 12,950.00 123,200.00 

มีนาคม 112,500.00 14,000.00 126,500.00 

เมษายน 121,500.00 15,750.00 137,250.00 

พฤษภาคม 114,000.00 14,700.00 128,700.00 

มิถุนายน 105,000.00 12,250.00 117,250.00 

กรกฎาคม 105,000.00 12,950.00 117,950.00 

สิงหาคม 102,000.00 12,600.00 114,600.00 

กันยายน 102,750.00 12,250.00 115,000.00 

ตุลาคม 106,500.00 15,050.00 121,550.00 

พฤศจิกายน 109,500.00 14,000.00 123,500.00 

ธันวาคม 114,000.00 14,700.00 128,700.00 

รวมทั้งปี 1,309,500.00 163,450.00 1,472,950.00 
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ตารางที ่10 การพยากรณ์ยอดซ้ือรายเดือน ปีที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ยอดซ้ือสินค้าบริโภค ยอดซ้ือสินค้าอุปโภค รวมมูลค่า 

มกราคม 111,825.00 5,512.50 117,337.50 

กุมภาพันธ 115,762.50 5,827.50 121,590.00 

มีนาคม 118,125.00 6,300.00 124,425.00 

เมษายน 127,575.00 7,087.50 134,662.50 

พฤษภาคม 119,700.00 6,615.00 126,315.00 

มิถุนายน 110,250.00 5,512.50 115,762.50 

กรกฎาคม 110,250.00 5,827.50 116,077.50 

สิงหาคม 107,100.00 5,670.00 112,770.00 

กันยายน 107,887.50 5,512.50 113,400.00 

ตุลาคม 111,825.00 6,772.50 118,597.50 

พฤศจิกายน 114,975.00 6,300.00 121,275.00 

ธันวาคม 119,700.00 6,615.00 126,315.00 

รวมทั้งปี 1,374,975.00 73,552.50 1,448,527.50 
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ตารางที ่11 การพยากรณ์ยอดซ้ือรายเดือน ปีที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รายการ ยอดซ้ือสินค้าบริโภค ยอดซ้ือสินค้าอุปโภค รวมมูลค่า 

มกราคม 117,150.00 5,775.00 122,925.00 

กุมภาพันธ 121,275.00 6,105.00 127,380.00 

มีนาคม 123,750.00 6,600.00 130,350.00 

เมษายน 133,650.00 7,425.00 141,075.00 

พฤษภาคม 125,400.00 6,930.00 132,330.00 

มิถุนายน 115,500.00 5,775.00 121,275.00 

กรกฎาคม 115,500.00 6,105.00 121,605.00 

สิงหาคม 112,200.00 5,940.00 118,140.00 

กันยายน 113,025.00 5,775.00 118,800.00 

ตุลาคม 117,150.00 7,095.00 124,245.00 

พฤศจิกายน 120,450.00 6,600.00 127,050.00 

ธันวาคม 125,400.00 6,930.00 132,330.00 

รวมทั้งปี 1,440,450.00 77,055.00 1,517,505.00 
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ตารางที ่12 การพยากรณ์ยอดซ้ือรายเดือนปีที ่4 

 

รายการ ยอดซ้ือสินค้าบริโภค ยอดซ้ือสินค้าอุปโภค รวมมูลค่า 

มกราคม 122,475.00 6,037.50 128,512.50 

กุมภาพันธ 126,787.50 6,382.50 133,170.00 

มีนาคม 129,375.00 6,900.00 136,275.00 

เมษายน 139,725.00 7,762.50 147,487.50 

พฤษภาคม 131,100.00 7,245.00 138,345.00 

มิถุนายน 120,750.00 6,037.50 126,787.50 

กรกฎาคม 120,750.00 6,382.50 127,132.50 

สิงหาคม 117,300.00 6,210.00 123,510.00 

กันยายน 118,162.50 6,037.50 124,200.00 

ตุลาคม 122,475.00 7,417.50 129,892.50 

พฤศจิกายน 125,925.00 6,900.00 132,825.00 

ธันวาคม 131,100.00 7,245.00 138,345.00 

รวมทั้งปี 1,505,925.00 80,557.50 1,586,482.50 
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ตารางที ่13 การพยากรณ์ยอดซ้ือรายเดือนปีที ่5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ : สินคาท่ีทําการซ้ือนั้นสวนมากจะเปนสินคาพื้นฐานท่ีมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน 

ในแตละปนั้น ยอดซ้ือของ เดือนเมษายน , พฤษภาคม, และตุลาคม จะเพิ่มข้ึนเนื่องจากเปนเดือนท่ี

นักเรียนมีการปดภาคเรียน จึงทําใหยอดขายเพิ่มข้ึนมาก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ ยอดซ้ือสินค้าบริโภค ยอดซ้ือสินค้าอุปโภค รวมมูลค่า 

มกราคม 127,800.00 6,300.00 134,100.00 

กุมภาพันธ 132,300.00 6,660.00 138,960.00 

มีนาคม 135,000.00 7,200.00 142,200.00 

เมษายน 145,800.00 8,100.00 153,900.00 

พฤษภาคม 136,800.00 7,560.00 144,360.00 

มิถุนายน 126,000.00 6,300.00 132,300.00 

กรกฎาคม 126,000.00 6,660.00 132,660.00 

สิงหาคม 122,400.00 6,480.00 128,880.00 

กันยายน 123,300.00 6,300.00 129,600.00 

ตุลาคม 127,800.00 7,740.00 135,540.00 

พฤศจิกายน 131,400.00 7,200.00 138,600.00 

ธันวาคม 136,800.00 7,560.00 144,360.00 

รวมทั้งปี 1,571,400.00 84,060.00 1,655,460.00 
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ตารางที ่14 ประมาณการเงินสดจ่ายซ้ือสินค้า ปีที ่1 

 

การประมาณการเงนิสดจ่ายซ้ือสินค้ารายเดอืน ปีที ่1 

เงือ่นไขในการซ้ือสินค้า ซ้ือสินค้าเช่ือ จ่ายชําระหนีด้้วยเงนิสด 

มกราคม 118,750.00 0 

กุมภาพันธ 123,200.00 118,750.00 

มีนาคม 126,500.00 123,200.00 

เมษายน 137,250.00 126,500.00 

พฤษภาคม 128,700.00 137,250.00 

มิถุนายน 117,250.00 128,700.00 

กรกฎาคม 117,950.00 117,250.00 

สิงหาคม 114,600.00 117,950.00 

กันยายน 115,000.00 114,600.00 

ตุลาคม 121,550.00 115,000.00 

พฤศจิกายน 123,500.00 121,550.00 

ธันวาคม 128,700.00 123,500.00 

ยอดรวม 1,472,950.00 1,344,250.00 

 

*หมายเหต ุ: เงื่อนไขในการซ้ือสินคา 2/10 n/30 
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ตารางที ่15 ประมาณการเงินสดจ่ายซ้ือสินค้า ปีที ่2 

 

การประมาณการเงนิสดจ่ายซ้ือสินค้ารายเดอืน ปีที ่2 

เงือ่นไขในการซ้ือสินค้า ซ้ือสินค้าเช่ือ จ่ายชําระหนีด้้วยเงนิสด 

มกราคม 117,337.50 0 

กุมภาพันธ 121,590.00 117,337.50 

มีนาคม 124,425.00 121,590.00 

เมษายน 134,662.50 124,425.00 

พฤษภาคม 126,315.00 134,662.50 

มิถุนายน 115,762.50 126,315.00 

กรกฎาคม 116,077.50 115,762.50 

สิงหาคม 112,770.00 116,077.50 

กันยายน 113,400.00 112,770.00 

ตุลาคม 118,597.50 113,400.00 

พฤศจิกายน 121,275.00 118,597.50 

ธันวาคม 126,315.00 121,275.00 

ยอดรวม 1,448,527.50 1,322,212.50 

 

*หมายเหต ุ: เงื่อนไขในการซ้ือสินคา 2/10 n/30 
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ตารางที ่16 ประมาณการเงินสดจ่ายซ้ือสินค้า ปีที ่3 

 

การประมาณการเงนิสดจ่ายซ้ือสินค้ารายเดอืน ปีที ่3 

เงือ่นไขในการซ้ือสินค้า ซ้ือสินค้าเช่ือ จ่ายชําระหนีด้้วยเงนิสด 

มกราคม 122,925.00 0 

กุมภาพันธ 127,380.00 122,925.00 

มีนาคม 130,350.00 127,380.00 

เมษายน 141,075.00 130,350.00 

พฤษภาคม 132,330.00 141,075.00 

มิถุนายน 121,275.00 132,330.00 

กรกฎาคม 121,605.00 121,275.00 

สิงหาคม 118,140.00 121,605.00 

กันยายน 118,800.00 118,140.00 

ตุลาคม 124,245.00 118,800.00 

พฤศจิกายน 127,050.00 124,245.00 

ธันวาคม 132,330.00 127,050.00 

ยอดรวม 1,517,505.00 1,385,175.00 

 

*หมายเหต ุ: เงื่อนไขในการซ้ือสินคา 2/10 n/30 
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ตารางที ่17 ประมาณการเงินสดจ่ายซ้ือสินค้ารายเดือน ปีที ่4 

 

การประมาณการเงนิสดจ่ายซ้ือสินค้ารายเดอืน ปีที ่4 

เงือ่นไขในการซ้ือสินค้า ซ้ือสินค้าเช่ือ จ่ายชําระหนีด้้วยเงนิสด 

มกราคม 128,512.50 0 

กุมภาพันธ 133,170.00 128,512.50 

มีนาคม 136,275.00 133,170.00 

เมษายน 147,487.50 136,275.00 

พฤษภาคม 138,345.00 147,487.50 

มิถุนายน 126,787.50 138,345.00 

กรกฎาคม 127,132.50 126,787.50 

สิงหาคม 123,510.00 127,132.50 

กันยายน 124,200.00 123,510.00 

ตุลาคม 129,892.50 124,200.00 

พฤศจิกายน 132,825.00 129,892.50 

ธันวาคม 138,345.00 132,825.00 

ยอดรวม 1,586,482.50 1,448,137.50 

 

*หมายเหต ุ: เงื่อนไขในการซ้ือสินคา 2/10 n/30 
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ตารางที ่18 ประมาณการเงินสดจ่ายซ้ือสินค้ารายเดือน ปีที ่5 

 

การประมาณการเงนิสดจ่ายซ้ือสินค้ารายเดอืน ปีที ่5 

เงือ่นไขในการซ้ือสินค้า ซ้ือสินค้าเช่ือ จ่ายชําระหนีด้้วยเงนิสด 

มกราคม 134,100.00 0 

กุมภาพันธ 138,960.00 134,100.00 

มีนาคม 142,200.00 138,960.00 

เมษายน 153,900.00 142,200.00 

พฤษภาคม 144,360.00 153,900.00 

มิถุนายน 132,300.00 144,360.00 

กรกฎาคม 132,660.00 132,300.00 

สิงหาคม 128,880.00 132,660.00 

กันยายน 129,600.00 128,880.00 

ตุลาคม 135,540.00 129,600.00 

พฤศจิกายน 138,600.00 135,540.00 

ธันวาคม 144,360.00 138,600.00 

ยอดรวม 1,655,460.00 1,511,100.00 

 

*หมายเหต:ุ เงื่อนไขในการซ้ือสินคา 2/10 n/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่19 ค่าใช่จ่ายก่อนการดําเนินการ 

 

ลาํดบั กจิกรรมก่อนการดาํเนินงาน จํานวนเงนิแยกตามเดอืน 

รวมเงนิ 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ก.รายจ่ายในการเตรียมการ 

1 วเิคราะห์สํารวจตลาด 

 

3,500.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

3,500.00 

2 จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
             

 
ค่าช่ือทะเบียนการค้า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 

 
รวมรายจ่ายในการเตรียมการ 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 



ตารางที ่20 ค่าใช้จ่ายสํานักงาน 

 

ค่าใช้จ่ายสํานักงาน 

รายการ จํานวน (หน่วย) ราคา (หน่วย) ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ปนยิงปายราคา 1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

ถังขยะ 2 150.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

ตะกราใสสินคา 6 35.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 

เกาอี้น่ังขนาดใหญ 2 150.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

ถุงพลาสติกขนาดเล็ก 6*14 (โหล) 45 100.00 4,500.00 4,725.00 4,950.00 5,175.00 5,400.00 

ถุงพลาสติกขนาดกลาง 8*16 

(โหล) 
40 150.00 6,000.00 6,300.00 6,600.00 6,900.00 7,200.00 

ถุงพลาสติกขนาดใหญ 9*18 (โหล) 35 180.00 6,300.00 6,615.00 6,930.00 7,245.00 7,560.00 

กระดาษเคมี (มวน) 15 15.00 225.00 236.25 247.50 258.75 270.00 

หลอดนํ้า (โหล) 45 40.00 1,800.00 1,890.00 1,980.00 2,070.00 2,160.00 

ที่เปดฝาขวด 2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

รวม 20,155.00 21,096.25 22,037.50 22,978.75 23,920.00 

 

*หมายเหต:ุ คาใชจายสํานักงาน เปนคาใชจายของเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีมีอายุการใชงานส้ัน (ไมเกิน 1 ป) สามารถเสียหายไดงาย และมีราคาถูก  

จึงไมมีการนําไปคิดเปนคาเส่ือมราคา แตจะนําไปคิดในสวนของคาใชในการขายและบริหาร และในปท่ี 2 - 5 สวนของถุงพลาสติก กระดาษเคมี  

และหลอดน้ํา จะผันแปรตามยอดขาย 5%, 10%, 15% และ 20 % ตามลําดับ 
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ตารางที ่21 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร (บาท) 
     

เงินเดือนบุคลากร 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 

คาเชาพ้ืนที่ 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 

คาสาธารณูปโภค 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 

คาใชจายสํานักงาน 20,155.00 21,096.25 22,037.50 22,978.75 23,920.00 

คาโฆษณาประชาสัมพันธ 20,000.00 15,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 

คาใชจายในการดําเนินงาน

เริ่มแรก 
5,000.00 - - - - 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร 
801,155.00 792,096.25 783,037.50 781,978.75 782,920.00 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการขาย

และบริหาร 
     

คาเสื่อมราคาคาตกแตง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 59,999.00 

คาเสื่อมราคาเครื่องมือและ

อุปกรณในการใหบริการ 
108,228.00 108,228.00 108,228.00 108,228.00 108,209.00 

คาเสื่อมราคา

เครื่องปรับอากาศ 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 9,999.00 

รวมค่าเส่ือมราคา 178,228.00 178,228.00 178,228.00 178,228.00 178,207.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร 
979,383.00 970,324.25 961,265.50 960,206.75 961,127.00 

เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหาร 
979,383.00 970,324.25 961,265.50 960,206.75 961,127.00 

 

หมายเหตุ : เงินเดือนพนักงานประกอบดวย เงินเดือนผูบริหาร 2 คน คนละ15, 000 บาทตอเดือน 

และเงินเดือนพนักงานขาย 2 คน คนละ 7, 5000 บาทตอเดือน 
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บทที ่9 

แผนการเงิน 

 

กกกกกกกก แผนการเงิน  ถือเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมากในการทําธุรกิจเพราะการจัดทําแผนการ

เงินเปรียบเสมือนกระจกสองธุรกิจของแตละองคกร ท่ีจะนําเสนอรายการทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนของแต

ละองคกรในหลายมิติ และหลายมุมมองบนขอเท็จจริงและสมมติฐานท่ีตั้งไว 

กกกกกกกกเถาแกท่ีดีตองมีแผนการเงินมารองรับ เนื่องจากในทุกกิจกรรมตองใชเงินท้ังนั้น จะตอง

มีแผนการเงินท่ีดี โดยท่ัวไปจะมีสวนประกอบท่ีสําคัญ อาทิ สมมุติฐานทางการเงิน เปนการกําหนด

ปจจัยหลัก ๆของการ ดําเนินงานเพื่อประมาณการทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปมี

ขอมูล   

กกกกกกกก1.ยอดขาย เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีมาจากแผนการตลาดท่ีวางไว 

กกกกกกกก2.ตนทุนขาย ควรจะมาจากแผนการผลิตท่ีวางไว 

กกกกกกกก3.คาใชจายในการขายและบริหารมาจากแผนบุคลากร และกิจกรรม พัฒนาและสงเสริม

      การขายตาง ๆ  

กกกกกกกก4.คาใชจายดอกเบ้ีย ประเมินจากอัตราดอกเบ้ีย และวงเงินกูเดิมกับวงเงิน กูท่ีจะขอเพิ่ม                        

      มาใหม  

กกกกกกกก5.สินทรัพยและคาเส่ือม มาจากประมาณการท่ีจะลงทุนในอนาคต เพื่อขยายกิจการและ

      วิธีการคิดคาเส่ือม  

กกกกกกกก6.สินคาคงคลัง ประมาณการระดับสินคาคงคลังท่ีเหมาะสม 

กกกกกกกก7.ลูกหนี้การคา ประมาณการระยะเวลาระหวางการขายสินคา และการเก็บเงินไดจาก

      การขาย  

กกกกกกกก8.เจาหนี้การคา ประมาณการระยะเวลาส่ังซ้ือของ และจายเงินใหเจาหนี ้

กกกกกกกก ดังนั้นความสามารถในการบริหารเงินสดของกิจการ  และสภาพคลองทางการเงิน      

จะดูไดจากงบกระแสเงินสด โดยงบกระแสเงินสดท่ีดีควรเปนเงินสดท่ีไหลเขามาจากการลงทุนมาก

ท่ีสุดรองลงมาจากการดําเนินงานและจากการจัดหาเงินทุนนอยท่ีสุด งบกระแสเงินสดควรจะทําเปน

รายเดือน    รายไตรมาส รายป และอาจจะทําลวงหนาไปหลายป   ท้ังนี้แลวแตความเหมาะสมของ

กิจการเพื่อท่ีจะทําใหรูถึงสถานะปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของกิจการนั้น ๆ 
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กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” เปนธุรกิจแบบหางหุนสวนสามัญ เปนการประกอบธุรกิจท่ี

มีบุคคลตั้งแต 2 ข้ึนไปมาลงทุนในกิจการรวมกัน ซ่ึงรูปแบบของธุรกิจท่ีมีขนาดกลาง ใชเงินลงทุน

จํานวนไมมากมายนัก และมีเครดิตดีกวาการประกอบโดยเจาของคนเดียว เพราะหาเงินทุนได

มากกวาการประกอบการโดยเจาของคนเดียว และสามารถกระจายความเส่ียงได แตขอเสียของหาง

หุนสวนก็คือ สามารถมีโอกาสท่ีจะเกิดปญหาดานความขัดแยงมีมาก และมีการเจริญเติบโตมี

ขอบเขตจํากัด 

การลงทุนในโครงการ 

กกกกกกกกการลงทุนในโครงการ แหลงเงินทุนจะมาจากเงินทุนของหางหุนสวน หรือผูรวมทุน

หรือของผูเปนเจาของและเงินกูยืม งบประมาณการลงทุนหรือการจัดทํางบลงทุนหมายถึงแผนการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในระยะยาวเปนการลงทุนในสินทรัพยถาวรตางๆท่ีตองใช

เงินทุนจํานวนมาก และใหผลตอบแทนในอนาคตระยะยาว ซ่ึงเปนส่ิงท่ีคาดคะเนไดยาก และมักมี

ความเส่ียงรวมอยูดวย 

กกกกกกกกจากแผนการดําเนินงานตามโครงการ กิจการรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” มีความ

จําเปนตองใชเงินลงทุน จํานวนท้ังส้ิน 1,000,000 บาท โดยมาจากสวนของผูเปนเจาของกิจการ

จํานวน 600,000 บาท และจากการกูยืมเงินจํานวน 400,000 บาท คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนท่ีมาจากผู

เปนเจาของและเงินกูยืมเทากับ 60 : 40 

กกกกกกกกการกูยืมเงินเพื่อมาใชในการดําเนินงาน กิจการเลือกใชบริการสินเช่ือจากธนาคารกสิกร

ไทย   ซ่ึงเปนสินเช่ือสําหรับผูประกอบการขนาดยอม วงเงินกู 400,000 บาท วัตถุประสงคเพื่อใช

เปนเงินลงทุนสําหรับวัสดุและอุปกรณในการตกแตงรานและการบริการ  

1.บุคคลคํ้าประกัน โดยมีเงื่อนไข 

1.1.อายุครบ 20 ปบริบูรณ และเม่ือรวมอายุผูคํ้าประกันกับระยะเวลาชําระเงินกูตองไม

เกิน 60 ป 

1.2.เปนขาราชการดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 5 ข้ึนไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

พนักงานองคการของรัฐท่ีมีรายไดตั้งแต 15,000 บาทข้ึนไป จํานวน 2 คน 

2.หลักทรัพยอ่ืน 

2.1.สมุดฝากเงินออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ หรือ 

2.2.ท่ีดิน ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

2.3.หลักประกันตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
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ตารางที ่22 งบต้นทุนโครงการและแหล่งทีม่าของเงินทุน 
 

รายการ 
รวมจํานวน

ทั้งส้ิน (บาท) 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
ส่วนของเจ้าของกจิการ 

เจ้าหนีก้ารค้า เงนิกู้ 
1. เงนิทุนหมุนเวยีน     
เงินสด (สํารองการ

ดําเนินงาน) 
103,860.00 - 0 103,860.00 

2. ทีด่นิ อาคาร และ

อุปกรณ์ 
 -   

คาตกแตง 300,000.00 - 300,000.00 0 

เครื่องมือและอุปกรณ

ในการใหบริการ 
541,140.00 - 100,000.00 441,140.00 

เครื่องปรับอากาศ 50,000.00 - 0 50,000.00 

3.ค่าใช้จ่ายก่อนการ

ดาํเนินงาน 
5,000.00 - 0 5,000.00 

รวมมูลค่าการลงทุน 1,000,000.00 - 400,000.00 600,000.00 

อตัราส่วนเจ้าของ / 

เงนิกู้ 
100% - 40% 60% 

 

*หมายเหต ุ:  คาใชจายกอนการดําเนินงานตัดจาย คือ คาวิเคราะห-สํารวจตลาด 3,000 บาท และคา

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 1,500 บาท 
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ตารางที ่23 แสดงการชําระคนืเงินกู้รายปี 

ตารางแสดงการชําระคนืเงินกู้รายปี 

อตัราดอกเบีย้ต่อปี 8 % 

ปีที่ ยอดเงนิกู้  ผ่อนชําระคนืเงนิต้น ดอกเบีย้จ่าย 
รวมเงนิต้น 

และดอกเบีย้ 

1 400,000.00 100,000.00 32,000.00 132,000.00 

2 300,000.00 100,000.00 24,000.00 124,000.00 

3 200,000.00 100,000.00 16,000.00 116,000.00 

4 100,000.00 100,000.00 8,000.00 108,000.00 

รวม 400,000.00 80,000.00 480,000.00 

 

 

 

 

 



ตารางที ่24 การประมาณการขายสินค้าปีที ่1 
สรุปพยากรณการขายสินคา/บริการ รายเดือนปท่ี 1 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม รวม 

ยอดขาย 

สินคาบริโภค 
223,500.00 231,900.00 237,750.00 258,000.00 241,650.00 220,500.00 221,400.00 214,950.00 216,000.00 227,100.00 231,750.00 241,650.00 2,766,150.00 

ยอดขาย 

สินคาอุปโภค 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมยอดขาย 223,500.00 231,900.00 237,750.00 258,000.00 241,650.00 220,500.00 221,400.00 214,950.00 216,000.00 227,100.00 231,750.00 241,650.00 2,766,150.00 

เงื่อนไขในการขายสินคา/บริการ ขายเงินสด/เงินเชื่อ 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม รวม 

ขายดวยเงินสด 223,500.00 231,900.00 237,750.00 258,000.00 241,650.00 220,500.00 221,400.00 214,950.00 216,000.00 227,100.00 231,750.00 241,650.00 2,766,150.00 

ขายดวยเงินเชื่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมยอดขาย 223,500.00 231,900.00 237,750.00 258,000.00 241,650.00 220,500.00 221,400.00 214,950.00 216,000.00 227,100.00 231,750.00 241,650.00 2,766,150.00 

ประมาณการเงินสดรับ จากการขายสินคา/บริการ 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม รวม 

จากการขาย 

ดวยเงินสด 
223,500.00 231,900.00 237,750.00 258,000.00 241,650.00 220,500.00 221,400.00 214,950.00 216,000.00 227,100.00 231,750.00 241,650.00 2,766,150.00 

เก็บเงินจากลูกหนี ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

เงินสดรับ 223,500.00 231,900.00 237,750.00 258,000.00 241,650.00 220,500.00 221,400.00 214,950.00 216,000.00 227,100.00 231,750.00 241,650.00 2,766,150.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่25 การประมาณการขายสินค้าปีที ่2 

สรุปพยากรณ์การขายสินค้า/บริการ รายเดอืนปีที่ 2 (เพิม่จากปีที่ 1 อตัรา 5 %) 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

ยอดขาย 

สินคาบริโภค 
220,500.00 228,375.00 233,100.00 252,000.00 236,250.00 217,350.00 217,350.00 211,050.00 212,625.00 220,500.00 226,800.00 236,250.00 2,712,150.00 

ยอดขาย 

สินคาอุปโภค 
14,175.00 15,120.00 16,537.50 18,900.00 17,482.50 14,175.00 15,120.00 14,647.50 14,175.00 17,955.00 16,537.50 17,482.50 192,307.50 

รวมยอดขาย 234,675.00 243,495.00 249,637.50 270,900.00 253,732.50 231,525.00 232,470.00 225,697.50 226,800.00 238,455.00 243,337.50 253,732.50 2,904,457.50 

เงื่อนไขในการขายสินคา/บริการ ขายเงินสด/เงินเช่ือ 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

ขายดวยเงินสด 234,675.00 243,495.00 249,637.50 270,900.00 253,732.50 231,525.00 232,470.00 225,697.50 226,800.00 238,455.00 243,337.50 253,732.50 2,904,457.50 

ขายดวยเงินเช่ือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมยอดขาย 234,675.00 243,495.00 249,637.50 270,900.00 253,732.50 231,525.00 232,470.00 225,697.50 226,800.00 238,455.00 243,337.50 253,732.50 2,904,457.50 

ประมาณการเงินสดรับ จากการขายสินคา/บริการ 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

จากการขาย 

ดวยเงินสด 
234,675.00 243,495.00 249,637.50 270,900.00 253,732.50 231,525.00 232,470.00 225,697.50 226,800.00 238,455.00 243,337.50 253,732.50 2,904,457.50 

เก็บเงินจากลูกหน้ี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

เงินสดรับ 234,675.00 243,495.00 249,637.50 270,900.00 253,732.50 231,525.00 232,470.00 225,697.50 226,800.00 238,455.00 243,337.50 253,732.50 2,904,457.50 

 
 

 

 

 

 

 



ตารางที ่26 การประมาณการขายสินค้าปีที ่3 

สรุปพยากรณ์การขายสินค้า/บริการ รายเดอืนปีที่ 3 (เพิม่จากปีที่ 1 อตัรา 10 %) 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

ยอดขาย 

สินคาบริโภค 
231,000.00 239,250.00 244,200.00 264,000.00 247,500.00 227,700.00 227,700.00 221,100.00 222,750.00 231,000.00 237,600.00 247,500.00 2,841,300.00 

ยอดขาย 

สินคาอุปโภค 
14,850.00 15,840.00 17,325.00 19,800.00 18,315.00 14,850.00 15,840.00 15,345.00 14,850.00 18,810.00 17,325.00 18,315.00 201,465.00 

รวมยอดขาย 245,850.00 255,090.00 261,525.00 283,800.00 265,815.00 242,550.00 243,540.00 236,445.00 237,600.00 249,810.00 254,925.00 265,815.00 3,042,765.00 

เงื่อนไขในการขายสินคา/บริการ ขายเงินสด/เงินเช่ือ 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

ขายดวยเงินสด 245,850.00 255,090.00 261,525.00 283,800.00 265,815.00 242,550.00 243,540.00 236,445.00 237,600.00 249,810.00 254,925.00 265,815.00 3,042,765.00 

ขายดวยเงินเช่ือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมยอดขาย 245,850.00 255,090.00 261,525.00 283,800.00 265,815.00 242,550.00 243,540.00 236,445.00 237,600.00 249,810.00 254,925.00 265,815.00 3,042,765.00 

ประมาณการเงินสดรับ จากการขายสินคา/บริการ 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

จากการขาย 

ดวยเงินสด 
245,850.00 255,090.00 261,525.00 283,800.00 265,815.00 242,550.00 243,540.00 236,445.00 237,600.00 249,810.00 254,925.00 265,815.00 3,042,765.00 

เก็บเงินจากลูกหน้ี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

เงินสดรับ 245,850.00 255,090.00 261,525.00 283,800.00 265,815.00 242,550.00 243,540.00 236,445.00 237,600.00 249,810.00 254,925.00 265,815.00 3,042,765.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่27 การประมาณการขายสินค้าปีที ่4 

สรุปพยากรณ์การขายสินค้า/บริการ รายเดอืนปีที่ 4 (เพิม่จากปีที่ 1 อตัรา 15 %) 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

ยอดขาย 

สินคาบริโภค 
241,500.00 250,125.00 255,300.00 276,000.00 258,750.00 238,050.00 238,050.00 231,150.00 232,875.00 241,500.00 248,400.00 258,750.00 2,970,450.00 

ยอดขาย 

สินคาอุปโภค 
15,525.00 16,560.00 18,112.50 20,700.00 19,147.50 15,525.00 16,560.00 16,042.50 15,525.00 19,665.00 18,112.50 19,147.50 210,622.50 

รวมยอดขาย 257,025.00 266,685.00 273,412.50 296,700.00 277,897.50 253,575.00 254,610.00 247,192.50 248,400.00 261,165.00 266,512.50 277,897.50 3,181,072.50 

เงื่อนไขในการขายสินคา/บริการ ขายเงินสด/เงินเช่ือ 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

ขายดวยเงินสด 257,025.00 266,685.00 273,412.50 296,700.00 277,897.50 253,575.00 254,610.00 247,192.50 248,400.00 261,165.00 266,512.50 277,897.50 3,181,072.50 

ขายดวยเงินเช่ือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมยอดขาย 257,025.00 266,685.00 273,412.50 296,700.00 277,897.50 253,575.00 254,610.00 247,192.50 248,400.00 261,165.00 266,512.50 277,897.50 3,181,072.50 

ประมาณการเงินสดรับ จากการขายสินคา/บริการ 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

จากการขาย 

ดวยเงินสด 
257,025.00 266,685.00 273,412.50 296,700.00 277,897.50 253,575.00 254,610.00 247,192.50 248,400.00 261,165.00 266,512.50 277,897.50 3,181,072.50 

เก็บเงินจากลูกหน้ี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

เงินสดรับ 257,025.00 266,685.00 273,412.50 296,700.00 277,897.50 253,575.00 254,610.00 247,192.50 248,400.00 261,165.00 266,512.50 277,897.50 3,181,072.50 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่28 การประมาณการขายสินค้าปีที ่5 

สรุปพยากรณ์การขายสินค้า/บริการ รายเดอืนปีที่ 5 (เพิม่จากปีที่ 1 อตัรา 20 %) 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

ยอดขาย 

สินคาบริโภค 
252,000.00 261,000.00 266,400.00 288,000.00 270,000.00 248,400.00 248,400.00 241,200.00 243,000.00 252,000.00 259,200.00 270,000.00 3,099,600.00 

ยอดขาย 

สินคาอุปโภค 
16,200.00 17,280.00 18,900.00 21,600.00 19,980.00 16,200.00 17,280.00 16,740.00 16,200.00 20,520.00 18,900.00 19,980.00 219,780.00 

รวมยอดขาย 268,200.00 278,280.00 285,300.00 309,600.00 289,980.00 264,600.00 265,680.00 257,940.00 259,200.00 272,520.00 278,100.00 289,980.00 3,319,380.00 

เงื่อนไขในการขายสินคา/บริการ ขายเงินสด/เงินเช่ือ 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

ขายดวยเงินสด 268,200.00 278,280.00 285,300.00 309,600.00 289,980.00 264,600.00 265,680.00 257,940.00 259,200.00 272,520.00 278,100.00 289,980.00 3,319,380.00 

ขายดวยเงินเช่ือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมยอดขาย 268,200.00 278,280.00 285,300.00 309,600.00 289,980.00 264,600.00 265,680.00 257,940.00 259,200.00 272,520.00 278,100.00 289,980.00 3,319,380.00 

ประมาณการเงินสดรับ จากการขายสินคา/บริการ 

รายการ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 

จากการขาย 

ดวยเงินสด 
268,200.00 278,280.00 285,300.00 309,600.00 289,980.00 264,600.00 265,680.00 257,940.00 259,200.00 272,520.00 278,100.00 289,980.00 3,319,380.00 

เก็บเงินจากลูกหน้ี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

เงินสดรับ 268,200.00 278,280.00 285,300.00 309,600.00 289,980.00 264,600.00 265,680.00 257,940.00 259,200.00 272,520.00 278,100.00 289,980.00 3,319,380.00 

 

*หมายเหตุ: ในการพยากรณยอดขายของทางรานนั้น ทางรานจะทําการประมาณการเอา โดยในตารางยอดขายของ เดือน เมษายน, พฤษภาคม, และตุลาคม  

จะเพิ่มข้ึน เนื่องจากเปนเดือนท่ีนักเรียนมีการปดภาคเรียน จึงทําใหยอดขายเพิ่มข้ึนมาก 



ตารางที ่29 ประมาณการทรัพย์สินและค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ 

รายการ 
จํานวน 

(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

มูลค่ารวมทั้ง

ส้ิน (บาท) 

อตัราค่าเส่ือม

ราคาต่อปี  

( %) 

ค่าเส่ือมราคา

ต่อปี (บาท) 

มูลค่า

สินทรัพย์ 

 (ส้ินปีที่1) 

มูลค่า

สินทรัพย์  

(ส้ินปีที่2) 

มูลค่า

สินทรัพย์ 

 (ส้ินปีที3่) 

มูลค่า

สินทรัพย์ 

 (ส้ินปีที4่) 

มูลค่าสินทรัพย์ 

 (ส้ินปีที5่) 

เครื่องคิดเงิน 
1 25,000.00 25,000.00 20.00% 5,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 1 

ช้ันจัดเรียงสินคา 6 2,000.00 12,000.00 20.00% 2,400.00 9,600.00 7,200.00 4,800.00 2,400.00 6 

ตูแชเครื่องด่ืม 2 25,000.00 50,000.00 20.00% 10,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 2 

เครื่องปรับอากาศ 2 25,000.00 50,000.00 20.00% 10,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 2 

ตูไอศกรีม 1 12,000.00 12,000.00 20.00% 2,400.00 9,600.00 7,200.00 4,800.00 2,400.00 1 

ตูแชนํ้าแข็ง 1 10,000.00 10,000.00 20.00% 2,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 1 

กระติกนํ้ารอน Sharp 2.8 ลิตร 1 1,140.00 1,140.00 20.00% 228.00 912.00 684.00 456.00 228.00 1 

กลองวงจรปด Sony 2 7,500.00 15,000.00 20.00% 3,000.00 12,000.00 9,000.00 6,000.00 3,000.00 2 

เคานเตอรแคชเชียรสําเร็จรูป

ขนาด     50x200x200     

พรอมช้ันวางสุรา 

1 10,000.00 10,000.00 20.00% 2,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 1 

 

 



ตารางที ่29 (ต่อ) 

รายการ 
จํานวน 

(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

มูลค่ารวมทั้ง

ส้ิน (บาท) 

อตัราค่าเส่ือม

ราคาต่อปี 

 ( %) 

ค่าเส่ือมราคา

ต่อปี (บาท) 

มูลค่า

สินทรัพย์ 

 (ส้ินปีที1่) 

มูลค่า

สินทรัพย์ 

 (ส้ินปีที2่) 

มูลค่า

สินทรัพย์ 

(ส้ินปีที3่) 

มูลค่า

สินทรัพย์ 

 (ส้ินปีที4่) 

มูลค่า

สินทรัพย์  

(ส้ินปีที5่) 

ยานพาหนะ 1 350,000.00 350,000.00 20.00% 70,000.00 280,000.00 210,000.00 140,000.00 70,000.00 1 

ระบบประปา - ไฟฟา 1 6,000.00 6,000.00 20.00% 1,200.00 4,800.00 3,600.00 2,400.00 1,200.00 1 

รวมทั้งส้ิน 19  541,140.00  108,228.00 432,912.00 324,684.00 216,456.00 108,228.00 19.00 

 



ตารางที ่30 ประมาณการค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีใ่ช้ในการลงทุน 

รายการ 
มูลค่ารวมทั้งส้ิน 

(บาท) 

อตัราค่าเส่ือม 

ราคาต่อปี (%) 

ค่าเส่ือมราคา 

ต่อปี (บาท) 
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

การคาํนวณค่าเส่ือมราคา         

1. คาเสื่อมราคาคาตกแตง 300,000.00 20% 60,000.00 240,000.00 180,000.00 120,000.00 60,000.00 1.00 

2. คาเสื่อมราคาเคร่ืองมือ

และอุปกรณการใหบริการ 
541,140.00 20% 108,228.00 432,912.00 324,684.00 216,456.00 108,228.00 19.00 

3. เคร่ืองปรับอากาศ 50,000.00 20% 10,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 1.00 

ค่าเส่ือมราคารวม (บาท/ปี) 891,140.00  178,228.00 712,912.00 534,684.00 356,456.00 178,228.00 21.00 

 



   101 

ตารางที ่31 ประมาณการค่าเส่ือมราคา 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

การคาํนวณค่าเส่ือมราคา      

1. คาเสื่อมราคาคาตกแตง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

2. คาเสื่อมราคาเคร่ืองมือและ

อุปกรณการใหบริการ 
108,228.00 108,228.00 108,228.00 108,228.00 108,228.00 

3. เคร่ืองปรับอากาศ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

ค่าเส่ือมราคารวม (บาท/ปี) 178,228.00 178,228.00 178,228.00 178,228.00 178,228.00 

ค่าใช้จ่ายก่อนดาํเนินงานตัดจ่าย 

คาใชจายกอนการดําเนินงานตัดจาย 

(บาท/ป) 
5,000.00 0 0 0 0 

รวม 5,000.00 0 0 0 0 
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เป้าหมายทางการเงิน 

กกกกกกกก ในการประกอบธุรกิจจะตองมีเปาหมายทางการเงิน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจ

โดยรวม ดังท่ีกลาวมาในตอนแรกวาเปรียบเสมือนหัวใจในการทําธุรกิจ      การท่ีจะบรรลุเปาหมาย

โดยรวมไดจะตองมีการจัดการการเงินท่ีดีเกี่ยวกับการจัดการเงินทุน  (การพยากรณ การจัดหา และ

การ จัดสรร)   เพื่อกอใหเกิดสภาพคลอง    ความสามารถในการทํากําไร       และการลดความเส่ียง 

ท้ังหมด   เพื่อมูลคาทางธุรกิจสูงสุด (Maximization of Value of Firm)  

กกกกกกกกอาจจะกลาวไดวาเปาหมายทางการเงินระดับบริษัท  (Corporate Financial Goals) คือ 

การ คนหามูลคาธุรกิจสูงสุด หรือการสรางความม่ังค่ังสูงสุดใหกับเจาของธุรกิจ หรือผูถือหุน  

(Maximization of Shareholders’ Wealth) ใน สวนปจจัยท่ีสงผลตอมูลคาธุรกิจ  (Value of Firm) 

ประกอบ ไปดวย  3 ปจจัยหลักๆ ไดแก นโยบายการลงทุน นโยบายการจัดหาเงินทุน และการ

จายเงิน ปนผลตามลําดับ 

กกกกกกกกรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ไดกําหนดเปาหมายทางการเงินของกิจการไว ดังนี ้

กกกกกกกก1.เพื่อกิจการสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป 

กกกกกกกก2.เพื่อรักษาสภาพคลองของธุรกิจใหสามารถดําเนินกิจการไดอยางคลองตัว 

การประมาณการทางการเงิน 

กกกกกกกก ประมาณการทางการเงิน เปนการประมาณการงบการเงินและการวิเคราะหอัตราสวน

ตามสมมุติฐานท่ีวางไว  วัตถุประสงคของการจัดทํางบการเงิน ถูกจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของ

กิจการ อันเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน ทุกประเภทในการนําไปใชตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ไมวา

จะเปนเจาของกิจการ เจาหนี้ นักลงทุน ฝายบริหาร บริษัทคูคา ลูกคาของบริษัท   

กกกกกกกกงบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝายบริหาร หรือความรับผิดชอบของฝายบริหาร

ใน การบริหารทรัพยากรของกิจการ ผูประกอบการสามารถใชงบการเงินมาประเมินผลการ 

บริหารงานหรือความรับผิดชอบของฝายบริหาร เพื่อใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงการ 

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนี้อาจรวมถึงการตัดสินใจขายหรือถือเงินลงทุนในกิจการตอไป 

ระยะเวลาในการจัดทาํงบการเงิน  

กกกกกกกกงบการเงินจัดทําข้ึนอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง เพื่อสนองความตองการขอมูลของผูใช งบ

การเงินทุกประเภท เนื่องจากผูใชงบการเงินตองการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ผลการ ดําเนินงาน 

และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาท่ีตางกัน ดังนั้น งบการเงินจึง

แสดงขอมูลของรอบระยะเวลาท่ีผานมาดวยเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
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กกกกกกกกงบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานขอมูลทางการเงินท่ีไดจัดทําข้ึนจาก 

ขอมูลทางการเงินท่ีกิจการไดจดบันทึกไวในรอบระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นถึงผล การ

ดําเนินการ ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลานั้นๆ 

ส่วนประกอบของงบการเงิน  
กกกกกกกกงบการเงินประกอบดวย  
กกกกกกกก1.งบดุล (Balance Sheet)  

กกกกกกกก2.งบกําไรขาดทุน (Income Statement)  

กกกกกกกก3.งบกําไรสะสม (Retained Earnings Statement)  

กกกกกกกก4.งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)  

กกกกกกกก5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statements)  

การจําแนกรายการในงบการเงิน  

กกกกกกกกรายการในงบการเงินสามารถจําแนกได 5 ประเภท คือ สินทรัพย หนี้สิน สวนทุน (สวน

ของเจาของ) รายได และคาใชจาย เม่ือจัดทําบัญชีและรายงานสรุปเปนงบการเงิน คือ งบดุล และงบ

กําไรขาดทุนในส้ินงวดของกิจการแลว รายการประเภท สินทรัพย หนี้สิน สวนทุนจะแสดงในงบ

ดุลอันเปนงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง สวนรายไดและคาใชจายจะแสดง

ในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงเปนงบแสดงผลการดําเนินงานของกิจการในชวงระยะเวลาหนึ่ง  

กกกกกกกกงบดุล คือ งบท่ีแสดงถึงฐานะการเงิน ภาระผูกพันในการชําระหนี้ และจํานวนทุนของ

บริษัท ณ วันใดวันหนึ่งเทานั้น ซ่ึงสวนใหญจะเปน ณ วันส้ินงวดของรอบระยะเวลาบัญชี      งบดุล

ประกอบดวยรายการหลัก ๆ 3 รายการ คือ สินทรัพย หนี้สินและทุน หรือสวนของเจาของ 

กกกกกกกกงบกําไรขาดทุน เปนงบท่ีสรางตามหลักทางการบัญชี จับคูรายไดกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

ในแตละงวด โดยไมไดคํานึงวารายไดหรือคาใชจายนั้นเปนเงินสดหรือไม ดังนั้นมีโอกาส เปนไป

ไดท่ีกิจการหรือบริษัทขายสินคาไดมาก และมีกําไรสุทธิในอัตราท่ีสูงแตไมมีเงินสดเขา มาใน

กิจการเลย เพราะการขายเปนการขายเช่ือ และถาเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึนบอยๆ กิจการนั้นๆ อาจจะ

ประสบกับปญหาขาดเงินสดท่ีจะไปดําเนินกิจการ เชน ไมมีเงินจายเงินเดือนแกพนักงาน หรือจาย

ดอกเบ้ียแกเจาหนี้ อาจสงผลตอการลมละลายของกิจการก็เปนได 

กกกกกกกกงบกระแสเงินสด (Cash Flow) คือ งบแสดงการเคล่ือนไหวของเงินสด    โดยจะแสดง

ถึงรายการไดมาและใชไปของเงินสดหรือส่ิงท่ีเทียบเทาเงินสดใน 3 กิจกรรมหลัก ๆ คือ 

กกกกกกกก- เงินสดท่ีไดจากการดําเนินงาน 

กกกกกกกก- จากการจัดหาเงินทุน 
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กกกกกกกก- จากการลงทุน 

กกกกกกกกงบกําไรสะสม หมายถึง งบท่ีเก็บรวบรวมรายการกําไรและขาดทุนทุกๆ         ปตั้งแต

เร่ิมดําเนินงานจนถึงปจจุบัน รวมท้ังการจายเงินปนผลและการตั้งสํารองตางๆ     จะตองหักออกจาก

บัญชีกําไรสะสมเพราะเงินปนผลไมไดเปนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ แตเงินปนผลเปนการแบง

กําไรสุทธิใหแกผูถือหุน 

กกกกกกกกหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนสวนท่ีเปนขอมูลสําคัญประกอบตัวเลขในงบการเงิน 

ท้ังงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด เปน

เหมือนสวนท่ีจะขยายความ หรือใหขอมูลเพิ่มเติมแกผูอานงบการเงินในสวนท่ีตัวเลขท่ีแสดงไวใน

งบชนิดตางๆนั้น ไมไดใหรายละเอียดไว 

กกกกกกกกสําหรับธุรกิจรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” จะขอเสนอประมาณการงบการเงิน ดังนี ้

กกกกกกกก1.ประมาณการงบดุล 

กกกกกกกก2.ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

กกกกกกกก3.ประมาณการงบกระแสเงินสด 

กกกกกกกกและรอบระยะเวลาบัญชีกําหนดใหเปนรอบ 1 ป โดยเร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 มกราคมและ

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป 
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ตารางที ่32 แสดงประมาณการงบกาํไรขาดทุน 

แสดงประมาณการงบกาํไรขาดทุน 

งบกาํไรขาดทุน ร้านสะดวกซ้ือ 18 Hours 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุน สําหรับปี 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

รายได้      

รายไดจากการขาย 2,766,150.00 2,904,457.50 3,042,765.00 3,181,072.50 3,319,380.00 

หัก ตนทุนขาย 1,325,655.00 1,450,969.75 1,510,607.25 1,579,584.75 1,648,562.25 

กาํไรขั้นต้น 1,440,495.00 1,453,487.75 1,532,157.75 1,601,487.75 1,670,817.75 

หักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      

เงินเดือนบุคลากร -540,000.00 -540,000.00 -540,000.00 -540,000.00 -540,000.00 

คาเชาพื้นที ่ -144,000.00 -144,000.00 -144,000.00 -144,000.00 -144,000.00 

คาสาธารณูปโภค -72,000.00 -72,000.00 -72,000.00 -72,000.00 -72,000.00 

คาใชจายสํานักงาน -20,155.00 -21,096.25 -22,037.50 -22,978.75 -23,920.00 

คาโฆษณาประชาสัมพันธ -20,000.00 -15,000.00 -5,000.00 -3,000.00 -3,000.00 

คาใชจายในการดําเนินงานเร่ิมแรก -5,000.00 0 0 0 0 

รวม -801,155.00 -792,096.25 -783,037.50 -781,978.75 -782,920.00 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการขายและ

บริหาร 
     

คาเสื่อมราคาคาตกแตง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 59,999.00 

คาเสื่อมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ

ในการใหบริการ 
108,228.00 108,228.00 108,228.00 108,228.00 108,209.00 

คาเสื่อมราคาเคร่ืองปรับอากาศ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 9,999.00 

รวมค่าเส่ือมราคา 178,228.00 178,228.00 178,228.00 178,228.00 178,207.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 979,383.00 970,324.25 961,265.50 960,206.75 961,127.00 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 461,112.00 483,163.50 570,892.25 641,281.00 709,690.75 

หัก ดอกเบี้ยจาย -32,000.00 -24,000.00 -16,000.00 -8,000.00 0 

กาํไรก่อนหักภาษเีงนิได้ 429,112.00 459,163.50 554,892.25 633,281.00 709,690.75 

หัก ภาษีเงินได -34,323.00 -39,178.30 -44,710.60 -50,242.90 -55,775.20 

กาํไรสุทธิ 394,789.00 419,985.20 510,181.65 583,038.10 653,915.55 

กาํไรสะสม 394,789.00 814,774.20 1,324,955.85 1,907,993.95 2,561,909.50 
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การคาํนวณต้นทุนขาย 

รายการ   2555          2556                     2557             2558 2559 

สินคาคงเหลือตนงวด     0                  147,295.00          144,852.75          151,750.50         158,648.25 

บวก ซื้อสุทธิ             1,472,950.00      1,448,527.50       1,517,505.00       1,586,482.50      1,655,460.00  

หัก สินคาคงเหลือปลายงวด     147,295.00          144,852.75          151,750.50          158,648.25         165,546.00  

ต้นทุนขาย                               1,325,655.00      1,450,969.75       1,510,607.25       1,579,584.75      1,648,562.25  
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ตารางที ่33 แสดงการคาํนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตารางแสดงการคาํนวณภาษบุีคคลธรรมดา (คาํนวณจ่ายตามจริง) 

การคาํนวณภาษเีงนิได้ 

บุคคลธรรมดา 
2555 2556 2557 2558 2559 

รายไดจากการขายสินคา 2,766,150.00 2,904,457.50 3,042,765.00 3,181,072.50 3,319,380.00 

หัก คาใชจาย ( x 80% ) -  2,212,920.00 -  2,323,566.00 -  2,434,212.00 -  2,544,858.00 -  2,655,504.00 

เงนิพงึได้ประเมนิสุทธิ 553,230.00 580,891.50 608,553.00 636,214.50 663,876.00 

หัก คาลดหยอนสวนตัว -       60,000.00 -       60,000.00 -       60,000.00 -       60,000.00 -       60,000.00 

เงนิได้สุทธิ 493,230.00 520,891.50 548,553.00 576,214.50 603,876.00 

ชวงภาษี 0-150,000 บาท  

ไดรับการยกเวน 
0 0 0 0 0 

ชวงภาษี 

 150,001 - 500,000 บาท  

อัตราภาษี 10 % 

34,323.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

ชวงภาษี 

 500,001 - 1,000,000 บาท  

อัตราภาษี 20 % 

0 4,178.30 9,710.60 15,242.90 20,775.20 

ชวงภาษี  

1,000,001 - 4,000,000 บาท 

อัตราภาษี 30 % 

0 0 0 0 0 

ชวงภาษี 4,000,001 บาท 

ขึ้นไป  

อัตราภาษี 37 % 

0 0 0 0 0 

ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา 34,323.00 39,178.30 44,710.60 50,242.90 55,775.20 
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ตารางที ่34 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

กระแสเงนิสด 

จากกจิกรรมดาํเนินงาน 

     

เงินสดรับ 

จากการขายสินคา 
2,766,150.00 2,904,457.50 3,042,765.00 3,181,072.50 3,319,380.00 

รวมเงนิสดรับ 2,766,150.00 2,904,457.50 3,042,765.00 3,181,072.50 3,319,380.00 

เงินสดจาย 

จากการดําเนินงาน 

     

เงินสดจาย 

คาซื้อสินคา 
-   1,344,250.00 -   1,322,212.50 -   1,385,175.00 -   1,448,137.50 -   1,511,100.00 

เงินสดจายคาใชจาย 

ในการขายและบริหาร 
-      801,155.00 -      792,096.25 -      783,037.50 -      781,978.75 -      782,920.00 

เงินสดจาย 

ชําระหนี้คาสินคา 
 -      128,700.00 -      126,315.00 -      132,330.00 -      138,345.00 

คาภาษี 0 -        34,323.00 -        39,178.30 -        44,710.60 -        50,242.90 

รวมเงนิสดจ่าย -   2,145,405.00 -   2,277,331.75 -   2,333,705.80 -   2,407,156.85 -   2,482,607.90 

กระแสเงนิสดสุทธิ 

จากกจิกรรมดาํเนินงาน 
620,745.00 627,125.75 709,059.20 773,915.65 836,772.10 

กระแสเงนิสด 

จากกจิกรรมลงทุน 

     

เงินสดจาย      

เงินสดจายลงทุน 

ในสินทรัพยไมหมุนเวียน 
-      891,140.00 0 0 0 0 

กระแสเงนิสดสุทธิ 

จากกจิกรรมลงทุน 
-      891,140.00 0 0 0 0 

กระแสเงนิสด 

จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

     

เงินสดรับ 

จากทุนของเจาของ 
600,000.00 0 0 0 0 

เงินสดรับ 

จากการกูยืม 
400,000.00 0 0 0 0 

รวมเงนิสดรับ 1,000,000.00 0 0 0 0 

เงินสดจายชําระคืนเงินตน -      100,000.00 -    100,000.000 -    100,000.000 -    100,000.000 0 

เงินสดจายชําระคืนดอกเบี้ย -        32,000.00 -        24,000.00 -        16,000.00 -          8,000.00 0 

รวมเงนิสดจ่าย -      132,000.00 -    124,000.000 -    116,000.000 -    108,000.000 0 
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ตารางที ่34 (ต่อ) 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

กระแสเงนิสดสุทธิ 

จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

868,000.00 -    124,000.000 -    116,000.000 -    108,000.000 0 

เงนิสดสุทธิ 597,605.00 503,125.75 593,059.20 665,915.65 836,772.10 

บวก เงินสดตนงวด 0 597,605.00 1,100,730.75 1,693,789.95 2,359,705.60 

เงนิสดปลายงวด 597,605.00 1,100,730.75 1,693,789.95 2,359,705.60 3,196,477.70 
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ตารางที ่35 ประมาณการงบดุล 

แสดงประมาณการงบดุล 

งบดุล ร้านสะดวกซ้ือ 18 Hours 

ประมาณการงบดุล สําหรับปี 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

สินทรัพย์หมุนเวยีน      

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 597,605.00 1,100,730.75 1,693,789.95 2,359,705.60 3,196,477.70 

สินคาคงเหลือ 147,295.00 144,852.75 151,750.50 158,648.25 165,546.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 744,900.00 1,245,583.50 1,845,540.45 2,518,353.85 3,362,023.70 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน      

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธ ิ 712,912.00 534,684.00 356,456.00 178,228.00 21.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 712,912.00 534,684.00 356,456.00 178,228.00 21.00 

รวมสินทรัพย์ 1,457,812.00 1,780,267.50 2,201,996.45 2,696,581.85 3,362,044.70 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ      

หนีสิ้น      

หนีสิ้นหมุนเวยีน      

เจาหนี้การคา 128,700.00 126,315.00 132,330.00 138,345.00 144,360.00 

ภาษีคางจาย 34,323.00 39,178.30 44,710.60 50,242.90 55,775.20 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 163,023.00 165,493.30 177,040.60 188,587.90 200,135.20 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน      

เงินกูระยะยาว 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0 0 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0 0 

รวมหนีสิ้น 463,023.00 365,493.30 277,040.60 188,587.90 200,135.20 

ส่วนของเจ้าของ      

ทุน 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 

บวก กําไรสะสม 394,789.00 814,774.20 1,324,955.85 1,907,993.95 2,561,909.50 

รวมส่วนของเจ้าของ 994,789.00 1,414,774.20 1,924,955.85 2,507,993.95 3,161,909.50 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,457,812.00 1,780,267.50 2,201,996.45 2,696,581.85 3,362,044.70 
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ตารางที ่36 แสดงการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน   

การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ 

รายงานการวเิคราะห์ 2555 2556 2557 2558 2559 

อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงนิ 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 4.57 7.53 10.42 13.35 16.8 

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว 3.67 6.65 9.57 12.51 15.97 

อตัราส่วนการวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน 

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ - - - - - 

ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี ้ - - - - - 

อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร 3.88 5.43 8.54 17.85 158,065.71 

อัตราการหมุนสินทรัพยรวม 1.9 1.63 1.38 1.18 0.99 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการชําระหนี ้

อัตราสวนแหงหนี้ 0.32 0.21 0.13 0.07 0.06 

อัตราสวนแหงทุน 0.47 0.26 0.14 0.08 0.06 

อัตราสวนแหงความสามารถในการจาย

ดอกเบี้ย 
12.41 18.13 33.68 78316 0 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารงาน 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 0.27 0.24 0.23 0.22 0.19 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของเจาของ 

(ROE) 
0.4 0.3 0.23 0.23 0.21 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 52% 50% 50% 50% 50% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 17% 17% 19% 20% 21% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 14% 14% 17% 18% 20% 

ข้อมูลทางการเงนิจากการลงทุน 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 5,322,013.4 

ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) 1 ปี 4 เดอืน 
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บทที ่10 

การวเิคราะห์ประเมินความเส่ียงโครงการ 

 

กกกกกกกก การบริหารความเส่ียง  หมายถึง การบริหารปจจัย  และควบคุมกิจกรรม  รวมท้ัง

กระบวนการ การดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุแตละโอกาส ท่ีองคการจะเกิดความเสียหายเพื่อให

ระดับและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคการยอมรับไดประเมินได  

ควบคุมและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคการเปนสําคัญ 

การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 

กกกกกกกกจากแผนการดําเนินงานในการดําเนินธุรกิจรานสะดวกซ้ือ “18 Hours” ไดประเมินความ

เปนไปไดของโครงการและม่ันใจวาจะดําเนินธุรกิจไดประสบผลสําเร็จดังนี้ 

กกกกกกกก 1.เปนกิจการท่ีไดรับการปรับปรุงมาจากรานเดิม ทําใหมีฐานลูกคาเดิมอยู และทําการ

สรางฐานลูกคาใหมจากการสงเสริมการขายของทางราน โดยการประชาสัมพันธ 

กกกกกกกก 2.เจาของกิจการมีประสบการณในการทําธุรกิจดานนี้ ทําใหการบริหารจัดการภายใน

รานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาท่ีเขามาไดอยางทันทวงที 

กกกกกกกก 3.การควบคุมคุณภาพการบริการทําไดยาก เนื่องจากเกี่ยวของกับคน ซ่ึงรวมท้ังคน

ใหบริการและคนรับบริการท่ีเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงอาจจะมีความผิดพลาดได ดังนั้นจึงควรทําการ

ประเมินความพึงพอใจของลูกคาหลังจากใชบริการ เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลนํามาใชในการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพ การบริการอยางตอเนื่อง 

กกกกกกกก4.พนักงานมีอัตราการเขาออกสูงมาก เจาของกิจการจึงตองใหผลตอบแทนท่ีสามารถชัก

จูงหรือดึงดูดใหพนักงานเกิดความจงรักภักดีตอกิจการ เชน การกระตุนใหเกิดยอดขายท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

เพื่อใหกิจการมีรายไดในลักษณะท่ีนาพอใจ โดยกลับคืนในรูปผลอบแทนท่ีไดจากการขายและการ

บริการ 

แผนสํารองฉุกเฉิน 

กกกกกกกกถากิจการดําเนินงานไมเปนตามแผนกลยุทธท่ีวางไว กิจการจะมีแผนสํารองฉุกเฉินคือ

การกําหนดมาตรการสํารองสําหรับการขาดแคลนส่ิงจําเปน เพื่อไมใหธุรกิจตองหยุดชะงักลง ท้ังนี้

อาจเปนการขาดแคลนวัตถุดิบ การขัดของของบริการสาธารณะ หรือการขัดของของเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรท่ีใชในการทํางาน  เปนตน กิจการไดจัดเตรียมแผนสํารองเพื่อใหการประกอบกิจการ

สามารถดําเนินตอไปได  ดังนี้ 
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กกกกกกกก1.นําขอมูลของลูกคาท่ีไดรวบรวมและจัดเปนฐานขอมูล มาใชใหเกิดประโยชนในการ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา (CRM) เพื่อสรางฐานลูกคาเกาและใหมใหกลับมาใชบริการ 

กกกกกกกก2.ใหความสําคัญกับขอรองเรียนจากลูกคาท่ีมาใชบริการ โดยการแกไขทันทีในจุดท่ีเกิด

ขอบกพรอง เพื่อสรางภาพพจน และช่ือเสียงของกิจการ 

กกกกกกกก3.จัดโปรโมช่ันสงเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกคา เชน มีการลดราคาของสินคาท่ีตองการ

ลางสตอก การจัดเรียงสินคาท่ีมีโปรโมช่ันตามฤดูกาลหนาราน เพื่อสรางจุดเดนใหลูกคาท่ีสัญจรไป

มา เปนตน 

กกกกกกกก 4.ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลของคูแขงขัน เพื่อนํามาใชในการวางแผน พัฒนา

ธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการขายและบริการท่ีเหนือกวาคูแขง 

กกกกกกกก 5.ติดตามขาวสารท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ เทคโนโลยี เพื่อนํามาปรับใชกับธุรกิจใหมี

ความทันสมัยสามารถจัดหาสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา 

กกกกกกกก6.หากมีกรณีท่ีกิจการขาดสภาพคลองทางดานเงินสด กิจการไดเตรียมแผนสํารองโดยท่ี

ทางธนาคารกสิกรไทยไดมีนโยบายในการใหกูยืมเงิน สําหรับธุรกิจขนาดยอมในการนํากูยืมเงินมา

ใชในกิจการ 

กกกกกกกก 7.ถากิจการดําเนินกิจการตอไปไมได อาจตองปดกิจการลง อยางไรก็ตามเนื่องจาก

แหลงเงินลงทุนในการดําเนินการประกอบไปดวย แหลงเงินทุนจากสวนของเจาของเทียบกับเงิน

ลงทุนจากการกูยืมเปนอัตราสวนถึง 6:4 จึงไมสงผลกระทบตอการแบกรับภาระหนี้สินของกิจการ 

 แผนในอนาคต 

กกกกกกกก1.ปรับปรุงระบบการส่ังซ้ือและบริหารสินคาคงคลังใหรัดกุมมากข้ึนกวาเดิมเพื่อทําให

เกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด 

กกกกกกกก2.พัฒนาระบบบัญชีและงบการเงินท่ีมีความละเอียดถูกตองเปนมาตรฐาน 

กกกกกกกก3.จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และ พัฒนาส่ือประชาสัมพันธท่ีตรงกลุมเปาหมาย เพื่อทํา

ใหลูกคารูจักเรามากข้ึน 

กกกกกกกก4.การเพิ่มจํานวนพนักงานท่ีใหบริการเพื่อสามารถตอบสนองตอลูกคาไดมากข้ึน 
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แผนการจัดซ้ือสินค้า 

ลาํดบั รายการสินค้า จํานวน ราคาเฉลีย่ต่อหน่วย รวม 

1 เลยสแตกช  รสเอ็กซตาโนริ 100 กรัม 6 49 294.00 

2 เลยสแตกช รสชาวครีมและหัวหอม 100 กรัม 6 49 294.00 

3 เลยสแตกช  รสกุงมังกรสไปซี่ 100 กรัม 6 49 294.00 

4 เลยสแตกช  รสแฮมบารบีคิว 100 กรัม 6 49 294.00 

5 เลยสแตกช รสออริจินัล 100 กรัม 6 49 294.00 

6 โดโซะ ขาวอบกรอบ ทุกรส  56 กรัม 30 17 510.00 

7 โกแก รสไก 140 กรัม 30 17 510.00 

8 โกแก รสกะทิ 70 กรัม 45 8 360.00 

9 โกแก รสกะทิ 30 กรัม 50 4 200.00 

10 โกแก รสกาแฟแท 145 กรัม 30 17 510.00 

11 มารูโจ รสซอส 45 กรัม 30 9 270.00 

12 มารูโจ รสกุง 45 กรัม 30 9 270.00 

13 ก็อบ กอบ รสชิกเกนบารบีคิว  68 กรัม 20 18 360.00 

14 คาลบี้ ขาวเกรียบกุง ทุกรส 80 กรัม 40 18 720.00 

15 บันบัน ขนมอบกรอบ ทุกรส 75 กรัม 40 17 680.00 

16 แจกซ พรอมซอสมะเขือเทศ 15 กรัม 40 4 160.00 

17 แจกซ พรอมซอสพริก 15 กรัม 40 4 160.00 

18 แจกซ พรอมซอสมะเขือเทศ 65 กรัม 30 17 510.00 

19 แจกซ พรอมซอสพริก 65 กรัม 30 17 510.00 

20 ถั่วลิสง ตราเจดียคู  25 กรัม 30 4 120.00 

21 คอนเน รสเขมขน 65 กรัม 20 17 340.00 

22 เทสโต รสยําสาหราย 75 กรัม 40 20 800.00 

23 เทสโต รสปูผัดผงกะกรี่ 75 กรัม 40 20 800.00 

24 ฮานามิ รสด้ังเดิม 17 กรัม 40 4 160.00 

25 ฮานามิ รสซีฟูดพริกเผา 17 กรัม 40 4 160.00 

26 ฮานามิ รสกุงกระเทียมพริกไทย17 กรัม 40 4 160.00 

27 ฮานามิ รสด้ังเดิม 75 กรัม 30 17 510.00 

28 ฮานามิ รสกุงกระเทียมพริกไทย 75 กรัม 30 17 510.00 

29 เลย รสมันฝรั่งแท 68 กรัม 50 17 850.00 

30 เลย รสซาวครีมและหัวหอม 68 กรัม 50 17 850.00 

31 เลย รสโนริสาหราย 70 กรัม 30 17 510.00 
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ลาํดบั รายการสินค้า จํานวน ราคาเฉลีย่ต่อหน่วย รวม 

32 เลย รสโนริสาหราย 20 กรัม 70 5 350.00 

33 เลย ซีเลคช่ัน รสซีฟูดมายองเนส 63 กรัม 40 17 680.00 

34 เลย ซีเลคช่ัน รสแซลมอนเทอริยากิ 63 กรัม 40 17 680.00 

35 เลย ซีเลคช่ัน รสแซลมอนเทอริยากิ 18 กรัม 70 5 350.00 

36 เลย ซีเลคช่ัน รสพริกเผา 18 กรัม 70 5 350.00 

37 โปเต รสซอสเทอริยากิ 72 กรัม 40 17 680.00 

38 โปเต รสซอสเทอริยากิ 35 กรัม 70 8 560.00 

39 โปเต รสซอสเทอริยากิ 16 กรัม 80 4 320.00 

40 สแน็คแจ็ค  85 กรัม 40 17 680.00 

41 ปาปริกา 16 กรัม 70 4 280.00 

42 ปาปริกา 72 กรัม 40 17 680.00 

43 โรลเลอรโคสเตอร รสชีทตนตํารับ 90 กรัม 30 17 510.00 

44 โรลเลอรโคสเตอร รสมะเขือเทศ 18 กรัม 70 4 280.00 

45 กัสเซ็น รสนม 100 กรัม 30 20 600.00 

46 กัสเซ็น รสช็อคโกแลต  100 กรัม 30 20 600.00 

47 ชินมัย รสตนตํารับ 52 กรัม 40 15 600.00 

48 ชินมัย ทวินมิกซ 50 กรัม 40 15 600.00 

49 ทาโร รสบารบีคิว 40 กรัม 60 17 1,020.00 

50 ทาโร รสซุปเปอรแซบ 40 กรัม 60 17 1,020.00 

51 ตูมตาม รสบารบีคิว 27 กรัม 60 4 240.00 

52 คอปป 28 กรัม 40 4 160.00 

53 คาราดา รสไกอบสาหราย 22 กรัม 40 4 160.00 

54 คาราดานักเก็ต  รสไกทอดสไปซี่  22 กรัม 40 4 160.00 

55 ตะวัน รสลาบแซบ 20 กรัม 60 4 240.00 

56 ตะวัน รสไสกรอกซอสพริก 20 กรัม 60 4 240.00 

57 ตะวัน รสสไปซี่บารบีคิว 20 กรัม 60 4 240.00 

58 ตะวัน รสหมึกสามรส 20 กรัม 60 4 240.00 

59 ตะวัน รสตมยํากุงแมนํ้าอยุธยา  20 กรัม 60 4 240.00 

60 ปูไทย รสปลาหมึก 20 กรัม 60 4 240.00 

61 ปารต้ี รสคาราเมล  15 กรัม 60 4 240.00 

62 ปารต้ี รสสตรอเบอรี่บีดส   15 กรัม 60 4 240.00 

63 ทวิสต้ี รสไสกรอกฮอทกริลล  15 กรัม 60 4 240.00 

64 ทวิสต้ี รสชีท  15 กรัม 60 4 240.00 
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ลาํดบั รายการสินค้า จํานวน ราคาเฉลีย่ต่อหน่วย รวม 

65 ทวิสต้ี ชอตส รสสไปซี่เปปเปอร 16 กรัม 60 4 240.00 

66 ทวิสต้ี ชอตส รสชิลลี่สไปซ 16 กรัม 60 4 240.00 

67 เฟรทซ รสด้ังเดิม 38 กรัม 40 8 320.00 

68 เฟรท รสลาบ 38 กรัม 40 8 320.00 

69 เฟรทซ รสขาวโพด 38 กรัม 40 8 320.00 

70 ขนมอบกรอบ รสมะเขือเทศ20 กรัม 60 4 240.00 

71 แคมปส เคลือบช็อกโกแลต 36 กรัม 40 8 320.00 

72 แคมปสช็อกโกแลต 20 กรัม 80 4 320.00 

73 สาหรายเถาแกนอย รสคลาสสิค 4 กรัม 150 4 600.00 

74 สาหรายเถาแกนอย รสหมึกยาง 4 กรัม 150 4 600.00 

75 สาหรายซิลีโกะ (ทุกรส)  4 กรัม 150 4 600.00 

76 ปลาสวรรคทาโร รสเขมขน 7.5 กรัม 80 4 320.00 

77 ปลาสวรรคทาโร รสบารบีคิว 7.5 กรัม 80 4 320.00 

78 เบนโตะปลาหมึกทรงเครื่อง 6 กรัม 80 4 320.00 

79 โกโกครันช 16 กรัม 60 4 240.00 

80 เมล็ดฟกทองตรามือ 25 กรัม 60 4 240.00 

81 กูลิโกะ ปอกก้ี รสช็อกโกแลต 52 กรัม 40 11 440.00 

82 กูลิโกะ ปอกก้ี รสสตรอเบอรี่ 52 กรัม 40 11 440.00 

83 กูลิโกะ โคลลอน  รสช็อกโกแลต 60 กรัม 40 11 440.00 

84 กูลิโกะ โคลลอน  รสสตรอเบอรี่ 60 กรัม 40 11 440.00 

85 กูลิโกะ โคลลอน  รสชาเขียว  60 กรัม 40 11 440.00 

86 ทูโทน รสช็อกโกแลต 36 กรัม 40 8 320.00 

87 ทูโทน รสสตรอเบอรี่ 36 กรัม 40 8 320.00 

88 คิดแคท 35 กรัม 40 10 400.00 

89 ทิวลี่ ทวิน เคลือบช็อคโกแลต 16.1 กรัม 150 1.5 225.00 

90 
คุกก้ีโอวัลตินสอดไส 

ครีมช็อกโกแลต 16 กรัม 
120 4 480.00 

91 คุกก้ีแซนวิชโอรีโอ 29.4 กรัม 120 4 480.00 

92 โอรีโอ 150 กรัม 40 23 920.00 

93 โอรีโอ ดับเบิ้ลดีไลท 150 กรัม 40 23 920.00 

94 โอรีโอ  ดับเบิ้ลสตัฟ 170 กรัม 40 23 920.00 

95 มายมินต รสมินต 40 8 320.00 

96 มายมินต รสช็อกโกแลต 40 8 320.00 
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ลาํดบั รายการสินค้า จํานวน ราคาเฉลีย่ต่อหน่วย รวม 

97 เดนทีน รสสเปยรมินต 20 8 160.00 

98 เดนทีน รสเปปเปอรมินต 20 8 160.00 

99 เดนทีน รสบลูเบอรี ่ 20 8 160.00 

100 คลอเร็ท รสเปปเปอรมินต 20 8 160.00 

101 คลอเร็ท รสสม 20 8 160.00 

102 คลอเร็ท อินฟนิต้ี   15.39 กรัม 20 41 820.00 

103 เมนทอส รสเลมอน 40 8 320.00 

104 เมนทอส รสผลไมรวม 40 8 320.00 

105 เมนทอส ซาวมิกซ 40 8 320.00 

106 ลูกอมฮอลล รสนํ้าผ้ึงผสมเลมอน 40 4 160.00 

107 ลูกอมฮอลล รสเมนโท ลิปตัส 40 4 160.00 

108 ลูกอมฮอลล รสสตรอเบอรี ่ 40 4 160.00 

109 ลูกอมฮอลล รสมะนาว 40 4 160.00 

110 ลูกอมเอ็กซโอ รสชามะนาว 40 4 160.00 

111 ลูกอมเอ็กซโอ รสบัตเตอรคาราเมล 40 4 160.00 

112 ลูกอมเอ็กซโอ รสกาแฟ 40 4 160.00 

113 อมีรา สอดไสเน้ือมะขาม 50 8 400.00 

114 ลูกอมโกปโก 60 8 480.00 

115 ลูกอมเบอรด้ี รสคาปูชิโน 60 8 480.00 

116 ลูกอมเบอรด้ี รสด้ังเดิม 60 8 480.00 

117 ลูกอมโอเล สตรอเบอรี่ 60 8 480.00 

118 ลูกอมฮารทบีช ทุกรส 120 8 960.00 

119 ลูกอมฮารทบีช จัมโบ ทุกรส 120 8 960.00 

120 ซูกัสแทง  ทุกรส 110 5 550.00 

121 ซูกัส  จัมโบ ทุกรส 100 8 800.00 

122 โฮมมี่ขนมปงกรอบ  รสงา 50 10 500.00 

123 โฮมมี่ขนมปงกรอบ  รสชีท 50 10 500.00 

124 โฮมมี่ขนมปงกรอบ  รสโนริสาหราย 50 10 500.00 

125 โฮมมี่ขนมปงกรอบ  รสมะพราว 50 10 500.00 

126 บิซซิน ขนมปงกรอบรวมรส 40 25 1 ,000.00 

127 บิซซิน บัตเตอรโคโคนัต 40 25 1,000.00 

128 บิซซิน พัฟแครกเกอร 40 25 1,000.00 

129 บิซซิน เวเฟอรไสครีมรสกาแฟ 40 25 1,000.00 
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130 บิซซิน เวเฟอรไสครีมรสโกโก 40 25 1,000.00 

131 บิซซิน เวเฟอรไสครีมรสมะพราว 40 25 1,000.00 

132 บิซซิน เลมอเนียคุกก้ี 40 25 1,000.00 

133 บิซซิน บัตเตอรโคโคนัตบิสกิตเคลือบโกโก 40 25 1,000.00 

134 ไวไว รสตมยํากุงนํ้าขน 50 4 200.00 

135 ไวไว รสด้ังเดิม 50 4 200.00 

136 ไวไว รสสาหรายญี่ปุน 50 4 200.00 

137 ไวไว รสหอยลายผัดฉา 50 4 200.00 

138 ไวไว รสหมูสับตมยํา 50 4 200.00 

139 ไวไว รสแจวฮอนหมู 50 4 200.00 

140 ไวไวควิก รสตมโคลง 50 4 200.00 

141 ไวไวควิก รสกุงน่ึงมะนาว 50 4 200.00 

142 ไวไวควิก รสตมยํากุง 50 4 200.00 

143 มามา รสเปดพะโล 50 4 200.00 

144 มามา รสหมูนํ้าตก 50 4 200.00 

145 มามา รสตมยําเสนชาเขียว 50 4 200.00 

146 มามา รสตมยํากุง 50 4 200.00 

147 มามา รสตมยํากุงนํ้าขน 50 4 200.00 

148 มามา รสเย็นตาโฟ 50 4 200.00 

149 มามา รสหมูตมยํา 50 4 200.00 

150 มามา รส เตาหูเห็ดหอม 50 4 200.00 

151 มามาโฮลวีด รสหมูพริกไทยดํา 50 4 200.00 

152 มามา โปรตีนไข 50 4 200.00 

153 มามา รสหมูสับบิ๊กแพค 50 5 250.00 

154 มามา รสตมยํากุงบิ๊กแพค 50 5 250.00 

155 มามา รสตมยํากุงนํ้าขนบิ๊กแพค 50 5 250.00 

155 มามา รสผัดขี้เมาแหง 50 5 250.00 

156 มามาคัพเจ รสตมยํา 50 7 350.00 

157 มามาคัพ  รสเตาหูเห็ดหอม 50 7 350.00 

158 มามาคัพ รสตมยํากุงนํ้าขน 50 7 350.00 

159 มามาคัพ รสตมยํากุง 50 7 350.00 

160 มามาคัพ รสหมูสับ 50 7 350.00 

161 มามาคัพ รสหมูนํ้าตก 50 7 350.00 



122 
 

ลาํดบั รายการสินค้า จํานวน ราคาเฉลีย่ต่อหน่วย รวม 

162 มามาคัพ รสเปดพะโล 50 7 350.00 

163 กุงก๊ิง รสตมยํากุง 50 6 300.00 

164 กุงก๊ิง รสผัดขี้เมา 50 6 300.00 

165 ยํายํา รสสุก้ี 50 5 250.00 

166 ยํายํา จัมโบตมยํากุง 50 5 250.00 

167 ยํายํา จัมโบผัดขี้เมา 50 5 250.00 

168 ไวไวเสนหมี่นํ้าใส 50 5 250.00 

169 มามาเสนหมี่นํ้าใส 50 5 250.00 

170 มามาเสนหมี่ตมยํากุง 50 5 250.00 

171 วุนเสนคัพ ตราเกษตร ตมยํากุง 50 11 550.00 

172 วุนเสนคัพ ตราเกษตร กุงอบวุนเสน 50 11 550.00 

173 วุนเสนคัพ ตราเกษตร  ยําวุนเสนทะเล 50 11 550.00 

174 คนอรโจก รสไก 50 6 300.00 

175 คนอรโจก รสหมู 50 6 300.00 

176 คนอรคัพโจก รสไก 50 9 450.00 

177 คนอรคัพโจก รสเห็ดหอม 50 9 450.00 

178 คนอรคัพโจก รสพิซซา 50 9 450.00 

179 คนอรคัพโจก รสสม 50 9 450.00 

180 คนอรคัพโจก รสเขียว 50 9 450.00 

181 โรซาบิ๊กแมค 40 10 400.00 

182 ปลากระปอง ตราสามแมครัว ฝาดึง 60 13 780.00 

183 ปลากระปอง ตราซีเล็ค ฝาดึง 50 11 550.00 

184 ปลากระปอง ตราปุมปุย 60 12 720.00 

185 ปลาซารดีนราดพริก ตราปลายิ้ม 50 15 750.00 

186 ทูนาสเต็กในนํ้ามัน ตราซสีเล็ค 30 28 840.00 

187 ทูนาสเต็กในนํ้าเกลือ  ตราซสีเล็ค 30 28 840.00 

188 ทูนาแกงเขียวหวาน  ตราซีเล็ค 30 24 720.00 

189 ทูนาผัดแพนง ตราซีเล็ค 30 24 720.00 

190 ทูนาผัดพริกเผา ตราซสีเล็ค 30 24 720.00 

191 ทูนาผัดขิง ตราโรซา 30 10 300.00 

192 ทูนากอนในนํ้ามันพืช ตราโรซา 30 10 300.00 

193 สเต็กปลาทูนา ตราโรซา 30 10 300.00 

194 ผักกาดดองเค็ม ซีเซ็กฉาย ตรานกพิราบ 50 10 500.00 



123 
 

ลาํดบั รายการสินค้า จํานวน ราคาเฉลีย่ต่อหน่วย รวม 

195 ผักกาดรวมดองเค็ม ซีเซ็กฉาย ตรานกพิราบ 50 10 500.00 

196 ผักกาดดองเค็ม ฮ่ัวนําฉาย ตรานกพิราบ 50 10 500.00 

197 ปลาซารดีนสับปรุงรส ตราปลายิ้ม 40 12 480.00 

198 ปลาซารดีนทอดรสเผ็ด ตราปลายิ้ม 40 17 680.00 

199 ปลาซารดีนในยํารสเผ็ด ตราซีเล็ค 155 กรัม 30 15 450.00 

200 หอยลายทอดรสผ็ด ตราปลายิ้ม 50 15 750.00 

201 หอยแครงปรุงรส ตราปลายิ้ม 50 15 750.00 

202 หอยลายอบกรอบ ตราปลายิ้ม 50 17 850.00 

203 หอยลาย-ปลาเกร็ดขาวอบกรอบ ตราหอยยิ้ม 50 15 750.00 

204 แมคเคอเรลในซอสบูลเบิรด 155 กรัม 50 9 450.00 

205 เบสทฟูด แยมสับปะรด 20 25 500.00 

206 เบสทฟูด แยมผลไมรวม 20 25 500.00 

207 เบสทฟูด แยมสตรอเบอรี่ 20 25 500.00 

208 เบสทฟูด มารมาเลดสม 20 25 500.00 

209 เบสทฟูด สลัดครีม 20 35 700.00 

210 เบสทฟูด แซนวิชสเปรด รสแฮมไก 20 45 900.00 

211 มะลิ นมขนหวาน  380 กรัม 50 21 1,050.00 

212 มะลิ นมขนหวานโกลด  380 กรัม 50 19 950.00 

213 ครีมเทียมขนหวานตราพาเลซ 390 กรัม 30 17 510.00 

214 เนสทเล นมสเตอริไลท แคลเซียมสูง 40 18 720.00 

215 เนสทเล นมสเตอริไลท พรองมันเนย 40 18 720.00 

216 เนสทเล คารเนช่ัน สําหรับปรุงอาหาร 40 18 720.00 

217 โอวัลตินถุง 800 กรัม 60 3 180.00 

218 โอวัลติน 3 in 1 35 กรัม 30 60 1,800.00 

219 โอวัลติน 5 แกรนส 28 กรัม 30 18 540.00 

220 โอวัลติน 75 กรัม 30 15 450.00 

221 โอวัลตินมาตรฐานถุง 150 กรัม 30 12 360.00 

222 ซีรีแล็คสูตรเริ่มตน DHA 250 กรัม 3 60 180.00 

223 นมหมีแอ็ดฯ เอ็กซเปริท 1+นํ้าผ้ึง 600 กรัม 2 170 340.00 

224 กาแฟเบอรด้ีโรบัสตา 3 in 1 16.5 กรัม 120 3 360.00 

225 เนสกาแฟถุง 100 กรัม 20 50 1,000.00 

226 คอฟฟเมตโกลด 100 กรัม 30 14 420.00 

227 เนสกาแฟโพรสลิม 16.5 กรัม 50 9 450.00 
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228 เนสกาแฟ 3 in 1 ริชอโรมา 19.4 กรัม 100 3 300.00 

229 นํ้าด่ืมตราเนสทเล 600 มล. 60 4 240.00 

230 นํ้าด่ืมคริสตัล 1,500 มล. 60 9 540.00 

231 นํ้าด่ืมสิงห 1,500 ซีซ ี 60 8 480.00 

232 นํ้าด่ืมสิงห 500 ซีซี 60 4 240.00 

233 มินิเมดพัลพินํ้าสม 300 มล. 30 15 450.00 

234 นํ้าผลไมมาลี (ทุกรส) 200 มล. 60 12 720.00 

235 โอเลซีมิกซนํ้าผลไม 25% 220 มล. 60 6 360.00 

236 ดีโดนํ้าสมสายนํ้าผึ้ง 225 มล, 60 4 240.00 

237 นมตราหมีโกลด ไวทที 50 10 500.00 

238 นมตราหมีโกลด ไวทมอลต 50 10 500.00 

239 นมไทยเดนมารก รสหวาน 50 9 450.00 

240 นมไทยเดนมารก รสจืด 50 9 450.00 

241 นมไทยเดนมารก รสช็อกโกแลต 50 9 450.00 

242 นมโฟรโมสต รสหวาน 50 9 450.00 

243 นมโฟรโมสต รสจืด 50 9 450.00 

244 นมโฟรโมสต รสช็อกโกแลต 50 9 450.00 

245 นมโฟรโมสต รสสตรอเบอรี ่ 50 9 450.00 

246 นมหนองโพ รสหวาน 50 8 400.00 

247 นมหนองโพ รสจืด 50 8 400.00 

248 นมถั่วเหลืองดีนางาดํา 180 มล. 50 8 400.00 

249 แลคตาซอย 125 มล. 60 5 300.00 

250 ไวตามิลค นมถั่วเหลือง 250 ซีซี 60 8 480.00 

251 ไวตามิลค รสนํ้านมขาวโพด 230 ซีซี 60 9 540.00 

252 ไวตามิลค  โลวชูการ นมถั่วเหลือง 250 ซีซี 60 7 420.00 

253 ดัชมิลล นมเปรี้ยว UHT (ทุกรส) 180 ซีซี 60 9 540.00 

254 ดัชมิลล ไลท รสสม,ผลไมรวม 180 ซีซี 60 9 540.00 

255 แอนลีน นม UHT(ทุกรส) 110 ซีซี 40 14 560.00 

256 ไมโล 50 9 450.00 

257 นมสดดัชมิลล รสพรองมันเนย 50 9 450.00 

258 นมสดดัชมิลล รสหวาน 50 9 450.00 

259 นมสดดัชมิลล รสจืด 50 9 450.00 

260 นมสดดัชมิลล รสช็อคโกแลต 50 9 450.00 
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261 นมสดเมจิ รสจืด 50 8 400.00 

262 นมสดเมจิ รสหวาน 40 8 320.00 

263 นมสดเมจิ รสช็อคโกแลต 40 8 320.00 

264 นมสดเมจิ รสพรองมันเนย 40 8 320.00 

265 นมเปรี้ยวดัชมิลล รสสม 50 9 450.00 

266 นมเปรี้ยวดัชมิลล รสกีวี 50 9 450.00 

267 นมเปรี้ยวดัชมิลล รสสตรอเบอรี ่ 50 9 450.00 

268 นมเปรี้ยวดัชมิลล รสผลไมรวม 50 9 450.00 

269 นมเปรี้ยวดัชมิลล รสบลูเบอรี ่ 50 9 450.00 

270 นมเปรี้ยวดัชมิลล ไลท รสสม 50 9 450.00 

271 นมเปรี้ยวดัชมิลล ไลท รสสตรอเบอรี่ 50 9 450.00 

272 นมเปรี้ยวบีทาเกน 20 5 100.00 

273 นมเปรี้ยวบีทาเกน รสสม 20 5 100.00 

274 นมเปรี้ยวบีทาเกน รสสตรอเบอรี ่ 20 5 100.00 

275 นมเปรี้ยวบีทาเกน รสพรองมันเนย 20 5 100.00 

276 โยเกิรตดัชชี ผสมสตรอเบอรี ่ 10 9 90.00 

277 โยเกิรตดัชชี ผสมผลไมรวม 10 9 90.00 

278 โยเกิรตดัชชี ผสมวุนมะพราว 10 9 90.00 

279 โยเกิรตดัชชี ผสมธัญญาหาร 10 9 90.00 

280 กาแฟกระปองเบอรด้ี แดง/เขียว 100 10 1,000.00 

281 กาแฟกระปองเนสกาแฟ 60 10 600.00 

282 สปอนเซอร เหลือง/สม 50 8 400.00 

283 M sport 50 8 400.00 

284 ยูนิฟ นํ้าผลไมรวมผสมแครอทมวง 100% 30 15 450.00 

285 ยูนิฟ นํ้าผลไมรวมผสมบีทรูท 100% 30 15 450.00 

286 ยูนิฟ นํ้าผักผลไมรวม100% 30 15 450.00 

287 ยูนิฟ นํ้าผลไมรวมผสมนํ้าผักใบเขียว 100% 30 15 450.00 

288 ยูนิฟ นํ้าผลไมรวมผสมแครอทมวง 40% 30 9 270.00 

289 ยูนิฟ นํ้าผักผลไมรวม 40% 30 9 270.00 

290 ทิปโก นํ้าองุนแดง 100 % 30 15 450.00 

291 ทิปโก นํ้าแอปเปล 100 % 30 15 450.00 

292 ทิปโก นํ้าสม  100 % 30 15 450.00 

293 ทิปโก นํ้าผักผลไมรวมผสมแครอท 100 % 30 15 450.00 
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294 เครื่องด่ืมโสมเกาหลีตังกุยจับ 100 มล. 60 8 480.00 

295 เครื่องด่ืม .357 แม็กน่ัม 150 มล. 60 8 480.00 

296 เครื่องด่ืมกระทิงแดง 150 มล. 60 8 480.00 

297 เครื่องด่ืม M 150 60 8 480.00 

298 เครื่องด่ืม คาราบาวแดง 60 8 480.00 

299 เครื่องด่ืม ลิโพ 60 10 600.00 

300 เครื่องด่ืม ฉลามบุก 60 8 480.00 

301 เปปซี่ มิรินดา เซเวนอัพ 1.25 ลิตร 40 21 840.00 

302 โคก สไปร แฟนตา 1.25 ลิตร 40 21 840.00 

303 เปปซี่ มิรินดา เซเวนอัพ 2.25 ลิตร 40 30 1,200.00 

304 โคก สไปร แฟนตา 2.25 ลิตร 40 30 1,200.00 

305 เปปซี่ มิรินดา เซเวนอัพ  460 มล. 60 10 600.00 

306 สไปร แฟนตา  450 มล. 60 10 600.00 

307 โคก  590 มล. 60 12 720.00 

308 บิ๊กโคลา 535 มล. 60 9 540.00 

309 เปปซี่ มิรินดา เซเวนอัพแคน  325 มล. 60 11 660.00 

310 โคก สไปร แฟนตาแคน  325 มล. 60 11 660.00 

311 โคก  แฟนตาแคน  240 มล. 60 8 480.00 

312 โออิชิ รสขาวญี่ปุน 40 16 640.00 

313 โออิชิ รสตนตํารับ 40 16 640.00 

314 โออิชิ รสนํ้าผ้ึงผสมมะนาว 40 16 640.00 

315 โออิชิกลอง รสขาวญี่ปุน 50 8 400.00 

316 โออิชิกลอง  รสตนตํารับ 50 8 400.00 

317 โออิชิกลอง  รสนํ้าผ้ึงผสมมะนาว 50 8 400.00 

318 โออิชิกลอง รสทับทิม 50 8 400.00 

319 เพียวริคุ เก็กฮวยขาว 40 8 320.00 

320 เพียวริคุ มิกซเบอรี่ 40 8 320.00 

321 แบรนดซุปไกสกัดรสกลมกลอม 1.5 ออนซ 20 30 600.00 

322 แบรนดซุปไกตนตํารับ 2.5 ออนซ 20 46 920.00 

323 สกอตรังนกไมมีนํ้าตาล 45 ซีซี 20 77 1,540.00 

324 แบรนด วีตาพรุนสกัด 20 29 580.00 

325 แบรนด วีตาเบอรี่สกัด 20 29 580.00 

326 นํ้าสม สายนํ้าผ้ึง 30 8 240.00 
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327 นํ้าสมดีโด 30 8 240.00 

328 คนอรอรอยชัวร ผงปรุงครบรส  80 กรัม 30 9 270.00 

329 ผงปรุงรสตรารสดี รสหมู 30 9 270.00 

330 ผงปรุงรสตรารสดี รสไก 30 9 270.00 

331 รสดี ผงปรุงอาหาร รสหมู/ไก 170 กรัม 30 22 660.00 

332 รสดีครัวครบรสแปงชุบทอด(ทุกรส)90 กรัม 30 10 300.00 

333 รสดี เมนูนํ้าแดง 130 กรัม 30 22 660.00 

334 แววนํ้ามันปาลม 1 ลิตร 20 36 720.00 

335 มรกตนํ้ามันถั่วเหลือง 1 ลิตร 20 42 840.00 

336 นํ้ามันปาลมตรามรกต 250 ซีซี 15 9 135.00 

337 นํ้ามันถั่วเหลืององุน 1000 ซีซี 10 38 380.00 

338 นํ้าปลาแทตราหอยหลอด 700 ซีซี 20 18 360.00 

339 นํ้าปลาแทตราปลาหมึก 750 ซีซี 20 20 400.00 

340 นํ้าปลาแทตราปลาหมึกขวด 730 มล. 20 20 400.00 

341 นํ้าปลาทิพรสขวดเพท 700 ซีซี 20 18 360.00 

342 ซีอิ้วขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ 300 มล. 20 23 460.00 

343 ซีอิ้วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 700 มล. 20 34 680.00 

344 กะทิ ตราอรอยดี 30 11 330.00 

345 รอยไทยนํ้าแกง(ทุกรส) 250 มล. 40 23 920.00 

346 ซอสหอยนางรมตราราชา 700 ซีซี 20 23 460.00 

347 ซอสปรุงรส ตราเด็กสมบูรณ 700 ซีซี 20 19 380.00 

348 ไฮนซซอสพริก 600 กรัม 20 27 540.00 

349 ไฮนซซอสมะเขือเทศ 600 กรัม 20 27 540.00 

350 วาสลีน ครีบอาบนํ้าสีชมพู 220 มล. 20 49 980.00 

351 วาสลีน ครีบอาบนํ้าสีแดง 220 มล. 20 49 980.00 

352 วาสลีน ครีบอาบนํ้าสีเหลือง 220 มล. 20 49 980.00 

353 โชกุบุสึ  ครีมอาบนํ้าสีเขียว 220 มล. 20 30 600.00 

354 โชกุบุสึ  ครีมอาบนํ้าสีนํ้าเงิน 220 มล. 20 30 600.00 

355 โชกุบุสึ  ครีมอาบนํ้าสีสม 220 มล. 20 30 600.00 

356 โชกุบุสึ  ครีมอาบนํ้าสีฟา 220 มล. 20 30 600.00 

357 โชกุบุสึ  ครีมอาบนํ้าสีชมพู  550 มล. 20 30 600.00 

358 ลักซครีมอาบนํ้า สีฟา 80 มล. 20 14 280.00 

359 ลักซครีมอาบนํ้า สีชมพู  80 มล. 20 14 280.00 
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360 ลักซครีมอาบนํ้า สีขาว 80 มล. 20 14 280.00 

361 สบูวาสลีน สีชมพู 85 กรัม 30 16 480.00 

362 สบูวาสลีน สีเหลือง 85 กรัม 30 16 480.00 

363 สบูอิมพีเรียล สีเหลือง 100 กรัม 30 9 270.00 

364 สบูอิมพีเรียล สีชมพู 100 กรัม 30 9 270.00 

365 สบูลักส  สีชมพู 115 กรัม 30 14 420.00 

366 สบูลักส  สีฟา 115 กรัม 30 14 420.00 

367 สบูลักส  สีขาว 115 กรัม 30 14 420.00 

368 บิโอเร ครีมอาบนํ้า สีชมพู  220 มล. 30 29 870.00 

369 บิโอเร ครีมอาบนํ้า สีขาว  220 มล. 30 29 870.00 

370 บิโอเร ครีมอาบนํ้า สีฟา  220 มล. 30 29 870.00 

371 โฟมลางหนาพอนดส สีชมพู 20 กรัม 40 17 680.00 

372 โฟมลางหนาพอนดส สีดํา 20 กรัม 30 17 510.00 

373 โฟมลางหนาการนิเยฟอรเมน 50 มล. 30 46 1,380.00 

374 โฟมลางหนา ไบโอนิค 40 กรัม 20 35 700.00 

375 โฟมลางหนา Smooth E 30 กรัม 20 62 340.00 

376 พอนดส ฟลอเรส ไวท เดย ครีม 50 กรัม 6 229 1,374.00 

377 พอนดส ฟลอเรส ไวท ไนท ครีม 50 กรัม 6 259 1,554.00 

378 พอนดสฟลอเลส ไวท สีชมพู 10 มล. 50 8 400.00 

379 พอนดสฟลอเลส ไวท สีเหลือง 10 มล. 50 8 400.00 

380 พอนดส เอจมิราเคิลไนท ครีม 50 กรัม 3 359 1,077.00 

381 โอเลย โททัลครีม,ยูวีครีม ทุกสูตร 50 g 3 349 1,077.00 

382 สกาแครเพอรเฟคครีม SPF 30 8 กรัม 50 6 300.00 

383 นีเวียฟอรเมนไวทแอคเนมอยสครีม 8 มล. 50 6 300.00 

384 นีเวีย ฟอรเมนครีม Q10 50 กรัม 3 326 978.00 

385 ซิตรา โลช่ัน  สีชมพู 150 มล. 20 57 1,140.00 

386 ซิตรา โลช่ัน  สีเหลือง 150 มล. 20 57 1,140.00 

387 ซิตรา โลช่ัน  สีมวง  150 มล. 20 57 1,140.00 

388 นีเวีย บอด้ี โลช่ัน 400 มล. 12 186 2,232.00 

389 วาสลีน โลช่ัน 400 มล. 12 180 2,160.00 

390 ยาสีฟน  คอลเกต เฮอรบัล ซอลท 50 กรัม 50 10 500.00 

391 ยาสีฟน  คอลเกต รสยอดนิยม 50 กรัม 50 10 500.00 

392 ยาสีฟน ใกลชิด 35 กรัม 50 8 400.00 
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ลาํดบั รายการสินค้า จํานวน ราคาเฉลีย่ต่อหน่วย รวม 

393 ซอลส เซนซิทีฟ ยาสีฟน ทุกรสชาติ 160 กรัม 3 115 345.00 

394 ซิสเท็มมา ยาสีฟน  ทุกรสชาติ 160 กรัม 12 35 420.00 

395 ซอลส ยาสีฟน ออริจินัล/ฮาบุ 160 กรัม 12 49 588.00 

396 ใกลชิดเมนทอลชิลล 75 กรัม 30 16 480.00 

397 ออรัลบี แปรงสีฟน 50 17 850.00 

398 นํ้ายาบวนปากลิสเตอรีน สีมวง 80 มล. 30 24 720.00 

399 นํ้ายาบวนปากลิสเตอรีน สีเขียวออน 80 มล. 30 24 720.00 

400 นํ้ายาบวนปากลิสเตอรีน สีเหลือง 80 มล. 30 24 720.00 

401 ซิสเท็มมา แปรงสีฟน 20 44 880.00 

402 ซัลซิลแชมพูสีเหลือง 100 มล. รุน Hipp 20 18 360.00 

403 ซัลซิลแชมพูสีชมพู100 มล. รุน Hipp 20 18 360.00 

404 ซัลซิลแชมพูสีดํา 100 มล. รุน Hipp 20 18 360.00 

405 ซัลซิลแชมพูสีสม100 มล. รุน Hipp 20 18 360.00 

406 แชมพูแฟซา(ทุกสี)  100 มล. 30 12 360.00 

407 แชมพู/ครีมนวดผมรีจอยส 80 มล. 30 15 450.00 

408 แชมพูคลินิกเคลียร (ทุกสี) 85 มล. 30 25 750.00 

409 แชมพูโดฟ (ทุกสี) 80 มล. 30 17 510.00 

410 แชมพูซัลซิล (ทุกสูตร) 80 มล. 40 15 600.00 

411 ซัลซิลลีฟออนสีชมพู 50 มล. 30 18 540.00 

412 ซัลซิลลีฟออนสีมวง 50 มล. 30 18 540.00 

413 ยาสระผม เฮด แอนด โชเดอร 90 มล. 30 18 540.00 

414 ยาสระผม แพนทีน 90 มล. 50 25 1,250.00 

415 ครีมนวดผมแพนทีน 100 มล. 40 46 1,840.00 

416 โอโมพลัส 120 กรัม 50 7 350.00 

417 โอโมพลัส ดีโอ-เฟรช 240 กรัม 40 15 600.00 

418 โอโมพลัส ดีโอ-เฟรช 120 กรัม 50 7 350.00 

419 โอโม 500 กรัม P24-N 30 24 720.00 

420 โอโมสูตรมาตรฐาน 165 กรัม 50 7 350.00 

421 ผงซักฟอกโอโม มาตรฐาน 1000 กรัม 20 41 820.00 

422 บรีสเพาเวอรสูตรบอกลากลิ่นอับ 500 กรัม 30 29 870.00 

423 บรีสเพาเวอรสูตรบอกลากลิ่นอับ 125กรัม 50 8 400.00 

424 บรีสเพาเวอร 500 กรัม P 24-N 30 29 870.00 

425 บรีสเพาเวอร 130 กรัม P6x 12-N 50 7 350.00 
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ลาํดบั รายการสินค้า จํานวน ราคาเฉลีย่ต่อหน่วย รวม 

426 บรีสเอกเซล 270 กรัม 30 29 870.00 

427 บรีสเอกเซลกลิ่นคอมฟอรด 250 กรัม 30 29 870.00 

428 ผงซักฟอกบรีสเอกเซล 1100 กรัม 20 65 1,300.00 

429 บรีสเอกเซล 90 กรัม 50 7 350.00 

430 คอมฟอรทอัลตรา   24 มล. 100 2 200.00 

431 คอมฟอรดสีชมพู 700 ซีซี 30 17 510.00 

432 คอมฟอรดสีเหลือง 700 ซีซี 30 17 510.00 

433 คอมฟอรดสีฟา 700 ซีซี 30 17 510.00 

434 คอมฟอรดสีมวง 700 ซีซี 30 17 510.00 

435 ดาวนน่ีซอง 22 มล. 150 2 300.00 

436 นํ้ายาปรับผานุมไฟนไลน  700 มล. 30 14 420.00 

437 เอสเซนซ  นํ้ายาปรับผานุม 700 มล. 40 15 600.00 

438 ซัลไลตเลมอนเทอรโบ 600 ซีซี 30 30 900.00 

439 ซัลไลตเลมอนเทอรโบ  170 ซีซี 40 10 400.00 

440 ซัลไลตพลัสขจัดกลิ่น กรีนที 170 ซีซี 30 9 270.00 

441 ซัลไลตพลัสขจัดกลิ่น กรีนที 460 ซีซี 20 21 420.00 

442 ไลปอนเอฟ นํ้ายาลางจาน 600 มล. 20 27 540.00 

443 นํ้ายาลางหองนํ้าเปด 450 มล. 20 26 520.00 

444 วิกซอล นํ้ายาลางหองนํ้า 450 มล. 20 26 520.00 

445 วิช นํ้ายาเช็ดกระจก 520 มล. 20 39 780.00 

446 แปง 12 พลัส   300 กรัม 20 34 680.00 

447 แปงเด็กจอหนสัน (ขาว/ชมพู) 50 กรัม 40 9 360.00 

448 แปงตรางู  150 กรัม 30 28 840.00 

449 แปงโพรเทคส  300 กรัม 30 38 1,140.00 

450 จอรนสัน แปง  500 กรัม 20 44 880.00 

451 แอ็กซ สเปรย  150 กรัม 10 119 1,190.00 

452 นีเวีย โรออน   50 มล. 12 74 888.00 

453 วีไวท โรออน 50 มล. 15 35 525.00 

454 ทเวลพลัส โรออน 40 มล. 20 22 440.00 

455 Eversense โรออน 45 มล. 15 40 600.00 

456 สเปรยนํ้าหอม ทเวลพลัส 30 23 690.00 

457 นํ้าหอม Eversense 30 20 600.00 

458 Tros 25 มล. 30 35 1,050.00 



131 
 

ลาํดบั รายการสินค้า จํานวน ราคาเฉลีย่ต่อหน่วย รวม 

459 Genie 45 มล. 20 40 800.00 

460 แอกซ 25 มล. 20 34 680.00 

461 ลอริเอะนุมสบายแหงสนิท 16/20 ช้ิน 20 38 760.00 

462 ลอริเอะ แม็กซี่ 16/20 ช้ิน ฟรี 2 ช้ิน 20 38 760.00 

463 ลอริเอะ ขนาด 35 ซม. 8ช้ิน 20 38 760.00 

464 โซฟลองแอนดไวด บอด้ีเคิรฟ 40 ช้ิน 20 53 1,060.00 

465 โซฟ แบบกระชับแอคทีฟ สลิม 16 ช้ิน 20 46 920.00 

466 โซฟ ผาอนามัยแอคทีฟ กลางคืน 8 ช้ิน 20 35 700.00 

467 ไฮยีน นํ้ายาอัดกลีบ 600 มล. 30 12 360.00 

468 ไบกอนเหลือง 300 มล. 15 43 645.00 

469 ไบกอนเขียว/ลาเวนเดอร 300 มล. 15 52 780.00 

470 ยาฉีดยุงชิลดทอกซเหลือง 300 มล. 15 42 630.00 

471 ยาฉีดยุงชิลดทอกซเขียว 300 มล. 15 42 630.00 

472 สเปรยชิลดทอกซเขียว 600 มล. 15 69 1,035.00 

468 สเปรยชิลดทอกซเหลือง 600 มล. 15 69 1,035.00 

469 เชนไดรท สเปรยปลวก 450 มล. 15 53 795.00 

470 ยาจุดกันยุงไบกอนขดลาเวนเดอร 30 13 390.00 

471 ยากันยุงตราหานฟา 30 13 390.00 

472 เดลี่ไบรท ใยขัดอเนกประสงค 30 2 60.00 

473 วันไบรท ฝอยขัดอเนกประสงค 9 กรัม 30 4 120.00 

474 วันสปอนจ ฟองนํ้าหุมตาขาย 30 4 120.00 

475 ลวดเย็บ MAX #10-1M 40 5 200.00 

476 ปากกาปลอก YOYA #1205 0.5 มม.(ดาม) 50 3 150.00 

477 สมุดรายงานตราชาง#P101(เลม) 30 19 570.00 

478 ปากกาแลนเซอร (ดาม) 40 4 160.00 

479 ปากกาเดอะด็อก(ดาม) 30 8 240.00 

480 ปากกาเคมีสองหัว ตรามา (ดาม) 30 10 300.00 

481 ดินสอ Staedter ( แทง) 30 15 450.00 

482 กาว 2 หนา Scotch (ช้ิน) 30 34 1,020.00 

483 นํ้ายาลบคําผิด Pentel(แทง) 30 42 1,260.00 

484 ยางลบ Pentel( อัน) 40 7 280.00 

485 ดินสอกด Pentel( แทง) 40 16 640.00 

486 ปากกาเนนขอความ Stabilo Boss 20 28 560.00 
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ลาํดบั รายการสินค้า จํานวน ราคาเฉลีย่ต่อหน่วย รวม 

487 ไสดินสอ Pentel 2B 30 7 210.00 

488 ไมบรรทัด Straight Rule 30 12 360.00 

489 สําลีแผนเดียวตรารถพยาบาล 100 แผน 30 19 570.00 

490 พีชเชอรแมน  ลูกอม(ทุกรส) 25 กรัม 20 34 680.00 

491 นํ้ามันมะกอกจําปาทอง 50 มล. 20 8 160.00 

492 สกอตต   กระดาษชําระดับเบิ้ลโล 30 11 330.00 

493 ใบมีดโกน ตราขนนก 30 5 150.00 

494 ทิฟฟเดย 30 4 120.00 

495 ยาแกไอนํ้าดําตราเสือดาว 30 12 360.00 

496 ดีคอลเจน พลัส ชนิดเม็ด 30 6 180.00 

497 ยากษัยเสน ตราเด็กในพานทอง  30 4 120.00 

498 ขี้ผึ้ง แซมบัค 30 6 180.00 

499 ผงวิเศษ ตรารมชูชีพ 40 8 320.00 

500 ยาแกไข ตรางู 30 15 450.00 

501 ยาแกไอ ตรางู 30 15 450.00 

502 ซารา ยาลดไข ชนิดนํ้า 20 42 840.00 

503 ซารา ยาลดไข ชนิดเม็ด 40 6 240.00 

504 ไทลินอล ยาแกปวด 30 7 210.00 

505 ยาดมโปยเซียน 30 15 450.00 

506 ไทเกอร พลาสเตอร 200 1 200.00 

507 ยาธาตุนํ้าขาวตรากระตายบิน 20 28 560.00 

508 อีโน ซอง สม/มะนาว 30 6 180.00 

509 บุหรี่ กรองทิพย 30 53 1,590.00 

510 บุหรี่ กรุงทอง 15 53 795.00 

511 บุหรี่ Wonder แดง/เขียว 40 37 1,480.00 

512 บุหรี่ สายฝน 15 53 795.00 

513 บุหรี่ LM แดง/เขียว 35 55 1,925.00 

514 มารโบโล แดง/เขียว/ขาว 15 80 1,200.00 

515 Red label 2 550 1,100.00 

516 black label 2 650 1,300.00 

                           รวม   269,383.00 
 

ทีม่า: แคต็ตาลอ็ก ห้างโลตสั แมคโครรายเดือน 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

ช่ือ – สกุล   นางสาวชุติมา บุญชวย 

ท่ีอยู   624 หมู 11 ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 

   77120 

 

ประวตัิการศึกษา 

กกกกกกกกพ.ศ. 2549  ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหัวหิน  

   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กกกกกกกกพ.ศ. 2553  ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป   

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประวตัิการฝึกงาน 

กกกกกกกกพ.ศ. 2553   โรงแรมดุสิตธานี (หัวหิน)  Accounting Department (Payable) 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

ช่ือ – สกุล   นางสาวนพรัตน ฉ่ิงเล็ก 

ท่ีอยู    8/54 หมูบานเขานอย ถนนคลองชลประทาน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน 

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110 

ประวตัิการศึกษา 

กกกกกกกกพ.ศ. 2549  ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหัวหิน    

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กกกกกกกกพ.ศ. 2553  ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป   

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

ประวตัิการฝึกงาน 

กกกกกกกกพ.ศ. 2553   Sofitel Centara Grand Resort & Villas Hua-Hin  

   Accounting Department (Payable) 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

ช่ือ – สกุล   นางสาวสุดารัตน เอ่ียมอาษา 

ท่ีอยู    47/1 หมู 3 ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

75120 

ประวตัิการศึกษา 

กกกกกกกกพ.ศ. 2549  ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรัทธาสมุทร    

จังหวัดสมุทรสงคราม 

กกกกกกกกพ.ศ. 2553  ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป   

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประวตัิการฝึกงาน 

กกกกกกกกพ.ศ. 2553   โรงแรมดุสิตธานี (หัวหิน)  Accounting Department (Receiving) 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

ช่ือ – สกุล   นางสาวสุนันท แทนชาต ิ

ท่ีอยู    58/1 หมู 2 ตําบลทาระหัด อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

ประวตัิการศึกษา 

กกกกกกกกพ.ศ. 2549  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสงวนหญิง     

จังหวัดสุพรรณบุรี 

กกกกกกกกพ.ศ. 2553  ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป   

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประวตัิการฝึกงาน 

กกกกกกกกพ.ศ. 2553   โรงแรมดุสิตธานี (หัวหิน)  Accounting Department  

                (Cost Control Food &Beverage) 

 


