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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่ง
และค้าปลีก เรื่องการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเปรียบเทียบความรู้ของผู้ประกอบการค้าส่ง
และค้าปลีก ในเรื่องการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน  ก่อนและหลังการฝึกอบรม และ เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก หลังการฝึกอบรม และการ ให้ค าปรึกษาในสถา น
ประกอบการ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น ผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีกจ านวน 30 คน  มี
คุณสมบัติ คือเป็นผู้มีความสนใจและต้องการ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง และสถาน
ประกอบการ รวมทั้งมีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการได้อย่างน้อยร้อยละ 80  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  
  1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่ง 
และค้าปลีก เรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
   2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  4. แบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
  
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. หลักสูตร เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก จ านวน 30 คน พบว่าผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ
หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าผลการทดสอบก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ค้าส่งและค้าปลีกหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก มคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ



พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ประเด็นท่ี 6. ความเหมาะสม
ของสื่อและเอกสารประกอบการอบรม ช่วยให้ผู้ประกอบการ ค้าส่งและค้าปลีก เกิดการเรียนรู้  อยู่ใน
ระดับมาก 
 4. การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว 1 เดือน ด้วยการประเ มิน
ตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) ในสถานประกอบการท่ี ไม่มีพี่เลี้ยง  และสถานประกอบการ ท่ีมีพี่เลี้ยงคอยให้
ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงาน  พบว่า สถานประกอบการท่ีมีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงาน 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ได้มากกว่า สถานประกอบการ ที่ไม่มีพี่เลี้ ยงคอยให้
ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงาน  
 5. การประชุมสัมมนากลุ่มย่อย หลังจบโครงการ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  5.1 ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมาก 
  5.2 ได้ผลสัมฤทธิ์ กับสถานประกอบการค้าส่งและค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการนี้อย่างเป็น
รูปธรรมและมีผลชี้วัดที่ชัดเจน  
  5.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกควรเป็นรูปแบบใน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วควรมีพี่เลี้ยงเข้าไปให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการโดยมีค่าดัชนี ชี้วัด 
(KPI) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผล 
  5.4 ได้แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาธุรกิจการค้าให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
  5.5 ควรมีการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกในเรื่องอ่ืนๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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 The purposes of this research were to study and develop the learning process of 
entrepreneurs wholesale and retail businesses of regarding the management of logistics 
and supply chain; to compare their knowledge before and after the training; to study their 
satisfaction after the training, and them, to provide the of consultation in the workplace. 
 The samples were 30 wholesalers and retailers who were interested in increasing their 
knowledge and skills in order to improve themselves and their work place, and they had to 
participate at least 80 percent of the training program. 
 The instruments used in this research were 
  1. Projects Workshop to develop the learning process of entrepreneurs 
wholesalers and retailers on management Logistics develop and supply chain management. 
  2. A learning achievement before and after the workshop test. 
  3. A satisfaction questionnaire in training workshops. 
  4. An evaluation by the indicators (KPI). 
 The statistic used for the analysis were percentage, mean, standard deviation, and test 
 The research finding were as follows: 
  1. The overall training course on Development of Logistic Management System 
of Wholesale - Retail Businesses was appropriate at high level. 
  2. The comparison of knowledge and understanding of 30 entrepreneurs having 
attended the workshop was that the achievement test after the workshop was higher than 
the achievement test before the workshop with statistic significance at .05 level. 
  3.  The satisfaction of participants in the development of logistic and supply 
chain management were at average level. However, when considered on each aspect, most 
of them are at average level except for the topic of suitability of media and supporting 
documents of the training, which helped the learning of the entrepreneurs at high level.  
  4. There was followed up after 1 month after the workshop at the workplaces of both 
the controlled group with coaching, and experimental group with consulting coach It was found 



that, after an evaluation by using the indicators (KPI), the workplaces with coaching and 
consultation while working could increase their operational effectively more than the controlled 
group with no coaching.  That the workplaces with coaching and consultation while working have 
more development in their learning process than the workplaces with no coaching and no 
consultation while working. 
  5.  The important matters of the group discussion can be summarized as follows:  
   5.1 The wholesalers and retailers were satisfied with the project to develop 
the learning process in terms of logistics and supply chain at a high level. 
   5.2 There were concrete achievement results of workplaces of wholesalers 
and retailers participating in this project with clear indicating results. 
   5.3 The development of learning process of entrepreneurs in wholesale and 
retail businesses should be in the form of workshop training and there should be coaching 
and consultation in the workplace with indicators (KPI) for evaluation. 
   5.4 The workshop training has generated guidelines for learning development 
of entrepreneurs in wholesale and retail businesses in order to have effectiveness and 
sustainable growth in their business development. 
   5.5 There should be development projects for wholesalers and retailers in 
other aspects on a continual basis. 
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 ปริญญานิพนธฉ์บับนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ได้โดยความกรุณาอย่างดียิ่งของ ดร. วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ ์ 
ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์  เลวัลย์ และรองศาสตราจารย์  
ดร . สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่ได้เสียสล ะเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ในการท า ปริญญานิพนธ์ครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร. กัมปนาท  บริบูรณ์ และดร.วีระพัฒน์  กฤตธนาทิพย์ หัวหน้าโครงการ
พัฒนาผู้ประกอบการค้าส่ งและค้าปลีก ส านักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ ที่รับเป็นประธานและกรรมการสอบปากเปล่า ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
ปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และกราบขอบพระคุณ นายคณิสสร   นาวานุเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์  นายสมชาติ  สร้อยทอง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ นายหทัย  ส่งสิริ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ และดร.อิทธิกร  ข าเดช  อาจารย์พิเศษประจ าวิชาการจัดการโซ่อุปทาน  
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ที่กรุณาให้ค าแนะน า และตรวจสอบเครื่องมื อที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ให้การอบรม สั่งสอน และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งใน
การท างาน และการด าเนินชีวิตอย่า งยิ่งแก่ผู้วิจัย  ซึ่งผู้วิจัยมีความตระหนัก ดีว่าการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกมิได้สิ้นสุดลงแค่การท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เท่านั้น หากแต่ผู้วิจัยได้เรียนรู้ถึงความอดทน 
และวิชาความรู้ที่ได้รับนั้นผู้วิจัยมีความส านึกในการที่จะพัฒนางานในหน้าที่ให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน และประเทศชาติให้มากที่สุด 
 ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปน็อย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้
ข้อมูลในการด าเนินงานท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ 
 คุณประโยชน์และความดีของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาต่อ บิดา 
มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ชี้แนะแนวทางที่ดี แกผู่้วิจัยตลอดมาจนส าเร็จการศึกษา 
 

                 สุนิสา   เลี้ยงสุขสันต์ 



สารบัญ 
 
 บทที่  หน้า 

1 บทน า  
ภูมิหลัง  
ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ความส าคัญของการวิจัย  
ขอบเขตของการวิจัย  
นิยามศัพท์เฉพาะ  
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

      

1 
 1 
4 
4 
4 
5 
7 

 

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่   

ความหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ความส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้  
หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้  
กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกอบรม และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและมีพี่เลี้ยง 
ให้ค าปรึกษาแนะน าในสถานประกอบการ  
ความหมายและความส าคัญของการฝึกอบรม  
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในการฝึกอบรม  
หลักการฝึกอบรม  
รูปแบบการฝึกอบรม  
ประเภทการฝึกอบรม  
ลักษณะการฝึกอบรมด้วยวิธีต่าง ๆ  
การก าหนดกระบวนการฝึกอบรมด้วยเทคนิค   
การวัด และประเมินผล  
ตัวชี้วัด  
 

8 
8 
8 
9 

10 
12 
13 

 
22 
22 
23 
25 
26 
27 
30 
32 
38 
40 



สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที่  หน้า 

2 (ต่อ)   
 แนวคิดและหลักการจัดการธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  

กลยุทธ์แห่งความส าเร็จ  
กุญแจแห่งความส าเร็จของธุรกิจค้าปลีก  

   สถานการณ์ธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีกในประเทศไทย  
ประเภทของการค้าปลีกที่ส าคัญ  
อนาคตเป็นยุคของการค้าปลีก  
ปัญหาในการท าธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  
สถานการณ์ค้าส่งและค้าปลีกในปัจจุบัน  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการให้
ค าปรึกษาในสถานประกอบการ โดยมีพี่เลี้ยง   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  และการให้
ค าปรึกษาในสถานประกอบการ โดยมีพี่เลี้ยง   
แนวคิดในการพัฒนาโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน  
ด าเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทานและให้มีพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า ณ สถานประกอบการ   
การสนทนากลุ่ม  

   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
งานวิจัยในประเทศ  
งานวิจัยต่างประเทศ  
 

45 
45 
62 
66 
66 
71 
75 
78 

 
80 

 
80 
83 

 
85 
87 
89 
89 
94 

3 วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

96 
96 
96 
97 
98 
99 

100 



สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที่  หน้า 
4 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
  ขั้นตอนที่ 2 จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
  ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการทดลองและใช้เครื่องมือในการวิจัย    
  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามประเมินผล    
 

103 
104 
105 
106 
124 
135 

5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
   ความมุ่งหมายของการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 วิธีด าเนินการวิจัย  
 สรุปผล  
   อภิปรายผล   
   ข้อเสนอแนะ  
 

142 
142 
143 
143 
143 
147 
152 

บรรณานุกรม  
 

156 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ  

โซอุ่ปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  
ภาคผนวก ข แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (ก่อนการฝึกอบรม)  

เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  
 เฉลย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  (ก่อนการฝึกอบรม) 

เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  

 

 
 

160 
 
 

376 
 
 

388 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที่  หน้า 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ค แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (หลังการฝึกอบรม) 
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  

 เฉลย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  (หลังการฝึกอบรม) 
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  

ภาคผนวก ง แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรม โครงการการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก เรื่อง  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  

ภาคผนวก จ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ    
ภาคผนวก ฉ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย....................................... ..................... 
ภาคผนวก ช ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 
ประวัติย่อผู้วิจัย............................................... ................................................................. 

 
 
 

389 
 
 

401 
 
 
 

402 
406 
407 
408 

 
413 

 



บัญชีตาราง 
 

ตาราง หน้า 

1 

2 
3 
4 
5 

 
6 

 
 

7 
 
 

8 
 

9 
 
 

10 
 

11 
 
 

12 
 

 

ระดับความสามารถในการจดจ าของคนเราต่อวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน   
การประเมินแบบจ าลองของ โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค   
จุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจค้าปลีก  
ภาพรวมการค้าปลีกและค้าส่งของไทย ปี 2550  
ดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกโดยผู้เชี่ยวชาญ  

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้  เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยผู้เชี่ยวชาญ  

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของแบบสอบถาม  
ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยผู้เชี่ยวชาญ  

ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) เรื่อง การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยผู้เชี่ยวชาญ  

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด 
(KPI) เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและ 
ค้าปลีก โดยผู้เชี่ยวชาญ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้ประกอบการในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จ านวน 30 คน  

เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการใน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการ           
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกโดยรวมและรายประเด็น  

14 
39 
75 
79 

 
107 

 
 

112 
 
 

117 
 

122 
  
  
123 

 
124 

 
 

126 
 

126 

 



บัญชีตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง หน้า 

13 

 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 
20 

 
 

21 
 

22 

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ประเด็น ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาตามหลักสูตร
โดยรวมและรายข้อ  

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ประเด็น เนื้อหาสาระของหัวข้อมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยรวมและรายข้อ  

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ประเด็น  ประเด็น ความเป็นประโยชน์ของเนื้อหา
สาระที่มีต่อการปฏิบัติงานของท่าน โดยรวมและรายข้อ  

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ประเด็น ความเหมาะสมของเวลาส าหรับหัวข้อเรื่องนี้ 
โดยรวมและรายข้อ  

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ประเด็นความสามารถของวิทยากรโดยรวม 
และรายข้อ  

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ประเด็น ความเหมาะสมของสื่อและเอกสาร
ประกอบการอบรม ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้อ  

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของการประเมินผลส าเร็จ  
ตัวดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ท าได้หลังจากการทดลองใช้การให้ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงาน
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ภูมิหลัง 

 แนวคิดในกระบวนการพัฒนาประเทศ จากที่เคยเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจได้เปลี่ยนมาให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง หรือจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนา
เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม 
คือ พัฒนาศักยภาพของคนทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ด้วยเหตุนี้องค์กรใดที่สามารถพัฒนาคนของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และความสามารถในการเรียนรู้ของ
องค์กรจะก่อให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขัน  เนื่องจากการเรียนรู้ ท าให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 
 โลกาภิวัตน์นับเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นจากหลายเหตุปัจจัย และเป็น
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เข้ามาเป็นตัวเร่งให้ความเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาของโลกเกิดขึ้นอย่าง
รุนแรง และรวดเร็ว เกิน กว่าจะคาดการณ์ได้ พลังของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผลที่เป็นคุณแก่
มนุษยชาติพอ ๆ กับเป็นโทษภัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้รับ 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้มิติเรื่องระยะเวลา ระยะทาง และ
พื้นที่ไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 
เป็นโอกาสให้มนุษย์เข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางไร้พรมแดนจ ากัด น ามาซึ่งการใช้พลังของความรู้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และก่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง  
 ปัญหาหนึ่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยหลายปีที่ผ่านมา นับต้ัง แต่อดีตจนมาในปัจจุบัน คือ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่มากของไทยประสบ
ปัญหาด้านศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยพยายามที่จะเข้าไป
ช่วยเหลือแก้ปัญหาหลากหลายวิธีด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะเพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ณ สิ้นปี 2549 มีจ านวนวิสาหกิจรวมทั้งหมด 2,249,718 ราย จ าแนกได้เป็น วิสาหกิจ
ขนาดใหญ่จ านวน 4,444 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 ของวิสาหกิจทั้งหมด และเป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม จ านวน 2,245,274 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของวิสาหกิจทั้งหมด  
(คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2545: 6-8) 
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 ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของไทยนับเป็นภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความส าคัญ
ต่อระบบเศ รษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับมหภาคและการด ารงชีวิตของประชาชนมาช้านาน โดย  
ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง และกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ในตลอดระยะเวลา  
ที่ผ่านมาได้เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ท าให้ผู้ประกอบการจ านวน
มากไม่ส ามารถปรับตัวให้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์การแข่งขันและพฤติกรรมของผู้บริโภค  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวคนไทยต้อง
สูญเสียสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น 
 ดังนั้นสถานการณ์ค้าและสภาวะแวดล้อมทางสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าจ าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาการให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพและความ
เข้มแข็งในการแข่งขัน หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานก็ได้เล็งเห็นความ ส าคัญในเรื่องนี้ เช่น กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีมาตรฐาน 
มีการด าเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการท่ีอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอยู่หลายโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม 
โครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาความรู้พื้นฐานทั่วไป เพื่อให้ค าแนะน าแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เบื้องต้น ยังไม่มีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการท่ีมุ่งเน้นเฉพาะทาง โดยเฉพาะปรึกษาทางด้าน  
โลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน  ทั้งที่เป็นปัญหาอันดับต้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2545: 6-8) 
 ปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในธุรกิ จค้าส่งและค้าปลีกมีอัตราการแข่งขันและขยายตัวสูงมาก 
การลงทุนของธุรกิจขายปลีกขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
สินค้าส่งและสินค้าปลีกรายย่อยของไทยก าลังประสบปัญหาด้านผลประกอบการ อันเนื่องมาจากการ
เพิ่มจ านวนสาขาของธุรกิจ จัดจ าหน่ายรา ยใหญ่ ทั้งที่เป็นทุนต่างชาติและในประเทศ อันเป็น
สถานการณ์แวดล้อมธุรกิจ     ค้าส่งและค้าปลีกของประเทศไทยในขณะนี้ แม้ว่าวิถีทางการควบคุมการ
เปิดสาขาของธุรกิจจัดจ าหน่ายขนาดใหญ่ดังกล่าวอาจเป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถพิจารณาได้ แต่อีก
ทางหนึ่ง มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบริหารจัดการขั้นสูงเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศอยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
 โดยที่ในการแข่งขันทางธุรกิจมีปัจจัยความส าเร็จ 2 ประการที่ส าคัญ คือ ความสามารถใน
การแข่งขันเชิงราคา และความสามารถในการแข่งขันเชิงคุณภาพ ส าหรับการแข่งขันในเชิงราค า บริษัท
ต่าง ๆ พยายามลดต้นทุนในการขายให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะสามารถเสนอราคาสินค้าหรือบริการแก่
ผู้บริโภคที่ดีที่สุด และมีการปรับปรุงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามพบว่า ต้นทุนของสินค้าตัวหนึ่งที่มีบทบาท
ในความสามารถในการแข่งขัน คือ ต้นทุนสินค้าในส่วนของการจัดการโลจิสติ กส์และโซ่อุปทาน  ซึ่งใน
สภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
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 ดังนั้น การเรียนรู้ของบุคคลโดยเฉพาะคนที่อยู่ในองค์กรต่าง  ๆ มักอยู่ในรูปของการฝึกอบรม 
เราถือว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการท างานโดยการให้ความรู้ ทักษะและ
ทัศนคติที่เหมาะสมกับงานแก่บุคลากรที่ไม่สามารถท างานได้ตามที่คาดหวัง แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรม
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้บุคลากรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์กรที่ต้องการอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อม
ในอนาคตจึงต้องพัฒนารูปแบบ และเทคโนโลยีอย่าง ต่อเนื่อง และผลจากการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ ใหม่
ต้องก่อให้เกิดองค์ความรู้ หรือสิ่งใหม่ในการท างาน 
 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมของฐานความรู้ (Knowledge Based) ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจ
จึงต้องมีความรู้ในการจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเ วลา ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดโครงการช่วยเหลือ พัฒนา
ผู้ประกอบการค้า ให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการกับสถานประกอบการ ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจ
ของต่างชาติ และอยู่รอดได้แบบยั่งยืน โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อปุทาน  
 ในการจัด รูปแบบ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงลักษณะ
ธรรมชาติในกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการ การฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้โดยตรง เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ อันหมายถึง “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร อันเป็นผลสืบเนื่อง  
มาจากการปฏิบัติที่เน้นย้ าบ่อย ๆ” ผลของการเรียนรู้ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่อาจตรวจสอบได้จาก
ผลของการกระท า จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมมีประโยชน์อย่างยิ่งในกระบวนการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีความส าคัญ เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือองค์กรใดก็ตาม  ปัจจัยหรือสิ่งที่มีส่วน
ส าคัญในการท าให้สังคมหรือองค์กรนั้นเจริญก้าวหน้าหรือด าเนินการได้อย่างสูงมีประสิทธิผล ก็คือ 
ทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมจึงต้องเข้าใจแนวคิดและหลักการที่ส าคัญของการฝึกอบรม เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของตน 
 จากการที่ผู้วิจัยเป็นท่ีปรึกษาร่วมในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก จัดขึ้นโดย  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยการจัดรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีกในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทาน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่ง
และค้าปลีก โดยใช้การฝึกอบรม และการให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติที่ดี และน าไปใช้ในสถานประกอบการให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  ในเรื่องการ

จัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก หลังการฝึกอบรม และการให้

ค าปรึกษาในสถานประกอบการ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. การวิจัยในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกสามารถน าความรู้ ทักษะ และ

ทัศนคติ ไปเพิ่มศักยภาพในการจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. การวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกได้มีการปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ระหว่างกันและกัน 

3. การวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ได้ข้อเสนอแนะ และแนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ  

4. เพื่อให้เป็นข้อมูลส าหรับผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีกให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 280 คน 
จากภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  
 

 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีกที่ได้จากการ
คัดเลือกโดยความสมัครใจจ านวน 30 คน โดยก าหนดคุณสมบัติ คือ 
 1. มีความสนใจและต้องการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จะพั ฒนาตนเอง และสถาน
ประกอบการ 
 2. มีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการได้อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต ์
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 ประเด็นที่ศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกเรื่อง การจัดการ  
โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน  
 2. ความรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
 3. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
 4. การประเมินตามตัวชี้วัด 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง  การพัฒนาวิธีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้แก่ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกอ ย่างมีขั้นตอนเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ขั้นตอน โดยใช้ 3 ขั้นตอน คือ 
  1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเน้นให้บุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม และวิทยากรร่วมลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
  1.2 การให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง การฝึกอบรมโดยใช้ที่ท างานเป็นสถานท่ี
ฝึกอบรมโดยใหผู้้มีประสบการณ ์(พี่เลี้ยง) คอยให้ค าปรึกษา สอนงาน ในช่วงเวลาการปฏิบัติงานจริง  
  1.3 การประเมินผล โดยมีตัวชี้วัดผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จากเครื่องมือที่ใช้วัดผล
จากข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้าส่ง 
และค้าปลีกในด้านคุณภาพ 
 2. การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผน การน าไปปฏิบัติ และการควบคุมการไหลเวียน
ของสินค้า การบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุด
ที่มีการบริโภค เพื่อที่จะบรรลุถึงความต้องการของลูกค้า 
 3. โซ่อุปทาน หมายถึง อนุกรมของเหตุการณ์ที่ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดหา การ
ผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ การก าจัดทิ้ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
จัดการ โซ่อุปทานประกอบด้วย การวางแผนการน าไปปฏิบัติ และการควบคุมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การไหลของสินค้าและบริการท้ังไปและกลับ และรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างจุดเริ่มต้นจนถึง
ผู้บริโภคเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
 4. ผู้ประกอบการค้าส่ง หมายถึง ผู้ที่ด าเนินธุรกิจในการขายสินค้าใหม่ และสินค้าใช้แล้วให้แก่
ผู้ค้าปลีก หรือผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรมสถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และหมายรวมถึงการ
ขายให้ผูค้้าส่งด้วยกันเอง 
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 5. ผู้ประกอบการค้าปลีก หมายถึง ผู้ที่ด าเนินธุรกิจใน การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้า 
ทั้งสินค้าใหม่ และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภค หรือใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลใน
ครัวเรือน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด สถานการณ์ปัจจุบัน ความต้องการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 

 
ประเมินเอกสารและเครื่องมือ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้า
ปลีกโดยใช้การฝึกอบรม 

หลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” 
หัวข้อการฝึกอบรม 

•  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส ์
และโซ่อุปทาน 

•  การจัดการองค์กรท่ีเหมาะสมในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 

•  การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจ 
ค้าส่งและปลีก 

•  การจัดการร้านค้าปลีกและค้าส่ง 

•  การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค้าส่งและปลีก 

•  ความส าคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค้าส่ง
และค้าปลีก 

•  การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหาร 

•  การสร้างตัวชี้วัดด้วยแบบการประเมินตนเองส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและปลีก 

•  กิจกรรมการใช้แบบประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้าง
ตัวชี้วัดส าหรับผู้ประกอบการ 

• การฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนา 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

•  อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

• สถานการณ์และกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจ 
ค้าส่งและค้าปลีก 

• การประยุกต์เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนาธุรกิจ
ค้าส่งและค้าปลีก 

 

ทฤษฎีการฝึกอบรมและประเมินผลโดยมีตัวชี้วัด 

Pre-test 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) (30 คน) 
Post-test 

ประเมินผลและเปรียบเทียบ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

การฝึกอบรมใน 
สถานประกอบการ 

(On the job Training) 
โดยมีพี่เล้ียงช่วยให้ค าปรึกษา

แนะน า 
(15 สถานประกอบการ) 

ตัวชี้วัด 

ทฤษฎีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ ่
 

 

สถาน
ประกอบการ
ไม่มีพี่เลี้ยง 

ผลความ
พึงพอใจ
ในการ
ฝึกอบรม 

สัมมนากลุ่มย่อยและสรุป 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการวิจัย เรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ส าหรับผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีก  ผู๎วิจัย
ได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง และได๎น าเสนอตามหัวข๎อตํอไปนี้  

1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเรียนรู๎ และการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ 
2. แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับการฝึกอบรม และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและมีพี่เลี้ยงให๎ค าปรึกษา

แนะน าในสถานประกอบการ 
3. แนวคิดและหลักการจัดการธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก  
4. สถานการณ์ธุรกิจค๎าสํง และค๎าปลีกในประเทศไทย 
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน และการให๎ค าปรึกษาใน

สถานประกอบการ โดยมีพี่เลี้ยง 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 1.1 ความหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู๎  (2544: 39) ได๎ให๎ความเห็นวํา การจัดกร ะบวนการเรียนรู๎ 
หมายถึง การก าหนดจุดมุํงหมาย สาระ กิจกรรม แหลํงเรียนรู๎ สื่อการเรียนและการวัดและประเมินผลที่
มุํงพัฒนาคนและชีวิตให๎เกิดประสบการณ์เรียนรู๎เต็มตามความสามารถ สอดคล๎องกับความถนัด ความ
สนใจ และความต๎องการของผู๎เรียน หรือเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่มุํงประโยชน์สูงสุดของผู๎เรียน 
 นวลจิตต์ เชาวกรีติพงศ์; และคณะ (2545: 7) ได๎ให๎ความหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู๎
ไว๎วํา การจัดกระบวนการเรียนรู๎ต๎องยึดหลักวํา ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎พัฒนาตนเองได๎ 
และถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ ศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาตนตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2546: 8) ได๎กลําววํา การจัดกระบวนการเรียนรู๎ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นถือเป็นสํวนส าคัญที่สํงผลตํอผู๎เรียนโดยตรง ดังนั้น ผู๎ที่มีหน๎าที่ในการ
จัดการเรียนรูเ๎พื่อให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเองให๎มีศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นจะต๎องถือ
วําเป็นภารกิจและพันธกิจที่ส าคัญที่จะต๎องจัดการเรียนรู๎อยํางเต็มความสามารถของการเป็นครูมือ
อาชีพ 
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 จากข๎อความข๎างต๎นพอจะสรุปได๎วํา การจัดกระบวนการเรียนรู๎ หมายถึง การก าหนด
จุดมุํงหมาย สาระ กิจกรรม แหลํงเรียนรู๎ สื่อการเรียนและการวัดประเมินผล ที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ พัฒนากระบวนการคิด การปฏิบัติตามความสามารถ สอดคล๎องกับความถนัด 
ความสนใจ และความต๎องการของผู๎เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยยึดหลักวํา 
ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 
 1.2 ความส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 วําด๎วยแนวการจัดการศึกษามาตรา 22 
ที่ระบุวํา “การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวํา ผู๎เรีย นทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 
และถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” 
 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ .ศ. 2542 ในหมวด 4 เป็น
หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู๎ โดยมีสาระส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองได๎ 2) ถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุด และ 3) กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  (ส านักงานเลขาธิการสภาพการศึกษา . 2547:  
1-4) 
 ประการแรก การจัดการศึกษาจะต๎องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 
ในเรื่องศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยํอมได๎รับความค๎ุมครองบุคคลจึงเป็นผู๎ทรง
สิทธิในชีวิตของตน มีฐานเป็นผู๎ที่พร๎อมจะพัฒนาได๎ มีศักยภาพที่จะพัฒนาสังคมรํวมกับผู๎อ่ื นได๎ และ 
มีอิสระที่จะพัฒนาตนเองได๎ ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู๎จึงต๎องมีวิถีทางที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดเป็น ท าเป็น พึ่งตนเองได๎ ด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุขและ
สามารถท าคุณประโยชน์ให๎แกํสังคมและประเทศชาติได๎ 

 ประการที่สอง การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ถือวําผู๎เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการศึกษาที่ให๎
โอกาสผู๎เรียนได๎ค๎นพบความรู๎เอง สามารถสร๎างความรู๎ที่มีความหมายแกํตนเองตามสิ่งที่ตนเองชอบ
และสนใจ ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล เคารพในสิทธิและหน๎าที่ของผู๎เรียน มีการวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ์อยํางมีความหมายและเป็นระบบ และมุํงประโยชน์สูงสุดให๎เกิด
แกํผู๎เรียน 

 ประการที่สาม  การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ จึงเป็นวิธีการค๎นหาและปฏิบัติด๎วยตนเองให๎รู๎วําจริง ให๎ผู๎เรียนมี่สํวนรํวมในการเสนอกิจกรรม
และลงมือปฏิบัติด๎วนตนเองทุกขั้นตอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎จึงต๎องมีบรรยากาศที่
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สอดคล๎องและใกล๎เคียงกับสภาพจริงในวิถีชีวิตของผู๎เรียน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาได๎ตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพของผู๎เรียน และควรค านึงถึงการใช๎สมองทุกสํวนแล ะความแตกตํางของ
ผู๎เรียนด๎วย โดยใช๎สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู๎และความสนใจของ
ผู๎เรียน ซึ่งจะชํวยเสริมสร๎างศักยภาพความเกํงของแตํละคนตามธรรมชาติอยํางเต็มศักยภาพ 

 การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จึงเน๎นการพัฒนาคนให๎มีความ สามารถใน
การพัฒนาตนเอง เพื่อการด ารงชีวิตอยํางมีความสุข มีความสามารถในการคิดแก๎ปัญหาและปรับตัว
เข๎ากับสังคมได๎ ซึ่งหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู๎และสาระของการปฏิรูปการ
เรียนรู๎ ก็คือ การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให๎ผู๎ เรียนสามารถเรียนรู๎และ
พัฒนาการเรียนรู๎ได๎จากประสบการณ์จริง การฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็นและแก๎ไขปัญหาเป็น มีนิสัยรัก
การอําน ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ใฝ่รู๎ใฝ่เห็น ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู๎จึงต๎องเน๎นการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล๎องกับความสนใจและค วามถนัดของผู๎เรียน ให๎มีการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการและการประยุกต์ใช๎ความรู๎ เพื่อการป้องกันและแก๎ไขปัญหาได๎ การปฏิรูป
การเรียนรู๎จึงนับเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎จากเดิมที่ยึด
ตัวครูเป็นส าคัญมาเป็นการยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 โดยแท๎จริงแล๎ว การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญนั้นไมํสามารถด าเนินโดย
แยกสํวนได๎ จ าเป็นจะต๎องเชื่อมโยงกับปัจจัยและองค์ประกอบตํางๆ ที่เข๎ามามีผลกระทบตํอตัวผู๎เรียน 
โดยจัดกิจกรรรมการเรียนรู๎ที่สามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎ทุกคนและทุกด๎าน เนื่องจากธ รรมชาติและ
ศักยภาพของผู๎เรียนมีความหลากหลายและสลับซับซ๎อน ดังนั้น การพัฒนาผู๎เรียนเป็นส าคัญ คือ การ
พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎าน ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให๎เป็นผู๎
มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึก ของการท าประโยชน์เพื่อ
สังคม ซึ่งผู๎จัดการศึกษาจะต๎องด าเนินการอยํางมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม 
 
 1.3 หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 เกิดขึ้นเพื่อเป็นกลไกส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา
และหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ก็ คือ การปฏิรูปการเรียนรู๎ สาระตํางๆ ที่ระบุในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติเกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนรู๎ท่ีให๎ยึดหลักวํา ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองได๎โดยถือวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุด เป้าหมายส าคัญเพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู๎ขอ งผู๎เรียน โดยจัดสาระการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับการด ารงชีวิต มีลักษณะเป็นการบูรณา
การความรู๎ การจัดการะบวนการเรียนรู๎ เน๎นพัฒนาผู๎เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและ
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ประเมินผลตามสภาพจริง โดยได๎ก าหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎ไว๎ในหมวด 4 มาตรา 24 ท่ี
ระบุวํา “การจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการดังตํอไปนี้ 
 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกตํางระหวํางบุคคล 

 2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ควา มรู๎มา
ใช๎เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหา 
 3. จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอํานและเกิดการใฝ่รู๎และแก๎ไขปัญหา 
 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎านตํางๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงัคุณธรรม คํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว๎ในทุกวิชา 
 5. สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และมีความรอบรู๎ รวมทั้งสามารถใช๎การวิจัยเป็นสํวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู๎ ทั้งนี้ ผู๎สอนและผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลํง
วิทยาการประเภทตํางๆ 
 6. จัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นได๎ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรํวมมือกับบิดามารดา 
ผู๎ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อรํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ 

 จากรายละเอียดของการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี
ก าหนดไว๎ในหมวด 4 ตามมาตรา 24 ดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์และสรุปองค์ประกอบของการ
จัดกระบวนการเรียนรู๎ท่ีจะใช๎เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ออกเป็น 6 ด๎าน ได๎แก ํ

 1. การจัดเนื้อหาสาระตามความสนใจและความถนัดของผู๎เรียน 

 2. การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ และการแก๎ปัญหา  

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น 
และเกิดการใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่อง 
 4. การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎านตํางๆ อยําได๎สัดสํวนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม คํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 5. การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อม สื่อการเรียนและใช๎การวิจัยเป็นสํวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู๎ 
 6. การประสานความรํวมมือกับบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อจัดการเรียนร๎ูให๎เกิดข้ึนได๎ทุกเวลา 
ทุกสถานที่และรํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ 
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1.4 กระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
  หลักการส าคัญของการศึกษาผู๎ใหญํที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเรียนการสอน มีนักการศึกษา
ได๎สรุปไว๎ดังนี้ 
  บรูเนอร์ (Bruner. 1968) ได๎เสนอความคิดวํา กระบวนการเรียนรู ๎(The Act of Learning) 
เป็นการผสมผสานระหวํางกระบวนการดังตํอไปนี้ 
  1. การค๎นหาความรู๎ (Acquisition) เป็นการรวบรวมความรู๎ใหมํ ๆ เข๎ามาแทนที่ความรู๎
เดิมหรือเป็นการจัดโครงรํางของความรู๎ที่ได๎รับมาให๎เป็นระเบียบมากขึ้น  
  2. การดัดแปลงความรู๎ (Transformation) เป็นการจัดระเบียบโครงรํางของขําวสาร
ความรู๎เดิมให๎สัมพันธ์ตํอเนื่องกับสถานการณ์หรือความรู๎ใหมํ หรือการเปลี่ยนแปลงขําวสารความรู๎ที่
ได๎รับมาใหมํอยํูในรูปแบบใหมํ 
  3. การประเมินผลความรู๎ (Evaluation) เป็นการประเมินวําสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ท าให๎
เกิดการเรียนรู๎ที่ก๎าวหน๎าขึ้นหรือไมํ  
  สนอง โลหิตวิเศษ (2544: 46-50) ได๎กลําววํา หลักการส าคัญของการศึกษาผู๎ใหญํที่
เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเรียนการสอน ได๎แกํ  
  1. กระบวนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นพลวัต มีการปฏิสัมพันธ์และการรํวมมือ
กันระหวํางผู๎สอนและผู๎เรียน 
  2. คนมีความส าคัญมากกวําเนื้อหาวิชาที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอน  
  3. ผู๎สอนและผู๎เรียนรํวมกันรับผิดชอบการสอนและการเรียน  
  4. เป้าหมายของผู๎เรียนเป็นตัวก าหนดกระบวนการเรียนการสอน  
  5. ทักษะและเจตคติในการเรียนรู๎ 
  6. ผู๎เรียนและผู๎สอนก๎าวไปด๎วยกันในบรรยากาศที่ชํวยเหลือสนับสนุนกันไปสูํบรรยากาศ
ของความท๎าทายโดยตรง 
  7. ควรท าการประเมินผลอยํางตํอเนื่องในกระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู๎จะเกิดขึ้น 
เมื่อผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในทางบวก 
 สรุปได๎วํา หลักการของการศึกษาผู๎ใหญํ เป็นการได๎รับการถํายทอดความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎
ตําง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให๎เกิดการสะสมองค์ความรู๎ เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการพิจารณาประเมิน
สถานการณ์และใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจในอนาคต เน๎นความเชื่อในหลักการของปรั ชญามนุษยนิยม
เป็นสํวนใหญํ ให๎การยอมรับผู๎เรียนอยํางเสมอภาคเทําผู๎สอน ทั้งผู๎ สอนและผู๎เรียนรํวมกันรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอน การฝึกทักษะและสร๎างเจตคติ รํวมกันสร๎างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู๎
และชํวยกันให๎แตํละคนประสบความส าเร็จตามศักยภาพ แตํในทางปฏิบัติในแตํละประเทศอาจมี
รายละเอียดแตกตํางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับวัฒนธรรมและโครงสร๎างของระบบการให๎การศึกษา 
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 1.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
  ต้ังแตํชํวงทศวรรษที่ 70 ทฤษฎีการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํนั้นมีกรอบคิดที่นักวิชาการและผู๎จัด
ฝึกอบรมน ามาศึกษา และใช๎อยํางกว๎างขวาง โนลส์ (Knowles: 1983) ได๎ต้ังสมมติฐานในเรื่องลักษณะ
การเรียนรู๎ของผู๎ใหญํเอาไว๎ 4 ข๎อคือ 
  1. เมื่อคนเราเติบโตขึ้น ผู๎ใหญํมีแนวโน๎มที่จะชอบการชี้น าด๎วยตัวเอง  (Self-direction)  
  2. ประสบการณ์ของผู๎ใหญํนั้นเป็นทรัพยากรการเรียนรู๎ที่ทรงคุณคํา ดังนั้นการเรียนรู๎แบบ
มีสํวนรํวม (Active Participation) จากประสบการณ์ของผู๎ใหญํควรจะน ามาใช๎เป็นวิธีการจัดการ
ฝึกอบรม  
  3. ผู๎ใหญํนั้นมักจะให๎การตระหนักรู๎ถึงเรื่องราวเฉพาะที่มาจากชีวิตจริง ดังนั้นการจัด
ฝึกอบรมควรจะใช๎เรื่องในชีวิตจริงมาเป็นแนวทางการจัดการฝึกอบรม  
  4. ผู๎ใหญํต๎องการที่จะเรียนรู๎ทักษะและใฝ่หาความรู๎ที่จ าเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถ
ของตนในการท างาน และทักษะที่ได๎เรียนรู๎มาใช๎งานได๎ทันที 
  ซุลลิแวน ไวร์เซนสกี้ อารโ์นล์และซาร์ก ี(Sullivan, Wircenski, Arnold and Sarkees: 1990) 
ให๎ความคิดเห็นวําการที่จะท าให๎บรรยากาศนําเรียนน้ัน เราต๎องมีความเข๎าใจถึงลักษณะการเรียนรู๎ของ
ผู๎ใหญํที่จะเข๎ามามี สํวนรํวมในกระบวนการเรียนรู๎  ซึ่งกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ นั้นมีหลักอยํู  
5 ประการ 
  หลักการที่ 1 มีภาวะผู๎น า: ผู๎ใหญํที่จะเข๎ารับการเรียนรู๎ฝึกอบรมนั้นจะต๎องมีภาวะผู๎น าใน
การท่ีจะก าหนดทิศทางการเรียนร๎ูที่ตนเองจะได๎รับ  
  หลักการที่ 2 ประสบการณ์ : ประสบการณ์ จะถูกน าไปใช๎ในระหวํางการท ากิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่จัดให๎ เชํนการอภิปราย กรณีศึกษา หรือการแก๎ปัญหา การจดจ านั้นจะเกิดขึ้นได๎ดี หากผู๎เรียน
ได๎พัฒนาความจ า โดยน าสิ่งที่เรียน และฝึกเหลํานั้นมาใช๎ปฏิบัติในทันที และตามด๎วยกิจกรรมที่ได๎มี
การทบทวนหรือการให๎เขียนสรุปความรู๎  
  จากการศึกษาเรื่องการเรียนรู๎ในชํวงระยะเวลา 3 วันนั้นพบวํา ระดับความสามารถในการ
จดจ าของคนเราตํอวิธีการเรียนที่แตกตํางกันก็จะให๎ผลแตกตํางกันดังแสดงในตาราง  1 
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ตาราง 1 ระดับความสามารถในการจดจ าของคนเราตํอวิธีการเรียนที่แตกตํางกัน  
 

กิจกรรม ร้อยละในการจดจ า 

การอําน 10 
การฟัง 20 
การเห็น 30 
การเห็นรํวมกับการฟัง 50 
การท่ีผู๎เรียนพูดออกมา 70 
การลงมือท า 90 

ที่มา Pike, 1989 
 

  หลักการที่ 3 การเรียกร๎องความสนใจ : การเรียกร๎องความสนใจมีพลังในการที่จะกระต๎ุน
ให๎เกิดความสนใจ ผู๎ใหญํจะเกิดการจูงใจให๎เรี ยนรู๎เมื่อเขามีความต๎องการที่จะรู๎อะไรบางอยําง ดังนั้น
ผู๎สอนควรที่จะท าการกระตุ๎นอารมณ์ของความอยากเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้น  
  หลักการที่ 4 ให๎ความนับถือ: การสอนผู๎ใหญํนั้นผู๎สอนต๎องท าให๎ผู๎เรียนเห็นความแตกตําง 
และขีดความสามารถที่จะท าให๎ผู๎เรียนรู๎มากขึ้น ผู๎เรยีนนั้นมักจะเปิดใจในการเรียนรู๎ถ๎ามีความรู๎สึกยอมรับ
นับถือ  
  หลักการที่ 5 การเรียนรู๎ที่มีลักษณะเป็น Novel: ลักษณะการเรียนร๎ูแบบ Novel styles คือ
มีความแตกตํางของรูปแบบการเรียนรู๎ เพราะผู๎ใหญํแตํละคนมีการเรียนรู๎ที่แตกตํางกันออกไป ถึงแม๎
คุณลักษณะดังกลําวจะแฝงอยูํในความอยากรู๎เหมือน ๆ กัน 
 ทฤษฎีการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํที่พัฒนาขึ้น และใช๎กันอยํางแพรํหลายคือ การจัดการเรียนรู๎โดย
ให๎ความส าคัญกับ “ประสาทสัมผัส ” ซึ่งการจัดการเรียนรู๎ในลักษณะนี้แบํงคนออกได๎เป็น 3 กลุํม การ
เรียนรู๎ของคนทั้ง 3 กลุํมนี้มีความแตกตํางกันในห ลายด๎าน เชํน ความถนัด ระดับความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ของแตํละคน 
 กลุ่มผู้เรียนแบบ Visual  
  กลุํมนี้มักจะชอบความสนุกหรือชอบที่จะเรียนในรูปแบบที่เน๎นการใช๎สื่อด๎วยภาพ สี แผนภูมิ 
 กลุ่มผู้เรียนแบบ Audio  
  กลุํมนี้มักจะชอบความสนุก หรือชอบที่จะเรียนในรูปแบบการพูดหรือฟังมุมมองที่แตกตําง 
 กลุ่มผู้เรียนแบบ Kinesthetic  
  กลุํมนี้มักจะชอบความสนุกหรือชอบที่จะเรียนในรูปแบบที่มีการเคลื่อนไหว  
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 สุวัฒน ์วัฒนวงศ ์(2547: 7) ได๎บัญญัติหลักการเรียนรู๎ส าหรับผู๎ใหญํ 10 ประการ (Adult Learning: 
Ten Principles) ไว๎ในฐานะนักการศึกษา เห็นวํา การเรียนรู๎ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจเกิดขึ้นได๎มากกวํา
หรือดีกวําในอีกสถานการณ์หนึ่ง  ซึ่งในเรื่องนี้เกี่ยวข๎องกับหลักการและทฤษฎีการเรียนรู๎  (Learning 
Theory) อันเป็นแนวทางที่นักการศึกษาและวิทยากรการฝึกอบรมควรจะได๎ค านึงถึง ในที่นี้จะขอกลําวถึง
องค์ประกอบหรือหลักการ  10 ประการ ที่จะมีสํวนสนับสนุนและสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ  (Adult 
Learning) และจะเป็นการชํวยให๎การฝึกอบรมประสบความส าเร็จด๎วยดี ปัจจัยที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของ
ผู๎ใหญํเหลํานั้นมีสํวนสัมพันธ์กันอยํางมากในการเรียนรู๎และการฝึกอบรมผู๎ใหญํ  โดยจะค านึงถึงสิ่ง
ตํอไปนี ้
  1. ควรพิจารณาและให๎ความส าคัญกับแรงจูงใจในการเรียน  (Motivation to Learn) น่ัน
คือ บุคคลจะเรียนรู๎ได๎ดีถ๎าหากมีความต๎องการในการเรียนสิ่งนั้น ๆ 
  2. สภาพแวดล๎อมในการเรียนรู๎  (Learning Environment) ต๎องมีความสะดวกสบาย
เหมาะสม ตลอดจนได๎รับความไว๎วางใจและการให๎เกียรติผู๎เรียน (Trust and Respect) 
  3. ควรค านึงถึง  ความต๎องการในการเรียน  ของแตํละบุคคล  และรูปแบบของการเรียนรู๎  
(Learning Styles) ที่มีความหลากหลาย 
  4. ต๎องค านึงถึง ความรู๎เดิมและประสบการณ ์(Experience) อันมีคุณคํา 
  5. ควรได๎พิจารณาถึงการดูแลและให๎ความส าคัญกับเนื้อหาและกิจกรรมในการเรียนร๎ู  
  6. ให๎ความส าคัญเกี่ยวกับ  ปัญหาท่ีสอดคล๎องกับความจริง  (Realistic Problems) และ
น าการเรียนรู ๎ไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
  7. ต๎องให๎การเอาใจใสํกับการมีสํวนรํวมทั้งทางด๎าน  สติปัญญา และทางด๎านรํางกาย  ใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู ๎
  8. ควรให๎มีเวลาอยํางพอเพียง ในการเรียนรู ๎ โดยเฉพาะการเรียนรู๎ข๎อมูลใหมํการฝึกทักษะ
ใหม ํๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
  9. ให๎โอกาสในการ ฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดี หรือการน าความรู๎ไปประยุกต์ได๎ 
  10. ให๎ผู๎เรียนได๎แสดงศักยภาพ หรือสมรรถภาพในการเรียนรู๎ จนกระทั่งเขาได๎ และเห็นถึง
ความก๎าวหน๎าวํา สามารถบรรลุเป้าหมายได๎ 
 สรุปได๎วํา ทฤษฎีการเรียนรู๎เป็นพัฒนาการหนึ่งของชีวิตท่ีไมํมีวันจบสิ้น บุคคลเกิดการเรียนรู๎อยูํ
ตลอดเวลา (Life Long Learning) ในเรื่องตํางๆ กัน ในสถานการณ์ตํางๆ กัน โดยการรับรู๎ที่แตกตํางกัน  
 สุวัฒน์ วัฒนวงค์ (2547:3-6) ได๎นิยามของการเรียนรู ๎2 ประการ ดังนี้ 
  1. การเรียนรู๎เป็นการสะสมข๎อเท็จจริง (Facts) และแนวคิด (Ideas) ที่ได๎รับและอาจจะหามา
เพิ่มเติมจนตลอดชีวิตของบุคคล 
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  2. การเรียนรู๎เป็นกระบวนการทางสติปัญญา (Mental) หรือกระบวนการทางรํางกาย (Physical) 
ที่น าไปสูํการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเกี่ยวข๎องกับปัจจัยที่ส าคัญ คือมีความกระตือรือร๎น  (Active) ใน
กระบวนการเรียนรู ๎มากกวําการรับฟังเฉย ๆ (Passive) เทํานั้นนั่นคือ ไมํเพียงการรับฟังการสอน (บรรยาย) 
แตํควรมีสํวนรํวมในกิจกรรม (Activity) ที่จัดให๎กับผู๎เรียนด๎วยเสมอ และเป็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงท่ี
ถาวร (Permanent Change) และการเปลี่ยนแปลงนี้ชํวยให๎เกิดสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได๎ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางด๎านทัศนคติและความสนใจอีกด๎วย 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 วงล๎อแหํงการเรียนรู๎ของบุคคล (How People Learn) 
ที่มา: สุวัฒน์ วัฒนวงค์. การเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ. (2547: 5). 
 
 จากภาพประกอบ 1 วงล๎อแหํงการเรียนรู๎นี้จะเห็นได๎วํา การเรียนรู๎นั้นเป็นกระบวนการตํอเนื่อง 
(Continuous Process) 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1: ความต๎องการ (Wanting or Needing) ในการเรียนรู๎ เป็นสิ่งส าคัญมากท่ีสุด
ที่จะต๎องทราบวําบุคคลนั้นต๎องการจะเรียนอะไร ต๎องการประสบความส าเร็จในสิ่งใด ต๎องการค๎นหาค าตอบ
หรือแก๎ปัญหาในเรื่องใด 
  ขั้นตอนที่ 2: การรวบรวมข๎อมูล – ข๎อสนเทศ (Information Gathering) เป็นการเรียนใน
ระบบโรงเรียน (Formal Instruction) และบางสํวนได๎รับจากการเรียนรู๎ตาม อัธยาศัยหรือ การเรียนรู๎
อยํางไมํเป็นทางการ (Information Learning) โดยจะได๎รับจากที่บ๎าน หรือจากสถานที่ท างาน 
  ขั้นตอนที่ 3: การทดสอบและผลสะท๎อน  (Testing and Feedback) จากการทดลองใน
การพยายามเรียนเรื่องหนึ่งเรื่องใดในการ เรียนของบุคคลดังตัวอยํางเชํนการทดสอบการขับขี่รถยนต์  
(Driving Test) การทดสอบฝีมือทางด๎านอาชีพตําง ๆ (Vocational Tests) การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอรว์ํา
ปฏิบัติงานได๎จริงหรือไมํ 

ความต๎องการ 
 (Need and Want) 

การรวบรวมข๎อมูล – ข๎อสนเทศ 
(Information Gathering) 

การทดสอบและผลสะท๎อน 
(Testing and Feedback) 

การประยุกต์และปฏิกิริยาตอบสนอง 
(Reflection and Applying) 
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  ขั้นตอนที ่4: การประยุกต์และปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflection and Applying) การประยุกต์
ข๎อสนเทศที่ผู๎เรียนได๎จากสถานการณ์ตําง  ๆ ซึ่งเขาอาจจะได๎ประเมินดูถึงผลลัพธ์จากการทดสอบ  หรือ
ผลลัพธ์จากการพยายามค๎นหาค าตอบ  การประยุกต์ใช๎ความรู๎จากสิ่งที่เรียนรู๎ไปสูํสถานการณ์ใหมํ  ๆ 
ถ๎าหากทักษะการเรียนรู๎ได๎น าไปเกี่ยวพันกับการปฏิบัติในทักษะใหม ํๆ และสามารถถํายโอนทักษะนั้น ๆ 
ไปสูํการเรียนรู๎ใหมํ ๆ ตัวอยํางเชํน การขับรถยนต์ได๎ด๎วยตนเอง  ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท างาน
ตําง ๆ ได๎ ข๎อตกลงเบื้องต๎นส าหรับการสอนผู๎ใหญํ (The Assumptions of Andragogy) การสอนผู๎ใหญํนั้น
ผู๎เรียนมีความพร๎อมที่จะเรียนรู๎สิ่งตําง  ๆ ได๎ถ๎าหากเขาเกิดความต๎องการ  และกระบวนการวินิจฉัย
ตัวเอง (Self –Diagnostic) 
 จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนให๎กับผู๎ใหญํ สามารถน ามาสรุปแนวคิดของการจัดการ
เรียนการสอนท่ีดีให๎กับผู๎ใหญํได๎ดังนี้  

1. เข๎าใจพื้นฐานการเรียนรู๎ของผู๎เรียนแตํละคน 
2. จัดสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมและเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
3. หลักสูตรควรตอบสนองความต๎องการใช๎งานในชีวิตประจ าวันให๎เกิดประสบการณ์ 
4. ใช๎ประสบการณ์ที่มีของผู๎เรียนมาประยุกต์เข๎ากับการเรียน 
5. ผู๎สอนควรชี้ให๎เห็นประโยชน์และการเสียประโยชน์ของการมาเรียน 
6. ให๎เกียรติผู๎เรียน 
7. กระต๎ุนให๎เกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
8. จัดรูปแบบการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน 

 สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2547: 254-258) ได๎กลําวถึง ธรรมชาติการเรียนรู๎ในวัยผู๎ใหญํวํา ผู๎ใหญํ
สามารถเรียนรู๎ได๎โดยไมํมีข๎อจ ากัดด๎านอายุ ธรรมชาติ ของผู๎ใหญํจะแตกตํางจากเด็ก ดังนั้นในการจัด
กิจกรรมส าหรับผู๎ใหญํจึงควรค านึงถึง สิ่งตํอไปนี ้
 1. ผู๎เรียนควรมีความเข๎าใจและเห็นด๎วยกับจุดมุํงหมายของวิชาที่เรียน นั่นคือ ถ๎าต๎องการให๎
ผู๎ใหญํเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพแล๎ว เขาควรจะได๎ทราบถึงจุดมุํงหมายทั่วไปของวิชานั้น โดยที่เขา
ต๎องมองเห็นภาพรวมได๎อยํางชัดเจน และทิศทางที่จะด าเนินไปในการเรียนรู๎  ดังนั้น จึงมี ความส าคัญ
อยํางยิ่งในการอธิบายถึงรายละเอียดของวิชา เป้าหมายการเรียนที่ชัดเจนให๎ผู๎เรียนได๎รับทราบในการ
พบกันครั้งแรก 
 2. ผู๎เรียนควรจะมีความต๎องการที่จะเรียนรู๎ ในการศึ กษาผู๎ใหญํ เรามักคาดคะเนวํา ผู๎เรียน
สํวนมากเข๎าเรียนด๎วยความต๎องการที่จะเรี ยน เนื่องจากวําโดยทั่ว ๆ ไป แล๎วเขามาด๎วยความสมัครใจ 
(Voluntarity) อยํางไรก็ตาม ในบางครั้งครูท่ีสอนผู๎ใหญํก็อาจจะต๎องเผชิญกับการให๎ก าลังใจ เพื่อชํวย



 18 

ให๎ผู๎เรียนเกิดความต๎องการเรียน และความต๎องการนี้ต๎องเกิดจากความรู๎สึกวําตนเองมีความสามารถที่
จะบรรลุความส าเร็จได๎ โดยการได๎รับความเห็นใจ และเข๎าใจจากครูผู๎สอน   
 3. บรรยากาศในการเรียนและสถานการณ์ของการเรียนรู๎ควรเป็นกันเอง เนื่องจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุํม เป็นแหลํงการเรียนรู๎ที่มีความส าคัญยิ่ง ผู๎สอนควรมีความรับผิดชอบใน
การสร๎างบรรยากาศ และอ านวยความสะดวกส าหรับการอภิปรายกลุํม ทัศนคติ การยอมรับและเคารพ
ยกยํองจะเป็นบุคลิกที่ส าคัญของครูผู๎สอน ในการสร๎างบรรยากาศ ความเป็นกันเอง นอกจากน้ีแล๎ว
ครูผู๎สอนสามารถชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความค๎ุนเคยกันได๎ โดยการให๎ผู๎เรียนแนะน าตัวเอง และให๎อธิบาย
รายละเอียดยํอ ๆ เกี่ยวกับประสบ การณ์และความสนใจ ผู๎สอนควรแสดงบทบาทของตนเองในฐานะผู๎
อ านวยความสะดวกมากกวําความเป็นครูผู๎สอน จะได๎รับความไว๎วางใจ และเกิดการเรียนรู๎ท่ีดี ท าให๎
ได๎รับความส าเร็จมากย่ิงขึ้น  
 4. สภาพการณ์ทางกายภาพทั่ว ๆ ไป ควรเป็นที่พึงพอใจส าหรับผู๎เรียน ได๎แกํ การจัดโต๏ะเก๎าอี้ 
และเครื่องมือเครื่องใช๎ ควรจะได๎รับการพิจารณาเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎สึกสบายตามที่ผู๎เรียนต๎องการ 
ตัวอยํางเชํน ถ๎าต๎องการให๎สมาชิกได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเสรีแล๎วควรจัดโต๏ะให๎ผู๎เรียนหันหน๎าเข๎า
หากันเพื่อจะได๎อภิปรายอยํางเต็มที่  
 5. ผู๎เรียนควรจะได๎มีสํวนรํวมในการเรียน และมีความรับผิดชอบตํอกระบวนการเรียนรู๎ เพราะวํา
วิธีการที่ดีที่สุดในการเรียนรู๎ คือ การกระท า (Learning by Doing) ถ๎าหากผู๎เรียนได๎กระท าบางอยํางหรือพูด
แสดงความคิดเห็นบางอยําง ก็ยํอมจะดีกวําการที่เพียงแตํนั่งมองดูคนอ่ืน ๆ หรือนั่งฟัง คนอ่ืนพูดเฉย ๆ 
เทํานั้น โดยทั่วไปนั้นผู๎เรียนที่กระตือรือร๎นและมีชีวิตชีวาจะเรียนรู๎ได๎มากกวําผู๎เรียนที่เฉื่อยชาไมํมีชีวิตชีวา 
เพราะเขารู๎สึกวําตัวเขาต๎องมีความรับผิดชอบตํอกระบวนการภายในกลุํม ด๎วยเหตุนี้ผู๎สอนที่ฉลาดควรจะใช๎
วิธีการหลาย ๆ วิธีเกี่ยวกับกิจก รรมกลุํม การจัดกิจกรรมกลุํมที่สามารถให๎ผู๎เรียนจัดด าเนินการได๎ด๎วย
ตนเอง จะท าให๎ผู๎เรียนได๎ประสบการณ์ในการเรียนรู๎มากกวํากลุํมที่อาศัยครูผู๎สอน 
 6. การเรียนรู๎ควรจะสัมพันธ์เกี่ยวข๎อง และใช๎ประสบการณ์ของผู๎เรียนให๎เป็นประโยชน์ในการ
เสนอแนวความคิด และความรู๎ ให๎มีความหมายตํอผู๎เรียน ดังนั้น ผู๎สอนควรจะปรับการเรียนการสอนให๎เข๎า
กับประสบการณ์ของผู๎เรียน ซึ่งผู๎ใหญํโดยทั่ว ๆ ไป นั้นเรียนโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหวําง ประสบการณ์
ใหมํกับประสบการณ์เดิม หรือด๎วยการโยงความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งที่รู๎แล๎วไปหาสิ่งที่ยังไมํรู๎ นอ กจากน้ี
ประสบการณ์ของผู๎เรียนที่เสนอในชั้นเรียนนับวํา เป็นแหลํงของความรู๎ที่มีคุณคํามาก สมาชิกในชั้นเรียน
ผู๎ใหญํนั้น มักจะมีประสบการณ์ที่มีคุณคําตํางกันออกไปที่จะท าให๎ทุก ๆ คนได๎รับประโยชน์รํวมกันด๎วย 
 7. ครูผู๎สอนควรจะรู๎เนื้อหาวิชาที่ตนเองสอนเป็นอยํางดี ถ๎าหากครูจะชํวยแนะน าการเรียนการ
สอนให๎ได๎ผลดี เขาจะต๎องมีความรู๎ในวิชาที่สอนอยํางเชี่ยวชาญ ต๎องรู๎ถึงเอกสารและต าราทางวิชาการใน
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สาขานั้นอยํางดี เพื่อจะได๎ชํวยแนะน าแหลํงความรู๎ให๎แกํผู๎เรียนที่จะค๎นคว๎าตํอไป รวมทั้งจะได๎จัดการเรียน
การสอนให๎ด าเนินไปอยํางเหมาะสมด๎วย  
 8. ผู๎สอนควรจะมีความกระตือรือร๎น เกี่ยวกับการสอนวิชานั้น ๆ และสามารถถํายทอดไปยัง
ผู๎เรียนได๎ด๎วยการแสดงความพึงพอใจในการสอน จะมีผลท าให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎กระตือรือร๎นและเอาใจใสํใน
การเรียน ด๎วยความกระตือรือร๎นนับได๎วําเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุดส าหรับการเรียนรู๎  
 9. นักศึกษาผู๎ใหญํควรจะได๎เรียนรู๎ตามล าดับความสามารถของตนเอง เนื่องจากการเรียนในชั้น
เรียนของนักศึกษาผู๎ใหญํนั้นมีความแตกตํางกันในด๎านของประสบการณ์ การศึกษา ความถนัดทางด๎าน
การเรียน ความสนใจ และความสามารถ อยํางหลากหลาย  
 10. วิธีการสอนที่ใช๎กับนักศึกษาผู๎ ใหญํควรแตกตําง และแปรผันไปในแตํละโอกาส หรือ
สถานการณ์ของการสอน ครูที่สอนนักศึกษาผู๎ใหญํ สามารถเลือกใช๎วิธีการสอนได๎หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม ตัวอยํางเชํน การสอนเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย หรือบ๎านพักในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ครูผู๎สอนอาจจะใช๎
วิธีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวเหลํานี้ ประกอบการฉายภาพยนตร์ การอภิปรายปัญหาตําง ๆ จากสมาชิก
ในกลุํม รวมทั้งการจัดทัศนศึกษาประกอบ ครูที่ดี และมีความช านาญการสอนจะสามารถเลือกใช๎วิธีการ
ตําง ๆ ให๎เป็นไปตามสถานการณ์ และความต๎องการของผู๎เรียน เพราะวํา การท าเชํนนี้จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิด
ความสนใจ และกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมตลอดเวลา และเป็นไปตามความแตกตํางระหวํางบุคคลด๎วย 
 11. ครูผู๎สอนควรจะมีความรู๎สึกทางด๎านการเจริญงอกงาม นับวําเป็นสิ่งที่มีความส าคัญตํอ
ทัศนคติของครู ที่จะยอมรับวําประสบการณ์ ในด๎านการสอนนั้น ชํวยท าให๎มีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง ถ๎า
หากครูคิดวําตัวผู๎สอนเป็นก็เป็นเสมือนผู๎เรียนคนหนึ่งแล๎ว ปฏิสัมพันธ์ที่มีตํอนักศึกษาจะเป็นการกระตุ๎น
มากกวํา การสอนที่เขาคิดวําตัวเองมีความรู๎ดีที่สุด นอกจากน้ีแล๎วทัศนคติยังเป็นพลังที่เข๎มแข็ง ในการชี้ถึง
บรรยากาศของการเรียนการสอนท่ีดีด๎วย  
 12. ครูผูส๎อนควรจะมีแผนงานที่ยืดหยุํนได๎ เกี่ยวกับการสอน ซึ่งจะชํวยให๎ท้ังครูและนักศึกษาได๎มี
แนวคิดที่เดํนชัดวํา ก าลังท าอะไรอยูํ และจะท าอะไรตํอไป ถ๎าหากสามารถเปลี่ยนแปลงการสอนให๎เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกลุํมที่ตกลงรํวมกัน วิชาที่เรียนสํวนใหญํเกี่ยวข๎องกับปัญหาของผู๎ ใหญํ การ
ด าเนินการสอนท่ีไมํตายตัว และแผนการสอนเปลี่ยนไปได๎ตามความเหมาะสม แผนการสอนควรเป็นเพียง
แนวครําว ๆ เทํานั้น 
 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงควรจะคิดถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลในแงํตําง ๆ ที่กลําว
มาแล๎ว ส าหรับนักศึกษาที่เรียนได๎เร็วก็อาจกระตุ๎นให๎เรีย นด๎วยความก๎าวหน๎า เชํน ให๎เรียนโดยโครงการ
เฉพาะตัว สํวนนักศึกษาที่เรียนช๎า ก็ควรได๎รับความมั่นใจวําการศึกษาผู๎ใหญํไมํใชํการเรียนเพื่อการแขํงขัน
กับคนอ่ืน ๆ แตํวําเป็นการพัฒนาเพื่อความก๎าวหน๎าของตัวเขาเอง  
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 เพ็ญศรี  วายวานนท ์(2537: 78) กลําววํา การน าทฤษฎีการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํตามหลักการและ
แนวทางของ Andragogy เพื่อจะชํวยให๎การเรียน การสอน การฝึกอบรมประสบความส าเร็จต๎องอยูํบน
หลักการและความเชื่อพื้นฐาน 4 ประการ คือ 

1. มโนทัศน์ของผู๎เรียน 
  ผู๎ใหญํมีลักษณะที่เจริญเติบโตทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ มีวุฒิภาวะสูงและยิ่งวุฒิภ าวะ
สูงขึ้นเทําไร มโนทัศน์ของตนเองหรือความรู๎สึกตํอตนเองจะพัฒนาการจากการพึ่งพาอาศัยผู๎อ่ืนไปเป็น
การน าตนเอง เป็นตัวของตัวเอง ต๎องการที่จะตัดสินใจและท าอะไรๆด๎วยตนเอง ต๎องการให๎ผู๎อื่นยอมรับ 
เขาจะรู๎สึกปฏิเสธหรือตํอต๎านสถานการณ์ที่ท าให๎รู๎สึกวําถูกปฏิบัติเยี่ยงเด็กๆ เชํน การออกค าสั่งให๎ปฏิบัติตาม 
การดูถูก ดังนั้น แนวทางในการจัดการเรียนการสอนผู๎ใหญํควรสร๎างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู๎ บรรยากาศ
การเรียนรู๎ของสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพของผู๎ใหญํ ต๎องให๎ผู๎ใหญํมีความสะดวกสบายเหมาะสมกับสภาพ
รํางกาย และสะดวกตํอการเรียนรู๎ เชํน โ ต๏ะ เก๎าอ้ี มีขนาดที่เหมาะสม แสงสวํางเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์
ตําง ๆ มีขนาดที่เหมาะสมและสะดวกสบาย การเรียนการสอนควรให๎เกียรติ เคารพและสนับสนุนให๎มี
การโต๎ตอบสนทนาและมีความเป็นกันเอง และการวิเคราะห์ความต๎องการการเรียนรู๎นั้น ตามปกติการ
เรียนรู๎ของเด็กครูมักจะเป็นผูบ๎อกวําเขาต๎องการเรียนรู๎อะไร แตํในผู๎ใหญํ ผู๎ใหญํสนใจที่จะเข๎ารํวมกิจกรรม
การเรียนรู๎ในสิ่งทีเขาเห็นวํามีประโยชน์และมีความจ าเป็นเทํานั้น 
  การวิเคราะห์ความต๎องการในการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ สํวนมากมาจากความต๎องการทางด๎าน
สังคม ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามภารกิจตามวัยของผู๎ใหญํ ความจ าเป็น ความต๎องการและความสนใจที่จะต๎องรับ
บทบาทหรือรับหน๎าที่ใหมํในแตํละชํวงของชีวิต เพื่อจะได๎ปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง ประสบความส าเร็จ และ
มีความสุข ฉะนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนต๎องให๎สามารถจูงใจและตอบสนองตํอความต๎องการของ
ผู๎ใหญํได๎ 

2. ประสบการณ์ของผู๎เรียน 
  เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นการสั่งสมประสบการณ์ตําง ๆ ก็จะเพิ่มขึ้น ประสบการณ์เป็นสิ่งที่
มีคุณคําตํอการเรียนรู๎ และเป็นพื้นฐานในการที่จะเชื่อมโยงไปสูํการเรียนรู๎ใหมํ ๆ ได๎อีก  
  ประสบการณ์ของผู๎เรียนที่เป็นผู๎ใหญํมีคุณคําตํอการเรียนการสอนในลักษณะที่สามารถ
น าประสบการณ์เดิมไปเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับประสบการณ์ใหมํ ท าให๎เกิดการเรียนรู๎ใหมํได๎ดี  
 3.  ความพร๎อมที่จะเรียน 
  ผู๎ใหญํพร๎อมที่จะเรียนและจะเรียนได๎ดีที่สุดเมื่อเขามีความต๎องการที่จะเรียนรู๎สิ่งเหลํานั้น 
กลําวคือ เมื่อเขารู๎สึกวําสิ่งนั้นจ าเป็นและมีประโ ยชน์ตํอบทบาท ภาระหน๎าที่และสถานภาพทางสังคม
ของเขา เนื่องจากวัยผู๎ใหญํมักจะมีความเกี่ยวพันกับหน๎าที่การงานหรือความเป็นอยูํ หรือบทบาทภารกิจ
ตามวัย และภารกิจของแตํละชํวงวัยนี้เองท าให๎บุคคลเกิดความพร๎อมที่จะเรียนและความพร๎อมที่จะ
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เรียนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามภารกิจของวัยด๎วย เชํน บุคคลมีบทบาทของคนท างาน ภารกิจของเขาก็
คือ การหางานท าให๎ได๎ ณ จุดนี้เขาก็พร๎อมที่จะเรียนรู๎ทุกสิ่งทุกอยํางที่จะชํวยให๎เขาได๎งานท า และเมื่อ
เขาได๎งานท าแล๎วเขาก็จะต๎องเพื่อจะได๎ไมํให๎ถูกไลํออก และ ณ จุดนี้เขาก็พร๎อมที่จะเรียนรู๎ทักษะที่
จ าเป็นเพื่อท างานให๎ได๎ดี และขณะเดียวกันก็พร๎อมที่จะเรียนรู๎การท างานรํวมกับผู๎อื่น 
 4.  แนวทางในการเรียนรู๎ 
  การเรียนรู๎ของผู๎ใหญํมีความแตกตํางจากการเรียนรู๎ของเด็กทั้งในด๎านเนื้อหาและวิธีการ 
กลําวคือ การเรียนรู๎ของเด็กจะเน๎นเนื้อหาวิชาการ โดยมีจุดมุํงหมายที่จะพัฒนาด๎านตําง ๆ เป็นการสร๎าง
ความพร๎อมส าหรับการเรียนรู๎ในระดับสูงขึ้นไป หรือเพื่อใช๎ประโยชน์ในวันข๎างหน๎า แตํส าหรับผู๎ใหญํมุํง
ที่จะน าความรู๎นั้นไปใช๎ทันทีในปัจจุบัน การเรียนของผู๎ใหญํจึงมุํงกระบวนการการแก๎ปัญหา 
 สรุปได๎วํา  การจัดให๎ผู๎ใหญํได๎รับการเรียนรู๎จ าเ ป็นต๎องเข๎าใจหลักพื้นฐานในความเชื่อตาม
ทฤษฎีการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ เชํนเดียวกันนี้ในการศึกษากระบวนการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํมีความจ าเป็น
อยํางยิ่งที่จะต๎องเข๎าใจหลักพื้นฐาน และมีวิธีการในการถํายทอดให๎เหมาะสมด๎วย 
 นิตยา กันตะวงษ์  (2542: 59) กลําววํา นักการศึกษาได๎ก ลําวถึง องค์ประกอบที่ส าคัญของ
การเรียนรู๎ สอดคล๎องกับ การเรียนรู๎ผู๎ใหญํไว๎ 7 ประการ  
 1. ความมุํงหมาย หมายถึง สิ่งที่ผู๎เรียนหวังไว๎วําจะได๎รับ เชํน ความสนใจจากผู๎อ่ืน ความพอใจ  
 2. ความพร๎อม หมายถึง ความสามารถที่จะเรียนรู๎ ความพร๎อมจะขึ้นอยํูกับระดับวุฒิภ าวะ
และสติปัญญา 
 3. สภาพแวดล๎อม คือ วัตถุสิ่งของและบุคคลอื่นที่แวดล๎อมตัวผู๎เรียน  
 4. การแปลความหมาย หมายถึง การที่ผู๎เรียนเพํงเล็งความสนใจไปยังสิ่งแวดล๎อมเขาอยูํ 
พิจารณาเกี่ยวโยงไปถึงประสบการณ์ที่ผํานมา และเลือกวิธีการตอบสนองที่คาดวําจะได๎ผลดังความมุํงหมาย  
 5. การตอบสนอง หมายถึง การกระท าตามวิธีการที่คาดวําจะได๎ผลดีที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ 
 6. ผลที่ตามมา เป็นผลที่เกิดขึ้น เนื่องจากการตอบสนอง ผลที่เกิดขึ้นนี้อาจจะตรงกับความ
คาดหวัง หรือตรงข๎ามกับความคาดหวังก็ได๎ 
 7. ปฏิกิริยาตํอความผิดหวัง ความผิดหวังจะเกิดขึ้ นเมื่อผู๎เรียนไมํสามารถจะสนองความ
ต๎องการได๎ หรือการกระท านั้นไมํบรรลุผลส าเร็จตามความคาดหมาย ซึ่งผู๎เรียนอาจจะลองใช๎วิธีอ่ืน ๆ ที่
คิดวําตนจะประสบผลส าเร็จ หรือผู๎เรียนอาจจะล๎มเลิกความมุํงหมายเดิมก็ได๎  
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2. แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับการฝึกอบรม และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและมีพี่เลี้ยง 
ให้ค าปรึกษาแนะน าในสถานประกอบการ 

 2.1 ความหมายและความส าคัญของการฝึกอบรม 
 ความหมายของการฝึกอบรม มีนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายไว๎ตําง ๆ ดังนี้ 
 ออตโต และกลาเซ (Otto and Glases. 1970: 4) ได๎ให๎ความหมายวํา การฝึกอบรมเป็นกิจกรรม
ด๎านการเรียนการสอนท่ีมีวัตถุประสงค์ที่จะชํวยให๎บุคลากรสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ ทักษะ และทัศนคติ
ที่จ าเป็นให๎เกิดประโยชน์แกํองค์กร 
 มิทเชลล์ (Mitchell. 1982: 450) ได๎ให๎ความหมายอีกลักษณะหนึ่ง โดยกลําววํา การฝึกอบรม 
คือ พื้นฐานการเรียนร๎ูอยํางหนึ่ง เป็นความพยายามขององค์การที่จะจัดหาประสบการณ์ให๎กับบุคลากร 
ซึ่งจะชํวยให๎เขาเหลํานั้นปฏิบัติภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิผล โครงการฝึกอบรมเป็นสื่อที่จะก าหนดโครงสร๎าง
ของประสบการณ์เพื่อให๎เกิดการพัฒนาทัศนคติและเพิ่มพูนทักษะ การฝึกอบรมจึงเป็นความ พยายาม
ขององค์การที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกผํานกระบวนการเรียนรู๎ โดยมุํงประสิทธิผลการท างาน 
 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์  (2545: 75) กลําววํา การฝึกอบรม คือ กระบวนการที่ท าให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมเกิดการเรียนรู๎ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เพื่อเพิ่มพูน หรือพัฒนาสมรรถภาพในด๎านตําง ๆ 
ตลอดจนการปรับปรุงพฤติกรรม อันน ามาซึ่งการแสดงออกที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว๎ 
 สุวัฒน์  วัฒนวงศ์  (2547: 2) กลําววํา การฝึกอบรมตํางจากการเรียนรู๎ จึงควรท าความเข๎าใจ 
เพื่อไมํให๎เกิดความสับสน จึงจ าเป็นต๎องทราบถึงวิธีการที่เหมาะสมในการฝึกอบรมให๎ถูกต๎อง 
 รัชนีพร  นาพุทธา  (2549: 16) ได๎ให๎ความหมายของการฝึกอบรมไว๎วํา การฝึกอบรม คือ 
กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นอยํางเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกฝนหรือพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มพูนความรู๎ ทัศนคติ ความช านาญ ประสบการณ์ ตลอดจน
พฤติกรรมที่แสดงออกได๎อยํางเหมาะสม  กํอให๎เกิดความก๎าวหน๎าในอาชีพการงาน ท าให๎สามารถ
ปฏิบัติงาน ได๎ตรงตามเป้าหมายขององค์กร และเกิดประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงท าให๎
เกิดความพึงพอใจ เพราะได๎รับการตอบสนองตามที่คาดหวัง 
 จากความหมายการฝึกอบรม ได๎กลําวมา สามารถสรุปดังนี้ การฝึกอบรม หมายถึง กลวิธีหรือ
กิจกรรมที่จัดให๎แกํผู๎รับการฝึกอบรม โดยค านึงถึงเนื้อหาสาระที่จะฝึกอบรม เป้าหมาย การฝึกอบรม
และลักษณะของผู๎รับการฝึกอบรม หรืออาจกลําวอีกนัยหนึ่งได๎วํา วิธีการฝึกอบรม คือ กิจกรรมที่วิทยากร
ใช๎ในการถํายทอดความรู๎ ทักษะ และทัศนคติให๎กับผู๎รับการฝึกอบรมต ามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หรือโครงการฝึกอบรม 
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 ความส าคัญของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรม มีความส าคัญทั้งตํอบุคลากรทุกคน ทุกกลุํมในองค์กร และมีความส าคัญตํอองค์กร
โดยรวมมีผู๎กลําวได๎วํา ทุกองค์กรต๎องพัฒนาบุคลากรของตนเองจะด๎วยวิธีใดก็ตาม จะมากหรือน๎อยเพียงใด
ก็ตาม นัน่หมายความวําไมํมีองค์กรใดจะไมํเห็นประโยชน์และความส าคัญของการฝึกอบรม การฝึกอบรมมี
ความส าคัญตํอบุคลากรและองค์กร ดังนี้ 
 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กร เมื่อใดก็ตามที่พบวํา
ผู๎ปฏิบัติงาน มีปัญหาในการท างานอันเนื่องมาจากการขาดความรู๎ ทักษะ หรื อทัศนคติ จนท าให๎ไมํ
สามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรก าหนดได๎ ผู๎นั้นต๎องได๎รับการฝึกอบรม 
 บุคลากรปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เมื่อใดก็ตามที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง  
วิธีท างานหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช๎ในการท างาน เชํน อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร บุคลากรก็จะยังคง
ปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพเพราะได๎เรียนรู๎วิธีท างานและเทคโนโลยีใหมํ 
 บุคลากรได๎เลื่อนต าแหนํงที่สูงขึ้น เมื่อใดก็ตามที่องค์กรต๎องการเลื่อนต าแหนํงบุคลากรก็มัก
ก าหนดให๎ผู๎นั้นต๎องผํานการฝึกอบรมหลักสูตรตําง ๆ กํอน 
 องค์กรไมํขาดแคลนบุค ลากรที่มีคุณภาพ เนื่องจากการฝึกอบรมชํวยให๎บุคลากรได๎รับการ
พัฒนาอยํูเสมอ ถ๎าขาดแคลนผู๎ปฏิบัติงานในต าแหนํงใดก็สามารถพัฒนาทดแทนได๎ 
 องค์กรลดคําใช๎จํายในการด าเนินกิจการด๎านตําง ๆ เนื่องจากการฝึกอบรมจะท าให๎บุคลากรได๎รับ
การพัฒนาจนท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงสํ งผลให๎องค์กรสามารถประหยัดรายจํายและเงินลงทุน 
ขณะที่สามารถด าเนินกิจการได๎ผลตอบแทนทางการเงินเพิ่มขึ้น 
 
 2.2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในการฝึกอบรม 
 จากทฤษฎีการเรียนการสอนผู๎ใหญํและหลักการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ นักฝึกอบรมหรือผู๎จัดการ
ฝึกอบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการฝึกอบรม ได๎ดังนี้ พอน์ท (อาชัญญา รัตนอุบล. 2540: 37; อ๎างอิง
จาก Pont. 1991. Developing Effective Training Skills) 
 1. การแสดงแรงจูงใจ เนื่องจากแรงจูงใจของบุคคลเป็นแรงผลักดันจากภายในที่เกิดขึ้น เพราะ
ความต๎องการที่จะเรียนรู๎ และความป ระสงค์ที่จะเป็นผู๎ที่สามารถชี้น าตนเองได๎ ด๎วยเหตุนี้บทบาทของ
วิทยาการ จึงควรท าหน๎าที่เป็นผู๎สร๎างสิ่งแวดล๎อม และบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีลักษณะเป็นกันเอง 
และไมํเป็นทางการมากจนท าให๎เครํงเครียดเกินไป  
 2. การให๎การสนับสนุน การที่แตํละคนจะสามารถเป็นผูช๎ี้น าตนเองได๎ในบางครั้งต๎องอาศัยการ
สนับสนุนจากผู๎อ่ืนไมํวําจะเป็นจากผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมหรือวิทยากร ดังนั้นวิทยากรจึงควรตระหนักและ
เข๎าใจถึงเรื่องดังกลําว บทบาทของวิทยากร คือ การให๎การยอมรับ เมื่อผู๎เข๎ารับการอบรมต๎องการที่จะน า



 24 

ตนเอง และให๎การสนับสนุนผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมอยํางเหมาะสม ไมํวําจะเป็นการสนับสนุนด๎วยตนเอง หรือ
ให๎กลุํมผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเป็นผู๎สนับสนุน  
 3. การประสานสัมพันธ์เนื่องจากผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสํวนใหญํเป็นผู๎ที่มีประสบการณ์สูง และมี
ความประสงค์ที่จะเลือกการเรียนรู๎ของตนเอง ด๎วยเหตุนี้ ผู๎เข๎ ารับการอบรมจึงไมํชอบให๎วิทยากรเข๎ามา
ควบคุม และมีอ านาจเหนือสถานการณ์การเรียนรู๎ของตนเองมากจนเกินไป วิทยากรจึงควรที่จะจัดการ
ฝึกอบรมให๎อยูํในสถานการณ์ที่สมดุลระหวํางผู๎ให๎การฝึกอบรม และผู๎รับการฝึกอบรม โดยควรจะจัดการ
ฝึกอบรมที่มีลักษณะประสานสัมพันธ์ให๎ความรํวมมือระหวํางสองฝ่ายไมํให๎อ านาจตํอฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาก
จนเกินไป  
 4. การเชื่อมโยงเนื้อหากับประสบการณ์ของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม เมื่อผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมได๎รับ
การแนะน าในเรื่องความรู๎ ทักษะ และเจตคติใหมํ ๆ วิทยากรจึงควรรู๎จักวิธีชักจูงเชื่อมโยงความรู๎ใหมํให๎
สัมพันธก์ับความรู๎ และประสบการณ์เดิมมายืนยันในความรู๎ ทักษะและเจตคติใหมํ จะท าให๎การฝึกอบรมมี
ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 5. การจัดเนื้อหาในการฝึกอบรม ควรเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตความเป็นจริงของผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรม ไมํวําจะเป็นชีวิตการท างานหรือชีวิตประจ าวัน ถ๎าเป็นไปได๎ควรให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีสํวน
รํวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาในการฝึกอบรม นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมเสริมควรเป็นกิจกรรมใน
ลักษณะที่สัมพันธ์ กับความจริงที่น ามาเป็นเนื้อหาในการฝึกอบรม แตํหากกิจกรรมใดที่จัดขึ้นแล๎ว ไมํ
สามารถจะสัมพันธ์กับความเป็นจริงได๎ วิทยากรควรจะมีการทบทวนและสรุปให๎แกํผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
 6. การจัดบรรยากาศการเรียนรู๎ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในลักษณะที่ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
ปราศจากความกลัวหรือหวาดระแวง โดยเฉพาะตํอหน๎าผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมการฝึกอบรมควรจัดบรรยากาศให๎
ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม อยากมีสํวนรํวมในการซักถามเมื่อตนสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมตําง ๆ 
ด๎วยตนเอง ปราศจากการบังคับจากผู๎ฝึกอบรม  
 7. การจัดกิจกรรมในการฝึกอบรม เนื้อหาและวิธีการของการฝึกอบรมที่เหมาะสม จะน าไปสูํการ
ฝึกการแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือที่คาดวําจะเกิดขึ้ นในชีวิตการท างาน หรือปัญหาในหนํวยงานตลอดจน
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเอง วิทยากรควรจะพิจารณาน าประสบการณ์
ของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมาใช๎ประโยชน์ในการเรียนรู๎รํวมกัน โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมได๎
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก๎ปญัหาตําง ๆ เพื่อน ามาใช๎ในการฝึกอบรมนั้น ๆ  
 8. การเปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมอยํางเต็มที่ แตํละคนได๎มี
โอกาสรับรู๎ประสบการณ์ของผู๎อ่ืน และวิทยากรในการอบรม จะเป็นจุดเริ่มต๎นของการเข๎าใจกันและกันเป็น
อยํางดี ท าให๎ขยายความสนใจได๎กว๎างขวางขึ้น เรียนรู๎สิ่งใหมํได๎มากขึ้น ตลอดจนมีผลตํอการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ และสามารถเข๎าใจตนเอง และผู๎อื่นได๎มากขึ้นด๎วย 
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 2.3 หลักการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมนั้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีนักวิชาการได๎ให๎แนวคิด
และความหมายของการฝึกอบรมไว๎หลายทําน ได๎แกํ 
 วิจิตร อาวะกุล (2540: 40) กลําววํา การฝึกอบรม เป็นลักษณะกิจกรรมเฉพาะเจาะจงเฉพาะ
เรื่อง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวงแคบๆ ที่มีความจ าเป็นจะไมํสอนหรืออบรมวิชาตํางๆ กว๎างขวางหรือ
ยาวนานเหมือนวิทยาลัย มหาวิทยาลัย การฝึกอบรมจึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ให๎มีศักยภาพใน
ด๎านตํางๆ ไมํวําจะเป็นความรู๎ ความสามารถ สติปัญญา ซึ่งต๎องการพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคคลให๎
เหมาะสมหรือเข๎ากับงาน หรือการท างาน 
 สุรศักด์ิ นานานุกุล และคณะ (2529: 180) ได๎กลําวถึง  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  โดย
แบํงเป็น 2 ประเภท คือ 
 ก. วัตถุประสงค์ขององค์การ เป็นวัตถุประสงค์ที่เน๎นหนักในแงํของสํวนรวม ได๎แกํ 
  1. เพื่อสร๎างความสนใจในการปฏิบัติงานของ พนักงาน และเจ๎าหน๎าที ่
  2. เพื่อสอนแนะวิธีการปฏิบัติงานที่ดีท่ีสุด 
  3. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให๎ได๎ผลสูงสุด 
  4. ลดความสิ้นเปลือง และป้องกันอุบัติเหตใุนการปฏิบัติงาน 
  5. เพื่อจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  6. เพื่อพัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานของบุคคล 
  7. เพื่อพัฒนาการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารด๎านบุคคล ให๎ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 
  8. เพื่อพัฒนาบุคคลให๎มีความก๎าวหน๎าในงาน และการขยายองค์การ 
  9. สนองบริการอันมีประสิทธิภาพแกํสาธารณะ และผู๎มาติดตํอ 
 ข. วัตถุประสงค์สํวนบุคคล  หมายถึง  วัตถุประสงค์ของพนักงาน  เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติอยูํใน
องค์การ หรือหนํวยงาน ความมุํงหมายสํวนบุคคล ได๎แก ํ
  1. เพื่อความก๎าวหน๎าในการเลื่อนชั้น เลื่อนต าแหนํง 
  2. เพื่อพัฒนาทําทีบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 
  3. เพื่อพัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงาน โดยการทดลองปฏิบัติงาน 
  4. เพื่อฝึกฝนการใช๎วินิจฉัยในการตัดสินใจ 
  5. เพื่อเรียนรู๎งาน และลดการเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงาน 
  6. เพื่อปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น 
  7. เพื่อสํงเสริมและสร๎างขวัญในการปฏิบัติงาน 
  8. เพื่อเข๎าใจนโยบาย และความมุํงหมายขององค์การที่ปฏิบัติงานอยํูให๎ดีขึ้น 
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  9. เพื่อให๎มีความพอใจในการปฏิบัติงาน 
 คาสซิโอ  (Cascio: 1995: 177) กลําววํา การฝึกอบรมประกอบด๎วยกิจกรรมตําง ๆ ที่ได๎
วางแผนและออกแบบอยํางเป็นระบบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งระดับบุคคลกลุํมและ
องค์การ ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแสดงให๎เป็นวํา มีการเปลี่ยนแปลงที่วัดได๎ทางด๎าน ความรู๎ ทักษะ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู๎ปฏิบัติงาน  
 ชูชัย สมิทธิไกร (2540: 7) กลําววํา การฝึกอบรมบุคลากร  เป็นกระบวนการเรียนรู๎  ซึ่งถูกจัด
ขึ้นอยํางเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความรู๎  ทักษะ ความสามารถ  รวมทั้ง ความตระหนักรู๎  
และแรงจูงใจของบุคคลกรเหลํานี้ มีเจตคติตํอองค์การ และผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกวําเดิม 
 ฐีระ ประวาลพฤกษ์  (2538: 2) กลําววํา การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเสริมสร๎างสมรรถภาพ  
บุคลากรอยํางหนึง่ในงานพัฒนาบุคคลขององค์การ เพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางที่อยูํในความ
รับผิดชอบ หรืองานที่องค์กรได๎รับมอบหมายให๎ส าเร็จ และเกิดตามที่ได๎ต้ังเป้าหมายไว๎อยํางมีคุณภาพ 
 ยงยุทธ  เกษสาคร (2544: 78) กลําววํา การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ (Process) อยํางหนึ่งใน
การพัฒนาองค์การ โดยอาศัยการด าเนินงานอยํางเป็นระบบ ขึ้นตอน มีการวางแผนที่ดีและเป็นการกระท าที่
ตํอเนื่อง โดยไมํต๎องหยุดย้ัง ซึ่งการกระท าทั้งหมดก็เพื่อความมุํงหมายในการเพิ่มพูนความรู๎ (Knowledge) 
 สาโรช  โสภีรักษ์ (2547: 244) กลําววํา การฝึกอบรม (Training) หมายถึง ความพยายามที่จะ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงความรู๎ ทักษะ และเจตคติอยํางมีการวางแผนงาน และเป็นระบบ การเปลี่ยนแปลง
ดังกลําว เกิดขึ้นจากการได๎รับประสบการณ์การเรียนรู๎ และกํอให๎เกิดผลของการกระท าในรูปกิจกรรม
ทั้งหลายที่เกี่ยวข๎องกับงานนั้น ในลักษณะที่เป็นผลดี หรือมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น จุดมุํงหมายของการ
ฝึกอบรมอยูํที่การให๎บุคคลากรในหนํวยงานได๎รับความรู๎ความสามารถเพิ่มขึ้นและเพียงพอที่จะท างาน
ที่ได๎รับมอบหมายให๎ส าเร็จลุลํวงเป็นอยํางดี 
 สุรศักด์ิ นานานุกุล (2529: 179) กลําววํา การฝึกอบรม เป็นขบวนการหนึ่งที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพนูความรู๎ 
(Knowledge) และทักษะ (Skills) ให๎แกํผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม โดยจัดท าเป็นชํวงๆ หรือระยะเวลาตามความเหมาะสม 
 จากความหมายของการฝึกอบรม ที่มีผู๎กลําวไว๎ข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงสรุปได๎วํา การฝึกอบรมเป็นกระบวน 
การหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นอยํางเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกฝนหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มพูนความรู๎ ทัศนคติ ความช านาญ ประสบการณ์ ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกได๎อยําง
เหมาะสม กํอให๎เกิดความก๎าวหน๎าในอาชีพการงาน ท าให๎สามารถท างานได๎ตรงตามเป้าหมายขององค์การ และ
เกิดประสิทธิภาพท้ังในปจัจุบันและอนาคต จึงท าให๎เกิดความพึงพอใจ เพราะได๎รับการตอบสนองตามที่คาดหวัง 
 2.4 รูปแบบการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมสามารถจ าแนกรูปแบบออกเป็น  การฝึกอบรมที่ยึดวิทยากรเป็นศูนย์กลาง การ
ฝึกอบรมที่ยึด ผู๎รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง การฝึกอบรมที่ยึดความรู๎และประสบการณ์เป็นศูนยก์ลาง
และการฝึกอบรมที่ยึดสื่อเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 
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 1. การฝึกอบรมที่ยึดวิทยากรเป็นศูนย์กลาง  (Trainer-Centered Training Approach) เป็น
การฝึกอบรมที่วิทยากรเป็นผู๎ก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ ด าเนินการถํายทอด และประเมินการ
ฝึกอบรม ผู๎รับการฝึกอบรมเป็นผู๎เรียนที่ ปฏิบัติตามค าสั่งของวิทยากรทุกขั้นตอน มักไมํมีโอกาสเลือก
หรือตัดสินใจเรื่องใด ๆ เพื่อตัวเอง 
 2. การฝึกอบรมที่ยึดผู๎รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง (Trainer-Centered Training Approach) 
เป็นการฝึกอบรมที่ผู๎รับการฝึกอบรมมีสํวนในการก าหนดวัตถุประสงค์และมีสํวนรํวมในกิจ กรรมการ
ฝึกอบรมด๎วยตนเองมากที่สุด วิทยากรเป็นเพียงผู๎อ านวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษาที่ชี้แนวทาง หรือ
ประสานกิจกรรมการฝึกอบรม 
 3. การฝึกอบรมที่ยึดความรู๎และประสบการณ์เป็นศูนย์กลาง  (Content/Experience-Based 
Training Approach) เป็นรูปแบบการฝึกอบรมที่ให๎ความส าคัญกั บเนื้อหาสาระหรือประสบการณ์การ
เรียนรู๎ โดยไมํค านึงวําวิทยากรหรือผู๎รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการฝึกอบรม 
 4. การฝึกอบรมที่ยึดสื่อเป็นศูนย์กลาง (Media Based Training Approach) การฝึกอบรมรูปแบบนี้
ให๎ความส าคัญกับสื่อมากกวําวิทยากร ผู๎รับการอบรมจะเรียนรู๎จากสื่อเป็นหลักอาจเรียกวํา สื่อหลักหรือสื่อ
เสริม สื่อที่นิยมใช๎ เชํน บทเรียนคอมพิวเตอร์ ชุดการเรียนรายบุคคล ชุดฝึกอบรมทางไกล เป็นต๎น 
 

 2.5 ประเภทการฝึกอบรม 
 การจ าแนกประเภทการฝึกอบรม สามารถจ าแนกได๎หลายแนวทาง ดังนี้ ตามจ านวนผู๎รับการ
ฝึกอบรม ตามระดับผู๎รับการฝึกอบรม ตามสถานที่ฝึกอบรม ตามเนื้อหาสาระหรือเรื่องที่ฝึกอบรม ตาม
ระยะเวลาการฝึกอบรม ตามสภาพแวดล๎อมการฝึกอบรม และตามระยะทางการฝึกอบรม ดังนี้ 
 1. การฝึกอบรมตามจ านวนผู๎รับการฝึกอบรม ได๎แกํ การฝึกอบรมรายบุคคล การฝึกอบรมกลุํมใหญํ 
และการฝึกอบรมกลุํมยํอย 
 2. การฝึกอบรมตามระดับของผู๎รับการฝึกอบรม ได๎แกํ การฝึกอบรมหัวหน๎างาน หรือผู๎บริหาร 
และฝึกอบรมผู๎ปฏิบัติงาน 
 3. การฝึกอบรมตามสถานที่ฝึกอบรม ได๎แกํ การฝึกอบรมในที่ท างาน  (On-Site Training) คือ 
ใช๎ที่ท างานเป็นสถานท่ีอบรม และการฝึกอบรมนอกที่ท างาน  (Off-Site Training) คือ อบรมในสถานท่ี
อ่ืนหรือเรียกวําอบรมนอกสถานที่ 
 4. การฝึกอบรมตามเนื้อหาสาระหรือเรื่องที่ฝึกอบรม ได๎แกํ การฝึกอบรมด๎านความรู๎ การฝึกอบรม
ด๎านทักษะ และการฝึกอบรมด๎านทัศนคติ ซึ่งทุกเนื้อหาสาระเกี่ยวข๎องหรือจ าเป็นกับการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
 5. การฝึกอบรมตามระยะเวลาการฝึกอบรม ได๎แกํ การฝึกอบรมกํอนท างาน หรือเรียกวํากํอน
ประจ าการ (Pre-Service Training) การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) และการฝึกอบรมระหวํางท างาน 
(In-Service Training) 
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 6. การฝึกอบรมตามสภาพแวดล๎อมของการฝึกอบรม ได๎แกํ การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน  
(On-The Job Training) และการฝึกอบรมนอกการปฏิบัติงาน  (Off-The Job Training) หรือเรียกวํา
การฝึกอบรมในห๎องฝึกอบรม 
 7. การฝึกอบรมตามระยะทาง ได๎แกํ การฝึกอบรมแบบเผชิญหน๎า (Face – To Face Training) 
คือ ผู๎รับการฝึกอบรมและวิทยากรอยูํในห๎องเดียวกัน และการฝึกอบรมแบบไมํเผชิญหน๎ า (Distance 
Training) คือ การฝึกอบรมทางไกลที่ผู๎รับการฝึกอบรมและวิทยากรอยูํตํางสถานที่กัน ติดตํอสื่อสารกัน
ผํานสื่อทางไกล เชํน โทรทัศน์ ปฏิสัมพันธ์ เครือขํายคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 
 โดยสรุป รูปแบบการฝึกอบรมและประเภทของการฝึกอบรมจะชํวยท าให๎นักฝึกอบรมมีแนวทาง
ในการเลือกรูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับวิทยากร ผู๎รับการฝึกอบรม ความรู๎และประสบการณ์ 
และสื่อ/เทคโนโลยีการฝึกอบรม  
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบการฝึกอบรมและการพัฒนาของ Tracey 

ที่มา: Tracey, Willinams. Designing Training and Development Systems. New York: Amacom, 1982. 

 
 ขั้นตอนหลักของรูปแบบการฝึกอบรมและพัฒนาของ Tracey ประกอบด๎วย ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นพัฒนา และขั้นน าไปใช๎ ดังภาพประกอบ 2 ด๎านบน 
 1. ขั้นวิเคราะห์ ประกอบด๎วย 3 ขั้นตอนยํอย ได๎แกํ วิเคราะห์วัตถุประสงค์และงาน ประเมิ น
ความต๎องการของการฝึกอบรมและการพัฒนา และรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลของงาน 

วิเคราะห์วัตถุประสงค์และงาน 

ประเมินความต๎องการ 
ของการฝึกอบรมและการพัฒนา 

รวบรวมและวิเคราะห ์
ข๎อมูลของงาน 

เขียนวัตถุประสงค์การฝึกอบรม สร๎างเครื่องมือ สร๎างเกณฑ์ในการวัดผล 

พัฒนาและสร๎างอุปกรณ ์
ในการฝึกอบรม 

เลือกยุทธวิธี 
และสื่อในการฝึกอบรม 

เลือกและเรียง 
ล าดับเนื้อหา 

ผลิตเอกสารในการฝึกอบรม เลือกผู๎สอน พิจารณาอุปกรณ์ 
ที่ต๎องการในการฝึกอบรม 

เลือกผู๎รับการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม ประเมินผลระบบการ
ฝึกอบรม 

บริหารและวิเคราะห ์
เกณฑ์ในการประเมิน 

ติดตามผลการฝึกอบรม 
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 2. ขั้นพัฒนา ประกอบด๎วย 10 ขั้นตอนยํอย ได๎แกํ สร๎างเกณฑ์ในการวัดผล เขียนวัตถุประสงค์
การฝึกอบรม สร๎างเครื่องมือในการประเมิน เลือกและเรียงล าดับเนื้อหา พัฒนาและการสร๎างอุปกรณ์
ในการฝึกอบรมเลือกยุทธวิธีและสื่อในการฝึกอบรม พิจารณาอุปกรณ์ที่ต๎องการในการฝึกอบรม ผลิต
เอกสารในการฝึกอบรม เลือกผู๎สอน และเลือกผู๎รับการฝึกอบรม 
 3. ขั้นน าไปใช๎ ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอนยํอย ได๎แกํ การบริหารและวิเคราะห์เกณฑ์ในการประเมิน
การด าเนินการฝึกอบรม การประเมินผลระบบการฝึกอบรม และการติดตามผลการฝึกอบรม 
 
 2.6 ลักษณะการฝึกอบรมด้วยวิธีต่างๆ 
 วิธีการฝึกอบรมมีหลายรูปแบบและหลายประเภท แตํละวิธีจะมีลักษณะการจัดกิจกรรมที่
แตกตํางกัน พอประมวลได๎ดังนี้ คือ การปฐมนิเทศ การประชุม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
บรรยาย การฝึกอบรมสาธิต การฝึกอบรมแบบสถานการณ์จ าลอง การฝึกอบรมแบบพัฒนาจากโครงการ
กรณีงาน การฝึกอบรมแบบรายกรณี การเสนองาน การหมุนเวียนงาน การฝึกอบรมเพื่อการรับรู๎ตนเองและ
ผู๎อื่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมแบบพี่น๎อง การฝึกอบรมผํานเครือขําย และกิจกรรมการพัฒนาจิต ดังนี ้
 1. การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นการฝึกอบรมที่จัดข้ึนกํอนบุคลากรเข๎าท างาน เป็นการให๎ข๎อมูล
ที่จ าเป็นส าหรับการท างานในต าแหนํง เชํน กฎระเบียบของหนํวยงานโครงสร๎างและสายงานบังคับบัญชาของ
องค์กร วิธีปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติตนรํวมกับผู๎อื่น เป็นต๎น 
 2. การประชุมสัมมนา (Seminar) เปน็การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ หรือเป็น
การระดมสมองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหมาะส าหรับผู๎ที่มีความรู๎และประสบการณ์ในเรื่องนั้นเป็นอยํางดี มักใช๎
หนํวยงานที่ต๎องการแก๎ปัญหาการท างาน หรือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีลักษณะที่ส าคัญ คือ วิทยากรและผู๎รับการฝึกอบรมมี
บทบาทในการลงมือปฏิบัติหรือท างานอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือหลายอยํางให๎ส าเร็จ เชํน การประชุมปฏิบัติการ
รํางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา เป็นต๎น 
 4. การบรรยาย (Lecture) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่ยึดวิทยากรเป็นหลัก วิทยากรเป็นผู๎ก าหนดเนื้อหา 
กิจกรรม ควบคุมเวลาในการถํายทอด มักใช๎การพูดล๎วน ๆ หรือพูดประกอบการสาธิต หรือสื่อโสตทัศน์ตําง ๆ 
 5. การฝึกอบรมแบบสาธิต (Demonstration) เป็นการฝึกอบรมที่ต๎องการให๎ผู๎รับการฝึกอบรม
ท าเป็นด๎วย การแสดงให๎ดู แล๎วให๎ท าตามโดยใช๎เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎จริงในการท างาน รวมทั้ง
ต๎องจัดสภาพแวดล๎อมการสาธิตให๎เหมือนสภาพการท างานมากที่สุด 
 6. การฝึกอบรมแบบสถานการณ์จ าลอง  (Simulation) เป็นการจัดการฝึกอบรมที่เลียนแบบ
สถานการณ์จริงในกรณีที่ไมํสามารถจัดให๎ผู๎รั บการฝึกอบรมในสภาพจริงได๎ อาจเป็นเพราะอันตราย 
เสี่ยงตํอชีวิตและทรัพย์สิน เชํน การฝึกขับเครื่องบิน การฝึกใช๎เครื่องจักรที่มีราคาแพง 
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 7. การฝึกอบรมแบบการพัฒนาโครงการจากกรณีงาน (Project Casework) ในการฝึกอบรมแบบนี้ 
ผู๎รับการฝึกอบรมจะสมมติตัวเองเป็นสมาชิกคนหนึ่ งของหนํวยงานในสถานการณ์จ าลอง และได๎รับ
มอบหมายให๎ด าเนินกิจกรรม 6 ขั้นตอน คือ 1 วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาข๎อมูลที่จ าเป็น  2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 3 ระดมและก าหนดทางเลือก 4 ท าการเปรียบเทียบทางเลือก 5 ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด และ 6 วางแผนและจัดท าโครงการ ดังนั้น ผลผลิตที่ได๎จากการฝึกอบรมวิธีนี้ก็คือ โครงการ 
 8. การฝึกอบรมแบบรายกรณี  (Case Study) เป็นการฝึกอบรมที่ให๎ผู๎รับการฝึกอบรมศึกษา
รายกรณีที่เตรียมไว๎หรือมักเรียกกันวํา “Case” มักใช๎ในการฝึกทักษะขั้นสูง คือ ความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก๎ปัญหาการคิดสร๎างสรรค์หรือการคิดนอกรอบ เป็นต๎น 
 9. การสอนงาน  (Coaching) หรือการสอนแนะ เป็นการฝึกอบรมในงานที่ให๎หัวหน๎างานหรือ
ผู๎บริหารที่มีประสบการณ์ท างานสอนงานให๎ผู๎ปฏิบัติงานตัวตํอตัว หรือเป็นกลุํมเล็กขณะปฏิบัติงาน 
เทคนิคของการสอนงาน คือ หัวหน๎าจะบอกหรือให๎ข๎อมูลเกี่ยว กับงาน เชํน อุปกรณ์ที่ต๎องใช๎ ขั้นตอน
การท างาน แล๎วแสดงหรือท าให๎ดูในอัตราการท างานปกติ ตํอจากนั้นจึงอธิบายหลักการ หรือทฤษฎี
เกี่ยวกับงานนั้น สุดท๎ายสาธิตโดยการท าให๎ดูช๎า ๆ เมื่อผู๎รับการสอ นงานเข๎าใจแล๎ว จึงให๎ฝึกไปพร๎อม ๆ 
กับปฏิบัติงานจริง 
 10. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นการฝึกอบรมในงานที่มีการมอบหมายผู๎รับการฝึกอบรม
ฝึกท างานในแผนกตําง ๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่งอาจ 2 – 3 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน หรือหนึ่งปี เพื่อให๎ผู๎นั้นได๎เรียนรู๎
สภาพการท างานตําง ๆ สังเกตการณ์ท างานของบุคคลอื่น ๆ รู๎วําตนเองถนัดท างานอะไรมากที่สุด 
 11. การฝึกอบรมเพื่อการรับรู๎ตนเองและผู๎อื่น  (Sensitivity Training) เป็นการฝึกอบรมเพื่อให๎
ผู๎รับการฝึกอบรมตระหนักและรู๎จักตนเอง และผู๎อื่นโดยการฝึกฝนให๎สามารถรับรู๎และเข๎าใจสิ่งตําง ๆ 
โดยใช๎ประสาทสัมผัสเทคนิคที่ส าคัญ คือ ให๎สังเกตดูพฤติกรรม กริยาอาการทําทาง ค าพูดของผู๎อ่ืนแล๎ว
ต๎องแปลความหมาย เชํน คนอ่ืนมีความรู๎สึก มีทัศนคติ มีความคิดความเชื่อตํอตัวเรา หรือตํอเรื่อง
ตํางๆ อยํางไร วิธีการนี้ต๎องการให๎ผู๎รับการฝึกอบรมรู๎จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให๎เข๎ากับผู๎อื่นได๎ 
 12. การศึกษาดูงาน  (Field Trip) เป็นการจั ดให๎ผู๎รับการฝึกอบรมได๎เดินทางไปยังสถานที่
ตํางๆ โดยเฉพาะหนํวยงานอ่ืน เพื่อเปิดโอกาสให๎ได๎เรียนรู๎การท างานของผู๎อ่ืนด๎วยตนเอง จัดเป็นประสบการณ์
ตรง (Orient Experience) นอกจากน้ี ยังท าให๎เกิดการแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ระหวําง
หนํวยงานด๎วย 
 13. การฝึกอบรมแบบมีพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นวิธีที่มอบหมายให๎ผู๎มีประสบการณ์การท างานท่ี
ไมํจ าเป็นต๎องเป็นหัวหน๎างาน คอยให๎ค าปรึกษาแนะน า สอนงานตามความจ าเป็น วิธีนี้จึงเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา
การปฏิบัติงาน ชํวยแก๎ปัญหาการท างานที่ตรงจุดในเวลาอันรวดเร็ว 
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 14. การฝึกอบรมผํานเครือขาํย (Web – Based Training) เป็นการฝึกอบรมแบบไมํเผชิญหน๎า 
ผู๎รับการฝึกอบรมจะเรียนรู๎ผํานคอมพิวเตอร์เครือขําย สามารถเรียนในเวลาใดก็ได๎ จากสถานที่ใดก็ได๎ 
แตํสามารถเข๎าถึงบทเรียนและติดตํอกับวิทยากรหรือผู๎รับการฝึกอบรมคนอ่ืนได๎ผํานเครื่องมือบน
เครือขําย เชํน E-Mail Web board Chat room เป็นต๎น 
 15. กิจกรรมการพัฒนาจิต  (Mind Development Activity) เป็นการฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่มุํง
เสริมสร๎างความมั่นคงทางอารมณ์ และความมีพลังของจิตใจ ให๎มีความสงบ เยือกเย็น เชํน การฝึกสมาธิ 
(Meditation) เพื่อให๎จิตใจเหมาะแกํการใช๎สติปัญญาใ นการวิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาในการ
ท างานและการด าเนินชีวิต 
 

 2.7 การก าหนดกระบวนการฝึกอบรมด้วยเทคนิค 
 เทคนิคการฝึกอบรม คือ เครื่องมือไปสูํความส าเร็จเทํานั้น แตํก็ถือวํามีความส าคัญเพราะถ๎า
ผู๎จัดการฝึกอบรม หรือวิทยากรเลือกใช๎ได๎อยํางเหมาะสม จะท าให๎ผู๎เข๎ารับกา รฝึกอบรม เกิดความรู๎ 
ความเข๎าใจ ทัศนคติ และความสามารถหรือทักษะได๎อยํางรวดเร็ว อันเป็นการประหยัดคําใช๎จํายและ
เวลาได๎เป็นอยํางมาก จึงมีผู๎พยายามคิดเทคนิค การฝึกอบรมใหมํ ๆ ที่มีประสิทธิภาพอยูํเสมอ  
 ประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม โดยทั่วไปแล๎ว อาจแบํงเทคนิคการฝึกอ บรมออกเป็น 4 
ประเภทใหญํ ๆ คือ  
 1. เทคนิคการฝึกอบรม ประเภทที่เน๎นวิทยากรเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎  (Leader-
centered techniques) ซึ่งเกิดจากแนวคิดวําวิทยากรเป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถ ในเรื่องที่อบรม
มากกวําผู๎อ่ืน ได๎แกํ การบรรยาย  (Lecture) การอภิปรายเป็นค ณะ (Panel Discussion) และการ
บรรยายเป็นชุด (Symposium) เป็นต๎น  
 2. เทคนิคการฝึกอบรม ประเภทที่เน๎นของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎  
(Group-centered techniques) เทคนิคเหลํานี้จะมาจากแนวคิดวําผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมตํางก็มีความรู๎ 
ความสามารถ และจะต๎องชํวยให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมได๎แลกเปลี่ยนความรู๎ และความคิดเห็นระหวําง
กันเอง หรือเรียนรู๎จากประสบการณ์ของตนเอง มากกวําที่จะได๎ มาจากวิทยากรเทํานั้น ได๎แกํ การ
สัมมนากลุํม (Group Seminar) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ฯลฯ 
 3. เทคนิคการฝึกอบรม ประเภทที่เน๎นการเรียนรู๎เป็นรายบุคคล อาจโดยการใช๎สื่อตําง ๆ เป็น
สํวนส าคัญที่ท าให๎ผู๎เข๎าอบรม เกิดการเรียนรู๎ขึ้น เทคนิคการฝึกอบรมแบบนี้ไมํได๎ใช๎กับการฝึกอบรมใน
ชั้นเรียน (Classroom Training) เหมือนกับเทคนิคฝึกอบรม 2 ประเภทแรก หากจุดเน๎นที่ส าคัญของเทคนิค
การฝึกอบรมแบบน้ี คือ การที่ผู๎เข๎าอบรมสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยจังหวะเวลา  (Speed) ของตนเอง ได๎แกํ 
การสอนแนะ (Coaching) การใช๎แบบเรียนส าเร็จรูป (Programmed Instruction) และการทางไปรษณีย ์
(Correspondence Study) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมทางไกล (Long Distance Training) แบบหนึ่ง เป็นต๎น  
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 4. เทคนิคการฝึกอบรมประเภทที่เน๎นการใช๎โสตทัศนูปกรณ์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ ได๎แกํ 
การน าเสนอโดยใช๎สไลด์หรือเทป (Slide/Tape Presentation) โทรทัศน์การสอน (Instructional television) 
การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสอน (Computer-Aided Instruction) เป็นต๎น 
 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงก าหนดรูปแบบเทคนิคโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ผู๎ประกอบการ ค๎าสํง
และค๎าปลีก 
  2.7.1  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีลักษณะที่ส าคัญ คือ วิทยากรและผู๎รับการฝึกอบรม
มีบทบาทในการลงมือปฏิบัติหรือท างานอยํางใดอยํางหนึ่ ง หรือหลายอยํางให๎ส าเร็จ เชํน การ ฝึกอบรม
ปฏิบัติการรํางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร หรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา 
เป็นต๎น  

 วิธีการสอนโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประชุมเชิงปฏิบัตินับวําเป็นวิธีการ
กระต๎ุน และสํงเสริมให๎ผู๎เรีย นผู๎ใหญํได๎มีโอกาสประยุกต์ความรู๎ทางทฤษฎีไปสูํการปฏิบัติ (Apply 
Theory to Practice) ทั้งนี้จะเป็นไปตามความสนใจของผู๎เรียนแตํละคน โดยปรึกษากับผู๎สอนวําจะ
ปฏิบัติงานอะไร วิธีการนี้ผู๎เรียนจะได๎ท างานออกมาเป็นผลส าเร็จของตนเอง (a piece of work) ทั้งใน
ลักษณะที่อาจจะเป็นงานเด่ียวหรืองานกลุํมก็ได๎ แตํวัตถุประสงค์ที่ส าคัญก็คือ จะท าให๎ผู๎เรียนมีความ
ช านาญมากยิ่งขึ้น เพราะผลงานที่ได๎ปฏิบัติ จะเป็นการประเมินผลการฝึกอบรม หรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการท่ีเห็นได๎ชัดเจน ซึ่งก็คือผลรวมของประสบการณ์การเรียนรู๎ท้ังหมด (Total Learning 
Experience) วิธีการนี้มีคุณคําและได๎รับความนิยมอยํางมากในวงการการศึกษาผู๎ใหญํ และการจัด
ฝึกอบรมให๎ความรู๎ทั่วไป โดยเฉพาะในกลุํมผู๎เรียนที่มีประสบการณ์เดิมอยูํบ๎างแล๎ว เมื่อได๎รับการ
ฝึกอบรมโดยวิธีการนี้จะมีความมั่นใจและทักษะเพิ่มมากขึ้น 
 
  2.7.2  การฝึกอบรมแบบมพีี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการ 
 การฝึกอบรมแบบมีพี่เลี้ยง   หมายถึง พี่เลี้ยงที่เป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถเป็นท่ียอมรับ  
ที่สามารถให๎ค าปรึกษาและแนะน าชํวยเหลือ น๎องเลี้ยงให๎พัฒนาศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ  คุณสมบัติหลักที่ส าคัญที่บุคคลที่เป็น พี่เลี้ยงที่ท าหน๎าที่พี่เลี้ยง
ให๎แกํ น๎องเลี้ยง  (Mentee) ใหมํนั้น จะต๎องเป็นบุคคลที่มีทัศนคติ หรือความคิดในเชิงบวก  (Positive 
Thinking) มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตนให๎เป็นตัวอยํางที่ดีแกํ น๎องเลี้ยง  ได๎ บทบาทและหน๎าที่ที่
ส าคัญของพี่เลี้ยงได๎แกํ การถํายทอดความรู๎ และประสบการณ์ตําง ๆ  
 คุณลักษณะของน้องเลี้ยง 
 1. เป็นผู๎ที่มีประวัติในการท างานที่ประสบความส าเร็จ  
 2. เป็นผู๎ที่มีความเฉลียวฉลาด และมีความคิดสร๎างสรรค์ในการท างาน  
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 3. เป็นผู๎มีความผูกพันกับสถานศึกษาและการจัดการศึกษา  
 4. เป็นผู๎มีความใฝ่ฝันและความปรารถนาที่จะท างานให๎บรรลุเป้าหมาย  
 5. เป็นผู๎ที่ชอบความท๎าทายและเต็มใจ พร๎อมที่จะท างานนอกเหนือจากงานปกติ  
 6. เป็นผู๎ที่มีความปรารถนาที่จะได๎รับความก๎าวหน๎าและเติบโตในสายอาชีพ  
 7. เป็นผู๎ที่เต็มใจรับฟังค าชี้แนะและข๎อมูลป้อนกลับจากผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองอยํูเสมอ 
 จากคุณลักษณะดังกลําว จะพบวําน๎องเลี้ยง เป็นบุคคลที่มีผลงานโดดเดํนกวําบุคคลอื่น ๆ 
เป็นผู๎มีผลงานดีเลิศ (Top Performer) ซึ่งสถานศึกษาจะต๎องรักษาไว๎ ดังนั้น ผู๎ที่เป็นพี่เลี้ยงจึงเป็น
เสมือนแมํแบบของน๎องเลี้ยง ด๎วย 
 พี่เลี้ยงนอกจากเป็นแมํแบบของน๎องเลี้ยง แล๎ว ยังมีบทบาทของการเป็นผู๎สอนงาน (Coach) โดย
การสร๎างความเข๎าใจให๎ตรงกันกับน๎องเลี้ยง ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ข๎อควรระวังหรือประเด็นความ
ขัดแย๎งที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย๎งที่ จะเกิดขึ้น  (Political Praps) 
รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง และข๎อที่ควรพัฒนาปรับปรุงของน๎องเลี้ยง เพื่อที่จะได๎หาวิธีการในการปรับปรุง
ความสามารถ และศักยภาพของน๎องเลี้ยง ตํอไป นอกจากน้ีพี่เลี้ยงยังมีบทบาทของการเป็นผู๎สนับสนุน 
(Advocate) คอยให๎ก าลังใจและให๎ความชวํยเหลือใหน๎๎องเลี้ยง มีโอกาสเติบโตหรือได๎รับความก๎าวหน๎าใน
หน๎าที่การงาน โดยให๎โอกาสหรือเวทีที่จะแสดงผลงาน แสดงฝีมือและความสามารถในการท างาน 
 คุณลักษณะของพี่เลี้ยง 
 Mentor ที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความสัมพันธ์ที่ดี (Interpersonal Skills) 
 2. การมีอิทธิพลเหนือผู๎อ่ืน (Influence Skills) 
 3. การตระหนักถึงผลส าเร็จในการท างานของผู๎อื่น (Recognized other’s 
accomplishment) 
 4. การมีทักษะของการบังคับบัญชาที่ดี (Supervisory Skills) 
 5. มีความรู๎ในสายวิชาชีพหรือสายงานของตน (Technical Knowledge)  
 บทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง 
 ในสถานประกอบการท่ีต๎องการพัฒนาไปสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ซึ่งผู๎บริหารสถานประกอบการ 
และผู๎ปฏิบัติงานทุกคน ต๎องเรียนรู๎ไปพร๎อมกันเป็นทีม การน าพี่เลี้ยงแบบกลุํมมาใช๎ในการพัฒนาบุคคล
ในองค์กร จะมีความเหมาะสมอยํางยิ่ง โดย พี่เลี้ยงหรือ Learning Leader จะมีบทบาทและหน๎าที่
ดังตํอไปนี ้
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 1. เป็นผู๎แนะแนวแกํกลุํมน๎องเลี้ยง ในการระมัดระวังอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
ที่จะสร๎างปัญหา และอุปสรรคตํอการท างานที่ท าให๎ไมํสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดได๎ แตํจะ
ไมํเป็นผู๎ตัดสินใจเลือกทางให๎ แตํจะชํวยให๎กลุํม น๎องเลี้ยง  มองเห็นภาพของสถานศึกษาในอนาคต 
เพื่อให๎กลุํม น๎องเลี้ยง  กลับไปทบทวนการปฏิบัติที่ผํานมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วําเขาได๎ใช๎ทักษะ 
วิธีการ และพฤติกรรมที่ดีหรือไมํดีอยํางไร นอกจากน้ัน พี่เลี้ยงจะต้ังค าถามที่กระตุ๎นให๎กลุํม น๎องเลี้ยง  
หาค าตอบที่จะท าให๎กลุํมส ามารถมองเห็นกลยุทธ์ และเทคนิคใหมํที่จะน าไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎ ดังนั้นการเรียนรู๎ของ น๎องเลี้ยง  ทุกคนซึ่งเป็นพื้นฐานไปสูํการสร๎าง
องค์กรแหํงการเรียนรู๎ในสถานศึกษา ไมํได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ของตนเองเทํานั้น แตํจะเรียนรู๎จาก
พี่เลี้ยงและจากประสบการณ์ของน๎องเลี้ยง คนอ่ืน ๆ ในกลุํม 
 2. เป็นพันธมิตรที่คอยให๎ข๎อมูลแกนํ๎องเลี้ยง แตํละคนในกลุํมน๎องเลี้ยง เกี่ยวกับจุดอํอน จุดแข็ง
ของน๎องเลี้ยง แตํละคน โดยวิธีการใหน๎๎องเลี้ยง เลําถึงปัญหาของตนพี่เลี้ยงจะฟังอยํางต้ังใจ เห็นอกเห็นใจ 
และให๎ข๎อมูลความเห็นทั้งด๎านดีและด๎านไมํดีอยํางตรงไปตรงมา และเป็นมิตร 
 3. เป็นผู๎กระต๎ุนให๎กลุํม น๎องเลี้ยง  มองภาพวิสัยทัศน์และอนาคตของสถานศึกษา วําจะไป
ทิศทางใดในอนาคต สถานศึกษาถึงจะดี พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ และจะมีการขับเคลื่อนให๎บรรลุ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
 4. เป็นผู๎มีความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ท าให๎มีแนวทางในการจัด
การศึกษาให๎ประสบความส าเร็จ และสามารถให๎แนวทางแกํกลุํมน๎องเลี้ยง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎
บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่ก าหนดไว๎ และจะเป็นผู๎ท าหน๎าที่เชื่อมโยงน๎องเลี้ยง กับบุคลากร
ผู๎ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และเครือขํายท่ีเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาที่จะสามารถชํวยให๎ น๎องเลี้ยง  
เกิดการเรียนรู๎ในการปฏิบัติงานได๎ 
 5. เป็นผู๎สนับสนุน คอยให๎ก าลังใจและความชํวยเหลือ ในขณะที่กลุํม น๎องเลี้ยง  เกิดการ
เรียนรู๎นั้น สมาชิกจะเริ่มมองเห็นวํา ตนเ องสามารถผลักดันความเจริญก๎าวหน๎าและแผนพัฒนา
ความก๎าวหน๎าด๎วยตนเอง พี่เลี้ยงจะท าหน๎าที่ชํวยให๎ น๎องเลี้ยง  ได๎มีโอกาสแสดงความสามารถให๎เห็น
เป็นที่ประจักษ ์(Visibility) เชํน เมื่อน๎องเลี้ยง  เสนอโครงการปฏิบัติงานที่เห็นวําดี ก็พยายามผลักดันให๎
โครงการนั้นได๎รับอนุมัติให๎ด าเนินการได๎ เพื่อน๎องเลี้ยง จะได๎มีโอกาสแสดงความรู๎ ความสามารถ 
 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 การน าระบบพี่เลี้ยงและการให๎ค าปรึกษาแบบกลุํมมาใช๎ จะประสบความส าเร็จตํอเมื่อผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินการด๎วย เพราะ พี่เลี้ยงต๎องผสมผสาน บูรณาการกับงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา ทั้งระบบของสถานศึกษา เชํน งานบริหาร งานบุคคล งานวิชาการ งาน
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กิจกรรม พัฒนาผู๎เรียน เป็นต๎น ซึ่งผู๎เกี่ยวข๎องนี้จะเป็นบุคคลนอกเหนือจากพี่เลี้ยงคือน๎องเลี้ยง เชํน หัวหน๎า
งานของน๎องเลี้ยง และผู๎ปฏิบัติงานในฝ่ายตําง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งต๎องมีบทบาทหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
 1.น๎องเลี้ยง  ต๎องมีบทบาทในเชิงรุกน๎องเลี้ยง  ในพี่เลี้ยงแบบกลุํมจะมีบทบาทมากกวํา พี่เลี้ยง
แบบคํู เพราะน๎องเลี้ยง ต๎องชํวยกันสนับสนุนผลักดันกลุํม และรํวมกันคิดวําจะใช๎ประโยชน์จากความรู๎
ของพี่เลี้ยงได๎อยํางไร ต๎องเป็นผู๎ก าหนดเป้าหมายของงานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง 
และต๎องพยายามเรียนรู๎จากประสบการณ์ซึ่งกันและกัน แบํงปันข๎อมูล ความรู๎ และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ
แกํกันและกัน และสร๎างประสบการณ์ที่จะชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง นอกจากน้ัน จะต๎อง
แสวงหาความรู๎ โดยการเรียนรู๎จากสื่อตําง ๆ การศึกษาและการฝึกอบรม 
 2. หัวหน๎างาน ต๎องได๎รับการบอกกลําวเกี่ยวกับการด าเนิน พี่เลี้ยง เพราะบางครั้งอาจจะเข๎า
รํวมกิจกรรมด๎วย หัวหน๎างานต๎องมีจิตใจเป็นนักพัฒนา และมีความเต็มใจที่จะมีสํวนรํวมในกิจกรรม 
เพราะเห็นวําจะเป็นประโ ยชน์ตํอการจัดการศึกษาในสํวนที่ตนรับผิดชอบตํอสถานศึกษา และตํอตัว
น๎องเลี้ยง  ซึ่งเป็นผู๎ใต๎บังคับบัญชา หัวหน๎างานจะเป็นผู๎คอยให๎ค าแนะน ามอบหมายงานที่จะชํวยให๎
น๎องเลี้ยง  ได๎มีโอกาสเรียนร๎ูจากประสบการณ์ในการท างาน ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอํอนของ
น๎องเลี้ยง และเป็นต๎นแบบที่ดีในการท างาน ซึ่งน๎องเลี้ยง สามารถน าไปเป็นแบบอยํางในการปฏิบัติได๎ 
 3. ฝ่ายบุคคล ต๎องเป็นผู๎ริเริ่มให๎เกิดวิธีการพัฒนาด๎วย พี่เลี้ยงขึ้นในองค์กรโดยจัดให๎มีการให๎
ความรู๎เกี่ยวกับพี่เลี้ยงแกํพี่เลี้ยงและน๎องเลี้ยง และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง คัดเลือกน๎องเลี้ยง จัดกลุํมและคอย
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งควรประเมินทุก 6 เดือน 
 รูปแบบของพี่เลี้ยง 
 วิธีการ พี่เลี้ยง ได๎เริ่มมีขึ้นเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล๎ว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให๎มี
ความสามารถสูงและใช๎ในการพัฒนาผู๎หญิงให๎สามารถก๎าวขึ้นสูํการเป็นผู๎ บริหารได๎เทําเทียมกับชาย 
แนวคิดนี้ยังคงอยํูตํอมาจนถึงปัจจุบัน แตํในสมัยกํอนรูปแบบของ พี่เลี้ยง จะเป็นแบบคํู คือ จับคํูกัน
ระหวําง  พี่เลี้ยง 1 คน กับน๎องเลี้ยง 1 คน หรือ 2 คน ซึ่งปัจจุบันมีผู๎เห็นวําแบบคํูมีข๎อจ ากัดหลายประการ 
เชํน หาพี่เลี้ยงได๎ไมํเพียงพอกับจ านวนน๎องเลี้ยง เพราะพี่เลี้ยงหายากและการท่ีน๎องเลี้ยง เรียนรู๎จากพี่เลี้ยง
เพียงคนเดียวน้ันไมํเพียงพอ เนื่องจากการพัฒนาบุคคลนั้นต๎องอาศัยเครือขํายของกลุํมคนที่มีความรู๎ 
ประสบการณ์และแนวคิดที่แตกตํางกันออกไป ซึ่งรวมถึงเครือขํายในกลุํมเพื่อนรํวมงานด๎วย ปัจจุบันจึงได๎มี
แนวคิดพี่เลี้ยงแบบกลุํม คือพี่เลี้ยง 1 คน ตํอน๎องเลี้ยง 4-6 คน ไมํวําจะเป็นแบบใด ก็ตาม การคัดเลือกพี่
เลี้ยงจะเลือกจากผู๎ที่มีระดับต าแหนํงสูงกวํา น๎องเลี้ยง  มีประสบการณ์สูง ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานและสมัครใจเป็น พี่เลี้ยงสํวนการเลือก น๎องเลี้ย ง ก็จะเลือกจากผู๎มีความรู๎ ความสามารถ มี
ศักยภาพและโอกาสที่จะเลื่อนระดับต าแหนํงขึ้นเป็นผู๎บริการพี่เลี้ยงและน๎องเลี้ยง จะรํวมกิจกรรมพี่เลี้ยง
โดยการพบปะ ประชุม ปรึกษาหารือกันเป็นระยะ ๆ ปกติโครงการนี้จะกระท าตํอเนื่องเป็นเวลา 1-2 ปี 
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 แนวคิดพี่เลี้ยงแบบกลุํม โดยทีพ่ี่เลี้ยงจะเป็นผู๎น าให๎เกิดการเรียนรู ๎(Learning Leader) น๎องเลี้ยง
จะมีการแลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิด ก าหนดประเด็นการพัฒนา ให๎ค าแนะน ากันเป็นกลุํม วิธีนี้จะเป็น
การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมด๎วย กลุํมพี่เลี้ยงจะกลายเป็นกลุํมแหํงการเรียนรู ๎(Learning Group) 
ซึ่งคล๎ายกับทีมการเรียนรู๎  (Learning Team) ในองค์กรแหํงการเรียนรู๎  (Learning Organization) ของ  
แชงแก (Peter M. Senge : 1990) ที่กลําววํา เมื่อทีมเกิดการเรียนรู๎อยํางแท๎จริงแล๎ว ผลลัพธ์ที่ได๎ไมํ
เพียงกํอให๎เกิดผลงานที่ดีขึ้นเทํานั้น แตํสมาชิกแตํละคนในทีมก็เ จริญก๎าวหน๎าเร็วขึ้นด๎วย ในกลุํมแหํง
การเรียนรู๎ น๎องเลี้ยง  ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุํมจะมีโอกาสเรียนร๎ูจากเพื่อนสมาชิกด๎วยกันและกันจาก  
พี่เลี้ยงด๎วย และองค์กรแหํงการเรียนรู๎ที่แท๎จริงจะมีหลักดังนี้ 
 1. ความช านาญของบุคลากร ซึ่งมีหลักก็คือการสร๎างความรู๎ให๎กับตนเองตลอดชีวิต  
 2. มีจิตใจที่จะค๎นคว๎า และรับตํอการท๎าทายในสิ่งใหมํ ๆ โดยเปลี่ยนความคิดเดิม ๆ ให๎เป็น
ความคิดใหมํ 
 3. สร๎างมโนภาพของบุคลากรให๎เน๎นเหมือนกัน 
 4. เรียนรู๎วิธีคิดไปพร๎อมกับเพื่อสร๎างภารกิจในภาคปฏิบัติให๎ไปในทิศทางเดียวกัน 
 แนวคิดเกี่ยวกับกลุํมเรีย นร๎ูน้ัน ก าหนดให๎ความรับผิดชอบในการน าและกํอให๎เกิดการเรียนร๎ู
กระจายไปยังสมาชิกทุกคน รวมทั้งพี่เลี้ยงด๎วย แบบกลุํมนี้จะถือวําพี่เลี้ยงหรือ Learning Leader เป็นสํวน
หนึ่งของกลุํมมากกวําจะเป็นคนนอก แตํโดยที่ พี่เลี้ยง เป็นผู๎มีประสบการณ์และความรู๎ที่จะแบํงปันได๎
มากกวําพี่เลี้ยงจึงท าหน๎าที่เป็นผู๎น าของกลุํมการเรียนรู๎ โดยชํวยให๎กลุํมเข๎าใจองค์กร ให๎แนวทางแกํกลุํม
เพื่อสามารถวิเคราะห์ประสบการณ์ของตนเอง และชํวยให๎กลุํมก าหนดทิศทางของการพัฒนากระบวนการนี้
จะชํวยใหน๎๎องเลี้ยง เรียนรู๎ประสบการณ์และความรู๎จากพี่เลี้ยงซึ่งมีกระบวนทัศน์แตกตํางจากตนพี่เลี้ยงจะ
ชํวยให๎กลุํมประสบความส าเร็จโดย 

1. ชํวยให๎กลุํมก าหนดประเด็นในการประชุมพบปะกัน 
2. ให๎ค าแนะน าหัวข๎ออภิปรายและโครงการที่จะชํวยให๎กลุํมเรียนรู๎เพิ่มขึ้น  
3. กระต๎ุนให๎กลุํมแสดงความคิดเห็น 
4. ให๎ค าปรึกษาเมื่อกลุํมต๎องการ 
5. สนับสนุนกลุํมโดยเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุํมกับบุคคลอื่นในองค์กร  
6. ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํสมาชิกในกลุํมเป็นรายบุคคล  

 ประโยชน์ของพี่เลี้ยง 
1. สร๎างกลุํมคนที่มีความสามารถ มีศักยภาพ ได๎เร็วกวําพนักงานปกติ  
2. จูงใจให๎ผู๎ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการท างานสูงให๎คงอยํูกับ

หนํวยงาน 
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3. กระต๎ุนให๎ผู๎ปฏิบัติงานสร๎างผลงานมากขึ้น พร๎อมที่จะท างานหนักและท๎าทายมากขึ้น  
4. สร๎างบรรยากาศของการน าเสนองานใหมํ ๆ หรือความคิดนอกกรอบมากข้ึน  
5. สร๎างระบบการสื่อสารแบบสองชํองทาง  (Two Way Communication) ระหวํางพี่เลี้ยง

และน๎องเลี้ยง หัวหน๎างานในฐานะพี่เลี้ยงมีเวลาที่จะคิด วางแผน ก าหนดนโยบายและวางกลยุทธ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของทีมได๎มากขึ้น เนื่องจากได๎มอบหมายงานสํวนหนึ่งให๎ น๎องเลี้ยง  
รับผิดชอบแล๎ว 
 
 2.8 การวัด และประเมินผล 
 การเรียนรู๎ของบุคคลเป็นสิ่งที่มีความซับซ๎อนมาก ในการให๎ค าอธิบาย ไมํวํ าจะโดยการสังเกต 
หรือการวัดจากพฤติกรรมสุดท๎าย ดังนั้นในการประเมินสมรรถภาพ หรือผลงานจึงต๎องมีการต้ังเป้าหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ไว๎อยํางชัดเจน การพิจารณามาตรบานตํางๆควรค านึงถึงเกณฑ์ดังตํอไปนี้ 
 1. เกี่ยวพันกับการประเมินผลในการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว๎ 
 2. ควรอยูบํนมาตรฐานที่เดํนชัด (Explicit Standards) และการปฏิบัติงานที่นิยามโดยหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง 
 3. โครงการฝึกอบรมควรก าหนดให๎มีความชัดเจนซึ่งสามารถน าไปสูํบุคลากรที่ได๎เรียนรู๎วําเป็นการ
ได๎รับประสบการณ์จากงานนั้นๆ รวมทั้งต๎องประเมินผลให๎การรับรองผลงานนั้นได๎  
 4. การรวบรวมประจักษ์พยานจากการประเมินผล (Assessment Evidence) ด๎วยวิธีสังเกตจาก
สถานที่ท างาน ผสมผสานกับผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการอ่ืนๆ เชํน การต้ังค าถาม หรือการทดสอบ 
 สํวนของการประเมินผล  (Evaluation Phase) การฝึกอบรมควรจะมีการประเมินเพื่อให๎ทราบ
ถึงระดับของการ พัฒนาผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมวํา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎หรือไมํ แตํเป็นที่
นําเสียดายวํา มีเพียงองค์กรจ านวนน๎อยที่จะมีระบบในการประเมินผลอยํางเพียงพอที่จะวัดประสิทธิผลใน
การฝึกอบรม (www. trainer.in.th/blog/13/training_eva1) 
 ในขณะที่วิธีการประเมินผลก าลัง พัฒนา ข๎อสรุปสํวนใหญํเกี่ยวกับการฝึกอบรมมักต้ังอยูํบน
พื้นฐานของนามธรรม  (Subjective Reaction) ของผู๎ฝึกอบรม และผู๎ เข๎ารับการอบรม มันเป็นเรื่องงําย
ที่จะรวบรวมข๎อคิดเห็น ค าติชมจากผู๎เรียน แตํข๎อมูลเชํนนี้ไมํคํอยจะเป็นประโยชน์กับ องค์กรเทําใดนัก 
การฝึกอบรม และการพัฒนาไมํได๎เป็นเพียงแตํการจัดขึ้นมาเพื่อคุณคําของความบันเทิง  (Entertainment 
Value) ในตัวของมันเทํานั้น แกํนแท๎อยูํที่วํา ความพยายามในการฝึกอบรมจะสํงผลตํอการปรับปรุง
พฤติกรรม หรือความสามารถในการปฏิบัติงานให๎เพิ่มขึ้นได๎หรือไมํ  
 แบบจ าลองในการประเมินผลการฝึ กอบรมที่นิยมกันคํอนข๎างมาก ได๎แกํ แบบจ าลองของ 
โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick) ได๎กลําววํา แบบจ าลองนี้จะใช๎การวัดผล 4 ระดับ
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เพื่อประเมินคุณภาพ หรือประสิทธิผลของการฝึกอบรมตามตารางด๎านลํางนี้ จากงํายไปหายาก ในแตํ
ละระดับของการประเมินผลจะมีทั้งขอ๎ดี และข๎อจ ากัดในตัวเองอยูํ เป็นสิ่งส าคัญมากท่ีจะต๎องวางแผนการ
ประเมินในขณะที่วางแผนการฝึกอบรมไปด๎วยกัน เชํนเดียวกันกับการพิจารณาระดับการประเมินทั้งหมด
ต้ังแตํเริ่มต๎นกระบวนการฝึกอบรม แม๎วําจะมีเพียงหนึ่ง หรือสองระดับการประเมินที่จะถูกน ามาใช๎ก็ตาม   
  

ตาราง 2 การประเมินแบบจ าลองของ โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค 
 

ระดับการประเมิน ค าอธิบาย ข้อคิดเห็น 
ระดับ 1 การ
ตอบสนอง 
(Reaction) 

การตอบสนองของผู๎เรียนที่มีตํอการ
ฝึกอบรม ชอบหลักสูตรท่ีเรียนหรือไมํ 

เป็นวิธีการประเมินที่ใช๎กันอยําง
แพรํหลาย เนื่องจากเป็นวิธีที่งําย 
รวดเรว็ และต๎นทุนต่ าในการจัดการ 

ระดับ 2 การเรียนรู๎ 
(Learning) 

ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในสิ่งที่เป็น
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม หรือ
หลักสูตรหรือไมํ 

การเรียนรู๎สามารถวัดผลได๎จาก
แบบทดสอบกํอน และหลังเรียน 
(Pre and Post tests)  

ระดับ 3  พฤติกรรม 
(Behavior)  

การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการ
ท างาน ผู๎เรียนได๎ประยุกต์ หรือน าสิ่ง
ที่ได๎เรียนมาใช๎ในการท างานหรือไมํ 

เป็นการประเมินที่ยาก 
แบบสอบถามติดตามผลหลังการ
ฝึกอบรมหรือการสัมภาษณ์ อาจ
ถูกน ามาใช๎ในการประเมิน 

ระดับ 4 ผลลัพธ์ 
(Results)  

เชื่อมโยงการฝึกอบรมไปสูํบรรทัด
สุดท๎ายของธุรกิจ 

โดยทั่วไปแล๎วการประเมินในระดับนี้
จะประยุกต์ใช๎กับการฝึกอบรมที่เข๎า
ไปชํวยแก๎ปัญหาในทางธุรกิจอัน
เนื่องมาจากการขาดความรู๎ หรือ
ทักษะ ตัวอยํางเชํน การลดต๎นทุน 
การประเมินในระดับนี้เป็นเรื่องที่
ยาก และซับซ๎อนที่จะเชื่อมโยงให๎เข๎า
กับการฝึกอบรมโดยตรง  

 

ที่มา: www. trainer.in.th/blog/13/training_eva1 
 
 ในระดับที่ 1 การตอบสนอง เป็นการประเมินที่ใช๎กันอยํางกว๎างขวาง อาจเป็นเพราะรูปแบบที่
งําย ไมํซับซ๎อน เพราะเป็นการวัดระดับความชอบ ความคิดเห็น หรือความพึงพอใจที่มีตํอการฝึกอบรม 
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 ในระดับที่ 2 การเรียนรู๎ อาจไมํคํอยได๎ใช๎ ในองค์กรธุรกิจมากเทําใดนัก สํวนใหญํมักจะพบ
ตามสถาบันการศึกษาเสียมากกวํา การประเมินระดับนี้จะมีความนําเชื่อถือมากขึ้น เมื่อมีการใช๎
แบบทดสอบกํอน และหลังการเรียนรู๎  
 ในระดับที ่3 การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการท างาน เป็นการประเมินที่ยาก แตํก็ต๎องใช๎
เครื่องมือคือแบบสอบถาม รวมถึงการสัมภาษณ์ ติดตามผลหลังการฝึกอบรม  
 ในระดับที่ 4 การประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรมในระดับนี้ จะเป็นเรื่องที่ยากและซับซ๎อน 
ดังนั้นจะต๎องประยุกต์การวัด ประเมิน ทางด๎านคุณภาพและปริมาณ 
 จากทฤษฎีและหลักการฝึกอบรมข๎างต๎น ผู๎วิจัยขอสรุปความเชื่อม โยงของการฝึกอบรมกับ
กระบวนการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ วําในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลนั้น ผู๎ด าเนินการจัดฝึกอบรม
จ าเป็นที่จะต๎องเข๎าใจถึงลักษณะธรรมชาติในกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํเป็นพื้นฐานเสียกํอน จึงจะมี
ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกตําง ๆ ในการด าเนินการตามกระบวนการ บริหารงานฝึกอบรม
ได๎อยํางเหมาะสม และกํอให๎เกิดการเรียนรู๎แ ละการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ ผู๎เข๎าอบรมได๎ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมากขึ้น โดยในระดับของการประเมินระดับ 1 การตอบสนอง ใช๎แบบสอบถาม
ผลความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดบั 2 การเรียนรู๎ ใชแ๎บบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ๎
(กํอนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ) ระดับ 3 พฤติกรรม ใช๎การประชุมสัมมนากลุํมยํอย (Focus 
Group) และระดับ 4 ผลลัพธ์ ใช๎แบบสัมภาษณ์ตามคําดัชนีชี้วัด (KPI) 
 
 2.9 ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัด (KPI) คือเครื่องมือที่ใช๎ วัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการ  ด าเนินงานในด๎าน
ตําง ๆ ขององค์กรซึ่งสามารถแสดงผลขอ งการวัดหรือการประเมิน  ในรูปข๎อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท๎อน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหนํวยงานภายในองค์กร 
 ดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance indicators) หรือที่เราเรียกกันวํา KPI เป็นเครื่องมือที่ใช๎
ในการวัดหรือประเมินวําผลการด าเนินงานในด๎านตํางๆขององค์กรหรือหนํวยงานนั้นเป็นอยํางไร 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรน้ันได๎หรือไมํ ซึ่งผู๎บริหารจะสามารถใช๎ดัชนีชี้วัดประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานในด๎านตํางๆ ขององค์กรได ๎
 
  2.9.1 แนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัด 
  ในการจัดท าดัชนีชี้วัดความส าเร็จของธุรกิจ เราสามารถก าหนดขึ้นมาได๎จากหลาย
มุมมองดังตํอไปนี้  
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  1. การก าหนดดัชนีชี้วัดตามวัตถุประสงค์ ในการจัดท าดัชนีชี้วัดจะเริ่มจากการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการท างานในแตํละสํวน โดยผู๎จั ดท าจะต๎องพิจารณาวําภายใต๎ วัตถุประสงค์ในด๎าน
ตํางๆ อะไรคือดัชนีชี้วัดที่จะท าให๎ทราบวําได๎สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ต๎องการหรือไมํ  
  2. การจัดท าดัชนีชี้วัดโดยอาศัยการจัดท าปัจจัยแหํงความส าเร็จ  (Critical Success 
Factors) ผู๎จัดท าต๎องก าหนดปัจจัยแหํงความส า เร็จในการท างานออกมากํอนแล๎วจึงก าหนดดัชนีที่จะ
ใช๎วัดปัจจัยเหลํานั้น  
  3. การจัดท าดัชนีชี้วัดโดยอาศัยการถาม – ตอบ ผู๎บริหารจะมีค าถามที่ตนเองอยากจะทราบ
หรือรู๎เกี่ยวกับองค์กร และในการตอบค าถามเหลํานี้จะต๎องสร๎างดัชนีชี้วัดขึ้นมาเองเพื่อตอบค าถามเหลํานั้น  
 
  2.9.2 ลักษณะของดัชนีชี้วัดที่ดี 
  การออกแบบดัชนีวัดความส าเร็จทางธุรกิจที่ดี จะต๎องมีลักษณะดังตํอไปนี้ 
  1. มีความสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร 
  2. ประกอบด๎วยดัชนีชี้วัดทั้งที่เป็นด๎านการเงิน และไมํใชํด๎านการเงิน 
  3. ประกอบด๎วยดัชนีชี้วัดที่เป็นเหตุ (Lead Indicators) และผล (Lag Indicators) 
  4. ดัชนีชี้วัดที่สร๎างขึ้นมาจะต๎องมีบุคคลหรือหนํวยงานที่รับผิดชอบทุกตัว 
  5. ดัชนีชี้วัดที่สร๎างขึ้นมาควรเป็นดัชนีชี้วัดที่องค์กร หรือหนํวยงานสามารถควบคุมได๎
อยํางน๎อยร๎อยละ 80 ทั้งนี้เนื่องจากถ๎าภายในองค์กรประกอบด๎วยดัชนีชี้วัดที่ ไมํสามารถควบคุมได๎มาก
เกินไป จะท าให๎ดัชนีชี้วัดนั้นไมํสามารถแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานที่แท๎จริงขององค์กร 
  6. ต๎องเป็นดัชนีชี้วัดที่สามารถวัดได๎ และเป็นที่เข๎าใจของบุคคลทั่วไป ไมํใชํดัชนีชี้วัดที่ผู๎
เข๎าใจมีเพียงแคํผู๎จัดท าดัชนีชี้วัดเทําน้ัน 
 
  2.9.3 ลักษณะท่ีส าคัญของตัวบ่งชี้  
  มี 5 ประการ ดังนี้ (Johnstone. 1981: unpaged) 
  1. ตัวบํงชี้สามารถให๎สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่ง หรือสภาพที่ศึกษาอยํางกว๎างๆ ตัวบํงชี้ที่
น ามาใช๎ในด๎านสังคมศาสตร์ให๎สารสนเทศที่ถูกต๎องแมํนย าไมํมากก็น๎อยแ ตํไมํจ าเป็นต๎องถูกต๎อง
แมํนย าอยํางแนํนอน 

  2. ตัวบํงชี้มีลักษณะที่แตกตํางไปจากตัวแปร เนื่องจากตัวบํงชี้เกิดจากการรวมตัวแปร
หลายๆ ตัวที่มีความสัมพันธ์กันเข๎าด๎วยกันเพื่อให๎เห็นภาพรวมของสิ่งหรือสภาพที่ต๎องการศึกษา แตํตัว
แปรจะให๎สารสนเทศของสิ่งหรือสภาพที่ต๎องกา รศึกษาเพียงด๎านเดียวเพราะวํามีลักษณะที่
เฉพาะเจาะจง เชํน อัตราสํวนของครูตํอนักเรียน 
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  3. ตัวบํงชี้จะต๎องก าหนดเป็นปริมาณ ตัวบํงชี้ต๎องแสดงสภาพที่ศึกษาเป็นคําตัวเลข หรือ
ปริมาณเทํานั้น ในการแปลความหมายคําของตัวบํงชี้จะต๎องน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ 
ดังนั้นในการสร๎างตัวบํงชี้จะต๎องมีการก าหนดความหมายและเกณฑ์ของตัวบํงซื้อยํางชัดเจน 

  4. ตัวบํงชี้จะเป็นคําชั่วคราว จะมีคํา ณ จุดเวลา หรือชํวงเวลานั้นๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป 
คําตัวบํงชี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ 

  5. ตัวบํงชี้เป็นหนํวยพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎี 
  2.9.4 คุณสมบัติของตัวบ่งชี้ที่ดี 
  มีคุณสมบัติที่ส าคัญดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545: 157) 
  1. ความตรง  (Validity) ตัวบํงชี้ที่ดีจะต๎องบํงชี้ได๎ตามคุณลักษณะที่ต๎องการวัดได๎อยําง
ถูกต๎องแมํนย า ซึ่งมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
   1.1 มีความตรงประเด็น (Relevant) ตัวบํงชี้ต๎องชี้วัดได๎ตรงประเด็น มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์หรือเกี่ยวข๎องโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุํงวัด เชํน GPA ใช๎เป็นตัวบํงชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยทั่วไป 
   1.2 มีความเป็นตัวแทน (Representative) ตัวบํงชี้จะต๎องมีความเป็นตัวแทนคุณลักษณะท่ี
มุํงวัดหรือมีมุมมองที่คลอบคลมุองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณลักษณะที่มุํงวัดอยํางครบถ๎วน เชํน อุณหภูมิ
รํางกายเป็นตัวบํงชี้สภาวะการมีไข๎ของผู๎ป่วย 
  2. ความเที่ยง  (Reliability) ตัวบํงชี้ที่ดีจะต๎องบํงชี้คุณลักษณะที่มุํงวัดได๎อยํางนําเชื่อถือ 
คงเส๎นคงวา หรือบํงชี้ได๎คงที่เมื่อท าการวัดซ้ าในชํวงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
   2.1 มีความเป็นปรนัย  (Objectivity) ตัวบํงชี้ต๎องชี้วัดได๎อยํางเป็นปรนัย การตัดสินใจ
เกี่ยวกับคําของตัวบํงชี้ควรขึ้นอยูํกับสภาวะที่เป็นอยูํหรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นมากกวําที่จะขึ้นอยํูกับ
ความรู๎สึกตามอัตวิสัย 

   2.2 มีความคลาดเคลื่อนต่ า  (Minimum Error) ตัวบํงชี้ต๎องชี้วัดได๎อยํางมีความ
คลาดเคลื่อนต่ า คําที่ได๎จะต๎องมาจากแหลํงข๎อมูลที่นําเชื่อถือ 

  3. ความเป็นกลาง  (Neutrality) ตัวบํงชี้ที่ดีจะต๎องบํงชี้ด๎วยความเป็นกลาง ปราศจาก
ความล าเอียง  (bias) ไมํโน๎มเอียงเข๎าหาฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง ไมํชี้น าโดยการเน๎นการบํงชี้เฉพาะลักษณะ
ความส าเร็จหรือความล๎มเหลวหรือความไมํยุติธรรม 

  4. ความไว  (Sensitivity) ตัวบํงชี้ที่ดีจะต๎องมีความไวตํอคุณลักษณะที่มุํงวัด สามารถ
แสดงความผันแปรหรือความแตกตํางระหวํางหนํวยวิเคราะห์ได๎อยํางชัดเจน โดยตัวบํงชี้จะต๎องมี มาตร
และหนํวยวัดที่มีความละเอียดเพียงพอ 
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  5. สะดวกในการน าไปใช๎  (Practicality) ตัวบํงชี้ที่ดีจะต๎องสะดวกในการน าไปใช๎ ซึ่งมี
ลักษณะส าคัญดังนี้ 
   5.1 เก็บข๎อมูลงําย (Availability) ตัวบํงชี้ที่ดีจะต๎องสามารถน าไปใช๎วัดหรือเก็บข๎อมูล
ได๎สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตได๎งําย 

   5.2 แปลความหมายงําย  (Interpretability) ตัวบํงชี้ที่ดีควรให๎คําการวัดที่มีจุดสูงสุด
และต่ าสุด เข๎าใจงํายและสามารถสร๎างเกณฑ์ตัดสินคุณภาพได๎งําย 
 
  2.9.5 คุณสมบัติของตัวบ่งชี้ที่ดี  
  มีคุณสมบัติที่ส าคัญดังนี้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2539: 189) 
  1. มีความเป็นกลาง  (Neutrality) หมายถึง ความไมํล าเอียงของตัวบํงชี้ ยกตัวอยํางเชํน 
ตัวบํงชี้ผลิตภาพของแรงงาน  (Labor Productivity) ซึ่งวัดด๎วยอัตราสํวนระหวํางรายได๎ตํอคําใช๎จําย
แรงงาน เมื่อน าตัวบํงชี้ไปใช๎ในหนํวยงาน ประเภทผลิตและประเภทบริการ จะท าให๎ขาดความเป็นกลาง 
เพราะการปฏิบัติงานประเภทบริการน้ันต๎องใช๎บุคลากรจ านวนมาก  สํวนการปฏิบัติงานประเภทการ
ผลิตใช๎เครื่องจักรกลมากกวําแรงงาน 

  2. มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง การตัดสินเกี่ยวกับคําของตัวบํงชี้มิได๎เกิด
จากการคิดเอาเองของผู๎วิจัย แตํขึ้นอยูํกับสภาวะที่เป็นอยูํหรือเป็นรูปธรรม 

  3. มีความไวตํอความแตกตําง  (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตัวบํงชี้ที่จะวัด
ความแตกตํางระหวํางหนํวยวิเคราะห์ได๎อยํางถูกต๎อง 
  4. คําของมาตรวัด  หรือตัวบํงชี้ที่ได๎ควรมีความหมาย  หรือตีความไ ด๎อยํางสะดวก  
(Meaningfulness &  Interpretability) กลําวคือ คําของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุดและต่ าสุดที่งํายตํอความเข๎าใจ 
เชํน มีคําอยูํระหวําง 0 ถึง 10  หรือระหวําง 0  ถึง  100  คําของตัวบํงชี้ที่ได๎จากการวัด หากอยูํที่ 60  จะตีความ
ได๎วําสูงกวําคําเฉลี่ย  (50) เพียงเล็กน๎อย  แตํหากคําของมาตรวัดและตัวบํงชี้ไมํมีคําสูงสุด  (หรือต่ าสุด)  
ท่ีแนํนอน  เชนํ  วัดออกมาแล๎วได๎  50  หรือ  120  ก็ไมํทราบวํา  50  หรือ  120  นั้น จะตีความได๎อยํางไร 
  5. ความถูกต๎องในเนื้อหาของตัวบํงชี้ที่น ามาใช๎  (Content Validity) ในการศึกษาหรื อ
พัฒนาตัวบํงชี้ จะต๎องศึกษาให๎แนํชัดวําเนื้อหาในเรื่องที่ศึกษานั้นๆ คืออะไร ตัวบํงชี้ที่ดีต๎องมีความ
ถูกต๎องในเนื้อหาที่ต๎องการวัด 

  6. ความถูกต๎องในการพัฒนาตัวบํงชี้  (Development Validity) การพัฒนาตัวบํงชี้ คือ
การน าเอาตัวแปรหลายๆ ตัวมารวมกัน ไมํวําจะน ามาบวกกันหรือคูณกัน ความถูกต๎องในการพัฒนาจึง
ขึ้นอยูํกับความสามารถพิสูจน์ได๎ในเชิงทฤษฎีสอดคล๎องกับเชิงประจักษ์ตามที่ปรากฏ 
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  2.9.6 บทบาทของตัวบ่งชี้การด าเนินงาน  
  มีบทบาทที่ส าคัญตํอการน าไปใช๎งาน 5 ประการ ดังนี้  (Spee and Bormans, 1992,; 
Veld and Spee, 1990 and Sizer et al., 1992 อ๎างถึงใน McDaniel, 1996) คือ 

  1.  การติดตามภารกิจ (Monitoring) เพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจภายในองค์กร 
  2.  การประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานวําบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว๎มากน๎อยเพียงใด 
  3.  การเป็นบทสนทนา  (Dialogue) ที่ทรงคุณคําในการติดตํอสื่อสารให๎เป็นไปอยํางมี
ความหมาย แสดงให๎เห็นถึงการด าเนินภารกิจขององค์กรที่เป็นอยูํ 
  4.  การเป็นเหตุผล (Rationalization) ที่มีบทบาทตํอกระบวนการวางแผนขององค์กร 
  5.  การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ให๎เป็นไปอยํางมีระบบ มีเหตุผล 
 
  2.9.7 การใช้ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงาน (โครงการ) 
  ความหมายของตัวบํงชี้ ตัวบํงชี้ หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองค์ประกอบที่มีคําแสดงถึง
ลักษณะหรือปริมาณของระบบการด าเนินงานสํวนใดสํวนหนึ่งในชํวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นสารสนเทศที่
บํงบอกสภาวะหรือสภาพการณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เราสนใจ ซึ่งการน าตัวแปรหรือข๎อเท็จจริงตํางๆ 
มาสัมพันธ์กันเพื่อให๎เกิดคุณคําจะสะท๎อนให๎เห็นสภาพการณ์ที่ต๎องการศึกษาโดยรวม 

 วิธีด าเนินโครงการ ประกอบด๎วย 4  ข้ันตอนคือ 
 1. วางแผนและเขียนโครงการอบรม 
 2. การด าเนินงานและติดตามก ากับโครงการ 
      2.1 กิจกรรมการอบรม    -   อบรมภาคทฤษฎี  3  วัน (วิทยากรบรรยาย + สื่อ) 
     -  อบรมภาคปฏิบัติ 2 วัน (แบบฝึกหัด + กิจกรรมกลุํม) 
     -   ทดสอบความรู๎ กํอน-หลังการฝึกอบรม 
      2.2 การติดตามก ากับโครงการ -  แก๎ปัญหาและสนับสนุนทรัพยากรระหวํางการอบรม  
     -   ติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังการอบรม 
 3. การประเมินโครงการฝึกอบรม 
 4. การรายงานผลการประเมิน 
 ขั้นตอนการประเมินโครงการฝึกอบรม 
 1. วิเคราะห์โครงการให๎เกิดความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงการ  
 2.  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 3. ก าหนดวิธีการประเมิน 
     -  ระบุตัวแปร (ตัวบํงชี้) แนวทางการจัดและเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข๎อมูล  
     -  ก าหนดเกณฑ์ที่ใช๎ส าหรับการตัดสิน  
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 4. เก็บรวบรวมข๎อมูล  สร๎างเครื่องมือ, ตรวจสอบเครื่องมือ กํอนน าใช๎เก็บข๎อมูล  
 5. วิเคราะห์ข๎อมูลและตัดสินคุณคําตามเกณฑ์ของวัตถุประสงค์  

6. จัดท ารายงานผลการประเมินเสนอผู๎เกี่ยวข๎อง 
 
3. แนวคิดและหลักการจัดการธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 
 ในปัจจุบันธุรกิจการค๎าปลีกถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได๎รับความนิยม  และขยายตัวอยํางรวดเร็ว  จึง
ท าให๎ธุรกิจค๎าปลีกมีการแขํงขันกันอยํางรุนแรง  โดยเฉพาะกลุํมผู๎ประกอบการค๎าปลีกขนาดใหญํจาก
ตํางชาติที่เข๎ามาขยายตัวอยํางรวดเร็วในประเทศไทย ซึ่งห๎างค๎าปลีกขนาดใหญํเหลํานี้ได๎เข๎ามามีผลกระทบ
กับระบบการค๎าปลีกขนาดยํอมและขนาดกลางของคนไทยเป็นอยํางมาก  ดังนั้นการศึกษาทางด๎านการ
บริหารและการจัดการธุรกิจค๎าปลีกจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ  เพื่อน ามาใช๎เป็นแนวทางในการปรั บตัวของกลุํม
ผู๎ประกอบการร๎านค๎าปลีกขนาดกลางและขนาดยํอมของคนไทย  โดยเฉพาะการศึกษาถึงองค์ประกอบ
ส าคัญของการจัดการด๎านการค๎าปลีกตลอดจนสูํความส าเร็จของกิจการค๎าปลีกด๎านตํางๆ 
 3.1  กลยุทธ์แห่งความส าเร็จ 
 ไทเกิร์ต (Tigert) และ  ริง (Ring) แหํงมหาวิทยาลัย Babson ในสหรัฐอเมริกาได๎ก าหนดกลยุทธ์
แหํงความส าเร็จ 8 ประการ ในการบริหารธุรกิจค๎าปลีกโดยได๎แยกเป็นปัจจัยภายนอก 5 ปัจจัย ในรูปแบบ
ห๎าเหลี่ยม  และปัจจัยภายใน  3 ปัจจัย ในรูปแบบของสามเหลี่ยมที่ซ๎อนอยูํภายในห๎าเหลี่ยมอีกทีดัง
ภาพประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  3.1.1 สถานที่ (Place) จะเกี่ยวข๎องสิ่งตํอไปนี้ 
   3.1.1.1 ท าเลที่ตั้งร้านค้า การค๎าปลีกเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการจ าหนํายสินค๎า 
หรือบริการแกํผู๎บริโภคโดยตรง  ชี่งผู๎บริโภคจะ ซื้อสินค๎าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต๎องการ ของ
ตนเองเป็นหลัก ดังนั้นหัวใจของร๎านค๎าปลีกที่ทุกคนไมํอาจละเลยได๎อันดับแรกคือ “ท าเลที่ต้ังร๎านค๎า” ไมํวํา
ธุรกิจค๎าปลีกนั้นจะมีขนาดใหญํหรือขนาดเล็กก็ตาม  ท าเลที่ต้ังร๎านค๎าเป็นสิ่งแรกในการสร๎างข๎อ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจค๎าปลีก ทั้งนี้โดยทั่วไปแล๎วพฤติกรรมผู๎บริโภคไมํวําจะเป็นคนชาติใด  
ล๎วนแตํต๎องการความสะดวกในการซื้อหามากที่สุด  ท าเลที่ต้ังที่อยูํไกลออกไปยํอมท าให๎ผู๎บริโภคได๎รับ
ความสะดวกน๎อยลง  ซึ่งการปรับปรุงร๎านค๎า  การปรับด๎านการสํงเสริมการขาย  และการปรับปรุงด๎าน
ราคาสามารถท าได๎งํายกวําการเปลี่ยนท าเลที่ต้ังร๎านค๎า  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งร๎านค๎าจึงเป็ นสิ่งที่
ผู๎บริหารควรพิจารณาเป็นอันดับสุดท๎าย แตํถ๎าไมํต๎องการประสบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนท าเลที่ต้ังร๎านค๎า 
หรือเลิกด าเนินการเพราะท าเลที่ตั้งไมํดี  ผู๎บริหารควรพิจารณาด๎านการเลือกท าเลที่ต้ังที่ดีเป็นอันดับ
แรก ดังค ากลําวที่วํา“การเลือกท าเลที่ตั้งที่ดีสามารถบํงบอกถึงความส าเร็จเกินกวําครึ่งหนึ่งไปแล๎ว” 
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ภาพประกอบ 3 ปัจจัยภายนอก 5 ประการ และปัจจัยภายใน 3 ประการ 
ที่มา : คํูมือการค๎าปลีก โครงการพัฒนาการบริหารจัดการร๎านค๎าปลีก (2545: 48) 
 
 ภาพประกอบ 3 แสดงปัจจัยภายนอก 5 ประการ และปจัจัยภายใน 3 ประการ ที่น าไปสูํกลยุทธ์ส าคัญ
ในการแขํงขันของธุรกิจค๎าปลีก (คํูมือการค๎าปลีก โครงการพัฒนาการบริหารจัดการร๎านค๎าปลีก ปี 2545) 
 หลักในการเลือกท าเลที่ต้ังร๎านค๎าปลีกอันดับแรก  คือ ต๎องท าความเข๎าใจถึงแนวคิดของธุรกิจ  
(Business Concept) ที่ต๎องการจะด าเนินการอยํางถํองแท๎เสียกํอน โดยใช๎หลัก 5Ws และ 1H ดังนี้ 
  (1) ธุรกิจที่ต๎องการลงทุนนั้นจ าหนํายสินค๎าหรือบริการประเภทใด  (What is your 
business?) 
  (2) กลุํมลูกค๎าเป้าหมายหลักของธุรกิจคือใคร (Who is your customer?) 
  (3) กลุํมลูกค๎าเป้าหมายจะซื้อสินค๎าหรือบรกิารเมี่อไร (When do they buy?) 
  (4) กลุํมลูกค๎าเป้าหมายจะซื้อสินค๎าหรือบริการของเราเพื่ออะไร (Why do they used to buy?) 
  (5) กลุํมลูกค๎าเป้าหมายจะซื้อสินค๎าหรือบริการที่ไหน (Where do they used to buy?) 
  (6) กลุํมลูกค๎าเป้าหมายมีพฤติกรรมการซื้อเป็นอยํางไร (How do they buy?) 
 ถ๎าธุรกิจไมํเข๎าใจเกี่ยวกับ  5Ws และ IH จะท าให๎ไมํสามารถหาท าเลที่ตั้งร๎านค๎าที่ดีได๎หลาย
องค์การอาจคิดวําท าเลที่ใดก็ได๎ที่มีคําเชําราคาถูก  แตํคําเชําเป็นคําใช๎จํายคงที่  ตัวอยํางเชํน  คําเชํา
เดือนละ 20,000 บาท แตํขายได๎เดือนละ 200,000 บาท นั่นคือคําเชําคิดเป็น  10% ของยอดขาย  แตํถ๎า
เป็นท าเลที่ดีคําเชําอาจจะเป็น  60,000 บาท ซึ่งมีราคาสูงกวําถึง  3 เทํา แตํถ๎าสามารถท ายอดขายได๎  
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1,000,000 บาทตํอเดือน  ก็เทํากับวําคําเชําเป็นอัตราสํวนเพียง  6%ของยอดขาย  จะเห็นได๎วําคําเชํา
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต๎องน ามาพิจารณาแตํต๎องระวังอยําให๎คําเชําเป็นปัจจัยหลักในการเลือกท าเลที่ตั้ง 
 การเลือกท าเลที่ตั้งต๎องพิจารณาสิ่งตํอไปนี้  (1) ท าเลที่ต้ังต๎องสอดคล๎องกับแนวคิดของธุรกิจ  
(2) ความรุนแรงทางการแขํงขัน  (3) สถิติการสัญจรไปมาของรถยนต์  เพื่อรักษาความเป็นไปได๎  และ
ประเมินการขายและคําใช๎จํายตํางๆ คนทั่วไปมักจะเปิดร๎านค๎าตามความชอบของตนเองเป็นหลัก  โดย
ไมํมีการพิจารณาเรื่องท าเลที่ตั้ง ไมํมีการประเมินยอดขาย และไมํมีการรักษาความเป็นไปได๎  ซึ่งเป็นผล
ท าให๎ขาดข๎อมูลและไมํรู๎วําต๎องท ายอดขายให๎ได๎เทําไร ต๎องควบคุมคําใช๎จํายอยํางไรจึงจะท าให๎ ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ  ดังนั้นการเลือกท าเลร๎านค๎าจึงเป็น สิ่งส าคัญ ควรระลึกเสมอวํา ต๎องไมํ
ดํวนสรุปตัดสินใจเลือกท าเลที่ต้ังร๎านค๎า จนกวําจะได๎พิจารณาอยํางรอบคอบถึงข๎อดีและข๎อจ ากัดของแตํ
ละท าเลที่ต้ังเสียกํอนโดยการส ารวจท าเลนั้น ๆทั้งในชํวงเช๎า กลางวนั เย็น และกลางคืน  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่
ละเอียดเกี่ยวกับสภาพการจราจรและการสัญจรของผู๎คน  รวมทั้งความเป็นอยูํของผู๎คนในละแวกนั้น  
ซึ่งจะท าให๎สามารถเข๎าใจท าเลนั้นๆ อยํางถํองแท๎ 
   3.1.1.2 ขนาดของร้านค้า การขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นไมํได๎ท าให๎ยอดขายเพิ่มขึ้นเสมอไป 
ตัวอยํางเชํน ร๎านขายหนังสือร๎านหนึ่งมีพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตร สามารถท ายอดขายได๎ 1 ล๎านบาทตํอ
เดือน แตํการเพิ่มพื้นที่ขายเป็น 400 ตารางเมตร ไมํได๎หมายความวํายอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 ล๎านบาทตํอ
เดือนเสมอไป  ดังนั้นการพิจารณาขนาดของพื้นที่ขายหรือร๎านค๎าควรจะต๎องใช๎ ยอดขายตํอพื้นที่เป็น
มาตรฐานในการวัด 
   นอกจากการเพิ่มพื้นที่การขายเพื่อหวังยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นแล๎ว  อาจเพื่อต๎องการความ
เดํน (Dominant) ของสินค๎าในแผนกที่สอดคล๎องกับธุรกิจ  เชํน ต๎องการสร๎างจุดยืนหรือภาพลักษณะ
ของร๎านค๎าด๎วยสินค๎าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม จงึขยายพื้นที่การขายของแผนกสินค๎าและความ
งามเพิ่มขึ้น  แตํอยํางไรก็ตามทุกครั้งที่ต๎องการขยายพื้นที่หรือลดชั้นที่ต๎องพิจารณาในหลายมุมมอง  
ทิศทางด๎านการขาย ภาพลักษณ์จุดยืน และโอกาสในการขาย โดยใช๎ยอดขายตํอพื้นที่และผลตอบแทน
มวลรวมของยอดขาย (Gross-Margin-Return-On-Sales; GMROS) เป็นเครื่องมือในการก าหนด   
   3.1.1.3 การออกแบบร้านค้า การออกแบบร๎านค๎าให๎สอดคล๎องกับหลักการและ
ลักษณะของร๎านค๎าเป็นสิ่งที่ควรท าการออกแบบหมายถึง  ทุกอยํางที่ลูกค๎าสามารถรับรู๎และสัมผัสได๎วํา
ร๎านค๎าเป็นอยํางไร ต้ังแตํชื่อร๎านค๎า รูปทรงร๎านค๎า สีสัน การตกแตํงและผังการจัดร๎านค๎า 
   ชื่อร๎านค๎า  เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู๎บริหารธุรกิจค๎าปลีกควรให๎ความส าคัญ  การต้ังชื่อร๎านค๎า
ควรค านึงถึง (1) ภาพลักษณ์ของร๎านค๎า ตัวอยํางเชํน  หากจะเปิดร๎านขายเบเกอรี่ที่มีระดับอยํางโอปอง
แปงหรือการ์โตว์เฮาส์ แตํต้ังชื่อร๎านวําสมควรเบเกอรี่ ผู๎บริโภคอาจมองวําร๎านของเราเป็นร๎านขายเบเกอ
รี่ที่ไมํมีระดับ หรือถ๎าจะเปิดโรงแรมระดับห๎าดาวแตํต้ังชื่อวํา  โลโซโฮเต็ล  ลูกค๎าอาจไมํคิดวําโรงแรมของ
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เราเป็นโรงแรมมีระดับ  (2) ไมํควรต้ังชื่อร๎านค๎าโดยอิงชึ่อถนนหรือท๎องถิ่นเป็นหลัก  เพราะจะท าให๎มี
ข๎อจ ากัดใ นการขยายสาขาไปยังท๎องถิ่นอ่ืน  และจะท าให๎ผู๎บริโภคเกิดความสับสน  ตัวอยํางเชํน  
ห๎างสรรพสินค๎าบางล าพู  สาขางามวงศ์วาน  เป็นต๎น (3) ไมํควรใช๎ตัวเลขในการต้ังชื่อร๎านค๎า  เพราะป็น
การวางต าแหนํงระดับลําง  ถ๎าหลีกเลี่ยงไมํได๎ให๎ใช๎วิธีการเขียนตัวอักษรทับศัพท์  เชํนร๎านสี่ สิบ ร๎าน
สามสิบเก๎า ร๎านหนึ่งเก๎าหก เป็นต๎น 
   การเลือกใช๎วัสดุและสีสันตํางๆ  ในการตกแตํงร๎านค๎าก็ถือเป็นเรื่องส าคัญ  บางร๎าน
อาจใช๎งบประมาณในการตกแตํงร๎านค๎ามาก  แตํบางร๎านอาจไมคํอยพิถีพิถันกับการตกแตํงเทําไรนัก  
ทั้งนี้ขึ้นอยํูกับรูปแบบธุรกิจและแนวคิดธุรกิจวํา ธุรกิจที่ด าเนินการอยูํต๎องการเน๎นการบริหารการจัดการ
ภายใต๎ต๎นทุนที่ต่ า หรือวางการเป็นร๎านค๎าปลีกที่เน๎นสินค๎าแฟชั่นหรูหรา  ราคาแพง  และบรรยากาศของ
ร๎านค๎าแบบสังคมชั้นสูง โดยทั่วไปหากเป็นร๎านค๎าที่มุํงเน๎นกลุํมเป้าหมายระดับกลางถึงต่ า  (B-D) เส๎นที่
เหมาะสมควรเปน็สีโทนเดียวและคํอนข๎างสวําง เชํน สีแดง เขียว เหลือง อยํางห๎างบิ๊กช ีเป็นต๎น แตํถ๎าเป็น
ร๎านที่มุํงที่กลุํมลูกค๎าระดับสูง สีสันควรจะเป็นสีผสม เชํน สีเขียวอมน้ าเงินอยํางห๎างเช็นทรัล เป็นต๎น 
   3.1.1.4 การจัดผังร้านค้า โดยทั่วไปการจัดวางผังร๎านค๎าควรค านึงถึงเ รื่องของความ
สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค๎าภายในร๎านเป็นส าคัญ หลักการก็คือ ท าอยํางไรให๎ลูกค๎ามีระยะทางในการ
เดินชมหรือซื้อหาสินค๎าที่ยาว แตํใช๎เวลาสั้น นั่นคือ ต๎องออกแบบผังร๎านค๎าให๎ลูกค๎าสามารถเดินได๎รอบ
ร๎านให๎มากท่ีสุด  เพื่อจะได๎มีโอกาสขายสินค๎าได๎ในทุกแผน ก แตํต๎องให๎ใช๎เวลาสั้นที่สุด  เพราะหาก
ลูกค๎าใช๎เวลาในร๎านค๎านานจนเกินไปก็จะท าให๎เกิดการติดขัดลูกค๎าใหมํก็เข๎าร๎านไมํได๎  ตัวอยํางร๎านที่
จัดผังร๎านค๎าได๎ดี  และลูกค๎าสามารถเดินได๎รอบด๎านอยํางทั่วถึง  โดยใช๎ระยะเวลาสั้น  เชํน โบนันซํา  
ช็อปปิ้ง อาเขตซึ่งต้ังอยูตํรงข๎ามกับมาบุญครองหน๎าปากซอยสยามสแควร์ เป็นต๎น 
   นอกจากน้ีการจัดวางผังร๎านค๎าจะต๎องสอดคล๎องกับสํวนผสมสินค๎าและสํวนประสมก าไร
ของธุรกิจ โดยทั่วไปแล๎วสินค๎าสามารถแบํงออกเป็น 4 ประเภทดังนี ้(1) สินค๎าไมํเจาะจงซื้อ (2) สินค๎าสะดวก
ซื้อ (3) สินค๎าเลือกซื้อ (4) สินค๎าเจาะจงซื้อ การจัดวางผังร๎านค๎าสํวนใหญํมักจะวางสินค๎าไมํเจาะจงซื้อ
และสินค๎าสะดวก ซื้อเป็นสินค๎าท าก าไร  และสินค๎าที่ต๎องเลือก ซื้อกับสินค๎าเจาะจง ซื้อเป็นสินค๎าสร๎าง
การสัญจรหรือดึงดูดให๎ลูกค๎าเดินดูสินค๎าทั่วร๎าน 
   ร๎านค๎าทั่วไปต๎องจัดสํวนผสมของสินค๎า สร๎างการสัญจรและสินค๎าท าก าไรให๎เหมาะสม 
เชํน ร๎านแวํนตาหากจ าหนํายแตํแวํนสายตาก็จะได๎เพียงสินค๎าท าก าไร  หากจ าหนํายแวํนกันแดดด๎วยก็
จะท าให๎เกิดการสัญจรของลูกค๎าภายในร๎าน  เพราะแวํนกันแดดจัดอยูํในหมวดสินค๎าไมํเจาะจงซื้อหรือ
สินค๎าสะดวกซื้อ ทั้งนี้เพราะคนเราอาจซื้อแวํนกันแดดได๎หลายอัน แตํอาจมีแวํนสายตาเพียงอันเดียวใน
รอบปี 
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   3.1.1.5 ปัจจัยอื่นๆ  นอกเหนือจากปัจจัยที่กลําวข๎างต๎นแล๎วยังมีปัจจัยอ่ืนที่ไมํควร
ละเลย เชํน แสงสวําง ฝ้า  พื้นเพดาน ชั้นวางสินค๎า  ตลอดจนการแสดงสินค๎า  (Display) ทั้งนี้จะต๎อง
สอดคล๎องกับพฤติกรรมการซื้อสิ นค๎านั้นๆโดยหลักการทั่วไปแล๎ว  ถ๎าจัดวางสินค๎าบนชั้นวางแบบ
ซูเปอร์มาร์เก็ต  จุดซ๎ายบนระดับสายตาจะเป็นจุดที่เดํนที่สุดเพราะพฤติกรรมของคนสํวนใหญํจะมอง
จากซ๎ายไปขวา  (โดยทั่วไปคนเราเขียนหนังสือจากซ๎ายไปขวา ) จากบนลงลําง จากหน๎าไปหลัง  และ
จากเล็กไปใหญํ ด๎วยเหตุผลดังกลําว เวลาจัดเรียงเสื้อผ๎าแบบแนวน้ าตก  จะเห็นวําเสื้อขนาดเล็กสุดคือ
เบอร์ S จะอยูํด๎านหน๎าสุด  แล๎วเรียงตามขนาดตํอไปคือ  M L และ ตามล าดับ เป็นต๎น ดังนั้นธุรกิจค๎า
ปลีกจึงต๎องศึกษารายละเอียดทุกอยํางที่เกี่ยวข๎องอยํางลึกซี้ง  สมกับประโยชน์ที่หลายคนพูดวํา  “Retail 
is detail” (ค๎าปลีก คือปลีกยํอย) 
  3.1.2 สินค้า/ผลิตภัณฑ์ จากค ากลําวที่วํา “การร๎ูจักซื้อสินค๎าที่ดีก็เทํากับได๎ขายสินค๎าไป
ครึ่งหนึ่งแล๎ว” (Merchandise well bought are half sold) ในความหมายของการจัดการธุรกิจค๎าปลีก
น้ัน กระบวนการในการซื้อสินค๎าจะครอบคลุมต้ัง แตํการสรรหาแหลํงสินค๎า  การซื้อสินค๎า  โลจิสติกส์  
การจัดลต๏อกสินค๎า จนถึงการจัดโชว์สินค๎า ซึ่งโดยทั่วไปแล๎วมักจะใช๎หลักการ  6R  (6R: 6Right) 
ประกอบด๎วย  (1) รูปแบบถูกต๎อง  (Right Type) (2) คุณภาพถูกต๎อง  (Right Quallty) (3) ราคาถูกต๎อง  
(Right Price) (4) ปริมาณถูกต๎อง (Right Quantity) (5) เวลาถูกต๎อง  (Right Time) (6) สถานที่ถูกต๎อง  
(Right place) 
   3.1.2.1 การก าหนดสินค้าที่จะซื้อมาจัดจ าหน่าย  ในฐานะฝ่ายจัดซื้อสินค๎าของ
บริษัท การท่ีจะซื้อสินค๎าอะไรมาขายนั้นกํอนอ่ืนต๎องเข๎าใจหลักการหรือหัวใจของธุรกิจกํอนวํา  ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลักอะไร ใครคือลูกค๎าเป้าหมาย  พฤติกรรมของลูกค๎าเป็นอยํางไร  เพราะสินค๎าที่จะน ามา
จ าหนํายจะต๎องสอดคล๎องกับธุรกิจนั้นๆหากธุรกิจที่ท าอยูํเป็นธุรกิจค๎าสํงแบบจํายเงินสด  และลูกค๎า
สามารถน าสินค๎ากลับไปได๎เอง สินค๎าที่จะน ามาจ าหนํายควรจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญํ 
   กลุํมลูกค๎าเป้าหมายของธุรกิจค๎าสํงสํวนหนึ่งจะเป็นร๎านค๎ายํอย  ซื้อสินค๎าเพื่อไป
จ าหนํายตํอตามหมูํบ๎าน ขนาดที่จะซื้อไปขายตํอก็ควรเป็นขนาดเล็ก เพราะลูกค๎าในหมูํบ๎านเป็นครอบครัว
ขนาดเล็กมีสมาชิก 2-3 คนตํอครัวเรือนและไมํนิยมซื้อสินค๎าเก็บไว๎ สํวนลูกค๎าเป้าหมายของธุรกิจค๎าสํง
อีกพวกหนึ่งคือ  ห๎างร๎านโรงแรม  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ซึ่งมักจะซื้อสินค๎าไปเพื่อใช๎ภายใน
ส านักงานหรือธุรกิจ  ขนาดบรรจุของสินค๎าจะต๎องเป็นขนาดใหญํ  เชํนถ๎าเป็นกาแฟก็จะต๎องเป็นแบบ
กระป๋องทรงกลมขนาด  1 กิโลกรัม ถ๎าเป็นน้ ามันพืชหรือน้ าปลา  ขนาดบรรจุก็ต๎องเป็นแบบแกลลอน
หรือถัง เป็นต๎น แตํถ๎าหากเป็นธุรกิจแบบคอนวีเนียนสโตร์  ขนาดบรรจุของสินค๎าก็ควรเป็นขนาดเล็ก
และกลาง แตํถ๎าหากเป็นธุรกิจแบบซูเปอร์เซ็นเตอร์  ขนาดบรรจุควรจะเป็นขนาดกลาง  ใหญํ และขนาด
ครอบครัวแบบแพ็คสาม หรือ แพ็คหก เป็นต๎น 
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   ดังนั้นการจะซื้อสินค๎ าอะไรนั้นธุรกิจจะต๎องเข๎าใจอยํางลึกซึ้งถึงหัวใจของธุรกิจที่
ด าเนินการอยูํเป็นหลักแล๎วคํอยพิจารณาถึงความหลากหลายของสินค๎าวําจะให๎ความส าคัญกับความ
หลากหลายของชนิด  ขนาด และยี่ห๎อมากน๎อยเพียงใดซึ่งสินค๎าจะมีความหลากหลายแคํไหนก็ขึ้นอยูํ
กับวําเราต๎องการสร๎างความเ ดํนของกลุํมสินค๎าใดและวางจุดยืนของธุรกิจเพื่อสร๎างความเดํนตรงไหน  
ตัวอยํางเชํน ร๎านหนังสือซีเอ็ดบุ๏คเซ็นเตอร์จะเน๎นความส าคัญทิ่หนังสือแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร๎านหนังสือดอกหญ๎าจะเน๎นหนังสือวรรณกรรมเป็นหลักสํวนร๎านหนังสือเอเชียบุ๏คจะเน๎นหนังสือเชิง
สารคดีภาษาอังกฤษ  เป็นต๎น ถ๎าจะเปิดร๎านหนังสือสักแหํงนอกจากจะมีหนังสือครบทุกหมวดหมูํแล๎ว
หมวดหมูํที่เราต๎องการสร๎างให๎เป็นจุดเดํนก็ต๎องมีความหลากหลายทั้งในแนวลึกและแนวกว๎างเมี่อ
เทียบกับคํูแขํงขัน 
   3.1.2.2 การก าหนดปริมาณที่ควรซื้อมาจ าหน่าย การจะซื้อสินค๎าจ านวนเทําไหรํ
น้ัน ธุรกิจต๎องคิดประมาณการกํอนวําจะสามารถขายได๎เทําไร ถ๎าซื้อสินค๎าเป็นจ านวนมากต๎นทุนยํอมต่ า
กวํา แตํถ๎าซื้อสินค๎าเป็นจ านวนมากแล๎วขายไมํได๎ จะกํอให๎เกิดต๎นทุน สต๏อก ต๎นทุนดอกเบี้ย และต๎นทุน
ในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น  ซึ่งเมื่อน ามาหักลบกันแล๎วอาจท าให๎ธุรกิจ ขาดทุนก็เป็นได๎ การจะซื้อปริมาณ
เทําไรนั้นจึงจะเหมาะสมนั้น จะต๎องเข๎าใจค าวําการหมุนเวียนของสินค๎าเสียกํอนการหมุนเวียนของสินค๎า
คงเหลือ เป็นเครื่องมือในการวัดคําการลงทุน  เพื่อเก็บสต๏อกไว๎ในปริมาณที่เหมาะสมไมํมากเกินไป
หรือไมํน๎อยเกินไปโดยวัดจากจ านวนรอบในการสัง่สินค๎ามาตุนเป็นสต๏อกในรอบ 12 เดือนหรือ 1 ปี 
 
การหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ (Stock Turnover) สามารถค านวณได๎ 2 วิธีดังนี้ 
 
  วิธีที1่ การหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ =      ยอดขายสินค๎าในรอบ 12 เดือน          
      ยอดสต๏อกเฉลี่ยสินค๎าในรอบ 12 เดือน 
  วิธีที2่ การหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ =     จ านวนชิ้นที่ขายได๎ใน 12 เดือน 
         จ านวนชิ้นที่มีในสต๏อก 
 

ตัวอยําง ในรอบ 1 เดือน สามารถขายปลากระป๋องได๎ 10,000 กระป๋อง และมีสต๏อกเฉลี่ย ณ 
สิ้นปี เทํากับ 1,000 กระป๋อง เพราะฉะนั้น การหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ = 10,000/1,000 = 10 
รอบ/12 เดือน หรือรอบละ 1.2 เดือน หมายความวํา สต๏อก 1,000 กระป๋องจะขายได๎หมดภายใน 1.2 
เดือน ถ๎าต๎องการขายท้ังปีต๎องสั่งทั้งหมด 10 ครั้ง 

หรือยอดขายเสื้อแขนยาว 100,000 บาทตํอปี พบวําในวันท่ี 1 มกราคม มีสต๏อก 40,000 บาท 
และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีสต๏อก 60,000 บาท เพราะฉะนั้น 
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การหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ = ยอดขาย = 100,000 = 2 รอบ/ปี 
           สต๏อกเฉลี่ยรายปี         40,000+60,000 

หมายความวํา สต๏อกเสื้อแขนยาวเฉลี่ย 50,000 บาท จะขายได๎หมดภายใน 6 เดือน ถ๎า
ต๎องการขายท้ังปีต๎องสั่งทั้งหมด 2 ครั้ง จึงจะท ายอดขายได๎ 100,000 บาทในรอบ 1 ปี 

ระหวํางการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ (Stock Turnover) ของเสื้อแขนยาว 2 รอบ หรือ 6 เดือน 
กับการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือของปลากระป๋อง 10 รอบหรือ 1.2 เดือน จะมีความเหมาะสมหรือไมํนั้น
ขึ้นอยูํกับประเภทของธุรกิจค๎ าปลีกแตํละประเภท ถ๎าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีการหมุนเวียนของสินค๎า
คงเหลือประมาณ 18 รอบ หรือประมาณ 20 วัน แตํวําเป็นร๎านขายเฟอร์นิเจอร์จะมีการหมุนเวียนของสินค๎า
คงเหลือประมาณ 5 รอบ หรือ 2.4 เดือน 
 

ตัวอยําง การหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือของธุรกิจค๎าปลีก 

 การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต 18 รอบ 
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ 4 รอบ 
ร๎านขายโทรทัศน์และเครื่องเสียง 6 รอบ 
ร๎านขายเฟอร์นิเจอร์ 5 รอบ 
ร๎านขายเสื้อผ๎า 4 รอบ 
ร๎านขายรองเท๎า 3.5 รอบ 
ร๎ายขายเสื้อผ๎าผู๎ชาย 5 รอบ 
ร๎านขายเสื้อผ๎าผู๎หญิง 5 รอบ 
 

ความส าคัญของก ารหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ  การจะวัดวําธุรกิจค๎าปลีกใดมีการ
บริหารสต๏อกและบริหารก าไรอยํางมีประสทธิภาพ หรือไม่นั้น สามารถค านวณหาได๎จากก าไรสํวนเกิน
ที่เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน  (Gross-Margin-Return-on-lnventory; GMROI) ซึ่งเป็นผลตําง
ระหวํางยอดขายลบต๎นทุนสินค๎าที่ ใช๎ในการผลิต  (Levy and Weitz. 2001: 678 อ๎างอิงจาก เกรียงไกร 
ช านาญไพศาล. 2545: 53) มีสูตรดังนี้    
 

GMROI  =  GM X ROI 
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ส าหรับในที่นี้จะน า  GMROI มาพิจารณาเปรียบเทียบธุรกิจค๎าปลีก  2 ประเภท คือ ดีพาร์ท
เม๎นท์สโตร์  และซูเปอร์เซ็นเตอร์  ทั้งนี้โดยทั่วไป  ก าไรขั้นต๎น (Gross Margin) ของดีพาร์ทเม๎นท์สโตร์จ ะ
เฉลี่ยที่ประมาณ 35%สํวนซูเปอร์เซ็นเตอร์จะเฉลี่ยที่ประมาณ 15%อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ 
ของดีพาร์ทเม๎นท์สโตร์จะเฉลี่ยที่  4 รอบหรือมูลคําสต๏อก  3 เดือน ๙ ส่วน อัตราอะไร การหมุนเวียน
ของสินค๎าคงเหลือของซูเปอร์เช็นเตอร์จะเฉลี่ยที่ 12 รอบ หรือมูลคําสต๏อก 1 เดือน  
 ดังนั้นสํวนตํางผลตอบแทนรวมจากสต๏อกสินค๎าของดีพาร์ทเม๎นท์สโตร์จะมีคําเทํากับ 
  GMROI ของ Department Store = 35 x 4 = 140% 
 หมายความวํา ทุกๆ สต๏อกที่ลงทุน 100 บาท จะสามารถสร๎างก าไรได๎ 40 บาท ซึ่งสํวนตําง
ผลตอบแทนรวมจากสต๏อกสินค๎าของซูเปอร์เซ็นเตอร์จะเทํากับ  
  GMROI ของ Supercenter = 15 x 12 = 180% 
 หมายความวํา  ทุกๆ สต๏อกที่ลงทุน  100 บาท จะสามารถสร๎างก าไรได๎  80 บาท จะเห็นวําแม๎
ธุรกิจค๎าปลีกแบบซูเปอร์เช็นเตอร์จะมีก าไรขั้นต๎น  (15%) ต่ ากวําธุรกิจค๎าปลีกแบบดีพาร์ท เม๎นท์สโตร์ 
(35%) มากกวํา 2 เทําแตํซูเปอร์เซ็นเตอร์สามารถบริหารสต๏อกอยํางมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถสร๎าง
รอบการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือได๎ถึง  12 รอบ ขณะที่ดีพาร์ทเม๎นท์สโตร์ ซึ่งเน๎นสินค๎าประเภท
เสื้อผ๎าแฟชั่นมีการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือเพียง 4 รอบเทําน้ัน 
 หัวใจของการบริหารธุรกิจค๎าปลีกแบบซูเปอรเซ็นเตอร์ที่ส าคัญคือ  การสร๎างการหมุนเวียน
ของสินค๎าคงเหลือให๎มาก  ยิ่งมีการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือสูงมากก็จะมีสต๏อกสินค๎าน๎อยลง  น่ัน
คือก าไรก็จะเพิ่ม ข้ึนแตํถ๎าซูเปอร์เซ็นเตอร์สร๎างการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือได๎เพียง  8 รอบ หรือมี 
สต๏อกเพิ่มขึ้นจาก 1 เดือนเป็น 1.5 เดือน GMROI ก็จะเทํากับ 15 x 8 = 120 ซึ่งน๎อยกวําที่ดีพาร์ทเมนท์
สโตร์ท าได๎คือ 140 
 ธุรกิจค๎าปลีกในอดีตจะค านึงถึงแตํก าไรขั้นต๎น  และมองข๎ามการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ 
จึงเน๎นแตํเพียงการสร๎างก าไรมากๆ  แตํสต๏อกกลับล๎ นคลัง  การมีสต๏อกมากท าให๎เกิดปัญหาตํางๆ  
มากมาย ตัวอยํางเงินสดในมือขาดสภาพคลํอง สินค๎าเกําล๎าสมัย สินค๎ามีโอกาสช ารุดเสียหายมาก ไมํ
สามารถน าสินค๎าใหมํเข๎ามาได๎เพราะสินค๎าเกํายังไมํหมด เป็นต๎น 
 เมื่อเข๎าใจหลักการของการค านวณหาก าไรสํวนเกินที่เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (GMROI) แล๎วจะ
พบวํา ผู๎ค๎าปลีกสามารถน าหลักการของ GMROI มาประยุกต์ใช๎กับการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพได๎ ตัวอยํางเชํน 
ปกติร๎านค๎าปลีกแหํงหนึ่งจะสั่งซื้อสุราตํางประเทศยี่ห๎อ “BL” มีสต๏อก 1 เดือนหรือ 12 รอบ ซึ่งยอดขายตํอ
เดือนได๎ 120 ขวด หรือ 10 ลัง ด๎วยก าไรขั้นต๎นท่ี 10% แตํในชํวงสํงเสริมการขายถ๎าสั่งซื้อ  25 ลัง จะได๎
ก าไรขั้นต๎นที่20% ถ๎าร๎านค๎าปลีกได๎ก าไรเพิ่มขึ้น  2 เทํา แตํต๎องมีสต๏อกไว๎2.5 เดือน หรือ 4.8 รอบ ควร
จะสั่งซื้อหรือไมํ 
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 กํอนอ่ืนต๎องใช๎หลักการ GMROI มาเป็นเครื่องมือในการวัด 
  GMROI (ปกติ) = 10% x 12 (สต๏อก 1 เดือน) = 120 
 ซึ่งหมายความวํา ทุกๆ สต๏อกที่ลงทุน 100 บาท จะสามารถสร๎างก าไรได๎ 20 บาท 
  GMROI (โปรโมชั่น) = 20% x 4.8 (สต๏อก 2.5 เดือน) = 96 
 ซึ่งหมายความวํา ทุก  ๆสต๏อกที่ลงทุน 100 บาท จะสามารถสร๎างก าไรได๎ - 4 บาท หรือขาดทุน 4 บาท  
 เพราะฉะนั้นร๎านค๎าปลีกได๎ก าไรขั้นต๎นเพิ่มขึ้นจาก  10% เป็น 20% แตํต๎องขาดทุนเพราะต๎อง
มีสต๏อกมากขึ้นกลําวโดยสรุป  จะสั่งซื้อสินค๎าจ านวนเทําใดจึงจะเหมาะสมนั้น  จะต๎องประมาณการให๎
ได๎วํา สินค๎าที่สั่งซื้อจะสามารถขายได๎หมดภายในก่ีเดือนโดยการค านวณคําการหมุนเวียนของสินค๎า
คงเหลือแล๎วเปรียบเทียบกับ  GMROI ซึ่งหลักการของ  GMROI คือ การสั่งซื้อต๎องค านึงถึงก าไรที่จะ
ได๎รับและสต๏อกที่จะเกิดขึ้นเป็นส าคัญ 
   3.1.2.3 ความหลากหลายของสินค้า ซื้ออะไร และซื้อเทําไร ผู๎ประกอบการร๎านค๎าปลีก
ต๎องพิจารณาวําในหมวดสินค๎าจะเน๎นความหลากหลายของประเภท ชนิด หรือยี่ห๎อเทําไร โดยทั่วไปมัก
เข๎าใจวํายอดขายจะเพิ่มขึ้นถ๎ามีสินค๎าหลากหลายประเภท  ชนิด ยี่ห๎อ หรือขนาด ให๎ลูกค๎าเลือก  ซึ่งก็มี
สํวนเป็นจริงเพียงครึ่งเดียวเพราะความหลากหลายของสินค๎าจะต๎องอยูํในระดับที่เหมาะสม  ดัง
ภาพประกอบ 4 ซึ่งแสดงกราฟความสัมพันธ์ของยอดขายกับความหลากหลายของสินค๎า 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4  กราฟความสัมพันธ์ของยอดขายกับจ านวนรายการของสินค๎า  
ที่มา: คํูมือการค๎าปลีก โครงการพัฒนาการบริหารจัดการร๎านค๎าปลีก (2545: 55) 
 
 สมมติวํา เรามีสินค๎า 100 ประเภท (ซึ่งรวมทั้งขนาดและยี่ห๎อ ) แตํไมํได๎หมายความวําทั้ ง 100 
ประเภทนี้จะขายดีทั้งหมด  โดยทั่วไปจะมีเพียง  20%เทํานั้นที่ขายดี  จากทฤษฎีของ  เพลโต (Paleto) 
หลัก 20/80 กลําววําจากสินค๎าทั้งหมด  80 ประเภท จะสามารถสร๎างยอดขายได๎เพียง  200/0 เทํานั้น 
เมื่อสินค๎าที่ขายดีมีจ านวนไมํเพียงพอตํอความต๎องการของลูกค๎า ท าให๎ไมํมันค๎างบนชั้นวาง หรือพนักงาน
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เติมสินค๎าไมํทันท าให๎สูญเสียโอกาสทางการขาย และยอดขายตก นอกจากน้ีการท่ีมีประเภทของสินค๎า
ในแตํละหมวดหมูํมากเกินไปก็จะสํงผลให๎สต๏อกเพิ่มขึ้น และขาดสภาพคลํองของกระแสเงินสดหมุนเวียน
อีกด๎วย ในทางตรงกันข๎าม  หากมีสินค๎าน๎อยเกินไปเนื่องจากกั งวลเรี่องสต๏อกล๎นคลังก็อาจมีผลท าให๎
ยอดขายลดลงได๎เชํนกัน 
  3.1.3 คุณค่าของสินค้า  ในชํวงปี พ.ศ.2539-2542 มีธุรกิจหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยไมํวําจะเป็นรูปแบบขนาดเล็กอยํางร๎านค๎าสะดวก ซื้อหรือมินิมาร์ท ซึ่งปัจจุบันมีไมํต่ ากวํา  
3,000 แหํง จนถึงรูปแบบขนาดใหญํอยําง ซูเปอร์เซ็นเตอร ์เชํน บิ๊กซี โลตัส รวมกันแล๎วไมํต่ ากวํา 30 แหํง 
จนดูเหมือนวําในปัจจุบันร๎านค๎าปลีกจะมีมากเกินความต๎องการของผู๎บริโภค อยํางไรก็ตามในภาวะที่กา ร
เสนอขายมีมากกวําความต๎องการ ซื้ออยํางเชํนในปัจจุบันนี้  ธุรกิจค๎าปลีกจึงต๎องแขํงขันกันในกา รสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎แกํผู๎บริโภค ไมํใชํแขํงขันกันแคํด๎านราคา หลายคนอาจเข๎าใจผิดวําคุณคําและราคาเป็นสิ่ง
เดียวกัน ถ๎าหากร๎านค๎า  2 ร๎านมีสินค๎าเหมือนๆ  กัน รูปแบบแตกตํางกัน  การให๎บริการก็ใกล๎เคียงกัน
ราคาจึงเป็นปัจจัยสุดท๎ายในการตัดสินใจเลือก ซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค  ดังนั้นราคาก็คือราคา  แตํคุณคํา
เป็นการประสมประสานของหลายสิ่งรวมกันจากความรู๎สึกของผู๎บริโภค ผู๎เชี่ยวชาญทางธุรกิจด๎านปลีก
ได๎สรุปวํา คุณคํา เป็นสมการเพื่อให๎เข๎าใจงํายดังนี้ 

 
คุณค่า (Value) = ราคา (Price) x คุณภาพ (Quaulity) 

คุณภาพ (Quantity) = คุณภาพสินค๎า + คุณภาพการให๎บริการ + คุณภาพสถานที่และความสะดวก 
 
 ปัจจัยส าคัญในการแข่งขันด้านการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค  ผู๎ประกอบธุรกิจค๎าปลีก
ต๎องพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญในการสร๎างคุณคําในสินค๎า ดังนี้ 
   3.1.3.1 การสร้างความเด่นในสินค้า  การท่ีธุรกิจค๎าปลีกจะสามารถอยูํรอดในชํวง
วิกฤตเศรษฐกิจได๎นั้น จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องสร๎างความเดํนหรือความชัดเจนในกลุํมสินค๎า  ซึ่งไมํได๎
หมายความวําต๎องมีสินค๎าหลากหลายกวําคนอ่ืนเทํานั้น  การสร๎างความเดํนอาจ หมายถึงการสร๎าง
ความรู๎สึกที่แตกตําง ตัวอยํางเชํนร๎านหนังสือซีเอ็ดบุ๏คเซ็นเตอร์จะเน๎นหนังสือในหมวดวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งไมํเพียงแตํหนังสือเทํานั้นยังประกอบไปด๎วย โปรแกรมส าเร็จรูปที่ทันสมัย ร๎านขายชุดชั้นใน
วิคเตอเรียสวีท  (Victoria Sweet) ไมํเพียงแตํจ าหนํายเฉพาะชุดชั้นในสตรี  ชุดนอนสตรี  แตํบรรยากาศ
และสินค๎าของร๎านจะเน๎นการสร๎างความสุนทรีย์โรแมนติกของสินค๎าโดยเฉพาะ ซึ่งแตกตํางจากการขายชุด
ชั้นในสตรีทั่วไป  ร๎านค๎าขายสินค๎าเฉพาะ สายผลิตภัณฑ์  อยํางออฟฟิศเช็นเตอร์  (Office Center) จะ
เน๎นในหมวดเครื่องเขียน  เครื่องใช๎ส านักงานภายใต๎หลักการแบบครบวงจร  จะเห็นได๎วํา  ร๎านค๎าขาย
สินค๎าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ เป็นการสร๎างความเดํนในหมวดสินค๎าหนึ่งๆ  เป็นการเฉพาะ  มีรูปแบบที่
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แตกตํางจากห๎างสรรพสินค๎า  โดยการสร๎างความเดํนในหมวดสินค๎า ซึ่งหมายถึงการสร๎างความต่ืนตา
ต่ืนใจและความแตกตํางในความรู๎สึกของผู๎บริโภค 
   3.1.3.2 การเสนอราคาที่เป็นธรรม  ไมํจ าเป็นวําต๎องเป็นราคาที่ต่ าที่สุดเทํานั้น  
ผู๎บริโภคจะรับรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับราคาสินค๎ากํอนปัจจัยอ่ืนๆ  การต้ังราคาไมํใชํเรื่องงํายเพราะเป็นท้ัง
ศาสตร์และศิลปะที่ลึก  ซึ่งร๎านค๎าหลายแหํงมักตั้งราคาโดยพยายามท าให๎ลูกค๎าสับสน  ซึ่งมีทั้ง ราคา
ปกติ ราคาพิเศษ ราคาลด 5% ราคาพิเศษสุดลด 10% ราคาสุดพิเศษลด 25% และราคาลดล๎างสต๏อก 
45% ทุก 7 วันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค๎าท าให๎ราคาสินค๎าขึ้น ๆ  ลง ๆ จนท าให๎ลูกค๎าเกิดความ
ไมํเชื่อถือ หรือแม๎กระทั่งร๎านค๎าเองก็ยังสับสน  การต้ังราคาที่ถูกเป็นปกติทุกวันจึงเป็นราคาที่เหมาะสม
ส าหรับธุรกิจค๎าปลีกในอนาคต 
   การตั้งราคาถูกทุกวัน  (Everyday-Low-Price Strategy; EDLP) เป็นการต้ังราคา  
ซึ่งมุํงที่ความตํอเนื่องกันของราคาขายปลีกในระดับราคาต่ า  กลําวคือ  ไมํใชํราคาที่ลดราคา  แตํเป็น
ราคาต่ า แบบถาวร หรือเป็นสํวนลดอยํางมาก  (Levy and Weitz. 2001: 66) แม๎วําการต้ังราคาแบบ  
EDLP จะถูกน ามาใช๎อยํางแพรํหลายในธุรกิจค๎าปลีกแตํราคา  EDLP ที่ร๎านค๎าเสนอนั้น  เป็นราคาที่
โฆษณาชวนเชื่อมากกวํา  ทั้งนี้ก็เพราะร๎านค๎าที่สามารถเสนอราคา  EDLV ได๎จะต๎องมีโครงสร๎างต๎นทุน
ของสินค๎าและต๎นทุนการด าเนินการต่ ากวําคํูแขํงขัน  ผู๎ประกอบการสํ วนใหญํยังไมํเข๎าใจและต๎องการ
เพียงแคํปรับราคาต่ าลงมาเพื่อแขํงขันกับคํูแขํงขันเทํานั้น ถ๎าผู๎ประกอบการท าการแขํงขันทางด๎านราคา
โดยที่โครงสร๎างต๎นทุนไมํต่ าจริงก็เปรียบเสมือนการขมวดปมเชือกที่คล๎องคออยูํให๎กระชับมากข้ึนซึ่ง
ท๎ายที่สุดก็หมดลมหายใจดังนั้น  EDLP จึงไมํใชํเพียงแคํด๎านราคา  แตํ EDLP เป็นปรัชญาในการท า
ธุรกิจค๎าปลีกในศตวรรษหน๎าเลยทีเดียว 
   ตัวอยํางของการต้ังราคาที่เหมาะสม เชํน ร๎านค๎าปลีกแหํงหนี่งซึ่งขายสินค๎าหลากหลาย
ชนิด โดยต้ังราคาในลักษณะปกติและราคาพิเศษสุดทุกสิ้นเดีอน ปลากระป๋องเป็นหนึ่งในสินค๎าที่จ าหนาํย
และใช๎ในการต้ังราคา  ราคาปกติของปลากระป๋องอยูํที่กระป๋องละ  7 บาท แตํทุกสิ้นเดือนจะมีราคา
สํงเลริมการขายพิเศษเป็นเวลา  3 วัน โดยลดราคาเหลือเพียงกระป๋องละ  4 บาท ซึ่งปลากระป๋อง
ดังกลําวมีต๎นทุนอยูํที่กระป๋องละ  3.90 บาท ปรากฏวําในรอบเดือนปลากระป๋องชนิดนี้ขายได๎  10,000 
กระป๋อง แตํเป็นการขายที่ราคา  7 บาท จ านวน 2,000 กระป๋อง และขายที่ราคา4บาท จ านวน 8,000
กระป๋อง ซึ่งคิดแล๎วได๎ก าไรทั้งสิน้ [ (7-3.90)x 2,000] + [ (4-3.90) x 8,000] = 6,200 + 800 = 7,000 บาท 
   เมื่อเวลาผํานไปมีผู๎บริหารคนใหมํเข๎ามาและพบวํา ชํวงสํงเสริมการขายเป็นการชี้แนะ
ให๎กับลูกค๎าวําไมํจ าเป็นต๎องซื้อสินค๎าในราคาปกติ  โดยถ๎ารอจนถึงต๎นเดือนสินค๎าก็จะลดราคา  และ
สามารถซื้อมาเก็บตุนไว๎ได๎เป็นจ านวนมากการขายในชํวงลดราคาจะท าให๎ได๎รับก าไรน๎อยและมีคําใช๎จําย
เพิ่มขึ้น เนื่องจากต๎องเตรียมพนักงานชั่วคราวมาชํวยเติมสิ นค๎าและต๎องกักตุนสินค๎าในสต๏อกไว๎ให๎มาก
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พอส าหรับชํวง 3 วันพิเศษนี ้ผู๎บริหารคนใหมํคิดวํา ถ๎าจ าหนํายสินค๎าในราคาที่เหมาะสมจะท าให๎ลูกค๎า
ยอมรับและซื้อสินค๎าในทุกวัน  ซึ่งถือเป็นการบริหารสต๏อกได๎อยํางเหมาะสมและคําใช๎จํายก็ไมํเพิ่มขึ้น
ผู๎บริหารต้ังราคาขายในราคาปก ติที่กระป๋องละ  5 บาท และยังคงขายราคาพิเศษกระป๋องละ  4 บาท
เชํนเดิมปรากฎวําในรอบ 1 เดือน สามารถขายปลากระป๋องชนิดนี้ได๎จ านวน  10,000กระป๋องเทํากันแตํ
เป็นการขายในราคาปกติถึง  7,000กระป๋อง และราคาพิเศษเพียง  3,000 กระป๋อง ซึ่งสามารถท าก าไร
ได๎ถึง [ (5-3.90) x 7,000] + [4 - 3.90) x3,000] = 7,700 + 300 = 8,000 บาท จะเห็นได๎วําหาก
ชํองวํางระหวํางราคาขายปกติกับราคาพิเศษแต กตํางกันมากลูกค๎าก็จะรอเพื่อ ซื้อสินค๎าในราคาพิเศษ
เป็นจ านวนมาก ซึ่งแม๎วําจะขายได๎มาก แตํร๎านค๎าก็จะได๎รับก าไรไมํมากและมีคําใช๎จํายเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ถ๎า
ชํองวํางระหวํางราคาปกติกับราคาพิเศษแตกตํางกันไมํมาก  แม๎วําลูกค๎าจะรู๎ดีกวําราคาสินค๎าปกติแพง
กวําราคาสินค๎าพิเศษ  แตํราคาดังกลําวก็ไมํแตกตํางกันมากนัก  ในขณะเดียวกันก็ถูกกวําที่อ่ืนๆ  ลูกค๎า
จึงเลือกที่จะซื้อสินค๎าในวันปกติมากกวํา 
   ตัวอยํางข๎างต๎นเป็นตัวอยํางจากประสบการณ์ของ Mr. Shewmaker ประธานบริหารของ
ห๎างวอลมาร์ทซึ่งเป็นท่ีมาของปรัชญา EDLP ของธุรกิจค๎าปลีกของวอลมาร์ทต้ังแตํนั้นเป็นต๎นมา 
   3.1.3.3 การให้ความส าคัญแก่ลูกค้า ลูกค๎าเปรียบเสมือนเลือดที่หลํอเลี้ยงร๎านค๎าปลีก 
การแขํงขันของร๎านค๎าปลีกก็คือการแขํงขันเพื่ อให๎ลูกค๎ามาซื้อสินค๎าที่ร๎านค๎าของตน  ขนาดของร๎านค๎า
อาจเป็นการแขํงขันในจุดเริ่ม ต๎น แตํในระยะยาวการท าให๎ ลูกค๎าพึงพอใจและท าในสิ่งทีมากกวําความ
คาดหวังของลูกค๎าเป็นสิ่งที่ร๎านค๎าไมํวําขนาดเล็กหรือขนาดใหญํต๎องให๎ความส าคัญลูกค๎าเปรียบเสมือน
พระเจ๎า  เป็นพื้นฐานแหํ งความคิดที่น าไปสูํการสร๎างความภักดี  หรือกลวิธีตํางๆ  อาจท าให๎ประสบ
ความส าเร็จในระยะสั้น  แตํการให๎ความส าคัญกับลูกค๎าการให๎บริการท่ีประทับใจ  เป็นกันเองและไมํ
หลอกลวงลูกค๎า  จัดท าให๎ประสบความส าเร็จได๎ในระยะยาว  นอกจากน้ีผู๎ประกอบการต๎องน๎อมรับค า
วิจารณ์หรือค าต าหนิข องลูกค๎า  เพราะการวิจารณ์เป็นเสมีอนกระจกเงาที่สะท๎อนถึงความรู๎สึกของ
ลูกค๎าได๎เป็นอยํางดี  มีเพียง 5% ของลูกค๎าที่ไมํพึงพอใจแล๎วเขียนค าแนะน ากลับมายังร๎านค๎า  แตํมี
ลูกค๎าถึง 95% ที่ไมํบอกกลําวใดๆ ทั้งสิ้น แตํสํวนใหญํจะเปลี่ยนไปซื้อสินค๎าที่ร๎านค๎าอ่ืนแทน  ดังนั้น 5% 
ที่สะท๎อนถึงข๎อบกพรํองจึงเปรียบเสมือน  ค าบัญชาของพระเจ๎า  (ลูกค๎า) ให๎เรารับทราบและแก๎ไข
ข๎อบกพรํองนั้นนอกเหนือ จากการบริการ การต้ังราคาที่สมเหตุสมผล และการไมํเอาเปรียบลูกค๎าแล๎ว ยัง
เป็นการให๎ความส าคัญแกํลูกค๎าด๎วยเชํนกัน 
   3.1.3.4 ความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่ ในปัจจุบันเวลาดูเหมือนจะเป็นฝั่งที่
หายากท่ีสุดในชีวิตประจ าวัน  หลายคนมักจะบํนวําอยากให๎วันหนึ่งมีเวลามากกวํา  24 ชั่วโมงทั้งนี้
เพราะรู๎ดีกวําชีวิตถูกเรํงรัดและเรํงรีบตลอดเวลาแตกตํางจาก ในอดีต ที่มีเวลาพอที่จะไปจับจํายสินค๎า 
ตรวจสอบราคาสินค๎าจากรา๎นค๎าตําง  ๆ เพื่อให๎แนํใจวําได๎สินค๎าราคาถูกจริง  แตํปัจจุบันนี้โดยเฉพาะใน
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กรุงเทพฯ ผู๎คนมักจะเสียเวลาไปกับการเดินทางถึงวันละ  4-5 ชั่วโมง จึงท าให๎ยิ่งเหลือเวลาน๎อยลงไปอีก 
จึงท าให๎คนในกรุงเทพฯ หรึอแม๎แตํคนในเมืองใหญํ  ๆไมํมีเวลาในการตรวจสอบราคาสินค๎า  ยิ่งเรํงรัดและ
เรํงรีบเทําไรลูกค๎าก็ต๎องใช๎เงินเพี่อ ซื้อเวลา การซื้อสินค๎าแพงกวํากันเล็กน๎อยจะถูกชดเชยด๎วยเวลาและ
ความสะดวก ความสะดวกในที่นี้สามารถแบํงได๎ 2 ลักษณะ คือ 
    (1) ความสะดวกในลักษณะใกล๎บ๎านและที่ท างาน และ (2) ความสะดวกแบบครบวงจร 
ร๎านค๎าที่มีท าเลที่ตั้งใกล๎กับกลุํมลูกค๎าเป้าหมายมากยํอมได๎เปรียบกวําคํูแขํงขัน  แตํถ๎าบ๎านใดอยูํไกล
ออกไปความสะดวกที่สามารถทดแทนได๎ก็คือ การมีสินค๎าและการให๎บริการที้ครบครัน 
   การท่ีมีเวลาเรํงรีบในชีวิตเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผู๎บริโภคปฏิเสธการจับจํายในซูเปอร์มาร์เก็ต
ที่อยูํในศูนย์การค๎าทั้งนี้เพราะปัญหาเรื่องที่จอดรถและรู๎ดีกวําเป็นการเสียเวลาที่ต๎องเดินทางเป็นระยะ
ทางไกลไปศูนย์การค๎า เพื่อซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภคประจ าวันเพียงไมํกี่อยําง คอนวีเนียนซ์สโตร์จึงเกิดขึ้น
เพื่อทดแทนความรู๎สึกที่ไมํสะดวก  แม๎วําสินค๎าจะมีราคาแพงกวําก็ตาม  เนื่องจากความต๎องการความ
สะดวก ประหยัดเวลาและเรํงรีบ  จึงท าให๎ร๎านค๎าแบบคอมมูนิต้ี  หรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ต้ังอยูํโดยล าพัง  
เติบโตและขยายตัวอยํางรวดเร็วในปัจจุบัน 
   3.1.3.5 สร้างความเพลิดเพลินในการจับจ่าย ไมํวําจะเป็นร๎านขายเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ร๎านขายเสือ้ผ๎า ตัวแทนขายรถยนต์ ร๎านหนังสือ จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องสร๎างบรรยากาศให๎ลูกค๎ารู๎สึกต่ืนตา
ต่ืนใจและเพลิดเพลินทุกครั้งที่เข๎าไปในร๎าน จะต๎องมีสินค๎าใหมํๆ มากระตุ๎นให๎อยากซื้อ ไมํใชํวําเข๎ามา
ในร๎านก่ีครั้งก็เหมือนเดิมไมํมีอะไรเปลึ่ยนแปลง แตํการเปลี่ยน แปลงก็ไมํใชํวําจะต๎องสลับสับเปลี่ยน
พี้นที่วางสินค๎า เพราะจะท าให๎ลูกค๎าหาสินค๎าไมํเจอ การสร๎างบรรยากาศที่เร๎าใจอาจท าโดยการจัด
กิจกรรมเสริมเล็กๆ น๎อยๆ เพื่อเรียกความสนใจ เชํน การใช๎โทรโขํงตะโกนเรียกความลนใจ หรือใช๎กลิ่น
อาหารหรือขนมปังชํวยสร๎างบรรยากาศที่จริงแล๎วการเรียกความสนใจก็ไมํใชํสิ่งใหมํส าหรับธุรกิจค๎า
ปลีกบ๎านเรา ตัวอยางเชํน แถวส าเพ็ง พาหุรัด บางร๎านจะมีพนักงานคอยตบมือเรียกลูกค๎าพร๎อม ๆกับ
ตะโกนวํา“ถูกจริง ”ๆ เป็นต๎น ร๎านค๎าปลีกในปัจจุบัน ควรน าวิธีตําง  ๆเหลํานี้มาประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสม 
หรือใช๎วิธีการเปลี่ยนสินค๎าที่หัวชั้นหรือบริเวณทางเข๎าโดยการตกแตํงให๎เหมาะสมตามเทศกาล  ก็เป็น
การสร๎างความเพลิดเพลินใจได๎เชํนกัน 
  3.1.4 บุคลากรและบริการ การบริการเป็นอีกสิ่งหนี่งที่ธุรกิจค๎าปลีกต๎องพัฒนาให๎โดดเดํน
กวําคํูแขํงขันนอกเหนือจากเรื่องของสถานที่ สินค๎า และการให๎คุณคําแกํลูกค๎า ระดับการบริการจะมาก
น๎อยเทําใดขึ้นอยูํกับประเภทของธุรกิจค๎าปลีก หลายแหํงอาจจะขยายเวลาการให๎บริการให๎เหนื่อยวําคํู
แขํงขัน แตํถ๎าเป็นธุรกิจค๎าปลีกแบบบริการตนเองจะใช๎การบริการในรูปแบบอ่ืน ๆ ทีไมํเน๎นที่พนักงานขาย 
เชํน การให๎ป้ายเป็นสื่อแทน เป็นต๎น 
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  ความรู๎และความสามารถ ของพนักงานขายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ  และสามารถ
สร๎างให๎เกิดความโดดเดํนดังตัวอยํางเชํน  ห๎างนอร์ดสตอร์ม  (Nordstorm) ซึ่งเป็นห๎างสรรพสินด๎าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงในด๎านการบริการของพนักงานขาย  พนักงานขายทุกคนมีความรู๎ใน
ตัวสินค๎า  และสามารถแนะน าสิน ค๎าได๎ทั้งร๎าน  การท่ีจะมีพนักงานที่มีความรู๎ความสามารถอยําง
พนักงานขายของห๎างนอร์ดสตอร์ม  มี 2 วิธี คือ (1) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอยํางเข๎มข๎นและ
ตํอเนื่อง  หรือ (2) การสรรหาบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและประสบการณ์จากที่อ่ืนมาอยํูกับ
องค์กรของตน 
  นอกจากน้ี บรรยากาศในการสร๎างให๎บุคลากรมีความรู๎สึกอยากบริการและอยากขายสินค๎า  
ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถสร๎างเสริมให๎บุคลากรมีจิตส านึกในการบริการ  เงินจะเป็นปัจจัยรองถ๎า
บุคลากรมีความสุขกับการท างานและองค์กร  แตํเมื่อไรที่เริ่มรู๎สึกไมํสนุกกับงานและเป็นทุกข์เมึ่ออยูํ ใน
องค์กร เงินก็จะเป็นปัจจัยหลัก 
  3.1.5 การโฆษณาประชาสัมพันธ์  หรือการติดตํอสื่อสารกับลูกค๎า  เป็นการสื่อสารการ
บอกกลําวแกํประชาชน ลูกค๎า หรือผู๎บริโภควําร๎านค๎าของตนมีจุดยืนท่ีโดดเดํนในมุมใดมุมหนึ่งในสี่มุม
ที่เหลือจากห๎าเหลี่ยม ถ๎าร๎านค๎าของตนอยูํใกล๎กับชุม ชน บ๎าน หรือที่ท างาน  และมีขนาดใหญํกวํา  สีสัน
จูงใจกวํา ก็เน๎นโฆษณาเรื่องสถานที่เป็นหลัก  (แตํถ๎าร๎านค๎าของตนมีสินค๎าที่โดดเดํนกวํา  ทันสมัยเป็น
แฟชั่นก็เน๎นโฆษณาในมุมของผลิตภัณฑ์ หากร๎านค๎าของตนขายสินค๎าราคาถูกแบบการต้ังราคาถูกทุกวัน 
(Everyday-Low-Price Strategy; EDLP) เนื่องจากมีโครงสร๎างต๎นทุนที่ต่ ากวําคํูแขํงขัน  ก็เน๎นทางด๎าน
ราคา  แตํหากบ๎านใดไมํสามารถสร๎างจุดยืนที่โดดเดํนเหนือคํูแขํงขันได๎ในมุมใดมุมหนึ่ง  หรืออาจ
มากกวําหนี่งมุมก็ได๎ ก็อาจใช๎การโฆษณาประชาสัมพันธ์ชํวย  เชํน การลดราคา ลดกระหน่ า  ลดครึ่งวัน
ครึ่งราคา แตํในความเป็นจริงอาจท าได๎ยาก เพราะการจะขายลดราคาได๎ต๎องมีโครงสร๎างต๎นทุนที่ต่ า 
  3.1.6 การส่งมอบสินค้าหรือระบบการกระจายตัวสินค้า จากรายงานโครงลร๎างการศึกษา
ถึงความเป็นไปได๎ในการจัดต้ังศูนย์สินค๎าเนําเสียงํายและศูนย์กระจายสินค๎า  โดยคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 ได๎ให๎ค านิยามของการสนับสนุน
การกระจายตัวสินค๎าไว๎วํา  เป็นระบบที่มีการจัดการการเคลื่อนไหวของสินค๎าโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
สํงมอบสินค๎าให๎ทันตามความต๎องการ  โดยยังคงรักษาคุณภาพของสินค๎าให๎ได๎มาตรการดังเชํนกํอ นท่ี
จะท าการสํงสินค๎า  ซึ่งจะต๎องมีการบริหารทางด๎านเวลา  จ านวนของสินค๎า  และวิธีการจัดสํง  อันจะ
กํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยํูอยํางจ ากัด 
  หรือเป็นขั้นตอนเครือขํายการจัดหาปัจจัยการผลิต  ประกอบด๎วย  การวางแผน  การปฏิบัติ
ตามแผนและการควบคุมการเก็ บรักษาสินค๎าบริการและข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องจากแหลํงผลิตแรกเริ่มไปยัง
แหลํงของการบริโภคเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า  บางครั้งอาจเรียกวํา  การบริหารวัตถุดิบ  
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(Daniels and Radrbaugh. 2001: 781) หรือเป็นขั้นตอนภายในกระบวนการ บริหารการเคลื่อนย๎ายสินค๎า
จากแหลํงปัจจัยการผลิตประกอบด๎วย  จากผู๎ขายปัจจัยการผลิต  พํอค๎าสํง  หรือผู๎จัดจ าหนําย  ผําน
หน๎าที่ในกระบวนการภายในคลังสินค๎าและการขนสํง  จนกระทั่งสินค๎ามีการขายและสํงมอบไปยัง
ลูกค๎า (Levy and Weitz. 2001: 680) 

  แนวความคิดหลักในระบบการสนับสนุนการกระจายตัวสินค๎า  เป็นการลดต๎นทุนในการ
บริหารสินค๎าคงเหลีอและต๎นทุนการสั่งซื้อสินค๎าให๎ต่ าที่สุด  โดยไมํมีผลกระทบตํอการน าสินค๎าไปสูํมือ
ผู๎บริโภคให๎ทันเวลา  โดยต๎องค านึงถึงระยะเวลาในการผลิตสินค๎า  ปริมาณการผลิต  ต๎นทุนในการเก็บ
สินค๎า  ระยะเวลาในการรักษาสินค๎าต๎นทุนในการสํงสินค๎ารวมถึงการบริห ารข๎อมูลสารสนเทศให๎มี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมในการบริหารระบบการสนับสนุนการกระจายตัวสินค๎าจึงเป็นกิจกรรมที่เริ่มจาก
กระแสการไหลของสินค๎าจากแหลํงผลิตสูํแหลํงบริโภคซึ่งเกี่ยวข๎องกับกระบวนการหลายขั้นตอนและ
จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องใช๎ความรู๎ทางด๎านเทคนิคเข๎ามาชํวยในการบ ริหารกระบวนการเหลํานี้ให๎เป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องในการบริหารระบบการสนับสนุนการกระจายตัวสินค๎า  จึงเป็น
มากกวําการขนย๎ายสินค๎าหรือการบริหารคลังสินค๎าอยํางที่คนทั่วไปเข๎าใจกัน ซึ่งกิจกรรมตํางๆ  ท่ี
เกี่ยวข๎องกับระบบการสนับสนุนการกระจายตัวสินค๎าสามารถจ าแนกออกเป็น 10 กระบวนการ ดังนี้ 
  1. การประมวลผลค าสั่งซื้อ (Order Processing) 
  2. การติดตํอสื่อสารระหวํางสาขากับศูนย์กระจายสินค๎า  (Distribution Communication) 
  3. การควบคุมสินค๎าคงคลัง (lnventory Management) 
  4. การพยากรณ์ความต๎องการสินค๎า (Demand Forecasting) 
  5. การจัดการเส๎นทางและวิธีการขนสํง (Traffic and Transportatlon) 
  6. การเก็บรักษาสินค๎าในคลังสินค๎า (Warehousing and Storage) 
  7. การเลือกที่ต้ังศูนย์กระจายสินค๎า (Distribution Center Site Selection) 
  8. การจัดซื้อจัดหา (Procurement) 
  9. การพิจารณาขนาดบรรจุหีบหํอ (Packaging) 
  10. การขนย๎ายสินค๎ารับคืน (Return Goods Handing) 
 จากรายงาน  “Thailand Retail lndustry : lmplementing Logistics in Retail Business for 
Effective Distribution & Cost Reduction” ของ Steven Thacker จากบริษัททีเอ็นทีลอจิสติกส์เอเชีย  
(TNT Logistics Asia) เมึ่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2541 ระบุวําคําใ ช๎จํายในการบริหารระบบการ
สนับสนุนการกระจายตัวสินค๎าในประเทศไทยของธุรกิจค๎าปลีกใดยรวมคิดเป็น  12% ของคําใช๎จํายใน
การบริหารทั้งหมด  ซึ่งประเทศในแถบยุโรปมีคําใช๎จํายในสํวนนี้เพียง  9% และประเทศสหรัฐอเมริกามี
เพียง 7.7% ซึ่งจะเห็นได๎วํา บริษัทค๎าปลีกที่มีระบบการสนับสนุนการกระจายตัวสินค๎าที่มีประสิทธิภาพ  
จะท าให๎สามารถลดต๎นทุนในการด าเนินการได๎อยํางเป็นจ านวนมาก 
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 ระบบการสนับสนุนการกระจายตัวสินค๎าจะท าให๎ทราบวํา ต๎องสํงสนิค๎าที่มีอายุเหลือน๎อย หรือ
ใกล๎หมดอายุออกไปกํอนตามระบบการควบคุมสินค๎าคงเหลือแบบทันเวลาพอดี หรือที่เรียกวํา (First in, 
First out; FIFO) มีระบบจัดการที่คอยเตือนวําสินค๎าใดหมดอายุแล๎ว จะได๎แยกออกจากสินค๎าที่ดี เพื่อน าไป
ท าลายหรือสํงคืนให๎แกํผู๎ขาย ปัจจัยการผลิตการน าระบบการแลกเปลี่ยน ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส ์มาใช๎ในการ
เชื่อมตํอกับผู๎ผลิตสินค๎าและผู๎จ าหนํายสินค๎า ท าให๎ศูนย์กระจายสินค๎าไมํจ าเป็นต๎องเก็บสินค๎าดังกลําวไว๎ 
ทั้งนี้ผู๎ผลิตหรือผู๎จ าหนํายสินค๎าที่เชื่อมตํอด๎วยระบบการแลกเปลี่ยนข๎อมูลอิเล็กทรอนิกล์จะทราบทันทีวํา 
สาขาใดขายสินค๎าขนาดใดไปก่ีชิ้น ซึ่งเป็นหน๎าที่ของผู๎ผลิตหรือผู๎จ าหนํายจะจัดสํงไปยังศูนย์กระจายสินค๎า
หรือสาขาโดยตรง เพื่อให๎มีสินค๎าเพียงพอตํอการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ทันที 

 นอกจากน้ีระบบการสนับสนุนการกระจายตัวสินค๎ายังมีบทบาทในการก าหนดขนาดบรรจุหีบ
หํอของสินค๎า เพื่อให๎เหมาะสมกับการเก็บและการน าไปจัดเรียงบนชั้นวาง  ตัวอยํางเชํนถ๎าแผนภูมิการ
จัดเรียงสินค๎า (Plan-O-Gram) ก าหนดวําให๎จัดเรียงแขมพูขนาด  300 มิลลิลิตร บนชั้นวาง  16 ขวด แตํ
ถ๎าขนาดบรรจุที่ผู๎สํงสินค๎าสํงให๎เป็นขนาดบรรจุ  12 ขวดหรือ 24 ขวด เวลาจัดเรียงสินค๎าจะท าให๎เหลือ
เศษ 8 ขวด โดยทั่วไปร๎านค๎าจะน าไปเก็บยังสต๏อกหลังร๎านหรือวางไว๎ตามชั้นวางสินค๎าใกล๎  ๆท าให๎สินค๎า
ช ารุดเสียหายหรือถูกลืมและท าให๎เกิดปัญหาในการตรวจนับเวลาจะสั่งสินค๎า ซึ่งระบบการสนับสนุนการ
กระจายตัวสินค๎าต๎องท างานรํวมกับผู๎ผลิตสินค๎าในการก าหนดขวดบรรจุเป็น 8 ขวด หรือ 16 ขวด เมื่อเวลา
จัดเรียงสินค๎าบนชั้นวางจะท าให๎ไมํเหลือเศษจะเห็นได๎วําธุรกิจค๎าปลีกสมัยใหมํไมํใ ชํเรื่องงํายๆ  อยํางที่
ทุกคนคิด ทั้งนี้ผู๎ประกอบธุรกิจค๎าปลีกจะต๎องมีความรู๎ในการจัดการเทคโนโลยีใหมํๆ  รวมทั้งต๎องมีเงิน
ลงทุนพอสมควร ล าพังเพียงแคํซื้อสินค๎ามาขายนั้นไมํสามารถท าให๎ธุรกิจด ารงอยูํได ๎
  3.1.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถเชิงการแขํงขันของธุรกิจได๎กลายเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ทุกบริษัทต๎องการครอบครองกํอนบริษัทอ่ืน ความได๎เปรียบเชิงการแขํงขันทางด๎านระบบเทคโนโลยี
ลารสนเทศในธุรกิจค๎าปลีก จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทุก บริษัทต๎องการเนื่องจากการเชื่อมโยงข๎อมูลผํานการ
สื่อสารทางด๎านอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพ  จะท าให๎ผู๎ผลิตสินค๎าลามารถมีสินค๎าตอบสนองแกํ
ลูกค๎าได๎ทันเวลาและทันท ีโดยไมํต๎องมีสต๏อกสินค๎าเผื่อไว๎ 
  ในอดีตการเคลื่อนย๎ายเงินจากร๎านค๎าสาขาตําง  ๆ ไปยังส านักงานใหญจํะต๎องใช๎รถน าสํงทุก
วัน แตํในปัจจุบันการเคลื่อนย๎ายหินเป็นไปอยํางงํายดาย โดยผํานระบบการเคลื่อนย๎ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
เงินตราเปรียบเสมือนสิ่งที่เป็นนามธรรม  แตํข๎อมูลตํางๆ  ที่สํงผํานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลับ
กลายเป็นสิ่งที่มีคําในปัจจุบัน  ไมเคิล พาร์เทอร์ (Mlchael Parter) นักการตลาดได๎กลําวไว๎วําบริษัท
สํวนมากค านึงถึงแตํทรัพย์สินของบริษัทที่นักบัญชีบันทึกเอาไว๎เทํานั้น  แตํข๎อมูลขําวสารตํางๆ  ในรูป
ของข๎อมูล  (Data) สารสนเทศ  (lnformatlon) และความรู๎  (Knowledge) ขององค์การ  เป็นสิ่งที่นักบัญชี
ไมํเคยที่จะกลําวถึงเลย  คุณคําของข๎อมูลขําวสารความรู๎ขององค์การเป็นหํวงโซํแหํงคุณคํา  (Value 
Chain) ที่มองไมํเห็น แตํสํงผลตํอการได๎เปรียบเชิงการแขํงขันของธุรกิจ 
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  หัวใจของธุรกิจค๎าปลีกอยูํที่การรักษาความสามารถในการท าก าไรรวม  ซึ่งหมายถึงการ
พิจารณายอดขายสินค๎าหักด๎วยต๎นทุน สินค๎าบางตัวอาจท าก าไรมาก บางตัวอาจท าก าไรน๎อย  บางตัวที่
ขาดทุนก็ต๎องขายเพื่อดึงดูดให๎คนเข๎าร๎าน ทั้งนี้ต๎องไมํลืมวําธุรกิจค๎าปลีกมีข๎อจ ากัดเรื่องพื้นที่จ าหนํายที่
ทุกตารางนิ้วมีคํา ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะชํวยให๎ทรา บถึงข๎อมูลพฤติกรรมการจับจํายใช๎ สอย
ของผู๎บริโภค  เพื่อน ามาตัดสินใจในเรื่องของสต๏อกของแตํละสาขาด๎วย  เชํน ท าให๎เราทราบวําสาขา  เอ 
มีแชมพูเหลือกี่ขวด  ด๎วยอัตราการขายทีได๎รับน้ีใช๎เวลากี่วันแชมพูจึงจะหมดสต๏อก  ดังนั้นควรจะสั่งให๎
ผู๎ขายปัจจัยการผลิตน าแชมพูไปสงให๎กับสาขา เอ วันไหน และจ านวนกี่ขวดจึงจะเหมาะสม  ที่จะไมํท า
ให๎แชมพูในสาขา เอ มีมากหรือน๎อยเกินไป 
  นอกจากน้ีข๎อมูลการขายและการสั่งซื้อยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชี ซึ่งเป็นหัวใจ
หลักของการบริหาร จัดการเชื่ อมโยงระบบลูกหนี้  ระบบการออกรายงานแจ๎งสรรพากร  และระบบ
รายงานทางบัญชี เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ในที่สุด 
  ด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให๎ร๎านค๎าปลีกสามารถลดต๎นทุนการ
ด าเนินงานตํางๆได๎จากข๎อมูล  (Efficient Customer Response; ECR) ในยุโรปพบวํา  เมื่อผู๎ผลิตกับผู๎
จ าหนํายร๎านค๎าปลีกสามารถเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎าด๎วยกัน  จะท าให๎ลามารถลด
ต๎นทุนโดยรวมทัง้อุตสาหกรรมได๎กวํา 20% 
  3.1.8 ความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า การท่ีธุรกิจค๎าปลีกหนึ่ง  ๆ จะประสบความส าเร็จหรือ
ล๎มเหลว ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญก็คือ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคํูค๎า ซึ่งในที่นี้จะหมายถึง ผู๎สํงสินค๎าหรือ
ผู๎ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) หากความสัมพนัธร์ะหวํางผู๎ค๎าปลีกและผู๎สํงสินค๎าไมํดี  ร๎านค๎าปลีกนั้น
ก็อาจจะได๎รับสินค๎าที่ไมํตรงตามความต๎องการ  สินค๎าก็ยากท่ีจะถึงมือผู๎บริโภคได๎อยํางรวดเร็ว  ผู๎ค๎า
ปลีกและผู๎สํงสินค๎าเปรียบ เสมือนน้ าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า  ในอนาคตผู๎ผลิตสินค๎าหรือผู๎จ าหนํายสินค๎า จะ
เป็นผูท๎ี่ตัดสินวํา ร๎านค๎าต๎องสั่งของจ านวนเทําใด  เพื่อให๎มีสต๏อกในร๎านเพียงพอตํอการขายจนถึงวันสํง
สินค๎าในครั้งตํอไป  หมายความวํา  ร๎านค๎าต๎องสต๏อกสินค๎าซึ่งมีผลท าให๎คําใช๎จํายในการดูแลสินค๎า  
สูงขึ้นและถ๎าสินค๎าหมดกํอนก าหนดการสํงครั้งตํอไปก็หมายถึงการเสียโอกาสในการขายไป  
  ในอดีตผู๎ผลิตสินค๎าหรือผู๎จ าหนํายสินค๎าจะเป็นผู๎ที่ชี้น าวําจะขายสินค๎าอะไร  ขายท่ีไหน  
บรรจหุีบหํออยํางไร จ านวนบรรจุในแตํละหีบหํอเทําไร ทั้งนี้ผู๎ผลิตสินค๎าหรือผู๎จ าหนํายสินค๎าในสมัยนั้น
ให๎ความส าคัญกับร๎านค๎าทั้งหมดโดยรวม เพราะถือวําทั้งหมดเป็นชํองทางโลจิสติกส์ เหมือนๆ กัน 
  ปัจจุบันความเจริญทางเศรษฐกิจและความก๎าวหน๎าทางการสื่อสาร  ท าให๎ความต๎องการ
ของผู๎บริโภคหลากหลายขึ้น ซึ่งมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจํายใช๎สอยของผู๎บริโภค  และ
ยังกระทบตํอระบบชํองทางการจัดจ าหนํายสินค๎า  การพัฒนาชํองทางการจัดจ า หนํายสินค๎าเป็นไป
อยํางหลากหลายรูปแบบ ในอดีตเรารู๎จักแตํห๎างสรรพสินค๎า  และห๎างสรรพาหาร แตํทุกวันนี้การพัฒนา
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ชํองทางการจัดจ าหนํายเป็นไปอยํางหลากหลาย  นับต้ังแตํร๎านมินิมาร์ท  ร๎านสะดวกซื้อ เชํน ร๎านเซเวํน
อีเลฟเวํน หรือร๎านค๎าแบบซูเปอร์สโตร์  ร๎านค๎าซูเปอร์เช็นเต อร์ เชํน บิ๊กซี โลตัส ร๎านค๎าสํง  เชํน แม็คโคร 
และร๎านไฮเปอร์มาร์ท  เชํน คาร์ฟูร์ ชํองทางการจัดจ าหนํายใหมํๆ  เกิดขึ้น ท าให๎มีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการบริหารมีการจัด ซื้อจากสํวนกลางอยํางเป็นระบบ  มีเป้าหมายที่ชัดเจน ที่ส าคัญคือการ
บริหารพื้นที่ขายโดยใช๎ระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ การค๎าขายในปัจจุบันผู๎ผลิตหรือ  
ผู๎จัดจ าหนํายสินค๎าคงไมํสามารถที่จะวางสินค๎าได๎ทุกชํองทางจ าหนํายแบบสุํมเชํนในอดีต  แตํต๎องท า
การวิเคราะห์ชํองทางการจัดจ าหนํายแตํละแบบเพื่อให๎เหมาะสมกับกลุํมผู๎บริโภคเป้าหมาย ความสัมพันธ์
ในปัจจุบันจึงเ ป็นความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานการตัดสินใจรํวมกันระหวํางผู๎ค๎าปลีกและผู๎ผลิตหรือ  
ผู๎จัดจ าหนํายด๎วยการแลกเปลี่ยนข๎อมูลทางการขายและการผลิตซึ่งกันและกันอยํางไว๎วางใจกัน  ระบบ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลทางการขาย  การสํง และการผลิตสินค๎าด๎วยระบบการแลกเปลี่ยนข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ จะชํวยให๎ผู๎ผลิตหรือผู๎สํงสินค๎าสามารถรับรู๎ข๎อมูลการขายและจัดสํงสินค๎าให๎ผู๎ค๎าปลีก
ได๎ตามความต๎องการ 
 
 3.2 กุญแจแห่งความส าเร็จของธุรกิจค้าปลีก 
 กุญแจแหํงความส าเร็จของธุรกิจค๎าปลีก ม ี10 ประการ ดังนี้ 

 3.2.1 รูปแบบของการสั่งสินค้า เป็นการก าหนดขั้นตอนตํางๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค๎า
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 5  รูปแบบของการสั่งซื้อสินค๎า 
ที่มา: คํูมือการค๎าปลีก โครงการพัฒนาการบริหารจัดการร๎านค๎าปลีก. (2545: 63) 
 

 ยอดขาย 
 แนวโน๎มยอดขาย 
 สินค๎าขาด 
 สินค๎าขายไมํดี 
 สินค๎ารํวมรายการ 
สํงเสริมการขาย 
 

 

 
ข้ันท่ี 1 

คิดถึงข๎อมูล 
ของสินค๎าวํา 
ที่แล๎วมา 
เป็นอยํางไร 

 

 ข้ันท่ี 2 
สั่งมาให๎พอดีขายในชํวงนั้น 

 

 ข้ันท่ี 1 
คิดถึงสิ่งที่เคยรู๎ (ข๎อมูลในอดีต) 

 

 ข้ันท่ี 3 
หันกลับมาตรวจการสั่งของตัวเอง 
เพ่ือปรับปรุงการสั่งรอบตํอไป 

 

 
ข้ันท่ี 1 

คิดถึงเหตุการณ ์
ข๎างหน๎าที่ 

สํงผลกระทบตํอ 
ยอดขายสินค๎า 

 

 พยากรณ์อากาศ 
 เหตุการณ์ส าคัญ 
 เทศกาลตํางๆ 
 

 ลักษณะของร๎านค๎า 
ทิศทางของลูกค๎า 
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  ข้ันท่ี 1 การศึกษาถึงข๎อมูลในอดีต  ซึ่งเป็นการศึกษาถึงข๎อมูลเกี่ยวกับ  (1) ลักษณะของ
ลูกค๎า (2) ข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎า  เชํน ยอดขาย แนวโน๎มของยอดขาย  สินค๎าค๎างสต๏อก  สินค๎าที่ขายดี  
สินค๎าที่ใช๎รํวมรายการสํงเสริมการขาย (3) การพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่มีผลกระทบตํอยอดขาย  
เชํน การพยากรณ์เศรษฐกิจสภาพอากาศ วันหรือเทศกาลตํางๆ  เหตุการณ์ตํางๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้น  ซึ่งสํงผล
กระทบตํอยอดขาย 
  ข้ันท่ี 2 การพิจารณาจุดสั่งซื้อ  ซึ่งในขั้นนี้เป็นการศึกษาวํา  ถ๎าสินค๎าลดลงเหลือระดับที่
ก าหนดไว๎ควรท าการสั่งซื้อสินค๎า  และในขณะที่รอลูกค๎านั้นก็ยังมีสินค๎าไว๎ขาย  เมื่อสินค๎าขายหมด
สินค๎าที่สั่งไว๎ก็สํงมาถึงพอดี 
  ข้ันท่ี 3 เป็นการศึกษาถึงปัญหาและปรับปรุงแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให๎การสั่งซื้อในครั้ง
ถัดไปไมํประสบปัญหาเชํนเดิมหรือมีปัญหาน๎อยลง  เชํน ถ๎าพบวําสั่งสินค๎ามามากเกินไป  ครั้งตํอไปก็
ควรสั่งซื้อสินค๎าให๎น๎อยลง เป็นต๎น 
  3.2.2 การบริการ  เป็นที่ส าคัญของการค๎าปลีกในก ารสร๎างความพึงพอใจและ ความ
ประทับใจให๎กับลูกค๎าซึ่งจะสํงผลดีตํอร๎านค๎าในอนาคต เนื่องจากมีการซื้อซ้ า บริการทั่วไปที่ร๎านค๎าปลีก
สามารถให๎บริการกับลูกค๎าได๎ เชํนบริการหํอของขวัญ  บริการสํงสินค๎า  บริการรับฝากของ  บริการที่จอด
รถฟรี บริการสนามเด็กเลํน บริการที่นั่งพักผํอน เป็นต๎น 

 
หน้าต่างบริการ 

คุณภาพการ 
ให๎บริการลดลง 

จ านวนลูกค๎าลดลง  คุณภาพการ 
ให๎บริการเพิ่มขึ้น 

จ านวนลูกค๎าเพิ่มขึ้น 

จ านวนพนักงานเพิ่มขึ้น ผลก าไรลดลง  จ านวนพนักงานลดลง ผลก าไรเพิ่มขึ้น 
 

 
ภาพประกอบ 6  หน๎าตํางการบริการ 

ที่มา: คํูมือการค๎าปลีก โครงการพัฒนาการบริหารจัดการร๎านค๎าปลีก. (2545: 64) 
 
 จากภาพประกอบ 6 แสดงให๎เห็นวํา  (1) ภาพซ๎าย การบริการที่ไมํดีสํงผลให๎ลูกค๎าและก าไร
ลดลง (2) ภาพขวาการบริการที่ดีสํงผลให๎ลูกค๎าเพิ่มและก าไรเพิ่ม  ในขณะที่การเพิ่มจ านวนพนักงาน
นั้นอาจสํงผลให๎ก าไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยํูกับสถานการณ์ 
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 ตัวอยํางความสูญเสียที่เกิดจากการบริการที่ไมํดี เชํน ลูกค๎าประจ าเคยซื้อบุหร่ีซองละ 35 บาท 
จ านวน 1 ซองทุกวัน แตํเมื่อพนักงานบริการไมํดี  ลูกค๎าจึงไมํซื้อสินค๎าและไมํเป็นลูกค๎าประจ าของร๎าน
น้ัน ซึ่งสํงผลให๎เกิดความสูญเสียโดยประมาณดังนี้ 
   (1) ความสูญเสียตํอวัน เทํากับ 35 บาท (บุหร่ี 1 ชอง 35 บาท) 
   (2) ความสูญเสียตํอเดือน เทํากับ 1,050 (30 วัน คูณ 35 บาทตํอซอง) 
   (3) ความสูญเสียตํอปึ เทํากับ 12,775 บาท (365 วัน คูณ 35 บาทตํอชอง) 
 
  3.2.3 รู้ในการวางแผนการขาย  ให๎สอดคล๎องกับกลุํมลูก ค๎า หลักในการบริหารสินค๎า  
คือการจัดหาสินค๎ามาขายเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า นอกจากน้ียังจะเกี่ยวข๎องกับ 
   3.2.3.1 การจัดวางผังของร๎าน ควรจัดให๎เหมาะสมกับสินค๎าที่ขาย และกลุํมเป้าหมาย 
เชํน ร๎านขายสินค๎าส าหรับวัยรุํน ควรตกแตํงให๎ดูแปลก สีสันสดใส 
   3.2.3.2 การแบํงชั้นวางสินค๎า ควรจัดวางสินค๎าใหมํเป็นหมวดหมูํ แยกประเภทให๎ชัดเจน
จัดให๎เหมาะสมกับรูปแบบของร๎าน สินค๎าที่ขาย และกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย เชํน ร๎านค๎าปลีกที่ขายสินค๎าประเภท
เสื้อผ๎าบุรุษ ชั้นวางสินค๎าอาจเป็นต๎ูกระจกใส หรือเป็นชั้นติดผนัง แล๎วจัดวางสินคา๎ไลํระดับส ีเป็นต๎น 
   3.2.3.3 สํวนผสมผลิตภัณฑ์  เป็นการพิจารณาถึงสินค๎าที่ขายวํา  จะมีกลุํมผลิตภัณฑ์
อะไรบ๎าง เชํน  ร๎านขายอาหารจะมีอาหารประเภทใด  ชนิดใดบ๎าง  ร๎านขายสินค๎าเฉพาะอยํางจะจ ากัด
ลายผลิตภัณฑ์มากน๎อยเพียงใด มีรูปแบบของสินค๎าให๎เลือกอยํางไร 
  3.2.4 ความรู้ในตัวสินค้า และการดูแลสินค๎า  ควรจะมีความรู๎ความเข๎าใจในผลิตภัณฑ์
แตํละชนิดที่ขาย  เพื่อที่จะสามารถดูแลรักษาสินค๎าได๎อยํางถูกวิธี  เก็บได๎ตลอดอายุของสินค๎าไมํ
เสื่อมสภาพเร็วเกินไป สินค๎าที่ควรจะต๎องดูแลเป็นพิเศษอาจแยกออกมาตามชนิดของสินค๎า เชํน 
   3.2.4.1 สินค๎าประเภทอาหารพร๎อมรับประทาน เชํน อาหารสดควรเก็บไว๎ที่ในที่เย็น
อุณหภูมิต่ า หรือขนมปังควรเก็บในท่ีแจ๎งหรืออุณหภูมิปกติ 
   3.2.4.2 สินค๎าประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนม ควรเก็บไว๎ในที่เย็น หรือที่อุณหภูมิปกติ 
   3.2.4.3 สินค๎าประเภทขนมและอาหารแปรรูป ควรเก็บไว๎ในที่แห๎ง ไมํมีความชื้น 
   3.2.4.4 สินค๎าประเภทของใช๎ประจ าวัน ควรเก็บไว๎ในที่แห๎ง 
  3.2.5 การคัดสรรสินค้าที่หลากหลาย ผู๎บริหารร๎านค๎าปลีกคว รจัดหาสินค๎าให๎มีความ
หลากหลายมใีห๎เลือกมาก และเป็นท่ีต๎องการของลูกค๎าโดยอาจพิจารณาได๎จาก 
   3.2.5.1 สินค๎าใหมํ  เป็นสินค๎าที่เพิ่งออกสูํตลาด  ควรท าการคาดคะเนยอดขายเพื่อจะ
ได๎สั่งซื้อในปริมาณที่พอเหมาะ  และต๎องพิจารณาวํา  สินค๎านั้นสามารถขายในร๎านของเราได๎หรือไมํ  
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นอกจากน้ีอาจต๎องพิจารณาวําผู๎ผลิตได๎ชํวยผู๎ค๎าปลีกในการจ าหนํายเพียงใด  มีการใช๎ในการแนะน า
สินค๎าอยํางไร การโฆษณานําสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดลูกค๎าได๎หรือไมํ เป็นต๎น 
   3.2.5.2 สินค๎าขายไมํดีมีการหมุนเวียนของสินค๎าคํอนข๎างช๎า  ถ๎าน ามาวางขายมาก
เกินไปอาจท าให๎ต๎นทุนจมหรือถ๎าน ามาวางขายแล๎วขายไมํได๎ก็ควรที่จะเลิกขายสินค๎านั้น  แล๎วหาสินค๎า
ใหมํมาขายแทน 
  3.2.6 การบริหารการจัดสินค้า เป็นการพิจารณาถึง 
   3.2.6.1 การจัดเรียงสินค๎า เป็นการก าหนดเกณฑ์ในการวางสินค๎า โดยจะต๎องค านึงถึง 
(1) ความนําลนใจ (2) ความต๎องการสินค๎า (3) การตัดสินใจซื้อ 
   3.2.6.2 การหมุนเวียนสินค๎าตามระบบเข๎ากํอนออกกํอน  (First in, First out; FIFO)
โดยยึดหลักวํา สินค๎าที่เข๎ามากํอนจะต๎องถูกขายออกไปกํอน 
   3.2.6.3 สินค๎าด๎านหน๎า /ดูเดํน  (Fronting/Facing) เป็นการจัดเรียงสิ นค๎าโดยหัน
ด๎านหน๎าของสินค๎าออกเพื่อให๎ลูกค๎ามองเห็นสินค๎าได๎อยํางชัดเจนและสินค๎าที่อยูํด๎านหน๎าสุดจ ะต๎อง
วางอยํูริมสุดของชั้นวางเพื่อให๎เห็นวางสินค๎านั้นมีอยํูเต็มชั้น ไมํหมดจากชั้นวาง 
  3.2.7 มาตรฐานร้าน  คือ สภาพภายนอกและภายในของร๎านที่เอื้ออ านวยตํอการขาย
โดยยึดหลัก (1) ความสะอาด (2) ความสะดวก (3) ความสบาย  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 7  ความเป็นมาตรฐานของร๎าน 
ที่มา: คํูมือการค๎าปลีก โครงการพัฒนาการบริหารจัดการร๎านค๎าปลีก. (2545: 66) 

 

  3.2.8 การบริหารงานบุคคล ผู๎บริหารร๎านค๎าปลีกควรให๎ความส าคัญกับพนักงานทุกระดับ 
ทุกฝ่ายโดยเฉพาะพนักงานขาย  เนื่องจากเป็นบุคคลส าคัญที่จะต๎องพบปะกับลูกค๎าดังนั้นจึงควรมี
จัดระบบเกี่ยวกับพนักงานในด๎านตํางๆ ดังนี้ 

ความสะอาด 

ความสะดวก 

ความสบาย 

พื้นที่นอกร๎าน 

หาสินค๎างําย 

บรรยากาศเป็นกันเอง 

ทางเดินสะดวก 

พื้นที่ขาย พนักงาน สินค๎า อุปกรณ์การขาย 
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   3.2.8.1 ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให๎มีความพร๎อมในการขายและการบริการ ซึ่งอาจ
มีการฝึกอบรมทั้งกํอนที่จะเริ่มงานครั้งแรก หรือทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป็นการให๎ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎าที่ขาย  
และมีจิตใจที่จะเป็นพนักงานจริงๆ 
   3.2.8.2 จัดพนักงานให๎เพียงพอในชํวงเวลาขายดี  ผู๎บริหารควรทราบวํ าในชํวงเวลา  
หรือเทศกาลใดจะมียอดขายสูง หรือสินค๎าจะขายดี  ควรจัดพนักงานให๎เพียงพอในชํวงเวลานั้น  เชํน ใน
เทศกาลปีใหมํสินค๎าจะขายดีมาก  จึงควรเพิ่มจ านวนพนักงานให๎มากขึ้นโดยเฉพาะที่จุดหํอของขวัญ  
เป็นต๎น 
   3.2.8.3 ให๎รางวัลตอบแทนพนักงานเ มื่อท างานบรรลุเป้าหมาย  เพื่อเป็นการจูงใจ  
พนักงานขายให๎ท างานด๎วยความต้ังใจ และเป็นการรักษาพนักงานขายในระยะยาว 
  3.2.9 ความรู้และความเข้าใจในอุปกรณ์การขาย ผู๎บริหารร๎านค๎าปลีกควรให๎ความส าคัญ
ในเรื่องเกี่ยวกับการใช๎งานอุปกรณ์การขาย  เพื่อให๎การใช๎อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ  และมีอายุการใช๎งาน
นาน ทั้งนี้อาจจะให๎ความรู๎กับพนักงานขายด๎วยการฝึกอบรมพิเศษเกี่ยวกับ  (1) การใช๎งานที่ถูกต๎อง   
(2) วิธีท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต๎น 
  3.2.10 ความรู้ด้านการเงินและบัญชี  การท ากิจการตําง ๆ  ผู๎ประกอบการยํอมต๎องการ
ผลก าไรเป็นการตอบแทนดังนั้นผู๎ประกอบก ารหรือผู๎จัดการ  ควรมีความรู๎ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการเงิน
การบัญชี เพื่อจะได๎ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายรับ  รายจําย  เจ๎าหนี้ ลูกหนี้ ตลอดจนฐานะ
ทางการเงินของกิจการ 
 
4. สถานการณ์ของธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีกในประเทศไทย 
 ในปัจจุบันทุกคนรู๎จักค าวํา  “การค๎าปลีก ” เพราะในชีวิตประจ าวัน เราจะต๎องเกี่ยวข๎องกับ
ร๎านค๎าปลีกซึ่งธุรกิจประเภทนี้มีการแขํงขัน มากขึ้นตามล าดับ  ร๎านค๎าจึงต๎องใช๎กลยุทธ์ตํางๆ  เพื่อให๎
ธุรกิจของตนอยูํรอดได๎ อยํางไรก็ตาม การท่ีจะประสบความส าเร็จในธุรกิจค๎าปลีกได๎นั้น ควรจะท าความ
เข๎าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท กลยุทธ์ และกุญแจส าคัญของการค๎าปลีกกํอน เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การตัดสินใจด าเนินกิจการค๎าปลีกได๎อยํางถูกต๎องและประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว๎ 
 4.1 ประเภทของการค้าปลีกที่ส าคัญ 
 โดยปกติแล๎วหลักเกณฑ์ในการแบํงประเภท ของธุรกิจค๎าปลีกมีหลายวิธีด๎วยกัน แตํในที่นี้จะ
แบํงประเภทของธุรกิจค๎าปลีก โดยพิจารณาจากกลยุทธก์ารด าเนินงานของร๎านค๎าหรือขนาดของร๎านค๎า
เป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด๎วยลักษณะของสินค๎าและบริการ  ราคาของสินค๎า  รวมทั้งรายละเอียดในด๎าน
ขนาดและท าเลที่ต้ังของร๎านค๎า  ซึ่งการพิจารณาร๎านค๎าปลีกจากกลยุทธ์การด าเนินงานของร๎ านค๎า
สามารถแบํงได๎เป็น 9 ประเภท ดังนี้ 
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  4.1.1 ร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย  (Grocery store) เป็นร๎านค๎าแบบด้ังเดิม  ซึ่งถือ
วําเป็นร๎านค๎าปลีกที่เกําแกํที่สุด  จ าหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภค  สํวนใหญํเป็นร๎านห๎องแถวที่มีพื้นที่ไมํ
มากนัก ขนาด 1-2 คูหา ลูกค๎าเกือบทั้งหมดอาศัยอยูํบริเวณใกล๎เคียงกับร๎านค๎า  ซึ่งผู๎ท าหน๎าที่ในการ
บริหารร๎านมักเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน มีการลงทุนน๎อยไมํมีระบบการจัดการท่ีได๎มาตรฐานมี
ลักษณะการจ าหนํายสินค๎าและบริการรูปแบบเดิม  การตกแตํงร๎านไมํทันสมัย  การจัดวางสินค๎าไมํเป็น
หมวดหมูํ โดยอาศัยความสะดวกในการหยิบให๎กับลูกค๎าเพื่อการจ าหนํายเทํานั้น 
  โดยปกติร๎านค๎าประเภทนี้จะไมํมีการจัดท าสต๏อกหรือจ านวนสินค๎าคงเหลือ  กลําวคือ จะ
สั่งซื้อสินค๎าเพิ่มก็ตํอเมื่อสินค๎าหมด  หรือเมื่อลูกค๎าทวงถามเทํานั้น  สํวนการต้ังราคาจะก าหนดตาม
ราคาป้าย  ซึ่งได๎ตีพิมพ์ไว๎ข๎าง กลํองหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค๎า  ตลอดจนไมํมีการใช๎เครื่องมืออุปกรณ์  
เชํน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเงิน  หรือเครื่องคิดเลขชํวยในการขาย  สํวนใหญํจะอาศัยการนับเอง
หรือบวกลงในกระดาษ  นอกจากน้ีเวลาการเปิดปิดร๎านไมํได๎ก าหนดไว๎แนํนอนตายตัวขึ้นอยูํกับความ
สะดวก ของเจ๎าของร๎าน ชึงอาจจะเปิดต้ังแตํเวลา 6.00 - 20.00 น. หรือ เวลาอ่ืนๆ  
  4.1.2 ร้านสรรพาหารขนาดย่อมหรือร้านมินิมาร์ท  (Minimart) ร๎านมินิมาร์ทถือเป็น
พัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของ ธุรกิจค๎าปลีก ที่ได๎น าเอาร๎านโชหํวยหรือร๎านขายของธรรมดามาปรับปรุงให๎มี
ระบบในการจัดจ าหนํายมา กขึ้น โดยเฉพาะการจดหมวดหมูํของสินค๎า  และการจัดวางสินค๎าที่เป็น
ระเบียบมากขึ้น แตํจะมีวิธีการด าเนินงานที่เป็นอิสระ อาจใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ชํวยในการจ าหนํายตาม
ความเหมาะสม  หรือขึ้นอยูํกับจ านวนเงินลงทุนของผู๎เป็นเจ๎าของสํวนใหญํจะเป็นลักษณะของธุรกิจ
เจ๎าของคนเดียว  แตํก็อาจจะเป็นในรูปของห๎างหุ๎นสํวนหรือบริษัทก็ได๎ทั้งนี้ขึ้ นอยูํกับขนาดของกิจการ 
ร๎านมินิมาร์ทมักจะเกิดขึ้นกระจัดกระจายตามตัวเมืองและชานเมืองทั่วไป  เชํนเดียวกับร๎านขายของช า
หรือร๎านโชหํวย  ถึงแม๎วําร๎านมินิมาร์ทจะมีพัฒนาการในด๎านการตกแตํงร๎านที่ดีขึ้น  แตํในด๎านการ
ก าหนดราคาสินค๎าสํวนใหญํยังขายสินค๎าตามราคาป้าย  ซึ่งได๎ตีพิมพ์ไว๎ข๎างกลํองหรือบรรจุภัณฑ์ของ
สินค๎า นอกจากน้ีในด๎านเวลาการจ าหนํายก็ยังมิได๎ก าหนดไว๎แนํนอนตายตัว  โดยเวลาในการเปิดปิด
ร๎านนั้นขึ้นอยูํกับความสะดวกของเจ๎าของร๎านเป็นส าคัญ 
  4.1.3 ร้านสรรพาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ต  เป็นร๎านขายอาหารท่ีให๎บริการตนเอง  โดย
น าเสนอสินค๎าเชํนเดียวกับร๎านขายของช า  เชํน สินค๎าอุปโภคบริโภค  (Levy and Weitz. 2001: 691) หรือ
เป็นร๎านขายปลีกขนาดใหญํที่มีการให๎บริการตนเอง มีการจัดแผนกของสินค๎า  แตํจะเน๎นการขายสินค๎า
ประเภทอาหารข้ันพื้ นฐาน (Zikmund/d’ and Amico. 2001: 658) ร๎านสรรพาหารถือเป็นร๎านค๎าปลีก
ขนาดใหญํที่เน๎นการจ าหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นตํอชีวิตประจ าวันโดยให๎ความส าคัญที่ความ
สดใหม ํและความหลากหลายของอาหาร สินค๎าที่ขายสํวนใหญํได๎แกํ อาหารสด เครื่องกระป๋อง  ของช า
และของจ าเปน็ที่ใช๎ในบ๎าน เชํน เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์การท าอาหาร  การขายในร๎านค๎าปลีกแบบ
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ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้จะเป็นการขายแบบบริการตนเอง  ซึ่งจะท าให๎สามารถลดคําใช๎จํายเกี่ยวกับการขาย  
และสามารถขายสินค๎าได๎ในราคาที่ถูกลง  ขณะเดียวกันการบริหารการขายของร๎านค๎าปลี กแบบ
ซเูปอร์มาร์เก็ต จะต๎องเน๎นให๎มีอัตราการหมุนเวียนของสินค๎าเร็ว  เพื่อลดต๎นทุนของสินค๎าที่จ าหนํายให๎
ต่ าลง 
  โดยทั่วไปแล๎ว  ร๎านค๎าปลีกประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตจะแบํงสินค๎าออกเป็น  หมวดหมูํ เชํน 
ผักและผลไม๎  เนื้อสด อาหารพร๎อมปรุง  อาหารประเภทแป้ง  อาหารกระป๋อง  นม เครื่องดี่ม  และเครื่อง 
ใช๎ไฟฟ้าในครัวเรือน  เป็นต๎น การจัดแบํงสินค๎าเป็นหมวดหมูํ  จะท าให๎การบริหารสินค๎าเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับในประเทศไทย มักจะเห็นร๎านค๎าปลีกแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอยูํรวมกับห๎าง สรรพสินค๎า 
เนื่องจากกลุํมลูกค๎าเป้าหมายของห๎างสรรพสินค๎าสํวนใหญํเป็นคน ท างานที่มีฐานะดีและมีอ านาจใน
การซื้อ ดังนั้นการน าเอาร๎านซูเปอร์มาร์เก็ตมารวมไว๎ด๎วยกันก็เพื่อให๎เกิดการ ซื้อสินค๎าแบบครบวงจร  
คือสามารถซื้อสินค๎าได๎ครบทุกอยํางในจุดเดียวหรือในที่เดียวกันนั่นเอง 
  อยํางไรก็ดี ร๎านค๎าปลีกประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยทีต้ังอยูํโดดเดี่ยวไมํได๎รวม
กับห๎างสรรพสินค๎าก็มีให๎เห็นได๎บ๎าง เชํน ฟู้ดแลนด์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต๎น 
  4.1.4 ห้างสรรพสินค้าหรือดีพาร์ทเม้นท์สโตร์  เป็นร๎านค๎าปลีกขนาดใหญ ํ จ าหนําย
สินค๎าหลากหลาย อาท ิ เสื้อผ๎า สินค๎าในครัวเรือน ของใช๎สํวนตัว เฟอร์นิเจอร ์ เป็นต๎น  (Boone and 
Kurtz. 1999: G-3) หรือเป็นร๎านค๎าปลีกที่จ าหนํายผลิตภัณฑ์หลายสายผลิตภัณฑ์  และแตํละสาย
ผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์หลายรายการให๎เลือกโดยมีการจัดสินค๎าออกเป็นแผนกๆ  พร๎อมทั้งมีการ
ให๎บริการบางอยํางแกํลูกค๎าด๎วย (Levy and Weitz. 2001: 674) 
  ห๎างสรรพสินค๎าเป็นร๎านค๎าปลีกขนาดใหญํ  ที่รวบรวมสินค๎าหลายชนิดไว๎ให๎บริการแกํ
ลูกค๎าในทุกระดับแบบครบวงจร  มีการจัดวางสินค๎าแบํงออกเป็นหมวดหมูํชัดเจน  เพื่อความสะดวกใน
การเลือกซื้อโดยมากสินค๎าที่อยูํในสายผลิตภัณฑ์เดียวกันจะถูกจัดรวมไว๎ในหมวดหมูํเดียวกันหรือใกล๎
กัน ตัวอยํางเชํน  ชั้นลํางสุดของห๎างสรรพสิ นค๎าสํวนใหญํมักจะเป็นสินค๎าประเภทเคร่ีองส าอาง  เครื่อง
แตํงกายสุภาพบุรุษ  รองเท๎าส าหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ชั้นที่สองมักจะเป็นเครื่องแตํงกายสตรี
และเสื้อผ๎าเด็ก ชั้นที่สามมักจะเป็นเครื่องเขียนของเด็กเลํน  เป็นต๎น สินค๎าที่จ าหนํายในห๎างสรรพสินค๎า
มักจะเป็นสินค๎าที่มีคุณภาพดี ราคาคํอนข๎างสูง  และทันสมัย  อีกทั้งมีให๎เลือกหลากหลายทั้ง แบบ  ชนิด 
และตราสินค๎า  กลําวคือ ห๎างสรรพสินค๎าเปรียบเหมือนการน าร๎านขาย ของเฉพาะอยํางหรือเฉพาะชนิด
มาอยํูรวมกันภายใต๎หลังคาเดียวกันการบริหารจัดการของห๎างสรรพสินค๎าจะคํอนข๎างซับซ๎อน เนื่องจากมี
พนักงานจ านวนมากในแตํละแผนก  เพื่อคอยให๎บริการลูกค๎าอยํางทั่วถึง  ตลอดจนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์สินค๎า ดังนั้นคําใช๎จํายในการบริหารจึงสูง  นอกจากน้ียังมีคําใช๎จํายทางด๎านบริการอ่ืนๆ  
อีก อาทิ การบริการหํอของขวัญตามเทศ กาลตํางๆ การบริการที่จอดรถ  การบริการเครื่องเลํนส าหรับ
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เด็ก เป็นต๎น ห๎างสรรพสินค๎าในปัจจุบันพยายามที่จะรวมทั้งด๎านสินค๎าและบริการเอาไว๎อยํางครบครัน
เพื่ออ านวยความสะดวกแกํลูกค๎า 
  ห๎างสรรพสินค๎ามักตั้งอยูํในที่ชุมชนหรือศูนย์รวมการค๎า ตัวอยํางห๎างสรรพสินค๎าในประเทศไทย 
เชํน เซ็นทรัล โรบินสัน  เดอะมอลล์  เป็นต๎น ทั้งนี้ห๎างสรรพสินค๎าตํางๆ  มีแนวโน๎มที่จะขยายสาขาเพิ่ม
ข้ึนอยูํตลอดเวลาตามชานเมืองและตํางจังหวัด 
  4.1.5 ร้านค้าปลีกแบบเน้นสินค้าราคาถูกหรือดิสเคาน์สโตร์  เป็นร๎านค๎าปลีกที่ขาย
สินค๎าเป็นจ านวนมาก  โดยมีสินค๎าที่หลากหลาย  มีการให๎บริการจ ากัด  และตั้งราคาต่ า  (Levy and 
Weitz. 2001: 675) หรือเป็นสถาบันการค๎าปลีกที่ขายสินค๎าที่มีมาตรฐานในราคาต่ าโดยยอมรับก าไร
เพียงเล็กน๎อยเพื่อขายในปริมาณที่มาก  (Kotler and Armstrong. 2001: G-3) หรือหมายถึงสถาบัน
การค๎าปลีกขนาดใหญํ มี ผลิตภัณฑ์ให๎เลือกหลายสายผลิตภัณฑ์และแตํละสายผลิตภัณฑ์ ก็มีรายการ
สินค๎าให๎เลือกเป็นจ านวนมาก  มุํงเน๎นการขายสินค๎าในราคาที่ต่ า  และให๎บริการน๎อย  (Etzel, Walker 
and  Stanton. 2001: G-3) 
  โดยทั่วไปร๎านค๎าปลีกประเภทนี้จะเน๎นการจ าหนํายสินค๎าประเภทเสื้อผ๎า  และอุปกรณ์
ไฟฟา้ตําง  ๆ ในราคาที่ถูก มีกลุํมเป้าหมาย ที่ลูกค๎าระดับกลางจนถึงระดับต่ า การบริการและการอ านวย
ความสะดวกตําง ๆ คํอนข๎างจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับห๎างสรรพสินค๎า  พนักงานขายมีจ านวนน๎อยกวํา
ห๎างสรรพสินค๎า  ทั้งนี้เพื่อประหยัดคําใช๎จําย  เนื่องจากการจัดวางสินค๎าในร๎านค๎าป ลีกเป็นแบบเน๎น
สินค๎าราคาถูก  จึงต๎องมีการจัดวางให๎เหมาะสม  เพื่อให๎สินค๎าโฆษณาขายตัวมันเอง  ซึ่งอาจใช๎วัสดุ
โฆษณา ณ จุดขายตําง ๆ ชํวยในการจ าหนําย 
  4.1.6 ร้านสรรพาหารขนาดใหญ่หรือซูเปอร์สโตร์ เป็นร๎านซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ ํ มี
พื้นที่ประมาณ 20,000-50,000 ตารางฟตุ (Levy and Weitz. 2001: 691) หรือเป็นร๎านค๎าที่มีขนาดใหญํ
เป็น 2 เทําของซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป  ซึ่งจ าหนํายสินค๎าประเภทอาหาร  และสินค๎าที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน
อ่ืนๆ มีบริการตําง ๆ เชํน ซักแห๎ง ไปรษณีย์ จุดช าระเงิน  ที่รับประทานอาหาร  ล๎างรถ และดูแลสัตว์  เป็น
ต๎น (Kotler and Armstrong. 2001: G-9) 
  ซูเปอร์สโตร์เป็นรูปแบบของการค๎าปลีกที่พัฒนามาจากร๎านซูเปอร์มาร์เก็ต ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎าให๎หลากหลายและมุํงไปสูํหลักการพัฒนาแบบครบวงจร  ร๎านค๎าปลีกแบบซูเปอร์ 
สโตร์จึงประกอบด๎วย ซูเปอร์มาร์เก็ตสํวนหนึ่ง และอีกร๎อยละ 20-25 ของการขายจะเป็นสินค๎าเครื่องใช๎ใน
ครัวเรือน เครื่องใช๎ไฟฟ้า และเสื้อผ๎ามาวางขายเพิ่มเติม  แตํสินค๎าที่น ามาจ าหนํายนี้จะไมํพิถีพิถันใน
เรื่องของยี่ห๎อและคุณภาพเทํากับสินค๎าที่จ าหนํายในห๎างสรรพสินค๎า และสินค๎าจะมีราคาถูกกวําสินค๎า
ในห๎างสรรพสินคา๎ด๎วย ในอนาคตร๎านค๎าปลีกแบบซูเปอร์สโตร์มีแนวโน๎มวําจะได๎รับการยอมรับมากขึ้น  
เนื่องจากสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าในระดับปานกลางได๎มากกวําขณะเดียวกันการ
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ด าเนินการของร๎านซูเปอร์สโตร์สามารถสร๎างก าไรได๎มากกวําร๎านซูเปอร์มาร์เก็ต  เพราะสามารถเพิ่ม
การขายจากสินค๎าอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากสินค๎าอุปโภคบริโภค  ซึ่งสินค๎าเหลํานี้มีอัตราก าไรคํอนข๎างสูง
กวําสินค๎าอุปโภคบริโภคมาก ตัวอยํางร๎านซูเปอร์สโตร์ในประเทศไทย เชํน เทสโก๎โลตัส บิ๊กซี เป็นต๎น 
  4.1.7 ไฮเปอร์มาร์ท  หรือร๎านค๎าแบบคลังสินค๎า เป็นร๎านค๎าปลีกขนาดใหญํที่ขายสินค๎าใน
ราคาต่ า มีลักษณะประสมประสานระหวํางร๎านค๎าปลีกแบบขายของถูก กับร๎านค๎าปลีกแบบซูเปอร ์สโตร ์ซึ่งมี
ตัวอาคารคล๎ายคลึงกับคลังสินค๎า (Levy and Weitz. 2001: 678) หรือเป็นผู๎ขายสินค๎าขนาดใหญํ ที่ขายสินค๎า
อุปโภคบริโภคในราคาต่ า และใช๎กลยุทธ์ที่ให๎ลูกค๎าบริการตนเอง (Boone and Kurtz. 1999: G-5) ไฮเปอร์
มาร์ทเป็นร๎านค๎าปลีกขนาดใหญํที่สุดในบรรดาร๎านค๎าปลีกทุกประเภทที่กลําวมา ซึ่งเกิดจากการรวมเอา
หลักการของร๎านค๎าแบบซูเปอร์สโตร์และร๎านค๎าปลีกแบบขายของถูก  เข๎าไว๎ด๎วยกัน ร๎านค๎าปลกีแบบไฮเปอร์
มาร์ทจะแตกตํางจากซูเปอร์สโตร์ตรงที่มีขนาดใหญํกวํามากโดยมีพื้นที่มากกวํา 300,000 ตารางฟุตหรือใหญํ
กวํา 6 เทําของซูเปอร์มาร์เก็ต มีสินค๎าจ าหนํายหลากหลายกวํา 50,000 ชนิด มีหลายขนาด และมีราคาถูกกวํา 
การบริหารการขายของร๎านค๎าแบบไฮเปอร์มาร์ทจึงมีความซับซ๎อนกวําการบริหารร๎านค๎าปลีกเพราะต๎อง
บรหิารให๎ได๎สินค๎าที่ต๎นทุนต่ าและการจัดการท่ีใช๎คําใช๎จํายน๎อย ดังนั้นร๎านค๎าปลีกแบบไฮเปอร์มาร์ทจีงไมํมี
การจัดตกแตํงร๎านค๎าสวยงามแบบห๎างสรรพสินค๎า การจัดเรียงสินค๎าจะจัดวางแบบคลังสินค๎า และพยายาม
ลดคําใช๎จํายในการจ๎างพนักงานโดยจัดการขายให๎เป็นแบบบริการตนเอง 
 ปัจจัยส าคัญในการบริหารร๎านไฮเปอร์มาร์ทคือ  การบริหารสินค๎าคงคลังอยํางมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจ าเป็นต๎องใช๎เทคโนโลยีสูงเพื่อให๎รอบการหมุนเวียนสินค๎าสูงตัวอยํางร๎านค๎าปลีกแบบไฮเปอร์มาร์ท
ในประเทศไทยได๎แกํ  แม็คโคร ซึ่งมีลักษณะเป็นธุรกิจค๎าสํงมากกวํา  เนื่องจากการจัดจ าห นํายจะถูก
จ ากัดด๎วยการใช๎บัตรสมาชิกการขายเป็นแพ็ค หรือการขายสินค๎ายกโหล เป็นต๎น 
  4.1.8 ร้านค้าสะดวกซื้อหรือร้านคอนวีเนียนสโตร์ เป็นร๎านขายของช าขนาดเล็กที่มีระบบ
การบริหารจัดการสมัยใหมํมีรูปแบบการจัดร๎านและการจัดการสินค๎าเป็นหมวดหมูํสะดวกในการเลือกซื้อท าเล
ท่ีต้ังที่ดี ให๎บริการรวดเร็ว โดยทั่วไปจะคิดราคาตามป้าย ซึ่งเป็นราคาที่สูงกวําร๎านค๎าที่ขายสินค๎าประเภท
เดียวกัน (Zikmund and Amico. 2001: 646) หรือเป็นสถาบันการค๎าปลีกที่มุํงขายสินค๎าสะดวกซื้อประเภท
อุปโภคบริโภคโดยทั่วไปจะมีราคาสูงกวําร๎านขายของช าเเละมีการให๎บริการน๎อย (Etzel Walker and Stanton. 
2001: G-3) ร๎านค๎าสะดวกซื้อเป็นวิวัฒนาการสมัยใหมํและประสบความส าเร็จมากท่ีสุดในระบบการค๎าปลีก 
โดยการน าธุรกิจ 3 ประเภทมารวมเข๎าด๎วยกัน คือ (1) ร๎านมินิมาร์ท (2) ร๎านซูเปอร์มาร์เก็ต (3) ร๎านฟาสต์ฟู้ด 
เป็นร๎านค๎าปลีกที่จ าห นํายสินค๎าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นตํอชีวิตประจ าวันรวมทั้งจ าหนํายอาหารและ
เครื่องดื่ม หรืออาหารจานดํวน คือ อาหารและ ขนมที่สั่งเร็ว ได๎รับเร็ว รับประทานเร็ว สะดวก สะอาด และราคา
ต่ ากวํา ร๎านอาหารจานดํวนทั่วไป รวมทั้งการอ านวยความสะดวกนับต้ังแตํท าเลที่ต้ัง สินค๎า และเวลาในการ
ให๎บริการร๎านค๎าสะดวกซื้อหลายแหํงเปิดให๎บริการตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งชํวยให๎ความสะดวกแกํลูกค๎าในการซื้อ
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สินค๎าแตํสินค๎าที่จ าหนํายในร๎านจะไมํหลากหลายเทํากับร๎านซูเปอร์มาร์เก็ต พฤติกรรมการซื้อสินค๎าเหลํานี้ 
จึงเป็นไปในลักษณะซื้อเพราะจ าเป็นหรือความสะดวก ไมํใชํการซื้อแบบจํายตลาดเหมือนในซูเปอร์มาร์เก็ต 
  ปัจจุบันร๎านค๎าสะดวกซื้อในประเทศไทยได๎รับความนิยมอยํางมาก ส าหรับร๎านค๎าสะดวกซื้อที่
โดดเดํนท่ีสุดในขณะนี้คีอ ร๎านเซเวํนอีเลฟเวํน ซึ่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) มีสาขามากกวํา 5077 สาขา ซึ่ง
แบํงเป็น ร๎านสาขาบริษัท (Corporate Store) 2,766 สาขา, ร๎านค๎าแฟรนไชส ์(Franchise Store) 1,983 สาขา, 
ผู๎ประกอบการรับสิทธิชํวงในอาณาเขต (Sub Area License Stores) 328 สาขา กระจายอยูํทั่วทุกจังหวัดใน
ประเทศไทย ตัวอยํางร๎านค๎าสะดวกซื้ออ่ืน ๆในประเทศไทย เชํน แฟมิลี่มาร์ท โลตัส เอ็กซ์เพรส ตลอดจนร๎านค๎า
ละดวกซื้อในป๊ัมน้ ามัน (Gas Store หรือ G-Store) เชํน ไทเกอร์มาร์ท สตาร์มาร์ท จิฟฟี ่เลมอนฟาร์ม เป็นต๎น 
  4.1.9 ร้านขายสินค้าเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นร๎านค๎าปลีกที่จ าหนํายผลิตภัณฑ์
โดยมปีระเภทผลิตภัณฑแ์คบ (1-2 ประเภทผลิตภัณฑ์) โดยแตํละสายผลิตภัณฑ์น้ัน มีสินค๎าให๎เลือกมาก 
(Kotler and Armstrong. 2001: G-9) หรือเป็นร๎านค๎าปลีกที่ขายผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะสายผลิตภัณฑ ์โดย
มีการให๎บริการมาก และมีขนาดพี้นที่ต่ ากวํา 8,000 ตารางฟุต (Levy and Weitz. 2001: 690) 
  ร๎านขายสินค๎าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ ถือเป็นวิวัฒนาการลํ าสุดของการค๎าปลีก  ซึ่งถือเป็น
รูปแบบของการค๎าปลีกที่เน๎นการจ าหนํายสินค๎าบางกลุํมหรือบางประเภทเทํานั้น  ได๎แกํ สินค๎าอุปโภคที่
เกี่ยวกับผิวพรรณ เส๎นผม เวชภัณฑ์หรือสินค๎าประเภทเคร่ืองกีฬาสินค๎าประเภทเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า  สินค๎าที่
มีความหลากหลายในลักษณะแฟชั่นตลอดจนเน๎ นกลุํมสินค๎าท่ีได๎รับผลก าไรในอัตราที่สูง  แล๎วน ามา
ขายโดยการตัดราคา 
  ตัวอยํางร๎านขายสินค๎าเฉพาะ ประเภทผลิตภัณฑ์ ได๎แกํ ร๎านบู๏ท วัตสัน มาร์กแอนด์สเปน
เซอร์ เป็นต๎น โดยจะมีแนวคิดในการบริหารร๎านแตกตํางกัน  เชํน ร๎านบู๏ทจะเน๎นสินค๎ายี่ห๎อบู๏ทเป็นหลัก  
เพื่อสร๎างความแตกตํางจากธุรกิจค๎าปลีกชนิดอ่ืนๆ สํวนร๎านวัตสันจะเน๎นแนวคิดในเรื่องราคาพิเศษเป็น
ส าคัญ มีการต้ังราคาสินค๎าพิเศษด๎วยราคาที่สูงแล๎วลดราคามากๆ เปรียบเสมือนนักฆํา 
  นอกจากน้ียังมีร๎านขายสินค๎าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์  ซึ่งเป็นสินค๎าที่มี
คุณภาพสูงจนถึงปานกลางแตํจ าหนํายในราคาที่ต่ า  เชํน พาวเวอร์บาย  ซูเปอร์สปอร์ต เดปโป้ พาว
เวอร์มอลล์ 
 4.2 อนาคตเป็นยุคของการค้าปลีก 
 การค๎าในอนาคตจะเป็นยุคของการค๎าปลีก ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
  4.2.1 ยุคการค้าส่งไม่มีสมรรถภาพเพราะกระบวนการ การค๎าสํงจะต๎องผํานชํองทาง
หลายระดับ  มีการหักก าไรหลายขั้นตอน  แตํการค๎าปัจจุบันจะผํานชํองทางหลายระดับไมํได๎  เพราะจะ
ท าให๎ได๎ก าไรน๎อย เชํน ห๎างสรรพสินค๎าหรือร๎านค๎าปลีกในยุโรปมีก าไรหรือมีสํวนตํางระหวํางสินค๎าที่ซื้อ
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มาขายไปประมาณร๎อยละ  10 และไมํใชํก าไรสุทธิ  เพราะยังไมํได๎หักต๎ นทุนและคําใช๎จําย  ด๎วยเหตุนี้
การค๎าขายจึงต๎องผํานคนกลางให๎น๎อยที่สุดเพื่อให๎ได๎รับก าไรเพิ่มขึ้น 
  4.2.2 การพัฒนาการทางด้านสาธารณูปโภค  ในปัจจุบันการคมนาคมและการขนสํง
สินค๎าจากแหลํงผลิตไปยังตลาดสามารถท าได๎สะดวกและรวดเร็ว  จึงมีสินค๎าจากแหลํงตํางๆ  เข๎ามา
แขํงขันกันในตลาดมากขึ้นท าให๎ต๎องลดราคากันอยํางดุเดือด  แม๎แตํห๎างสรรพสินค๎าก็ยังมีการลดราคา
อยํางมากรํวมกับการชิงโชคแจกทอง  หรือแจกรถยนต์  ท าให๎ต๎นทุนเพิ่มมากขึ้นแตํก าไรน๎อยลง  ดังนั้น
หากการค๎ายังต๎องผํานคนกลางหลายคนก็อาจท าให๎แทบไมํได๎รับก าไรเลย 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีป ระชากรท่ีมีอายุต่ ากวํา  21 ปี จ านวนมากกวําครึ่งหนึ่งของประเทศ  มี
แรงงานวัยหนุํมสาวอยูํเป็นจ านวนมาก  คนเหลํานี้สํวนใหญํมีการศึกษาสูง  แตํต๎องเป็นลูกจ๎าง  ได๎รับ
เงินเดือนคํอนข๎างน๎อย  อีกทั้งยังต๎องเสียภาษีตํอปีเป็นจ านวนมาก  ดังนั้นจึงเริ่มเกิดความคิดที่จะเปิด
ร๎านค๎าเล็กๆ  รวมกับที่พักอาศัย กลําวคือ  ชั้นบนเป็นที่พักอาศัย  ชั้นลํางเปิดเป็นร๎านค๎า  คําใช๎ จําย
ประเภท คําน้ า คําไฟ หักเป็นคําใช๎จํายของร๎านได๎ เพราะฉะนั้นจะเห็นได๎วําคํานิยมที่จะเป็นนายตนเอง
ก าลังมีเพิ่มขึ้น (คํูมือการค๎าปลีก โครงการพัฒนาการบริหารจัดการร๎านค๎าปลีก ปี 2545. 2545) 
  แนวโน๎มการค๎าปลีกในอนาคต การด าเนินธุรกิจค๎าปลีกในอนาคต จะมีลักษณะดังนี้ 
  1. รูปแบบการค๎าจะเปิดเสรีมากขึ้น หรือที่เรียกวําการค๎าไร๎พรมแดน อันเนื่องมาจาก
พัฒนาการทางด๎านเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต ซึ่งผู๎บริโภคให๎การยอมรับมากข้ึน 
  2. พฤติกรรมของผู๎บริโภคจะเปลี่ยนไป รูปแบบการด ารงชีวิตที่เรํงรีบ ท าให๎ต๎องการความ
สะดวกสบายความพอใจมากขึ้น 
  3. การค๎ายุคใหมํจะมุํงเน๎นที่ต๎นทุน ถ๎าธุรกิจหรือผู๎ประกอบการรายใดสามารถลดต๎นทุน
ได๎มาก ถือวําได๎ก าไรมากน่ันเอง คือ ต๎นทุนที่ลดลง 1 บาท หมายความวําจะได๎ก าไรเพิ่มขึ้นอีก 1 บาท 
  4. เป็นยุคข๎อมูลเป็นใหญํ ใครรู๎ข๎อเท็จจริงหรือมีข๎อมูลขําวสารมากกวํา ผู๎นั้นยํอมมีอ านาจสูงสุด 
  5. เป็นยุคที่คนให๎มรดกลูกหลาน เป็นความรู๎ หรือการศึกษา 
  6. เป็นยุคสังคมที่ชํวยตนเองกํอน เพื่อสร๎างความเป็นตํอให๎กับตัวเองมากท่ีสุด  
  7. ทุกคนพยายามสร๎างเครือขํายของตนเอง นั่นคือท าอะไรต๎องมีพรรคมีพวก 
  8. ยํานเอเชียแปชิฟิก เป็นยํานที่เจริญที่สุด ขณะที่เศรษฐกจิโลกโดยเฉลี่ยเติบโตเพียงร๎อยละ 3 
แตํแถบเอเชียเติบโตถึงร๎อยละ 7.5 ของประเทศไทยเติบโตกวําร๎อยละ 7.5 ถือเป็นยุคแหํงการลงทุนที่แท๎จริง 
  10. เปน็ยุคที่ศิลปวิทยาการเจริญรุํงเรืองสูงสุด มนุษย์ไมํได๎อาศัยแคํเพียงปัจจัย  4 เหมือน
กํอน แตํจะแสดงออกในการมีวัฒนธรรม มีรสนิยม เชํน เมือ่ร่ ารวยก็มกีารสะสมของเกํา เดินทางไปทํองเที่ยว
ตํางประเทศเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ เป็นต๎น 
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  11.ทัศนคติของผู๎บริโภคเปลี่ยนไป อยากเป็นนายตนเองคือ ต๎องการมีกิจการเป็นของ
ตัวเอง ไมํอยากเป็นลูกจ๎างใคร 
  4.2.3 การปรับตัวของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 
  ร๎านค๎าปลีกขนาดเล็กที่รู๎จักกันในนามร๎านโชหํวยนั้นเป็นธุรกิจค๎าปลีกประเภทหนึ่งที่ผู๎คน
ค๎ุนเคยเป็นอยํางดีเพราะในแตํละชุมชนนั้นจะมีร๎านขายของช าอยํางน๎อยหนึง่ร๎าน ท าหน๎าที่เป็นร๎านของ
ชุมชนโดยจ าหนํายสินค๎าที่จ าเป็นตํอชีวิตประจ าวันทั้งที่เป็นของใช๎และอาหารรวมถึงสิ่งที่ใช๎ในการประกอบ
อาหาร เชํน ข๎าวสาร น้ าตาล ไม๎ขีดไฟ ผงซักฟอก แชมพ ูยาสีฟัน เป็นต๎น ในอดีตร๎านโชหํวยเป็นสถานที่ที่
แมํบ๎านแวะมาบํอยรองจากการไปตลาด โดยสํวนใหญํพบวําร๎านโชหํวยมักจะตั้งอยูํในบริเวณศูนย์กลาง
ชุมชน เพื่อให๎บริการจ าหนํายสินค๎านานาชนิด ต้ังแตํเช๎าถึงค่ า ซึ่งร๎านโชหํวยนับเป็นธุรกิจเกําแกํที่เติบโต
ควบคํูมากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน 
  อยํางไรก็ตามร๎านโชหํวยนับต้ังแตํอดีตจนถึงปัจจุบันแทบจะไมํมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เคย
เป็นอยํางไรก็ยังคงเป็นอยํางนั้น แตํโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด๎านสังคม วัฒนธรรม        
การด าเนินชีวิต และเศรษฐกิจซึ่งมีผลท าให๎พฤติกรรมการบริโภคของผู๎คนเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการ
เปลีย่นแปลงทางสังคมภายในประเทศจากสังคมเกษตรกรรมมาสูํสังคมอุตสาหกรรม ประกอบกับการพัฒนาของ
ธุรกิจค๎าปลีกในรูปแบบตําง ๆขยายตัวเพิ่มขึ้นไมํวําจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ดิสเคาน์สโตร์ หรือคอนวีเนียนสโตร์ 
จากปัจจัยดังกลําวข๎างต๎นสํงผลให๎ความส าคัญของร๎านโชหํวย ตามชุมชนลดลงไปตามล าดับ ร๎านโชหํวยใน
ปัจจุบันจ าเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให๎เข๎ากับการผันแปรของยุคสมัย เพื่อให๎สามารถด าเนินการอยูํได๎ 
  การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู๎บริโภค : จุดก าเนิดธุรกิจค๎าปลีกสมัยใหมํ  ร๎านโชหํวย
โดยทั่วไปมักจะประกอบด๎วยสินค๎านานาชนิด และตั้งอยูํในท าเลที่เป็นศูนย์กลางชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นหน๎า
หมูํบ๎าน หรือแหลํงที่มีผู๎คนเดินผํานไปมาตลอดเวลาเพื่อรองรับความต๎องการของผู๎คนที่มีบ๎านพักอาศัยอยูํ
ในบริเวณใกล๎เคียงร๎านขายของช าสํวนใหญํมีขนาดไมํใหญํโตมากนัก โดยจะมีขนาดประมาณ 1-2 คูหา ซึ่ง
มักจะเป็นตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ในยํานที่อยูํอาศัย ซึ่งจะมีเจ๎าของกิจการเพียงคนเดียว และมีคนใน
ครอบครัวหรือลูกจ๎างเป็นผู๎ชํวย ราคาสินค๎าก็อาจไมํมีมาตรฐานตายตัว ทั้งนี้สามารถตํอรองราคาได๎ร๎านโช
หํวยสํวนใหญํมักจะซื้อสินค๎าจากร๎านขายสํง หรอืที่เรียกวํา ยี่ป๊ัว ซาป๊ัวมาจ าหนําย หรือบางครั้งก็ซื้อสินค๎า
จากผู๎ผลิตหรือบริษัทตัวแทนจ าหนํายขายตรง การด าเนินธุรกิจไมํมีความซับซ๎อนมากนัก เจ๎าของหรือ
ผู๎ประกอบการร๎านโชหํวย มักมีความคุ๎นเคยกับลูกค๎าโดยทั่วไป เนื่องจากลูกค๎าของร๎านโชหํวยเป็นผู๎ที่อยูํในบ
ริกณใกล๎เคียงกัน หรือแม๎แตํกับย่ีปั๊ว ซาปั๊ว หรือร๎านขายสํงทีติดตํอซื้อสินค๎ามาจ าหนํายด๎วยเชํนเดียวกัน 
  อยํางไรก็ตาม  ในระยะหลายปีท่ีผํานมา  ลักษณะความสัมพันธ์ดังกลําวของชุมชนที่มีตํอ
ร๎านโชหํวยได๎เปลี่ยนแปลงไปอยํางเห็นได๎ชัด  โดยนับจากปี  พ.ศ. 2539 เป็นต๎นมา  เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตคํอนข๎า งสูง การด าเนินธุรกิจของกิจการภายในประเทศสํวนใหญํ
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ก๎าวสูํความเป็นสากลมากขึ้นเพื่อยกระดับให๎เทียบเทํากับประเทศอ่ืนๆ  ในโลก อีกทั้งมีการลงทุนจาก
ตํางประเทศ  พร๎อมทั้งรับการถํายทอดเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการด าเนินธุรกิจจากตํางประเทศ
ชัดเจนยิ่งขึ้นเชํนกัน ปรากฏการณ์เชํนนี้ท าให๎สังคมวัฒนธรรมของไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในสํวนภูมิภาคด๎วย 
  ในปัจจุบันวิถีการด าเนินชีวิตของคนในประเทศเน๎นความละดวก  รวดเร็ว  และทันสมัย
มากขึ้นขณะเดียวกันโครงสร๎างสถาบันครอบครัวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด๎วยเชํนกัน  จากที่เคย เป็น
ครอบครัวขนาดใหญํหลายๆ  ครอบครัวอยูํรวมกัน  ก็เปลี่ยนไปเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็ก  จึงท าให๎
พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑลเปลี่ยนแปลงไปด๎วยในสังคมเมืองมี
เวลาและสถานที่ที่จะประกอบอาหารเองน๎อยลง  การรับประทานอาหารรํวมกันในครอบครัวจึงมี
คํอนข๎างน๎อยกวําในอดีต  ในขณะที่การรับประทานอาหารนอกบ๎านได๎รับความนิยมมากขึ้นการซื้อของ
ครั้งละน๎อยชิ้นจากร๎านค๎าใกล๎บ๎านจึงเป็นสิ่งที่ไมํเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  สํงผลให๎ธุรกิจ
ค๎าปลีกที่ทันสมัยไมํวําจะเป็นศูนย์การค๎าครบวงจร  ห๎างสรรพสินค๎าซูเปอร์มาร์เก็ต  หรือฟาสต์ฟู้ด  ที่มี
ทุกสิ่งทุกอยํางครบครันทั้งของใช๎ในชีวิตประจ าวัน ร๎านอาหาร  และสิ่งบันเทิงเพี่อการพักผํอนเข๎ามามี
บทบาทเพิ่มขึ้นตามล าดับ ซึ่งกลุํมธุรกิจค๎าปลีกสมัยใหมํดังกลําวสามารถตอบสนองความต๎องการของ
คนเมืองได๎  ทั้งในเรื่องของการจับจํายที่ใช๎เวลาน๎อยที่สุด  แตํได๎รับผลประโยชน์คํอนข๎างสูง  ในขณะที่
ร๎านโชหํวยไมํสามารถตอบสนองการด าเนินชีวิตรูปแบบใหมํของสังคมเมืองไทยได๎ในจุดดังกลําว  (คํูมือ
การค๎าปลีก โครงการพัฒนาการบริหารจัดการร๎านค๎าปลีก ปี 2545. 2545) 
 แนวทางการด าเนินงานของร๎านค๎าปลีกที่ควรจะน ามาพิจารณา มีดังนี้ 
 1. หากกิจการยังคงมีความได๎เปรี ยบไมํวําจะเป็นด๎านท าเลที่ตั้งซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ยัง
สามารถแขํงขันได๎ในปัจจุบัน  หรือมีก าลังทรัพย์สนับสนุนเพียงพอ  ก็ควรเรํงด าเนินการปรับปรุงกิจการ
ด๎วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามาชํวยอ านวยความสะดวกในการให๎บริการลูกค๎า  พร๎อมทั้งต๎อง
พยายามสร๎างเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
 2. หากพิจารณาแล๎วพบวํา สถานะของกิจการมีข๎อเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบตํอคํูแขํงขันคํอนข๎าง
สูง หรือเป็นเพียงกิจการขนาดเล็กที่ต๎องเผชิญกับการแขํงขันที่คาดวําจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามล าดับนั้น 
ก็ควรพิจารณาให๎รอบคอบวําจะด าเนินธุรกิจตํอไปด๎วยการปรับตัวไปสูํธุรกิจรูปแบบอ่ืนๆ หรือเลิกกิจการ ทั้งนี ้
หากเลือกที่จะด าเนินธุรกิจตํอไปแตํปรับแนวธุรกิจไปจากเดิม ก็นับวําเป็นการตัดสินใจที่ต๎องอาศัยความเด็ด
เดี่ยวและกล๎าหาญพอสมควร เพราะจะเหมือนกับต๎องเริ่มต๎นใหมํ โดยการปรับธุรกิจร๎านโชหวํยเป็นร๎านค๎า
เฉพาะอยําง เชํน ร๎านรองเท๎า ร๎านเบเกอรี ่ร๎านอาหาร ร๎านเสื้อผ๎า เป็นต๎น แตํทั้งนี้การปรับเปลี่ยนไปท าธุรกิจ
ใด  ๆนั้นก็ต๎องศึกษาทั้งกลุํมลูกค๎า ท าเลที่ต้ังของร๎านรวมถึงเงินลงทุนด๎วยวําค๎ุมคํากับการเปลี่ยนแปลงหรือไม ํ
แตํถ๎าหากเลือกแนวทางที่จะเลิกกจิการ ซึ่งเถ๎าแกํหรือผู๎ประกอบการสามารถตัดสินใจได๎ 2 ทางคือ (1) ขาย
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กิจการให๎ผู๎อื่นรับชํวงตํอไป โดยอาจขายให๎กับร๎านคอนวีเนียนสโตร์หรือบุคคลที่สนใจ หรือ (2) ใช๎วิธีขาย
เลหลงักิจการแล๎วเลิกท าธุรกิจไปในท่ีสุด 
 
ตาราง 3  จุดเดํนและจุดด๎อยของธุรกิจค๎าปลีก 
 

ประเภทธุรกิจ จุดเด่น จุดด้อย 
1. ร้านค้าของช าหรือ
ร้านโชห่วย 

- ต๎นทุนการด าเนินงานต่ าปัจจัย
การผลิตน๎อย  
- อาศัยการเข๎าถึงชุมชนและ
ความค๎ุนเคยกับผู๎บริโภค 
- ลูกค๎าสามารถใช๎ระบบซื้อเชื่อได๎  
 (เอาของไปกํอนแล๎วจึงน าเงินมา
จํายทีหลัง) โดยอาศัยความค๎ุนเคย 

- อ านาจตํอรองกับกลุํมผู๎ขาย 
- รูปแบบการบริหารงานไมํมี 
แบบแผนที่เป็นสากล 
- บรรยากาศภายในร๎านไมํดึงดูด 
ลูกค๎า เชํน แสงสวํางภายในร๎าน 
และการจัดวางสินค๎า เป็นต๎น 

2. คอนวีเนียนสโตร์ - ร๎านค๎าทันสมัย สะดวก  
- สินค๎ามีความหลากหลาย  
- มีสินค๎าอาหารฟาสต์ฟู้ดและ
เครื่องดื่มไว๎บริการ 

- ต๎นทุนในการด าเนินงานสูง 
- ไมํสามารถตํอรองราคาสินค๎าได๎ 
 

3. ห้างสรรพสินค้า - มีทุกสิ่งครบครันในที่เดียว  
- สินค๎ามีความหลากหลาย  
- มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 
- ระบบการบริหารมีคุณภาพ 

- ไมํสามารถเข๎าถึงชุมชนได๎ใกล๎ชิด 
- ต๎นทุนในการด าเนินงานสูง 
 

ที่มา: คํูมือการค๎าปลีก โครงการพัฒนาการบริหารจัดการร๎านค๎าปลีก ปี 2545. (2545: 10) 
 
 4.3 ปัญหาในการท าธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 
  ในการท าธุรกิจค๎าปลีกมักประสบปัญหาตํางๆ มี 14 ประการ ดังนี้ 
  4.3.1 สินค๎าขาด  โดยปกติเวลาไปเดินซื้อสินค๎าในซูเปอร์มาร์เก็ต  เรามักจะพบชั้นวาง
สินค๎าวํางเปลํา ส าหรับห๎างที่มีระบบก็จะมีการติดป้ายบอกลูกค๎าวํา “ขออภัย สินค๎าขาดชั่วคราว ” กรณี
สินค๎าในชั้นวางขาด  หรือไมํเพียงพอตํอการขาย  อาจสํงผลท าให๎เกิดปัญหาการสูญเสียโอกาสในการ
ขายเป็นอยํางมาก ซึ่งไมํควรให๎เหตุการณ์ดังกลําวเกิดขึ้น 
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  4.3.2 สินค๎าล๎นสต๏อก  กรณีสินค๎าล๎นสต๏อกเป็นกรณีที่ตรงกันข๎ามกับ กรณีแรก คือสั่งซื้อ
สินค๎าเข๎ามามากในขณะที่การขายออกไมํสอดคล๎องกับการสั่งซื้อเข๎า ซึ่งกรณีดังกลําวอาจเกิดขึ้นจาก
หลายสาเหตุ  เชํนตกหลุมพรางของพนักงานขายที่จูงใจให๎ซื้อสินค๎าจ านวนมากๆ  เพื่อให๎ได๎ต๎นทุนที่ต่ า
การท่ีมีสินค๎าค๎างอยูํในสต๏อกเทํากับเป็นการเก็บเงินสดไว๎เฉยๆ  นอกจากไมํกํอให๎เกิดประโยชน์แล๎ว  ยัง
ต๎องสูญเสียพี้นที่ในการเก็บ  ตลอดจนคํารักษาสินค๎าและบางครั้งอาจมีสัตว์  เชํน หนู ปลวก แมลงสาบ 
เข๎ามากัดสินค๎าท าให๎สินค๎าเสียหายได๎ 
  4.3.3 กระบวนการด าเนินงานผํานมือคนมาก  กรณีนี้แสดงให๎เห็นถึงความทันสมัยของ
ธุรกิจค๎าปลีกนั้นๆ  เริ่มต๎นจากพนักงานเสนอขายสินค๎าให๎กับฝ่ายจัดซื้อ  ฝ่ายจัดซื้อสํงตํอให๎ผู๎จัดการ  
ผู๎จัดการสํงตํอให๎เจ๎าของ  และเจ๎าของเซ็นอนุมัติ  ใช๎เวลาทั้งหมดอยํางน๎อย  2-3 วัน ยิ่งมีคนเข๎ามา
เกี่ยวข๎องมาก  คําใช๎จํายในการด าเนิ นการก็มากตามไปด๎วย  การค๎าปลีกสมัยใหมํจึงต๎องใช๎
คอมพิวเตอร์เข๎ามาชํวยในการจัดการข๎อมูลแทนทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์
ที่ส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งในยุคปัจจุบัน 
  4.3.4 ใบสั่งซื้อสินค๎ากับใบสํงสินค๎าหรือใบเสร็จไมํตรงกัน  ระบบการสั่งซื้อของร๎านค๎าหรือ
ห๎างสรรพสินค๎าบางแหํงจะต๎องออกใบสั่งซื้อ  (Purchase Order; TO) เพื่อให๎ผู๎ขายปัจจัยการผลิตใช๎ใน
การน าสํงสินค๎า และป้องกันการสํงสินค๎าผิดพลาด ในกรณีที่ใบสํงสินค๎าไมํตรงกัน  อาจมีสาเหตุมาจาก
ผู๎ขายปัจจัยการผลิตมีสินค๎าไมํเพียงพอตามใบสั่งซื้อ  ซึ่งจะกํ อให๎เกิดปัญหาทางด๎านการติดตาม
เอกสาร การแก๎ไข การยกเลิกเอกสารที่ได๎ออกไปแล๎ว ท าให๎เสียเวลาและแรงงานในการท างานซ้ าซ๎อน 
  4.3.5 มีสินค๎าเสียหายมาก  ระบบการเคลื่อนย๎ายสินค๎าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของ
ประเทศอาจมีปัญหา เพราะต๎องผํานมือของคนคํอนข๎างมาก  ดังนั้นเมื่อมาถึงจุดสุดท๎ายโอกาสที่สินค๎า
จะเกิดความเสียหายจึงมีสูง  การท่ีสินค๎าเสียหายจะสํงผลท าให๎มีต๎นทุนสูงขึ้น  ดังนั้นร๎านค๎าปลีกที่มี
สินค๎าเสียหายมากควรต๎องหาสาเหตุ  และทางการแก๎ไขตํอไป  เพื่อลดต๎นทุนการด าเนินการของกิจการ
อยํางเร็วที่สุด เนื่องจากสินค๎าชิ้นหนึ่งๆ มีก าไรไมํมากนัก หากเกิดการเสียหายก็จะท าให๎ก าไรลดลง 
  4.3.6 มีใบลดหน้ีมาก  การเกิดใบลดหนี้หมายถึง การท างานที่ไมํมีประสิทธิภาพ การต้ังราคา
ซื้อสินค๎ากับราคาของผู๎ขายไมํตรงกัน เป็นผลท าให๎ระบบบัญชีมีความวุํนวาย ดังนั้นใบลดหนี้จึงเป็นตัว
แก๎ไขปัญหาที่ปลายเหตุ โดยเฉพาะการลดหนี้อันเกิดจากการสื่อสารท่ีไมํเข๎าใจกันนั้น ท าให๎เกิดการท างานที่
ซ้ าซ๎อนอยํางไมํจ าเป็นอยํางไรก็ตาม ห๎างสรรพสินค๎าในยุคปัจจุบันมักใช๎ใบลดหนี้เป็นเครื่องมือในการยืด
ระยะเวลาในการช าระหนี้ เชํน ถ๎ายังไมํได๎รับใบลดหน้ีก็จะยังไมํท าการช าระเงินทั้งหมด บางครั้งใบลดหนี้เป็น
จ านวนเงินไมํกี่พันบาท แตํก็สามารถยืดเวลาการช าระเงินที่มีมูลคําหลายล๎านบาทออกไปได๎อีกนานนับเดือน 
  4.3.7 ต๎นทุนการด าเนินงานสูง  กรณีนี้ถือเป็นกรณีที่ส าคัญมากท่ีเกิดขึ้นในการค๎าปลีก
ของไทยและเป็นชํองวํางที่ท าให๎การค๎าปลีกไมํสามารถจะลดต๎นทุน  และไมํสามารถแขํงขันกับการค๎า
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ปลีกตํางชาติได๎ดังนั้นควรต๎องหันมาพิจารณาวํา  คําใช๎จํายที่สูงขึ้นเกิดมาจากสาเหตุใด  และท าการ
แก๎ไขอยํางรวดเร็ว เพราะยิ่งสามารถลดคําใช๎จํายได๎มากเทําไรก็ยิ่งเป็นการสร๎างผลก าไรมากขึ้นเทํานั้น 
  4.3.8 การจัดสํงไมํมีประสิทธิภาพ  ดังที่ทราบกันดีอยูํแล๎ววําระบบการขนสํงของไทยมี
ปัญหาคํอนข๎างมาก  ไมํวําจะเป็นเรื่องของการจราจรในเขตเมืองที่ติดขัด  เป็นผลให๎ไมํสามารถจัดสํง
สินค๎าได๎ตรงกลางโดยเฉพาะบริษัทผู๎ขายที่ใช๎บริษัทขนสํงนอกหรือวําจ๎างขนสํงอีกตํอหนึ่ง  ซึ่งไมํ
สามารถจะควบคุมประสิทธิภาพได๎เลยบางครั้ งสินค๎ายังไมํเต็มรถบรรทุกก็จะต๎องรอจนเต็มกํอนถึงจะ
ออกรถไปสํงของได๎ 
  4.3.9 ใช๎คนในการเก็บข๎อมูล การค๎าปลีกในประเทศไทยยังไมํได๎ให๎ความส าคัญเทําที่ควร
กับการจัดระบบการเก็บข๎อมูลทางด๎านการตลาด  การขายในเชิงสถิติตํางๆ  บางแหํงมีการเก็บแตํก็เป็น
การเก็บโดยใช๎คนท าให๎ การใช๎ข๎อมูลในแตํละครั้งจ าเป็นต๎องท าการหาข๎อมูลใหมํทุกๆครั้งซึ่งแตํละครั้ง
จะเสียเวลาคํอนข๎างมากในระยะหลังหลายบริษัทเริ่มมีการเปลี่ยนระบบจากการใช๎คนมาใช๎เครื่อง
คอมพิวเตอร์มากขึ้นแตํการใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลก็ยังมีไมํมากนัก 
  4.3.10 ข๎อมูลไมํมีความแมํนย าถูกต๎ อง จากข๎อที่แล๎ว  นอกจากการเก็บข๎อมูลด๎วยคนจะ
ท าให๎ได๎รับข๎อมูลช๎าแล๎ว  ยังไมํมีความถูกต๎องและแมํนย าอีกด๎วย  การค๎าปลีกในตํางประเทศจะให๎
ความส าคัญกับข๎อมูลมาก คือ ข๎อมูลต๎องมีความแมํนย าสูง  เพื่อน ามาใช๎ในการวางแผนการท างาน  แตํ
ถ๎าข๎อมูลไมํมีความถูกต๎องการวางแผนงานก็จะผิดพลาดตามไปด๎วย 
  4.3.11 ใช๎ประโยชน์ของการขนสํงไมํเต็มที่  การใช๎ประโยชน์ทางด๎านการขนสํงยังคงเป็น
ระบบแบบด้ังเดิม  คือ ใช๎แรงงานคนขนถํายสินค๎าขึ้นและลงรถ  ซึ่งการถํายสินค๎าขึ้นลง  แตํละครั้งจะใช๎
เวลาคํอนข๎างมาก  ดังนั้นการใช๎ประโยชน์จากรถขนสํงในวันหนึ่งๆ  ก็จะขนสํงได๎เพียงวันละ  1-2 รอบ
เทํานั้น ซึ่งถือวําเป็นอัตราที่ต่ ามาก  อยํางไรก็ตามเมื่อน ามาค านวณรํวมกับคําแรงงานแล๎ว  ควรต๎อง
พิจารณาเปรียบเทียบระหวํางเวลากับ ต๎นทุนด๎วย 
  4.3.12 การบริหาร/การจัดการตํางๆไมํมีมาตรฐาน ในตํางประเทศจะท าการก าหนดเงื่อนไข
ตําง ๆ ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ยกตัวอยํางเชํน  การใช๎แพลเลตในการขนสํงล าเลียงจะใช๎ขนาด
เดียวกันทุกบริษัท ดังนั้นการเคลื่อนย๎ายก็จะท าให๎อยํางรวดเร็วไมํต๎องเปลี่ยนบํอย ๆ 
  4.3.13 กระดาษล๎นส านักงาน  ระบบการท างานในประเทศไทยจะใช๎ระบบการท างาน
แบบกระดาษ  จะท าอะไรก็ต๎องท าเรื่องขอเป็ นเอกสาร จดหมายขออนุมัติ  ส าเนาเอกสารให๎ผู๎เกี่ยวข๎อง
ทุกแผนก ท าให๎มีการใช๎เอกสารมากเกินความจ าเป็น จึงต๎องหาทางลดปริมาณการใช๎กระดาษ  โดยอาจ
น าเครื่องคอมพิวเตอร์เข๎ามาชํวย 
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  4.3.14 งานมีความยุํงยากซับซ๎อน  ระบบการท างานมีความซับซ๎อนมาก  การจัดองค์กร
เป็นแบบตามหน๎าที่ ในขณะที่องค์กรสมัยใหมํจะเป็นแบบระบบเครือขําย  ที่ท างานได๎อยํางรวดเร็ว และ
เป็นแนวคิดของการรี้อปรับระบบด๎วย 
  
 4.4 สถานการณ์ค้าส่งและค้าปลีกในปัจจุบัน  
 การเปิดเสรีทางการค๎าตามข๎อตกลงขององค์การการค๎าโลก หรือ WTO เป็นสิ่งที่ประเทศ
สมาชิกหลีกเลี่ยงไมํได๎ รวมทั้ งประเทศไทยในด๎านหนึ่งเราอาจจะได๎ประโยชน์ ได๎รับผลดีทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวม หรือแม๎แตํในหลายกลุํมธุรกิจที่สามารถตักตวงผลประโยชน์จากทิศทางการค๎าโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการเปิดเสรีดังกลําว  
 แตํคงปฏิเสธไมํได๎วําในอีกด๎านยํอมจะเกิดผลในแงํลบตํอบางกลุํมธุรกิจเชํนกัน และหนึ่งกลุํม
ที่ได๎รับผลกระทบอยํางรุนแรงนั่นคือ กลุํมธุรกิจค๎าสํง ค๎าปลีก เมื่อมีการเปิดเสรีทางการค๎าน ามาซึ่งการ
ขยายตัวของ Modern Trade ข๎ามชาติในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
 เงื่อนไขสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปหากผู๎ประกอบการกลุํมดังกลําวไมํสามารถปรับทัพรับการเปลี่ยนแปลงได๎ทัน อาจจะสํงผลตํอการ
ด าเนินกิจการตํอไปในอนาคต หลายตํอหลายรายต๎องปิดกิจการไปเพราะไมํสามารถก๎าวทันสภาวะ
แวดล๎อมใหมํๆของการค๎าได๎  
 ปัจจุบันสภาวะการแขํงขันในธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีกมีอัตราการแขํงขัน และขยายตัวสูงมาก 
การลงทุนของธุรกิจขายปลีกขนาดใหญํที่มีศักยภาพในการแขํงขันสูงจากตํางประเทศ สํงผลกระทบตํอ
สินค๎าสํงและค๎าปลีกรายยํอยของไทยอยูํในสภาวะที่ถดถอยดังมีรายงานขําวจากส านักงานสํงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและยํอม  (สสว .) เปิดเผยวํา มกราคม - มิถุนายน 2552 ธุรกิจ SME ปิดกิจการ 
22,982 รายสูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีกํอน 6,710 รายเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ความขัดแย๎งทางการเมือง และขาดสภาพคลํองสํงผลให๎ด าเนินกิจการได๎ล าบากประกอบกับผู๎บริโภค
ต๎องประหยัดรายจําย จึงหันไปซื้อสินค๎าจากร๎านโมเดิร์นเทรด ซึ่งมีราคาถู กกวํา โดยธุรกิจค๎าสํงและค๎า
ปลีกปิดกิจการมากที่สุด (ส านักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและยํอม. 2552)  
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ตาราง 4  ภาพรวมการค๎าปลีกและค๎าสํงของไทย ปี 2550 
 

รายการ จ านวน 

มูลคําทางธุรกิจ (ยอดขาย) 1.4 ล๎านล๎านบาท (ปี 48) 18% ของGDP 
จ านวนร๎านค๎าปลีกรายยํอย 680,000 ร๎าน 
จ านวนตลาดสด 125,000 ตลาด 
จ านวนร๎านสะดวกซื้อ (อยูํในป๊ัม และไมํอยูํในป๊ัม) 6,500 ร๎าน 

จ านวนห๎างค๎าปลีกขนาดใหญํ (300 ตารางเมตรขึ้นไป) 350 สาขา 

จ านวนรถยนต์ค๎าปลีกเรํและแผงลอย จ านวนมาก ไมํทราบชัด 
จ านวนลูกค๎า/เดือน ของค๎าปลีกสมัยใหมํ (นับจาก
จ านวนใบเสร็จ) ปี2549 

80 ล๎านราย/เดือน 

สํวนแบํงตลาดของค๎าปลีกสมัยใหมํ ปี2549 34.2% (4.8 แสนล๎านบาท) 
 

ที่มา:  AC NEILSEN และสมาคมผู๎ค๎าปลีกไทย (เอกสารประชาสัมพันธ์ของสมาคมผู๎ค๎าปลีกไทย 2550. 
2550) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 การประมาณการต๎นทุนการกระจายสินค๎า ตํอ GDP ปี 2006 
 

ที่มา:  โครงการพัฒนาฐานข๎อมูลภาพรวมต๎นทุนและมูลคําเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โดยสถาบันวิจัย
และให๎ค าปรึกษาแหํงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอตํอสภาพัฒน์  (พ.ย.47) 
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ภาพประกอบ 9 การเปรียบเทียบสัดสํวนต๎นทุนการกระจายสินค๎า ตํอ GDP ของไทย 
 

ที่มา:  โครงการพัฒนาฐานข๎อมูลภาพรวมต๎นทุนและมูลคําเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดย
สถาบันวิจัยและให๎ค าปรึกษาแหํงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เสนอตํอสภาพัฒน์ (พ.ย.47) 

 
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน และการให้

ค าปรึกษาในสถานประกอบการ โดยมีพี่เลี้ยง 
 5.1 โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ จัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน และการให้
ค าปรึกษาในสถานประกอบการ โดยมีพี่เลี้ยง 
 หลักการและเหตุผล 
 โครงสร๎างของธุรกิจการ ค๎าสํงและค๎าปลีก ของประเทศไทยเกิดการปรับเปลี่ยนจากการ
ขยายตัวของธุรกิจสมัยใหมํ ที่มีความได๎เปรียบทางด๎านเงินทุน เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู๎ ความ
ช านาญ ในพัฒนาการด๎านการบริหารจัดการท่ีสามารถสนองความต๎องการแกํผู๎บริโภค สํงผลให๎ธุรกิจ
การค๎าไทย โดยเฉพาะธุรกิจค๎าสํง ค๎าปลีก ที่มีอยูํมากกวํา 600,000 รายท่ัวประเทศ ท่ีมีจ านวนไมํน๎อย 
ไมํสามารถปรับตัวให๎ทันตํอสถานการณ์และต๎องออกจากตลาดไป  
 กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า โดยส านักสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจ จ าเป็นที่จะต๎องเรํงเสริมสร๎างการ
ปรับตัวและสร๎างความเข๎มแข็งแกํธุรกิจ ค๎าสํงและค๎าปลีก ของไทย ซึ่งจ าเป็นต๎องเริ่มจากการบริหาร
จัดการภายในของธุรกิจให๎มีต๎นทุนที่เหมาะสมสามารถแขํงขันได๎  
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 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจ ค๎าสํงและค๎าปลีก ให๎มีประสิทธิภาพจะ
สามารถท าให๎ลดต๎นทุน จากการบริหารจัดการในกิจกรรมที่ไมํกํอให๎เกิดมูลคําเพิ่ม ที่เกิดจากความสูญเสีย
และความสูญเปลําของธุรกิจ ที่ประมาณกันวํามีอยํูถึงร๎อยละ 80 ของต๎นทุนการบรหิารจัดการท้ังหมดลงได๎ 
ซึ่งหากต๎นทุนลดลงได๎มากเทําใดก็จะยิ่งเสริมสร๎างความเข๎มแข็งแกํธุรกิจค๎าสํงรายนั้น โดยเฉพาะหากธุรกิจ
ค๎าสํงรายนั้นสามารถกระจายความส าเร็จดังกลําว สูํผู๎มีสํวนรํวมทางการค๎า อาทิเชํน ผู๎แทนจ าหนําย 
ร๎านค๎าปลีกด๎วยแล๎ว ความเข๎มแข็งที่ได๎รับก็จะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น 
 ส าหรับความจ าเป็นในการให๎การสํงเสริมและพัฒนายังสามารถ ด าเนินการในการพัฒนาระบบ
โซํอุปทานของธุรกิจการค๎าสํงและค๎าปลีก, การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรเพื่อเสริม
ศักยภาพในการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการขยายแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์
ธุรกิจค๎าสํงสินค๎าดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว เป็นต๎น ซึ่งจะมีผลตํอต๎นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจค๎าสํง
และค๎าปลีก โดยรวมของหนํวยธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกัน ที่เรียกวําโซํอุปทานการค๎าสํงและค๎าปลีก ทั้งระบบจะ
ลดลง โดยครอบคลุมผู๎แทนจ าหนําย หรือผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการค๎าสํง ภายใต๎การแบํงปันประโยชน์
ดังกลําว คืนให๎กับผู๎บริโภคผู๎เกี่ยวข๎องสุดท๎ายในระบบโซํอุปทานธุรกิจ ค๎าสํงและค๎าปลีก   ในสภาวะ
เศรษฐกิจเชํนนี้จ าเป็นอยํางยิ่งในการให๎ความส าคัญตํอการจัดการต๎นทุน เพราะสามารถด าเนินการได๎งําย
กวําการเพิ่มยอดขายอันถือได๎วําเป็นความส าคัญล าดับแรก ในการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน 
 การแขํงขันในทางธุรกิจจะมีปัจจัยความส าเร็จหลักอยํู 2 ประการกลําวคือความสามารถใน
การแขํงขันในเชิงราคาและความสามารในการแขํงขันเชิงคุณภาพ ส าหรับการแขํงขันในเชิงราคาบริษัท
ตํางๆ พยายามลดต๎นทุนใ นการขายให๎น๎อยที่สุดเพื่อที่จะสามารถเสนอราคาสินค๎าหรือบริการแกํ
ผู๎บริโภคที่ดีที่สุด โดยสํวนของโรงงานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให๎มีของเสียน๎อยที่สุด และ
มีการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง อยํางไรก็ตามพบวําต๎นทุนของสินค๎าตัวหนึ่งที่มีบทบาทในความสามารถ
ในการแขํงขันคือต๎นทุนสินค๎าในสํวนของโลจิสติกส์และโซํอุปทาน 
 จากปัญหาและแนวทางที่กลําวมาข๎างต๎น ส านักสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจ
การค๎า  กระทรวงพาณิชย์  จึงเล็งเห็นความส าคัญ จึงได๎จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ             
โลจิสติกส์ธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีกภายใต๎คําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส ์ ลด
ต๎นทุนธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก ปี 2553  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจการค๎าสํง สินค๎า
อุปโภค-บริโภค ประจ าวัน จะมุํงเน๎นความส าคัญในขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจ ส าหรับกิจกรรมการสั่งซื้อ 
การจัดเก็บ การจ าหนํายสินค๎าผํานกิจกรรมโลจิสติกส์ และโซํอุปทาน  และการจัดการทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุน เชํน ทรัพยากรบุคคล และสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ รวมทั้งข๎อปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) 
ในการด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนในกระบวนการธุรกิจที่ส าคัญอันจะเป็นเครื่องมือ เพื่อใช๎เป็นมาตรวัด
ที่จะสะท๎อนให๎เห็นถึงระดับความสามารถในการพัฒนาและการแขํงขันในอนาคต  
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 วัตถุประสงค์ 

 1. เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความส าคัญและจ าเป็นตํอ 
โซํอุปทานของธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีกทั้งระบบ เพื่อกระต๎ุนให๎เกิดความรํวมมือระหวํางผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในระบบ 
 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของร๎านค๎าสํงในกิจกรรมการสั่งซื้อสินค๎า 
การเคลื่อนย๎ายจัดเก็บ การบริหารจัดการคลังสินค๎าและควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลัง ที่สามารถลด
ต๎นทุนจากการบริหารจัดการได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 จากเดิม 
 3. ร๎านค๎าสํงเป้าหมาย สามารถให๎บริการด๎านการขายและสํงมอบสินค๎าที่สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎า พร๎อมทั้งสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับ ไปชํวยบริหารจัดการแกํร๎านค๎าปลีกในพื้นที่
เป้าหมายได๎ในระดับหนึ่ง 
 วิธีด าเนินกิจกรรม 
 1. ประเมินและวิเคราะห์ พร๎อมรายงานสภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซํอุปทานของ
ร๎านค๎าสํงเป้าหมาย ในสํวนของการบริหารจัดการสินค๎าคงคลังและการควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลัง 
ทั้งในสํวนของกระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุนรอง ที่เกี่ยวข๎องของร๎านค๎าสํงในแตํ
ละพื้นที่เป้าหมายพร๎อมแผนปฏิบัติงานกํอนด าเนินการพัฒนาปรับปรุง  
 2. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให๎กับผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีกจ านวน 30 ราย เป็น
เวลา 3 วัน โดยมีการคัดเลือกจากผู๎ที่มีคุณสมบัติประกอบด๎วย 1) มีความสนใจและต๎องการพัฒนา 
เพิ่มพูนความรู๎ และทักษะที่จะพัฒนาตนเอง และสถานประกอบก าร 2) มีเวลาเข๎ารํวมการฝึกอบรมใน
โครงการได๎อยํางน๎อย 80 เปอร์เซ็นต์  
 3. พี่เลี้ยงให๎ค าปรึกษา ณ สถานประกอบการ  เพื่อวางระบบและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารจัดการคลังสินค๎าและการควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลัง ทั้งในสํวนของกระบวนการ
สนับสนุนหลักและกระบวนการส นับสนุนรองที่เกี่ ยวข๎อง แกํร๎านค๎าสํงเป้าหมาย 15 ราย เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 36 ชั่วโมงตํอราย 
 4. ด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์และโซํอุปทาน 
 5.  จัดท าคํูมือปฏิบัติงาน  (Operation Manual) ในสํวนของการบริหารจัดการคลังสินค๎าและ
การควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลัง ทั้งในสํวนของกระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุน
รองที่เกี่ยวข๎องแกํร๎านค๎าสํงเป้าหมาย 
 6. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ประกอบด๎วยผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค๎า
และการควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลงัทั้งในสํวนของกระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุน
รองที่เกี่ยวข๎องของแตํละร๎านค๎าสํงเป้าหมาย พร๎อมข๎อเสนอแนะแนวทางในการสํงเสริมพัฒนาร๎านค๎าสํง 
แตํละรายในระยะตํอไป 
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 5.2 แนวคิดในการพัฒนาโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 
 กลยุทธ์โซํอุปทานและกระบวนการโลจิสติกส์  เ ป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญตํอการยกขีด
ความสามารถในการแขํงขัน ปัจจุบันมีธุรกิจค๎าสํงจ านวนมากที่ด าเนินการโดยบริษัทตํางประเทศที่มีทั้ง
เงินทุน และเทคโนโลยีในด๎านการจัดการท่ีท าให๎สินค๎ามีต๎นทุนโดยรวมต่ ากวําราคาของธุรกิจค๎าสํงที่ด าเนิน
กิจการโดยคนไทย ซึ่งถ๎าบริษั ทของคนไทยไมํได๎ท าการปรับปรุงประสิทธิภาพในด๎านโลจิสติกส์ แล๎วผล
สุดท๎ายความสามารถในการแขํงขันจะน๎อยลง  สุดท๎ายอาจจ าเป็นต๎องขายกิจการหรือเลิกกิจการ 
 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และโซํอุปทานธุรกิจการค๎าสํง สินค๎าอุปโภค-บริโภคประจ าวัน  จะ
มุํงเน๎นความส าคัญในขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจ ส าหรับกิจกรรมการสั่งซื้อ การจัดเก็บ การจ าหนําย
สินค๎าผํานกิจกรรมโลจิสติกส์  (Logistics Activities) และการจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุน เชํน ทรัพยากร
บุคคล และสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ รวมทั้งข๎อปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการด าเนินกจิกรรม
ตามขั้นตอนในกระบวนการธุรกิจที่ส าคัญอันจะเป็นเครื่องมือเพื่อให๎เป็นมาตรวัดที่จะสะท๎อนให๎เห็นถึง
ระดับความสามารถในการพัฒนาและการแขํงขัน 
 ความรู๎และทักษะในด๎านการบริหารจัดการด๎านโลจิสติกส์  จะประกอบด๎วยการวางแผน การ
น าไปปฏิบัติ และการควบคุมประสิทธิภาพ การเ คลื่อนย๎าย การจัดเก็บของสินค๎าและบริการทั้งไปและ
กลับ และรวมถึงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง เชํน การบริหารค าสั่งซื้อ การวางแผนคลังสินค๎าและการขายจนถึง
ผู๎บริโภค เพื่อให๎ลูกค๎าได๎รับสิ่งที่ดีที่สุด  รวมถึงมีต๎นทุนในกิจกรรมที่กลําวมาอยํางเหมาะสม  สิ่งส าคัญ 
คือ จะชํวยใหผ๎ู๎ประกอบการมีระบบการบริหารจัดการธุรกิจ มีต๎นทุนที่เหมาะสมกับยอดขาย ลดปัญหา
การเกิดของเสีย  ลดการใช๎เงินทุนเกินจ าเป็น สร๎างโอกาสในการขายเพิ่มขึ้น และที่ส าคัญการมีระบบงานจะ
เป็นเครื่องมือส าคัญของผู๎ประกอบการ ท่ีจะชํวยให๎ท างานรํวมกับพนักงานได๎อยํางมีประสิทธิภ าพใน
การให๎บริการลูกค๎า  และสํงผลตํอความสามารถในการท าก าไรและความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งการด าเนินการ
พัฒนาจะเป็นวิธีการงํายๆ ที่ปฏิบัติไมํยาก โดยหลักการแล๎วเป็นการแนะน าให๎ใช๎เงินทุนที่เหมาะสม 
 หากผู๎ประกอบการค๎าสํงมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภายในองค์กรแล๎ว จะสํงผ ลให๎มียอด
การสั่งซื้อที่สอดคล๎องกับความต๎องการจริงของผู๎บริโภค และยังสามารถลดความสูญเสียจากการจัดเก็บ
สินค๎าที่ไมํเป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภคลง เป็นต๎น   ถ๎าหากผู๎ประกอบการได๎ท าความเข๎าใจกับผู๎จ าหนําย
สินค๎าหรือ ซัพพลายเออร์  ให๎เห็นถึงเป้าหมายที่ส าคัญคือ เมื่ อได๎รับความรํวมมือในการพัฒนาระบบ
รํวมกันก็จะสํงผลดีรํวมกัน ทางซัพพลายเออร์ หรือบริษัทผู๎ผลิตและจ าหนําย จะลดปัญหาการสํงคืน
สินค๎า ตัวอยํางเชํน พบวํามีการท ายอดการสั่งซื้อจ านวนมาก ที่เราเรียกวําปิดยอดหรือปิดเป้าเพื่อได๎รับ
สํวนลดหรือไปทํองเที่ยวตํางประเทศ เป็นต๎ น  ซึ่งผู๎ประกอบการค๎าสํงสํวนใหญํก็มักจะประมาณการ
รํวมกับผู๎แทนขายของซัพพลายเออร์  โดยสํวนใหญํมักพบวําคําประมาณการที่สั่งซื้อดังกลําวมักจะไมํ
สอดคล๎องกับพฤติกรรมการขายของกิจการ หรืออาจเรียกวํา ความสามารถในการจ าหนํายสินค๎า
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รายการนั้นๆ สํงผลให๎เกิดปัญหาสินค๎าหลา ยรายการ เป็นสินค๎าค๎างในสต๏อกเป็นเวลานาน กระทบตํอ
ต๎นทุนเงินสดนั้น ยํอมหมายถึงผู๎ประกอบการค๎าสํงเป็นผู๎ซื้อแทนผู๎บริโภค แล๎วน ามาเก็บไว๎นาน 
 ซึ่งพบวําสินค๎าจ านวนมากเสียหายจากการจัดเก็บ  จากการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เป็นต๎น  
ที่จริงก็ถือวําเป็นสินค๎าที่ไมํเคลื่ อนไหวแล๎ว  ซึ่งสินค๎าเหลํานี้รอวันสํงคืนผู๎ผลิต ปัญหาท่ีตามมาก็คือ  
มีต๎นทุนการคืนสินค๎า และปัญหาท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู๎แทนจ าหนํายหรือผู๎ผลิตก็ไมํได๎ยอด
จ าหนํายจริง เพราะจะมีสินค๎ารอสํงคืนในอีก 1 หรือ 2 เดือนข๎างหน๎า  ซึ่งผู๎ประกอบการก็ไมํทราบก าไร
ท่ีแท๎จริง  ในทางตรงกันข๎ามผู๎บริหารของผู๎แทนจ าหนํายหรือผู๎ผลิต ก็ไมํได๎ชอบรูปแบบการขายลักษณะ
เดิมที่ปฏิบัติกันอยูํ  อีกทั้งปัญหาเหลํานี้ยังสํงผลตํอผู๎บริโภคด๎วย เพราะต๎นทุนที่สูญเสียเหลํานี้ก็จะถูก
ผลักภาระไปให๎กับผู๎บริโภคภายใต๎ต๎นทุนสินค๎าที่สูงขึ้น  กลําวคื อผู๎แทนจ าหนํายหรือผู๎ผลิตก็จะเอา
มูลคําของเสียหรือคําใช๎จํายในการคืนสินค๎าเหลํานี้มาเป็นต๎นทุนของสินค๎า  ราคาสินค๎าก็จะสูงขึ้น สํวน
ผู๎ประกอบการค๎าสํงก็ต๎องแบกรับต๎นทุนเงินสด ที่ต๎องกู๎จากสถาบันการเงินเพื่อมาซื้อสินค๎า แม๎วํามี
หลายรายการจะคืนได๎ แตํกวําจะได๎ คืนก็หลายเดือน  บางรายการมีมูลคํารับคืนไมํเต็มจ านวน บาง
รายการไมํรับคืนเลย ที่เรียกวําขายขาด เป็นต๎น  ในทางตรงกันข๎ามเราก็พบวํา มีสินค๎าอีกจ านวนมากที่
ผู๎ประกอบการค๎าสํงมีศักยภาพการจ าหนํายสูง แตํไมํมีสินค๎าเพื่อขาย ซึ่งสิ่งนี้ที่ผู๎แทนขายของซัพพลายเออร์
ควรจะบริหารข๎อมูลรํวมกันเพื่อจัดหาสินค๎ามาเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า  ความสามารถใน
การขายก็สูงขึ้นภายใต๎ต๎นทุนที่ลดลง  หลังจากนั้นผู๎ประกอบการค๎าสํงก็ควรชํวยกิจการค๎าปลีกใน
เครือขํายด๎วยเชํนกัน 
 ซึ่งเป้าหมายคือ ต๎นทุนโดยรวมของหนํวยธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกัน ที่ เรียกวํา โซํอุปทาน การค๎าสํง
และค๎าปลีกจะลดลง และท๎ายที่สุดผู๎แทนจ าหนํายหรือผู๎ผลิต  รวมทั้งผู๎ประกอบการค๎าสํงต๎องไมํลืมที่
จะแบํงปันประโยชน์ดังกลําวคืนให๎กับผู๎บริโภคด๎วย  ในสภาวะเศรษฐกิจเชํนนี้จ าเป็นอยํางยิ่งในการให๎
ความส าคัญตํอการจัดการต๎นทุน เพราะท าได๎งํ ายกวําการเพิ่มยอดขาย และควรจัดเป็นความส าคัญ
ล าดับต๎น ๆ 
 ด๎วยภาคการค๎าเป็นแหลํงรายได๎ และมีความส าคัญตํอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย 
ประกอบกับโครงสร๎างของธุรกิจการค๎าสํงและค๎าปลีก เกิดการปรับเปลี่ยนและมีการขยายตัวของธุรกิจ
สมัยใหมํ ที่มีความได๎เปรียบทางด๎านเงิน ทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู๎ ความช านาญในการ
พัฒนาการด๎านการบริหารจัดการท่ีสามารถสนองและสร๎างความต๎องการแกํผู๎บริโภค สํงผลให๎ธุรกิจ
การค๎าของไทยไมํสามารถแขํงขันได๎ 
 การด าเนินการเชื่อมโยงธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได๎ จ าเป็นต๎องมี
ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ ของตัวร๎านค๎าสํง ร๎านค๎าปลีก   ผู๎ผลิตหรือตัวแทนจ าหนํายที่ดีสามารถ
ประสานเชื่อมตํอระหวํางกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถลดต๎นทุนที่เกิดจากความสูญเสีย 
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และการสูญเปลํา ที่ไมํกํอให๎เกิดมูลคําเพิ่มที่มีมากกวําร๎อยละ 80 ของต๎นทุนทั้งหมด ซึ่ งจะสามารถเพิ่ม
ผลก าไรที่ไมํสํงผลกระทบตํอราคาสินค๎าที่จะสํงผลถึงผู๎บริโภคได๎   
 ส าหรับความจ าเป็นในการให๎การสํงเสริมและพัฒนายังสามารถด าเนินการในการพัฒนา
ระบบโซํอุปทานของธุรกิจการค๎าสํงและค๎าปลีก การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
เพื่อ เสริมศักยภาพในการบ ริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพสูง  รวมถึงการขยายแนวคิดในการด าเนิน
กิจกรรม   โลจิสติกส์  ธุรกิจค๎าสํงสินค๎าดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว เป็นต๎น ซึ่งจะมีผลตํอต๎นทุนกลยุทธ์โซํ
อุปทานและกระบวนโลจิสติกส์ ธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีกทั้งระบบจะลดลง  โดยครอบคลุมผู๎แทน
จ าหนํายหรือผู๎ผลิ ตและผู๎ประกอบการค๎าสํง ภายใต๎การแบํงปันประโยชน์ดังกลําวคืนให๎กับผู๎บริโภค
ผู๎เกี่ยวข๎องสุดท๎ายในระบบโซํอุปทานธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก  ในสภาวะเศรษฐกิจเชํนนี้จ าเป็นอยํางยิ่ง
ในการให๎ความส าคัญตํอการจัดการต๎นทุน เพราะสามารถด าเนินการได๎งํายกวําการเพิ่มยอดขายอัน
ถือได๎วําเป็นความส าคัญล าดับแรกในการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน 
 ในการแขํงขันในทางธุรกิจจะมีปัจจัยความส าเร็จหลักอยํู 2 ประการส าคัญคือ ความสามารถ
ในการแขํงขันในเชิงราคา  และความสามารถในการแขํงขันเชิงคุณภาพ ส าหรับการแขํงขันในเชิงราคา 
บริษัทตํางๆ พยายามลดต๎นทุนในการขายให๎น๎อยที่สุดเพื่อที่จะสามารถเสนอราคาสินค๎าหรือบริการแกํ
ผู๎บริโภคที่ดีที่สุด และมีการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง อยํางไรก็ตามพบวําต๎นทุนของสินค๎าตัวหนึ่งที่มี
บทบาทในความสามารถในการแขํงขัน คือ ต๎นทุนสินค๎าในสํวนของโลจิสติกส์ และโซํอุปทาน 
 
 5.3 ด าเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) จัดการโลจิสติกส์และ  
โซ่อุปทานและให้มีพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า ณ สถานประกอบการ 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เข๎ารํวม
ฝึกอบรมเกิดการเรียนรู๎ทั้งทางด๎านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถน าสิ่งที่ได๎รับไปปฏิบัติงานในสถานการณ์
จริงที่ผู๎เข๎ารํวมประชุมปฏิบัติอยูํ  ลักษณะของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะแบํงการด าเนินการเป็น 2 
สํวน คือ สํวนแรกจะเป็นการให๎ความรู๎ของวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรู๎  ความเข๎าใจแกํผู๎เข๎ารับการ
ปฏิบัติ เพื่อสามารถแก๎ไขข๎อขัดข๎องใน การท างาน  สํวนที่สองจะเป็นปฏิบัติการของผู๎เข๎ารํวมฝึกอบรมที่
จะหารือ  หรืออภิปรายแนวทางแก๎ปัญหาหรือวิธีการปฏิบัติงาน  โดยอาศัยหลักวิชาหรือหลักการที่
วิทยากรได๎บรรยายมาประกอบเป็นแนวทางการปฏิบัติ ในโครงการฝึกอบรมการจัดการโล จิสติกส์ 

ผู๎วิจัยใช๎เทคนิคหลังผํานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี ้
 1.  การฝึกอบรมแบบมพีี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นวิธีที่มอบหมายให๎ผู๎มีประสบการณ์การท างานซึ่ง
อาจจะเป็นหัวหน๎างานหรือไมํก็ได๎  คอยให๎ค าปรึกษาแนะน า สอนงานตามความจ าเป็น วิธีนี้จึงเกิดขึ้น
ได๎ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน ชํวยแก๎ปัญหาการท างานที่ตร งจุดในเวลาอันรวดเร็ว  โดยมีแนวคิดหลัก
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เป็นเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าให๎ทั้งผู๎บังคับบัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชาท างานได๎อยําง
เต็มศักยภาพและองค์กรมีความพร๎อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยหลั กการของระบบพี่เลี้ยงจะประกอบด๎วยหลักการ 2 
ประการ คือพี่เลี้ยง System หรือ Buddy System เป็นระบบที่พี่จะต๎องดูแลเอาใจใสํน๎อง คอยให๎ความ
ชํวยเหลือและให๎ค าปรึกษาแนะน าเมื่อน๎องเลี้ยง (ผู๎รับการอบรม) มีปัญหา และหลักการพี่เลี้ยงเป็นการ
ให๎ค าปรึกษาข๎อมูล หรือแนวทางโดยบุคคลที่มีประสบการณ์ ทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ส าหรับที่จะให๎ผู๎อื่นได๎พัฒนาทั้งทางด๎านอาชีพและเรื่องสํวนตัว  โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ 1) เพื่อให๎
พนักงานใหมํมีความมั่นใจ และคุ๎นเคยกับการด าเนินงานขององค์กร และงานที่ตนได๎รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น 2) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู๎ ความสามารถเฉพาะสาขาให๎กับพนักงานที่ได๎รับการเลื่อนต าแหนํง 
3) เพื่อสร๎างขวัญก าลังใจให๎กั บน๎องเลี้ยง 4) เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู๎สนับสนุนโอกาสก๎าวหน๎าใน
สายงานอาชีพ และ 5) เพื่อให๎น๎องเลี้ยงได๎ศึกษา เรียนรู๎กับผู๎ที่ตนเองมีความรู๎สึกเชื่อมั่นในผลงาน 
 2. การฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง  เป็นการฝึกอบรมชี้แนะไปพร๎อม ๆ กับการ
ปฏิบัติงานอยํางมีแบบแผน โดยผู๎บังคับบัญชาจะถํายทอดความรู๎ เทคนิค ตลอดจนทัศนคติ และ
แนวคิดเกี่ยวกับงานให๎แกํผู๎ใต๎บังคับบัญชาโดยผํานการฝึกปฏิบัติจริง ณ สถานที่ท าง าน โดยมีการ
ด าเนินกิจกรรมของการให๎ค าปรึกษาของพี่เลี้ยงดังนี้ 
  2.1 กิจกรรมการจัดการข๎อมูลคลังสินค๎าเพื่อบริหารค าสั่งซื้อ  โดยกิจกรรมนี้เป็นการให๎
ค าปรึกษาโดยวิธีการน าข๎อมูลสารสนเทศ เชํน ข๎อมูลการขาย ข๎อมูลการจัดเก็บสต็อกสินค๎าและข๎อมูล
เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค๎ามาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการสั่งซื้อด๎วยการใช๎โปรแกรมอยํางงําย 
  2.2 กิจกรรมการจัดการคลังสินค๎า จะใช๎วิธีการจัดเก็บสินค๎าส ารอง โดยใช๎เทคนิคการ
แยกสินค๎าตามหมวดผู๎จ าหนํายสินค๎า กํอน จากนั้นจึงแยกยํอยเป็นกลุํมสินค๎า A, B และ C (สินค๎า
จ าหนํายดี ปานกลาง และขายได๎น๎อย) ซึ่งวิธีการนี้จะชํวยในการประเมินการตรวจนับ การควบคุมการ
สั่งซื้อสินค๎าได๎เป็นอยํางดี การค๎นหาสินค๎ามีรวดเร็วขึ้นมากและลดความสูญเสียเรื่องของเวลาในการ
เบิกสินค๎าและลดความเสียหายของสินค๎าจากการจัดเก็บได๎มาก เป็นต๎น  
  2.3 กิจกรรมการจัดท าคํูมือการบริหารจัด การโลจิสติกส์ ค๎าสํงและค๎าปลีก  สินค๎าอุปโภค-
บริโภคประจ าวัน  จะใช๎วิธีการฝึกให๎ผู๎ปฏิบัติงานได๎ท าการเขียนคํูมือปฏิบัติงาน จากนั้นให๎ท าการ
ทดลองใช๎และท าการปรับปรุงให๎คูํมือมีความสอดคล๎องกับการปฏิบัติงานจริงของแตํละกิจการ 
  2.4 กิจกรรมการฝึกวิเคราะห์ข๎อมูลตัวอยํ างของกลุํมลูกค๎าร๎านค๎าปลีกเครือขําย การให๎
ค าแนะน าบุคลากรร๎านค๎าสํง ให๎น าข๎อมูลการขายสินค๎าที่จ าหนํายให๎ร๎านค๎าปลีกมาพิจารณาวํา สินค๎า
ที่จ าหนํายออกไปนั้นมีการสั่งซื้อซ้ าหรือไมํ สินค๎ากลุํมไหนจ าหนํายได๎ดี ซึ่งกิจการค๎าสํง ควรจัด
บุคลากรไปเยี่ยมร๎านค๎าปลีกด๎วย เพื่อจะได๎สังเกต ถึงกลุํมสินค๎าที่ร๎านค๎าปลีกสั่งซื้อเข๎ามาวํา นอกจาก
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สั่งที่กิจการของเราแล๎ว ร๎านค๎าปลีกสั่งซื้อจากท่ีอ่ืนด๎วยหรือไมํ ควรสังเกตด๎วยวําขนาดของกิจการค๎า
ปลีกท่ีออกเยี่ยมมีรายการสินค๎าที่จ าหนํายมากน๎อยเพียงใด ควรมียอดการขายประมาณเทําใด ลูกค๎า
เข๎าออกมากน๎อยเพียงใด หากสามารถประมาณยอดซื้อตํอรายของลูกค๎าที่มาซื้อที่ร๎านค๎าปลีกได๎ ก็จะ
ท าให๎การประมาณการยอดขายสินค๎าของร๎านค๎านั้นมีความแมํนย ามากขึ้น การประเมินสิ่งเหลํานี้จะ
ชํวยให๎กิจการค๎าสํงสามารถประมาณการสํวนแบํงตลาดได๎ชัดขึ้น เชํน ร๎านค๎าปลีกมียอดก ารจ าหนําย
สินค๎าประมาณวันละ 100,000 บาท แตํร๎านค๎าปลีกรายนี้สั่งซื้อสินค๎าจากเราเฉลี่ยวันละ 10,000 บาท 
แสดงวําเรามีสํวนแบํงตลาดของร๎านค๎านี้เพียง ร๎อยละ 10 เทํานั้น จากนั้นจะประเมินตํอวํามีรายการ
สินค๎าใดบ๎างที่ร๎านค๎าปลีกรายน้ีไมํซื้อสินค๎าจากเราแตํซื้อจากร ายอ่ืน เชํน ร๎านค๎าปลีกอาจไมํทราบวํา
เราจ าหนํายสินค๎าอะไรบ๎าง กรณีที่ลูกค๎าใช๎วิธีการโทรสั่งซื้อและไมํเคยมาที่กิจการของเรา ประกอบกับ
เจ๎าหน๎าที่ขายไมํได๎น าเสนอรายการสินค๎าอ่ืนให๎กับร๎านค๎าปลีก 
 
 5.4  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 การสนทนากลุํม หมายถึงการรวบรวมข๎อมูลจากการสนทนากับกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลในประเด็นปัญหา
ที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู๎ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู๎คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให๎
กลุํมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตํอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยํางกว๎างขวางละเอียดลึกซึ้ง  
 

 ประโยชน์ของการสนทนากลุ่ม 
1. ใช๎ในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู๎สึก การรับรู๎ ความเชื่อ และพฤติกรรม   
2. ใช๎ในการก าหนดสมมติฐานใหมํๆ  
3. ใช๎ในการก าหนดค าถามตํางๆที่ใช๎ในแบบสอบถาม  
4. ใช๎ค๎นหาค าตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไมํแนํชัดของการวิจัยแบบส ารวจ เพื่อชํวยให๎งานวิจัย

สมบรูณ์ยิ่งขึ้น  
5. ใช๎ในการประเมินผลทางด๎านธุรกิจ 

 

 ข้อดีของการสนทนากลุ่ม 
1. ผู๎เก็บข๎อมูล เป็นผู๎ได๎รับการฝึกกอบรมเป็นอยํางดี   
2. เป็นการเผชิญหน๎ากันในลักษณะกลุํมมากกวําการสัมภาษณ์ตัวตํอตัว   
3. ให๎มีปฏิกิริยาโต๎ตอบกันได๎  
4. บรรยากาศของการคุยกันเป็นกลุํมจะชํวยลดความกลัวที่ จะแสดงความเห็นสํวนตัว 
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 ข้อจ ากัด 
1. ถ๎าในการสนทนากลุํม  มีผู๎รํวมสนทนาเพียงไมํกี่คนที่แสดงความคิดเห็นอยํูตลอดเวลาจะ

ท าให๎ข๎อมูลที่ได๎เป็นเพียงความคิดเห็นของคนสํว นน๎อยเหลํานั้น  ดังนั้นจึงต๎องระวังไมํให๎มีการผูกขาด
การสนทนาขึ้น 

2. พฤติกรรมบางอยํางซึ่งเป็นสิ่งที่ไมํยอมรับในชุมชนอาจไมํได๎รับการเปิดเผยในกลุํมสนทนา 
ในกรณีนี้ใช๎การสัมภาษณ์ตัวตํอตัวจะดีกวํา  

3. ถ๎าผู๎ด าเนินในการสนทนาคุมเกมส์ไมํได๎ การสนทนากลุํมจะไมํราบรื่น 
 ขั้นตอนในการจัดสนทนากลุ่ม 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์  
2. ก าหนดกลุํมเป้าหมายของผู๎ให๎ข๎อมูล  
3. ตัดสินใจวําจะท าก่ีกลุํม  
4. วางแผนเรื่องระยะเวลาและตารางเวลา  

5. ออกแบบแนวค าถาม ควรเรียงค าถามจากค าถามที่เป็นเรื่องทั่วๆไป เบาๆ  งํายตํอการ
เข๎าใจ และสร๎างบรรยากาศให๎ค๎ุนเคยกันระหวํางนักวิจัยกับผู๎เข๎ารํวมสนทนาแล๎วจึงวกเข๎าสูํค าถามหลัก  
หรือค าถามหลักของประเด็นท่ีท าการศึกษาแล๎วจึงจบลงด๎วยค า ถามเบาๆอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อผํอนคลาย
บรรยากาศในวงสนทนาและสร๎างบรรยากาศที่เป็นกันเองในชํวงท๎ายอาจเติมค าถามเสริมเข๎าไปแตํต๎อง
เปน็ค าถามสั้นๆอาจเป็นค าถามที่ไมํได๎เตรียมมากํอน แตํเป็นค าถามที่ปรากฏขึ้นมาระหวํางการสนทนา  

6. ทดสอบแนวค าถามที่สร๎างขึ้น 
7. ท าความเข๎าใจกับผู๎ด าเนินการสนทนา (Moderator) และผู๎จดบันทึก (Note taker)  

    ผู๎ด าเนินการสนทนา ต๎องสร๎างบรรยากาศในการสนทนา  และควบคุมเกมส์ได๎เป็น
อยํางดีให๎เกิดความเป็นกันเองมากที่สุด  ผู๎ด าเนินการสนทนา จะต๎องไมํแสดงความคิดเห็นของตนเอง  
ควรจะปลํอยให๎ผู๎เข๎ารํวมแสดงความคิดเห็นไ ด๎อยํางเต็มที่  อิสรเสรี และเป็นธรรมชาติมากที่สุด 
Moderator ที่ดีจะต๎องสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎เป็นอยํางดี  
   ผู๎จดบันทึก (Note taker) จะต๎องอยูํรํวมตลอดเวลาและควรท าหน๎าที่ในการจดบันทึก
เพียงอยํางเดียวไมํควรรํวมสนทนาด๎วย  เพราะจะท าให๎การจดบันทึกข๎อมูลไมํคร บถ๎วน และจะต๎องเป็น
ผู๎ถอดเทปด๎วยตนเอง เพื่อความเข๎าใจในสิ่งที่ได๎บันทึกและเนื้อหาสาระในเทปที่ตรงกัน 
   ผู๎ชํวยทั่วไป  (Assistant) มีหน๎าที่คอยควบคุมเครื่องบันทึกเสียงและเปลี่ยนเทปขณะที่
ก าลังด าเนินการสนทนา  และอ านวยความสะดวกแกํผู๎ด าเนินการสนทนาและผู๎จดบันทึก  เพื่อให๎แตํละ
คนท าหน๎าที่ได๎อยํางเต็มที ่

8. คัดเลือกผู๎เข๎ารํวมกลุํมสนทนา 
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9. การจัดการเพื่อเตรียมการท าสนทนากลุํม เป็นการเตรียมสถานที่ ก าหนดวัน เวลา  และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ตํางๆที่จ าเป็น เชํน เครื่องบันทึกเทป ม๎วนเทป ถําน สมุด ดินสอ  เครื่องดื่ม อาหารวําง 
เป็นต๎น  

10. จัดกลุํมสนทนา 
11. ประมวลผลและการวิเคราะห์ข๎อมูล 

 
 ถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา ควรถอดเทปออกมาอยํางละเอียดเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่

ครบถ๎วนและต๎องไมํใสํความคิดของตนเองที่ถือเป็นข๎อสรุปลงไปด๎วย  
 วิเคราะห์ข๎อมูล โดยการตีความหมายในรูปของการวิเคราะห์เนื้อหา  ถ๎าจะให๎ดีควรท า

การวิเคราะห์รํวมกันหลายๆคนเพื่อเป็นการอภิปรายรํวมกัน  ถ๎ามีความเห็นไมํตรงกันควรกลับไปฟัง
รายละเอียดจากเทปใหมํ แล๎วกลับมาอภิปรายด๎วยกันอีก 

12. การเขียนรายงานการวิจัยควรเริ่มต๎นโดยการเขียนเค๎าโครงเรื่องกํอน แล๎วเขียนผล
การศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและหัวข๎อของแนวค าถามโดยพรรณนาใน
เชิงอธิบาย (http://www.vijai.org/Tool_vijai/12/02.asp) 

 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 อรุณ  ใบแก๎ว  (2545: บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาเรื่อง การศึ กษาคุณลักษณะผู๎บริหารโครงการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาผู๎บริหารการศึกษาที่พึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของผู๎บริหารที่เข๎ารับการ
อบรม จุดมุํงหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะผู๎บริหารโครงการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาผู๎บริหารการศึกษาที่พึงประสงค์ ตามความคิ ดเห็นของผู๎บริหารที่เข๎ารับการอบรม  กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็น ผู๎บริหารที่เข๎ารับการอบรมโครงการเฉพาะสาขา ในปีงบประมาณ 
2545 สถาบันพัฒนาผู๎บริหารการศึกษา 21 รุํน จ านวน 805 คน ผลการวิจัยพบวํา คุณลักษณะ
ผู๎บริหารโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาผู๎บริ หารการศึกษาที่พึงประสงค์ ทั้ง 6 ด๎านอยูํในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด๎าน และเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อยแล๎วพบวํา ด๎านอุดมการณ์ในการ
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ปฏิบัติงานผู๎บริหารให๎ความส าคัญมากท่ีสุด สํวนด๎านคุณธรรม ด๎านบุคลิกลักษณะ ด๎านมนุษยสัมพันธ์ 
ด๎านความสามารถ และด๎านความรู๎ อยูํในระ ดับมาก ส าหรับคุณลักษณะผู๎บริหารโครงการฝึกอบรม
ตามสภาพที่เป็นจริง ทั้ง 6 ด๎าน อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านและเรียงล าดับจากมากไปหา
น๎อยแล๎ว พบวํา ด๎านอุดมการณ์ในการปฏิบัติงาน ด๎านคุณธรรม ด๎านบุคลิกลักษณะ และด๎านมนุษยสัมพันธ์ 
มีสภาพที่เป็นจริงอยูํในระดับมากท่ีสุด สํวนด๎านความสามารถ และด๎านความรู๎ มีสภาพที่เป็นจริงอยูํใน
ระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะผู๎บริหารโครงการฝึกอบรมที่พึงประสงค์กับสภาพที่เป็นจริง 
พบวํา ทุกด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สมศักด์ิ กิจธนวัฒน์  (2545: บทคัดยํอ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร๎างภาวะผู๎น าเชิงสร๎างสรรค์ส าหรับผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดยํอม  โดยใช๎หลักการจัดกิจกรรม
ตามแนวมนุษยนิยมและการเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของแอนโทนี่  ร็อบบินส์ โดยมีสมมุติฐานของการ
วิจัยวําผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดยํอมที่ ผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมเพิ่มพลังศักยภาพบุคคลจะสามารถ
พัฒนาระดับภาวะผู๎น าเชิงสร๎างสรรค์ในตัวเองได๎สูงกวําผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดยํอมที่ไมํได๎ผํานการ
เข๎ารํวมกิจกรรม  ใช๎การวิจัยก่ึงทดลอง โดยรูปแบบการทดลองมี 2 กลุํม คือ กลุํมทดลองและกลุํม
ควบคุม  มีการทดสอบกํอนแล ะหลังการทดลองกลุํมตัวอยํางเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดยํอมใน
จังหวัดอุดรธานี จ านวน 60 คน ที่อาสาสมัครเข๎ารํวมกิจกรรม  และสุํมตัวอยํางแบบจับคํูเหมือนโดยยึด
คะแนนภาวะผู๎น าเชิงสร๎างสรรค์ที่ทดสอบกํอนการทดลอง  เป็นกลุํมทดลอง 1 กลุํม และกลุํมควบคุม 1 
กลุํมกลุํมละ 30 คน กลุํมทดลองเข๎ารํวมโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพลังศักยภาพบุคคลโดยแบํง
ออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ สํวนที่ 1 คือ การเข๎ารํวม สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาพลัง
ศักยภาพบุคคลส าหรับ SMEs" เป็นระยะเวลา 2 วันต้ังแตํเวลา 08.00-17.00 น. และสํวนที่ 2 คือ การ
ท าแบบฝึกหัดใน "โปรแกรม 21 วันสูํพลังศักยภาพบุคคล "ซึ่งเป็นคํูมือแหํงความส าเร็จให๎ผู๎ประกอบการ
ธุรกิจขนาดยํอมได๎ท ากิจกรรมตามแบบฝึกหัดที่ได๎รับการออกแบบไว๎ในคํูมือ โดยจะเป็นการท ากิจกรรม
ด๎วยการน าตนเองและต๎องท าแบบฝึกหัดวันละ 1 บททุกวันเป็นเวลา 21 วันติดตํอกัน เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัย ได๎แกํ แบบวัดภาวะผู๎น าเชิงสร๎างสรรค์  วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการทดสอบความแตกตํางของคําเฉลี่ย
คะแนนภาวะผู๎น าเชิงสร๎างสรรค์ด๎วยวิธีการทดสอบคําที ผลการวิจัย พบวํา คะแนนภาวะผู๎น าเชิงสร๎างสรรค์
ระยะหลังการทดลองของกลุํมทดลองสูงกวํากลุํมควบคุมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เจษฎาภรณ์  สรรคอนุรักษ์  (2546: บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัย  เรื่อง การติดตามผลการศึกษา
อบรมเพื่อการพัฒนาองค์การ : กรณีศึกษา “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู๎บริหารระดับกลาง
ของการไฟฟ้านครหลวง” ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บังคับบัญชา ผู๎ส าเร็จการฝึกอบรม และผู๎รํวมงาน  มีระดับ
ความคิดเห็นในด๎านการเรียนรู ๎(ความรู ๎ทัศนคติ ทักษะ) พฤติกรรม  และผลลัพธ์ที่มีตํอองค์การ  ทั้งหมด
ทุกด๎านอยูํในระดับมาก  และมีความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ  3 ล าดับแรกที่มีคําความถี่สูงสุด  คือ ควร
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เพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม  หลักสูตรการฝึกอบรมควรจัดให๎มีการฝึกอบรม  Refreshment Course 
และวิทยากรที่เป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ควรมีความรู๎ด๎านการบริหารในองค์การรัฐวิสาหกิจ  
 สมหญิง พํวงลาภหลาย (2546: บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง การติดตามผลโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "วิศวกรสินเชื่อ" ของพนักงานธนาคารออมสนิ ซึ่งพบวําทั้งพนักงานที่เข๎าอบรมและผู๎บังคับบัญชา
พนักงานที่เข๎ารับการฝึกอบรม มีความคิดเห็น ตํอการน าความรู๎ที่ได๎รับ จากการฝึกอบรมไปใช๎ประโยชน์ ใน
ด๎านการเพิ่มพูนความรู๎ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยภาพรวม  
 สุรัจ  บุญมาดี (2546: บทคัดยอํ) ได๎ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
แกนน าปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก๎ไขการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนแกนน าปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู๎ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี กลุํมประชากรที่ใช๎ศึกษาประกอบด๎วย ผู๎บริหาร
โรงเรียนแกนน าปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 147 คน 
ผลการวิจัยพบวํา สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนแกนน าปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎  ผู๎บริหาร
โรงเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการพัฒนาบุคลากร ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การ
หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสํวนมากมีการหาความจ าเป็น โดยผู๎บริหารใช๎วิธีการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรและยึดหลักความสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎
เป็นเกณฑ์การตัดสินใจในการหาความจ าเป็น การวางแผนการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสํวนมากวางแผนโดย
จัดท าเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในโครงการจะต๎องปฏิบัติได๎จริง 
การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสํวนมากได๎ด าเนินการจั ดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้ง 10 
กิจกรรม คือ การปฐมนิเทศ นิเทศภายใน ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาตํอ ศึกษาดูงาน 
เผยแพรํขําวสารทางวิชาการ ท างานเป็นทีม พัฒนาด๎านจิตใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู๎ 
ความสามารถ ทักษะ และเจตคติของบุคลากรให๎เพิ่มสูงขึน้สอดคล๎องกับแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ 
และใช๎วิธีการด าเนินงานโดยโรงเรียนด าเนินการเองบ๎าง รํวมกับกลุํมโรงเรียนด าเนินการบ๎าง และสํงบุคลากร
ไปรํวมกับส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ หรือ ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดบ๎าง ตามสภาพความ
พร๎อมของโรงเรียน ชนิดของกิจกรรม และนโยบายของต๎นสังกัด ผลที่ได๎จากกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้น การประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร โรงเรียนสํวนมากมีการประเมินผลโดยผู๎บริหารโรงเรียนเป็นผู๎ด าเนินการเอง และเผยแพรํผลการ
ประเมินโดยกาน าเสนอในที่ประชุมบุคลากรทั้งโรงเรียนและจัดพิมพ์สรุปเป็นรายงานประจ าปี อีกทั้งได๎น าผล
การประเมินไปใช๎เพื่อปรับปรุงแผนงาน / โครงการพัฒนาบุคลากรในครั้งตํอไปด๎วย เกี่ยวกับปัญหาและแนว
ทางแก๎ไขปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสํวนมากมีปัญหาและแนวทางแก๎ไขปัญหา ตาม
กระบวนการพัฒนาบุคลากร ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร ปัญหาท่ีพบ คือ 
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ขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถวิเคราะห์หาความจ าเป็น โดยมีแนวทางแก๎ปัญหา คือ ส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอหรือส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดจัดอบรมให๎ความรู๎ และสํงบุคลากรไปศึกษาตํอ/
ศึกษาดูงาน  การวางแผนการพัฒนาบุคลากรปัญหาที่พบวํา คือ การวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการ
จ าเป็นไมํครอบคลุม โดยมีแนวทางแก๎ไขปัญหา คือ แตํงตั้งคณะกรรมการรํวมกันวิเคราะห์ ส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอหรือส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดจังอบรมให๎ความรู๎ การจดักิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร แบํงออกเป็น 3 ด๎าน คือ ด๎านการก าหนดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ปัญหาท่ีพบ คือ ขาด
ผู๎เชี่ยวชาญในการก าหนดกิจกรรม โดยมีแนวทางแก๎ไขปัญหา คือ ส านักงานการประถมศึกษาหรือส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดจัดอบรมให๎ความรู๎ สํงบุคลากรไปศึกษาตํอ/ศึกษาดูงาน ด๎านปัญหาการจัดกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากร ปัญหาท่ีพบ คือ บุคลากรมีงานอ่ืนต๎องปฏิบัติมาก จึงมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมน๎อย โดยมี
แนวทางแก๎ไขปัญหา คือ กระจายงานให๎ทุกคนมีสํวนรํวมรับผิดชอบเทําๆ กัน ต๎นสังกัดจัดสรรอัตราก าลังครู
ให๎เพียงพอตามเกณฑ์ ด๎านปัจจัยที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ปัญหาท่ีพบ คือ ไมํมีการ
จัดสรรงบประมาณไว๎เป็นสัดสํวน โดยมีแนวทางแก๎ไขปัญหา คือ ต๎นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณไว๎เป็น
สัดสํวน ด๎านการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร ปัญหาท่ีพบ คือ การติดตาม
ประเมินผลไมํเป็นระบบและตํอเนื่อง โดยมแนวทางแก๎ไขปัญหา คือ ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการให๎ชัดเจน
แตํงตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง  
 ชุติมา เตชะธโนปจัย (2549: 113) ได๎ท าการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจตํอการบริการหลังการขาย
ของลูกค๎าเชลล์ฟลีทคาร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวํา  การปฏิบัติงานของผู๎จัดการฟลีท  
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรตํางกัน ประเภทธุรกิจขององค์กรตํางกัน วิธีการช าระคําน้ ามันขององค์กรกํอนมา
ใช๎บริการบัตรเชลล์คาร์ดตํางกัน จ านวนเชลล์ฟลีทที่อยํูในองค์กรที่ตํางกัน ระยะ เวลาที่เป็นสมาชิกบัตร
เชลล์ฟลีทคาร์ดตํางกัน องค์กรที่มียอดคําน้ ามันที่ใช๎บริการตํางกัน วิธีการช าระคําบริการเชลล์ฟลีทคาร์ด 
ที่องค์กรธุรกิจเลือกใช๎ตํางกัน มีความพึงพอใจตํอบริการหลังการขายตํางกัน 
 สุนันท์ พืชพันธ์ไพศาล (2552: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจตํอการเข๎าอบรมโครงการ
สํงเสริมการจัดการท่ียั่งยืน (K SME CARE) จุดมุํงหมายเพื่อศึกษา ความพึงพอใจตํอการเข๎าอบรมโครงการ
สํงเสริมการจัดการท่ียั่งยืน โดยจ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย เพศ สถานภาพสมรส อาย ุ
ระดับการศึกษา ประเภทธุรกิจ ต าแหนํงงาน สถานที่ต้ังของธุรกิจ และธนาคารที่ใช๎บริการ เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู๎เข๎าอบรม โดยเปรียบเทียบระหวํางความคาดหวังของผู๎เข๎าอบรมกํอนการอบรม และผล
การรับรู๎จริงหลังจากที่ผู๎เข๎าอบรมได๎รับการอบรม ได๎แก ํ ด๎านองค์ความรู ๎ ด๎านประสบการณ ์ ด๎านการสร๎าง
เครือขํายทางธุรกิจ ด๎านการบริการ ด๎านความรู๎สึก และด๎านข๎อมูลผลิตภัณฑ/์บริการทางการเงิน เพือ่ให๎การ
อบรมเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้ง คือ ผู๎เข๎าอบรมโครงการสํงเสริมการ
จัดการที่ย่ังยืนจ านวนทั้งสิ้น 350 ราย ผลการวิจัย พบวํา ผู๎เข๎าอบรมโครงการสํงเสริมการจัดการท่ียั่งยืน 
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สํวนใหญํเป็นผู๎ชาย สถานภาพโสด อาย ุน๎อยกวําหรือเทํากับ 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตร ีประเภท
ของธุรกิจเป็นการผลิต ต าแหนํงในองค์กร เป็นต าแหนํงบริหาร สถานที่ต้ังของธุรกิจต้ังอยูํในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล และธนาคารที่ใช๎บริการสินเชื่อ คือ ธนาคารกสิกรไทย และผู๎เข๎าอบรมโครงการสํงเสริมการ
จัดการที่ย่ังยืน มีความคาดหวังตํอการเข๎าอบรมโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 
ด๎านองค์ความรู ๎ ด๎านประสบการณ ์ ด๎านการสร๎างเครือขํายทางธุรกิจ ด๎านการบริการ ด๎านความรู๎สึก และ
ด๎านข๎อมูลผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน อยูํในระดับมาก และผู๎เข๎าอบรมโครงการสํงเสริมการจัดการท่ี
ยั่งยืน มีการรับรู๎จริงตํอการเข๎าอบรมโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านองค์
ความรู ๎ด๎านประสบการณ ์ด๎านการสร๎างเครือขํายทางธุรกิจ ด๎านการบริการ ด๎านความรู๎สึก และด๎านข๎อมูล
ผลิตภัณฑ/์บริการทางการเงิน อยูํในระดับมาก และปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แก ํ เพศ สถานภาพสมรส อาย ุ
ระดับการศึกษาประเภทธุรกิจ ต าแหนํงงาน สถานที่ต้ังของธุรกิจ และธนาคารที่ใช๎บริการแตกตํางกัน มีการ
รับรู๎จริงตํอการอบรมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และผลการเปรียบเทียบความ
แตกตํางระหวํางความคาดหวังและการรับรู๎จริงตํอการอบรม ได๎แก ํด๎านองค์ความรู ๎ด๎านประสบการณ ์ด๎าน
การสร๎างเครือขํายทางธุรกิจ ด๎านการบริการ ด๎านความรู๎สึก และด๎านข๎อมูลผลิตภัณฑ/์บริการทางการเงิน 
พบวํา ผู๎เข๎าอบรมมีการคาดหวังตํอการอบรมแตกตํางกับการรับรู๎จากการอบรมที่ได๎รับจริง ในด๎านองค์
ความรู ๎ ด๎านประสบการณ ์ ด๎านการสร๎างเครือขํายทางธุรกิจ ด๎านความรู๎สึก อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
และ .05 กลําวคือ ผู๎เข๎าอบรมไมํพอใจ สํวนในด๎านการบริการและด๎านข๎อมูลผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน 
พบวํา ผู๎เข๎าอบรมรู๎สึกประทับใจ และการรับรู๎จากการอบรมที่ได๎รับจริงมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นตํอ
หลักสูตรภายหลังการอบรมโดยรวม  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 รสิต ทองธานี  (2548: บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษา  ทัศนคติที่มีตํอการประเมินศักยภาพตัวชี้วัด
ความส าเร็จขององค์กร  (KPI: Key Performance Indicator) กรณีศึกษา พนักงานระดับบริหาร
องค์การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย  (อ.ส.ค.) พบวํา ทัศนคติของพนักงานระดับบริหารใน
ด๎านทัศนคติที่มีตํอการประเมินศักยภาพตัวชี้วัดความส าเร็จ  (KPI: Key Performance Indicator) 
พนักงานระดับบริหารมีทัศนคติตํอการประเมินศั กยภาพตัวชี้วัดความส าเร็จ พนักงานมีระดับบริหารมี
ทัศนคติในระดับดี โดยพนักงานระดับบริหารยอมรับวําตัวดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ได๎ก าหนดมาให๎ปฏิบัตินั้นมี
ทัศนะเชิงบวก สามารถยอมรับได๎ และเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได๎รับท้ังในสํวนขององค์กรและตนเอง ด๎วย
ความสามารถที่ตนเองสามารถปฏิบัติได๎และเห็นวําทุกคนก็สามารถปฏิบัติได๎ 
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 6.2 งานวิจัยต่างประเทศ   
 เอิร์น และคนอ่ืนๆ  (Hearn; et al. 1997) ได๎ศึกษาเรื่องการก าหนดความสามารถเฉพาะของ
วิชาชีพในออสเตรเลีย ท่ีมีตํอกรอบงานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวํา ความสามารถทางวิชาชีพได๎มาจาก
การเป็นเจ๎าของ กลุํมคุณลักษณะที่เหมาะสม เชํน ความรู๎  (Knowledge) ความสามารถ  (Ability) ทักษะ 
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ซึ่งคุณลักษณะเหลํานี้จะเป็นพื้นฐานรํวมกันของสมรรถนะ  (Competency) 
ดังนั้น  ความสามารถทางวิชาชีพ ผลการวิจัย พบวํา ในศึกษากลุํมตัวอยําง 7 วิชาชีพ ได๎แกํ  นักบัญชี 
วิศวกร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักการตลาด นักสังคมสงเคราะห์ ครู และสถาปนิก ในทุกสายอาชีพมี
ปัจจัยด๎านความสามารถรํวมกัน คือ การแก๎ปัญหา การเข๎าไปมีสํวนรํวมในวิชาชีพ กรอบความคิดของการ
อ๎างอิง ความสามารถทางอารมณ์ ความรู๎เกี่ยวกับองค์กร การท างานเชิงรุก และการมุํงมั่นเกี่ยวกับลูกค๎า  
 เบคเกอร์ ยูเซลิด และอู ลริช (Becker; Huselid; & Ulrich. 2001) ได๎วิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก 
ซึ่งทุกองค์กรควรมี โดยท าการศึกษากลุํมธุรกิจเครื่องไฟฟ้า กลุํมธุรกิจยา และกลุํมธุรกิจที่ผลิตสินค๎า
อุปโภค และบริโภค พบวํา สมรรถนะหลักที่ องค์กรมี ได๎แกํ สมรรถนะด๎านการเป็นผู๎น า การจัดการ ซึ่ง
ในแตํละสมรรถนะจะมีการแบํงออกเป็นหัวข๎อยํอยๆ เพื่อให๎เหมาะสมกับลักษณะงานของบุคลากรใน
แตํละต าแหนํง เชํน ผู๎บริหารระดับสูงจะมีสมรรถนะด๎านการเป็นผู๎น ามากกวําพนักงานบัญชี ข๎อสรุปที่
ได๎จากงานวิจัยนี้ สรุปได๎วํ า การที่องค์กรจะมีสมรรถนะใดนั้น ขึ้นอยูํกับลักษณะงาน วัฒนธรรมของ
องค์กร ตลอดจนแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการน าสมรรถนะมาใช๎ในองค์กร 
 คาลเวิร์ท (Calvert. 2004: 144) ได๎ศึกษาเรื่องการจัดการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนตามข๎อบังคับของมลรัฐอิลลินอยส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์การจัดฝึกอบรมที่จัดอยูํ
ใน 16 มลรัฐ เพื่อประเมินความคิดเห็นของตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใน 16 มลรัฐเกี่ยวกับ
การฝึกอบรม และประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ผลการวิจัยพบวํา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ไมํเพียงแตํเห็นประโยช น์ ของการฝึกอบรมเทํานั้น แตํผลจากการฝึกอบรมยังชํวยให๎ผู๎บริหารโรงเรียน
สามารถปฏิบัติหนร๎าที่ได๎อยํางดี และเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของตน ซึ่งจากผลการวิจัยสรุปได๎วําการ
ฝึกอบรมครั้งนี้ มีประโยชน์อยํางน๎อย 3 ประการ คือ 1) ท าให๎เกิดความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ 2) 
ยกระดับทกัษะในการด าเนินงานตามหน๎าที และ 3) ชํวยเพิ่มระดับความสามารถของผู๎เรียน  
 เจฟฟ์ (Jaffe. 2004: 176) ได๎ศึกษาผลกระทบของโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการของครูใน
วิทยาลัยชุมชน ด๎านวิชาการเขียนเบ้ืองต๎น เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับผู๎เรียน และที่มาของปัญหา
พบวํา ในวิทยาลัยชุ มชนมีปัญหาน าเรียนผลการเรียนต่ า ในวิชาการเขียนเบื้องต๎น และมีปัญหาด๎าน
การปรับตัว เป็นผลให๎ลาออกกลางคัน จึงได๎จัดให๎ครูเข๎ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมตํอเนื่อง 5 
โครงการ ๆ ละ 2 สัปดาห์ในรูปของการประชุมปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะครูใน
การสอนเนื้อหา ด๎านทักษะชีวิตให๎กับผู๎เรียน ในวิชาที่รับผิดชอบอยูํ การเก็บรวบรวมข๎อมูลของการวิจัย
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ท าโดยการสัมภาษณ์ครู สังเกตการณ์เรียนการสอนในชั้นเรียนและการประชุมผู๎เรียน ผลการวิจัยพบวํา
หลังจากครูได๎ฝึกอบรมครบท้ัง 5 โครงการ ครูมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพในการ สอนสูงขึ้น ซึ่ง
ประเมินได๎จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงด๎วย  
 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท้ังในประเทศและตํางประเทศ ที่กลําวมาข๎างต๎น
จะเห็นได๎วําโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจ ค๎าสํงและค๎าปลีก  เป็นการศึกษา
และเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีก  ในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์
และโซํอุปทาน และความพึงพอใจของผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีก หลังการฝึกอบรม และการให๎
ค าปรึกษาในสถานประกอบการ เพื่อให๎ผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีกสามารถน าความรู๎ ทักษะ และ
ทัศนคติ ไปเพิ่ม ศักยภาพในการแขํงขันของธุรกิจ ผู๎วิจัยเห็นถึงความส าคัญของโครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจ ค๎าสํงและค๎าปลีก   ดังนั้นผู๎วิจัยขอน าทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท้ัง
ในประเทศและตํางประเทศ มาใช๎เป็นพื้นฐานและแนวทางในการด าเนินการการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ส าหรับผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีก ในการสํงเสริมผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎า
ปลีก จะท าให๎ผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีกได๎มีการปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารระหวําง
ผู๎ประกอบการด๎วยกัน และเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจค๎าสํง และค๎าปลีกได๎อยํางยั่งยืน 



บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มุ่งศึกษา
และเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  ในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน  และความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้าส่งแล ะค้าปลีก โดยด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ แล้วน าไปพฒันาเนื้อหาให้สอดคล้องกับโครงการฝึกอบรมของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ก่อนน าไปให้วิทยากรตรวจความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ก่อน
น าไปสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยต่อไป  
 
2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูป้ระกอบการค้าปลีกและค้าส่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 280 คน 
จากภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  
 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ผู้ประกอบกา รค้าส่ง และค้าปลีกที่ได้จากการ
คัดเลือกโดยความสมัครใจจ านวน 30 คน โดยก าหนดคุณสมบัติ คือ 
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  1. มีความสนใจและต้องการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จะพัฒนาตนเอง และสถานประกอบการ 
  2. มีเวลาเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการได้อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ 
 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและ
ค้าปลีก เรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
โดยก าหนดหัวข้อในการฝึกอบรมไว้ 13 หัวข้อ คือ  
  1.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
  1.2 การจัดการองค์กรที่เหมาะสมในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 
  1.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 
  1.4 การจัดการร้านค้าปลีกและค้าส่ง 
  1.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก  
  1.6 ความส าคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค้าส่งและค้าปลีก 
  1.7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 

1.8 การสร้างตัวชี้วัดด้วยแบบการประเมินตนเองส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
1.9 กิจกรรมการใช้แบบประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้างตัวชี้วัดส าหรับผู้ประกอบการ 
1.10 การฝึกเชิงปฏิบัติการวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
1.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
1.12 สถานการณ์และกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก 
1.13 การประยุกต์เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาหัวข้อต่าง ๆ โดยละเอียด และติดตามขอข้อมูลเนื้อหาสาระจากวิทยากรในแต่
ละหัวข้อ ซึ่งบางหัวข้อไม่มีรายละเอียดมากนัก ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วน าข้อมูลเหล่านั้น
ไปให้วิทยากรผู้ฝึกอบรมตรวจสอบ  ความครบถ้วนถูกต้องของเนื้อหา ก่อนจะน าไปพัฒนาเป็นรูปเล่ม 
เพื่อสร้างเครื่องมือชิ้นอื่นๆ ต่อไป  
 3.2 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยยึด
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาของเอกสารในข้อ 1. เพื่อก าหนดข้อค าถามเป็นแบบปร นัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ  
 3.3 สร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยยึดตาม
เอกสารในข้อ 1 และกระบวนการฝึกอบรม ก าหนดข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ตามวิธีของลิเคิร์ท และก าหนดเกณฑ์ของคะแนน และค่าเฉลี่ยดังนี้  
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 เกณฑ์การประเมินคะแนน  
  5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง   
  2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย 
  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง   
  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  1.01-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 3.4 สร้างแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI)  
 ผู้วิจัยสร้างการประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) โดยยึดตามเนื้อหาสาระที่ฝึกอบรมให้แก่
ผู้ประกอบการ สามารถสร้างได้ 17 ตัวชี้วัด การตอบค าถามจะเป็นแบบเลือกตอบว่า ด าเนินการได้หรือ
ด าเนินการไม่ได้  
 

4.  การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญอยู่ในภาคผนวก จ) 
เพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
 4.1 ตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
แบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) โดยการหาค่าดัชนคความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence หรือ IOC) แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC ที่มีค่าต้ังแต่ 0.05 ขึ้นไป และ
ประเมินความเหมาะสม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ตามวิธีของลิเคิร์ท ก าหนดเกณฑ์
คะแนนและค่าเฉลี่ยดังนี้  
 เกณฑ์การประเมินคะแนน  
  5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง   
  2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
  1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
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 เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย 
  4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง   
  1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
  1.01-1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
 ถ้าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) มีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป ถือว่ามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะน าไปใช้ได้  
 4.2 ตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการประเมิน
ความเหมาะสมเช่นเดียวกับการประเมินแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และการประเมินตามค่าดัชนี
ชี้วัด (KPI) และค่าเฉลี่ยความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากข้ึนไป ถือว่ามีความเหมาะสมเพียง
พอที่จะน าไปใช้ได้  
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และ
ท าการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  ก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Pre-test) และหลังการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Post-test) 
 2. ประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจใน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ 
 3. ติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว1 เดือน ด้วยแบบประเมินตามค่า
ดัชนีชี้วัด (KPI) ท้ังกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง 
 4. น าผลสรุปมาประชุมสัมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 

ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูล ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2554 รวมเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน 22 วัน 
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6. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทยีบความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจ  ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  ของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก่อน และหลังการทดลองใช้หลักสูตร โดยใช้ t-test 
 2. ประเมินผลความพึงพอใจใน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลังผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยหาค่าเฉลี่ย ( ), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. ติดตามประเมินผลหลัง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปแล้ว1 เดือน ในกลุ่มควบคุม ซึ่งไม่มี 
พี่เลี้ยง และกลุ่มทดลอง ท่ีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา ในขณะปฏิบัติ  ณ สถานประกอบการด้วยการ
ประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) โดยค่าความถี่ 
 4. น าผลประชุมสัมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็น มาสรุปผลการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2554  ณ ห้อง
ประชุม A ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน  ซึ่งได้แก่  ค่าเฉลี่ย ( )   
2. การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of ltem Objective Congruence หรือ IOC) 

ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน และแบบประเมินค่ าตามดัชนีชี้วัด (KPI)  ก่อนน าไปใช้  โดยการ
ก าหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็น +1 หรือ  0 หรือ -1 ดังนี้ 

+1 = แน่ใจว่าเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง  
  0 = ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้  
-1 = แน่ใจว่าเนื้อหาไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 

 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ว่า  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และแบบประเมินค่า
ตามดัชนีชี้วัด (KPI) มีคุณภาพ  คือต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.50  โดยใช้สูตรดังนี้ (กรมวิชาการ. 2545) 

สูตร IOC (ดัชนีความสอดคล้อง)  =   

 
เมื่อ      =  ผลรวมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R  =   ผลรวมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
N  =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

เกณฑ์การประเมิน ได้ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 0.50  ขึ้นไปถือว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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4. การทดสอบความแตกต่างของผลการทดสอบโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน  ใช้หาค่า  
t-test (Dependent) แบบ One-tailed test ส าหรับการเปรียบเทียบผลการทดสอบ  ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม (Pre-test และ Post-test) 

5. วิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามค่าดัชนีตัวชี้ วัด (KPI) โดย
ค่าความถี่  

ทั้งนี้  ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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 สรุปขั้นตอนในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและ  
ค้าปลีก สามารถเขียนเป็นประกอบขั้นตอนได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 10  ขั้นตอนในการวิจัย 

 
 

ข้ันตอนที่ 1  
        ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ทฤษฎี หลักการ ปรัชญา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้ันตอนที่ 4 ด าเนินการทดลอง และใช้เครื่องมือในการวิจัย 
   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการ(Workshop) (3 วัน 30 คน) 
      โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการ 

  สอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ปฏิบัติการทดลองใช้การให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการกับกลุ่มทดลองเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีก 

เร่ืองการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน จ านวน 15 คน  เป็นเวลา 3 วัน 

ข้ันตอนที่ 5 ติดตามประเมินผล 
  ติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว 1 เดือน ด้วยแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) 
  ประชุมสัมมนากลุ่ยย่อย (Focus Group) 

 
สรุปผล 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีก เร่ืองการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 

ข้ันตอนที่ 2 จัดท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (ก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) 
2) แบบสอบถามผลความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3) แบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) 

ข้ันตอนที่ 3 ประเมินเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (ก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) 
2) แบบสอบถามผลความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3) แบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) 



บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  แบ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5  ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
   ศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีและ ข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการ
เรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีก เรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (ก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) 
  2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  2.3 สร้างแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) 
 ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้องของ โครงการฝึกอบรม แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูก้่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ และแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) 
  3.2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ ก่อนและหลัง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  แบบสอบถามผลความพึงพอใจใน การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) 
 ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการทดลอง และใช้เครื่องมือในการวิจัย 
  4.1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  4.2 วัดความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  4.3 ปฏิบัติการทดลองใช้การให้ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงานกับกลุ่มทดลอง 
 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามประเมินผล 
  5.1 ติดตามประเมินผลหลัง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปแล้ว 1 เดือน โดยการประเมิน
ตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) ท้ังกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
  5.2 ประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
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ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 ศึกษาข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่ง
และค้าปลีกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงเน้นการพัฒนาคนให้มีความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและปรับ ตัว
เข้ากับสังคมได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง การฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ท า
เป็นและแก้ไขปัญหาเป็น มีนิสัยรักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เห็น โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ซึ่งผู้จัดกระบวนการเรียนรู้จะต้องด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 
 ดังนั้น การเรียนรู้ของบุคคลโดยเฉพาะคนที่อยู่ในองค์กรต่าง ๆ มักอยู่ในรูปของ การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ  ถือว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการท างานโดย
การให้ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมกับงานแก่บุคลาก รที่ไม่สามารถท างานได้ตามที่คาดหวัง 
แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้บุคลากรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง องค์กรที่ต้องการอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมในอนาคตจึงต้องพัฒนารูปแบบ สื่อและ
เทคโนโลยีอย่าง ต่อเนื่อง และผลจากการเรียนรู้ด้วยรูปแบ บใหม่ต้องก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่
ในการท างาน 
 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมของฐานความรู้ (Knowledge Based) ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจ
จึงต้องมีความรู้ในการจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวล า ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดโครงการช่วยเหลือ พัฒนา
ผู้ประกอบการค้า ให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการกับสถานประกอบการ ให้สามารถแข่งขันกับ
ธุรกิจของต่างชาติ และอยู่รอดได้แบบยั่งยืน โดยการจัดฝึกอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับการจัดการ  
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
 โลจิสติกส ์ (Logistic) คือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การออกแบบและการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการด้านการจัดหา การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การจัดเก็บ การกระจายสินค้า การขนส่ง การสนับสนุน
ลูกค้า การเงินและทรัพยากรมนุษย์ 
 โซ่อุปทาน  (Supply-Chain) คือ อนุกรมของเห ตุการณ์ที่มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าซึ่งจะรวมเอา การจัดหา การผลิต โลจิสติกส์ และการก าจัดทิ้ง รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การขนส่ง  การจัดเก็บ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการ โซ่อุปทาน
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ประกอบด้วย การวางแผนการน าไปปฏิบัติ และการควบคุมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการไหลของ
สินค้าและบริการท้ังไปและกลับ และรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างจุดเริ่มต้นจนถึงผู้บริโภคเพื่อที่จะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  ระเบียบ  กฎหมายหนังสือสั่งการ  ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตร  ปรัชญา  หลักการ  จัดการจัดฝึกอบรม  สื่อ  การวัดผลและประเมินผล  และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  สภาพความต้องการ  ความจ าเป็นใน การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
 นอกจากน้ียังศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริหารส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์  รวมทั้งนักวิชาการจาก  มหาวิทยาลัย สมาคมผู้ประกอบการค้า  มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน   
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการค้าส่ง  ค้าปลีก  จ าเป็นต้องมี ก ารเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน  ดังนั้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ผู้วิจัยในฐานะเป็นที่ปรึกษาร่วมใน
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก จัดขึ้นโดย กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้วิจัย
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการจัดรูปแบบการพัฒนา
ผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีกในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติที่ดี และน าไปใช้ในสถานประกอ บการให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการใช้
กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  แล้วใช้การให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการขณะปฏิบัติงานโดย
มีพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน า 
 
ขั้นตอนท่ี 2 จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 น าข้อมูลจากการ ศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ย วข้อง ทฤษฎีและข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีก เรื่องการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการ
โซ่อุปทาน โดยโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งได้จัดท าขึ้นในการฝึกอบรมผู้ค้าป ลีกและค้าส่ง และน าข้อมูลที่ได้ศึกษาจาก
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีและข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่ง 
และค้าปลีก ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของ
การวิจัย  โดยค านึงถึงความทันสมัยของเนื้ อหา ความเหมาะสมกับเวลา ความแตกต่างของผู้เข้ารับ   
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบของการเรียนรู้ (Learning Styles) โดยมีการจัดสร้างเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
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  2.1 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (ก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ )  
เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบกับกลุ่มทดลอง ก่อน และ หลัง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
  2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังจบโครงการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
  2.3 สร้างแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) แบบ 2 ค าถาม คือ ด าเนินการได้ และ 
ด าเนินการไม่ได้ เพื่อน าไปใชป้ระเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) หลังการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 
เดือน ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มทดลองทีม่ีพี่เลี้ยง จ านวน 15 คน  และกลุ่มควบคุมท่ี
ไม่มีพี่เลี้ยง จ านวน 15 คน 
  
ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ท าการประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาวิชากับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) โดย
คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC ที่มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
และท าการประเมิน ความ เหมาะสม ค่าเฉลี่ย (  ), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐา น (S.D.) ของแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบบ ประเมิน
ตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอร์ท  
 
ซึ่งปรากฏผลในตาราง 5-9 
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ตาราง 5 ดัชนีความสอดคล้องข องแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

ประเด็นการประเมิน 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
ดัชนีความ
สอดคล้อง 

1. การลงทุนของธุรกิจขายปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพในการ
แข่งขันสูงจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อสินค้าปลีก
รายย่อยของไทย ความจ าเป็นส าคัญต่อการพัฒนาการ
ค้าปลีกของไทยคือ อะไร 

1 1 1 1 1 1.00 

2. กระบวนการท่ีช่วยแก้ปัญหาการท างานโดยการให้ความรู้ 
ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมกับงานแก่บุคลากร ข้อใด
ต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง 

1 1 1 1 1 1.00 

3. ปัจจัยหรือส่ิงที่มีส่วนส าคัญในการท าให้สังคมหรือองค์กร
นั้นเจริญก้าวหน้าหรือด าเนินการได้อย่างสูงมีประสิทธิผล 

1 1 0 1 1 0.80 

4. ในการเสริมสร้างการปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งแก่
ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของไทย โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีหลักการส าคัญอย่างไร 

1 1 1 1 1 1.00 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจค้าส่ง-
ค้าปลีกอย่างมีมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อเรื่องใดบ้าง 

1 1 1 1 0 0.80 

6. ถ้าต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก 
โดยรวมของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ที่เรียกว่าโซ่อุปทาน
การค้าส่ง-ค้าปลีก ทั้งระบบจะลดลง ใครจะได้ประโยชน์บ้าง 

1 1 1 1 1 1.00 

7. การแข่งขันในทางธุรกิจจะมีปัจจัยความส าเร็จหลักอยู่ 2 
ประการ คืออะไรบ้าง 

1 1 1 1 1 1.00 

8. ค ากล่าวเกี่ยวกับ ระบบ โลจิสติกส์ ข้อใดไม่ถูกต้อง 1 1 1 0 1 0.80 
9. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในส่วน

ของธุรกิจการค้าส่ง-ค้าปลีก สินค้าอุปโภค-บริโภค 
ประจ าวัน  ประกอบไปด้วยปัจจัยส าคัญ อะไรบ้าง 

1 1 1 1 1 1.00 

10. ข้อใดไม่อยู่ในระบบโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในธุรกิจ
ทั้งค้าปลีก-ค้าส่ง สินค้าอุปโภค-บริโภค ประจ าวัน 

0 1 1 1 1 0.80 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
ดัชนีความ
สอดคล้อง 

11. แนวคิดในการพัฒนาการเชื่อมโยง หรือ โซ่อุปทาน
ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าส่ง และผู้ค้าส่งกับผู้ค้าปลีกนี้ ได้
ประยุกต์มาจากแนวคิดอะไร 

1 1 1 1 1 1.00 

12. ระบบ ECR มีความหมายอย่างไร 1 1 0 1 0 0.60 
13. อะไร คือจุดมุ่งหมายของ ECR ที่จะแก้ไขหรือรองรับ

ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง สินค้า
อุปโภค-บริโภค ประจ าวัน หน่ึงในแนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหานั้นเรียกว่า Collaboration Planning, 
Forecasting and Replenishment (CPFR) 

1 1 1 1 0 0.80 

14. ความหมายของตัวชี้วัด “สัดส่วนยอดขายต่อวันเทียบ
มูลค่าสินค้าคงคลังรวม มีค่าเท่ากับ 18 : 1  ” ข้อใดให้
ความหมายโดยสมบูรณ ์

1 1 0 0 1 0.60 

15. Backlog มีความหมายอย่างไร 1 1 1 1 1 1.00 
16. ความคาดหมายที่จะพยากรณ์ความตอ้งการสินค้าในแต่

ละประเภท แต่ละชนิด ที่น ามาจ าหน่ายว่ามีความ
ต้องการมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะด าเนินการสรรหาและ
จัดซื้อมาเพื่อจ าหน่ายได้อย่างทันต่อความต้องการ เป็น
หน่ึงในแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา เรียกว่าระบบอะไร 

1 1 1 1 1 1.00 

17. จากที่ได้ฝึกอบรมไป ได้รับความรู้เรื่องของ Sales Order 
คืออะไร 

1 1 1 1 1 1.00 

18. จากที่ได้ฝึกอบรมไป ได้รับความรู้เรื่องของ Purchase 
Order คืออะไร 

1 1 1 1 1 1.00 

19. การควบคุมสินค้าคงเหลือทางด้านมูลค่ากิจการค้าส่ง   
ท าได้ในสองลักษณะ คือ อะไรบ้าง 

1 0 1 1 0 0.60 

20. จากข้อมูล ข้อ 19 ผู้ประกอบการค้าปลีกควรให้ความส าคัญใน
การการควบคุมทางด้านสินค้าทางด้านใดเป็นประการส าคัญ 

1 1 1 0 1 0.80 

21. การผสมผสานวิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือทั้งในด้าน
มูลค่าและปริมาณ มีองค์ประกอบส าคัญอะไรบ้าง 

1 0 1 1 1 0.80 

22. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุ การที่สินค้าคงเหลือมีการหมุนเวียนใน
อัตราสูง 

1 0 1 1 1 0.80 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
ดัชนีความ
สอดคล้อง 

23. วิธีการหนึ่งในการควบคุมการลงทุนการลงทุนในสินค้า
คงเหลือ  คือ  การก าหนดระดับของสินค้าที่จะต้องส่ังซื้อ
เพิ่มเติม  ซึ่งเรียกวา่  จุดส่ังสินค้าเพิ่มเติม( Reorder point) 
การก าหนดระดับของสินค้าเพิ่มขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ
คือ ระดับสินค้าที่คงเหลือที่ปลอดภัย(Safety  stock) กับ
อะไรอีก 2 ประการ 

1 1 1 1 1 1.00 

24. กระบวนการส าคัญในระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรของ
กิจการค้าส่ง-ค้าปลีก ข้อใดกล่าวได้อย่างครอบคลุมที่สุด 

1 1 1 1 1 1.00 

25. Safety Stock คืออะไร 1 1 1 1 1 1.00 
26. Dead Stock คืออะไร 1 1 1 1 1 1.00 
27. ข้อใดอธิบายความหมายของการกระจายสินค้าได้ถูกต้อง 1 1 1 1 1 1.00 
28. CPOS มีความหมายอย่างไร 1 1 0 1 1 0.80 
29. ข้อใด กล่าวถึง ระบบ RFID (Radio Frequency 

Identification) ได้อย่างถูกต้อง 
1 1 1 1 1 1.00 

30. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนโซ่อุปทานภายในของธุรกิจค้าส่ง 1 1 1 1 1 1.00 
31. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ โลจิสติกส ์ 1 1 1 1 1 1.00 
32. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ แบบจ าลองอ้างอิงการ

ด าเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operation 
Reference Model: SCOR-model) ในธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก 

1 1 1 1 1 1.00 

33. องค์ประกอบข้อใด ของแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงาน 
โซ่อุปทาน (Supply Chain Operation Reference Model: 
SCOR-model) ในธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ที่ต้องควบคุม
ไม่ให้มีปริมาณมาก 

0 1 1 1 1 0.80 

34. ต้นทุนที่สูงที่สุดในขบวนการโลจิสติกส์ ส าหรับธุรกิจค้า
ส่ง-ค้าปลีกสินค้าอุปโภค-บริโภคประจ าวันคืออะไร 

1 1 1 1 1 1.00 

35. แนวคิดอย่างง่ายที่ใช้ในการประเมินค าส่ังซื้อ ตาม
หลักการบริหารจัดการโลจิสติกส์ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

1 1 1 0 1 0.80 

36. ในการบริหารค าส่ังซื้อ ผู้บริหารกิจการค้าส่ง-ค้าปลีกไม่
จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยใด 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
ดัชนีความ
สอดคล้อง 

37. ข้อความต้อไปน้ี กล่าวถึงตัวชี้วัดใด “ความถกูต้องของ
จ านวนสินค้าคงคลัง ซึ่งครอบคลุมตั่งแต่ชั้นโชว์สินค้า
และคลังจัดเก็บสินค้าส ารอง เทียบกับข้อมูลท่ีมีอยู่ใน
ฐานข้อมูล” 

1 1 1 1 1 1.00 

38. ในการคาดคะเนความต้องการซื้อสินค้า ดังที่กล่าวมาแล้ว
นั้น เป็นความคาดหมายที่จะพยากรณ์ความต้องการ
สินค้าในแต่ละประเภท แต่ละชนิด ที่น ามาจ าหน่ายว่ามี
ความต้องการมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะด าเนินการสรร
หาและจัดซื้อมาเพื่อจ าหน่ายได้อย่างทันต่อความ
ต้องการ แนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาในธุรกิจ 
ค้าส่ง-ค้าปลีก คือข้อใด   

1 1 1 0 1 0.80 

39. องค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ทางด้านราคา
ของการขายปลีก ข้อใดไม่ได้ตั้งตามวัตถุประสงค์ของ
การค้าปลีก (Retail Objectives) 

0 1 1 1 0 0.60 

40. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือที่ถือเป็นดัชนีชี้วัด
การค้าปลีกอย่างหน่ึง ข้อใดไม่ถูกต้อง 

1 1 1 1 1 1.00 

41. ดัชนีชี้วัดการค้าปลีกที่ใช้ประเมินผลตอบแทนการลงทนุ
ของธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ข้อใดถูกต้อง 

1 1 1 1 1 1.00 

42. กระบวนการวางแผนการส่ังซื้อ ซึ่งจะสัมพันธ์กับผู้
จ าหน่ายสินค้าหรือซับพลายเออร์ (Supplier) โดยเรียก
อีกอย่างหน่ึงว่าอย่างไร 

1 1 1 1 1 1.00 

43. ความหมายของ Lead Time  ในธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก มี
ความหมายวา่อย่างไร 

1 1 1 1 1 1.00 

44. การใช้หลักในการจัดกลุ่มสินค้า ABC  ส าหรับธุรกิจค้า
ส่ง-ค้าปลีก ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

1 0 1 0 1 0.60 

45. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ธุรกิจ
ค้าส่งและค้าปลีก 

1 1 1 1 0 0.80 

46. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์การสร้างเครือข่ายการค้าปลีก 1 1 1 1 0 0.80 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
ดัชนีความ
สอดคล้อง 

47. จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ท่านได้รับความรู้เรื่อง
การค้าปลีก การปรับปรุงของร้าน ”ซื้อกิมจั้ว” จังหวัด
สมุทรสงคราม คิดว่าปัจจัยส าคัญที่สามารถปรับปรุง
ร้านค้าได้ คือปัจจัยด้านใด 

1 1 0 1 0 0.60 

48.  ค่า Maximum Stock คือจ านวนสินค้าที่สมควรมีไว้ใน
สต็อกสินค้าที่ไม่ควรสูงกว่านี้ ข้อใดเป็นวิธีคิดที่ถูกต้อง    

1 1 1 1 1 1.00 

49. การพิจารณายอดการขายต่อรอบ สามารถน ามาจัดกลุ่ม
สินค้า A, B และ C ได้ และน ามาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนคลังสินค้าตามหลักการโลจิสติกส์ได้ ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง 

1 1 1 1 1 1.00 

50. การวางแผนการจัดเรียงสินค้าตามหลักการบริหาร
จัดการโลจิสติกส ์ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

1 1 1 1 1 1.00 

 
 จากตาราง  5 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อน การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีก
สอดคล้องกันทุกประเด็นโดยมีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 เกินกว่า 0.50 ทุกข้อ สามารถ
น าไปใช้ได้  
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

ประเด็นการประเมิน ( ) S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. การลงทุนของธุรกิจขายปลีกขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการ
แข่งขันสูงจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อสินค้าปลีก
รายย่อยของไทย ความจ าเป็นส าคัญต่อการพัฒนาการ
ค้าปลีกของไทยคือ อะไร 

4.20 0.84 มาก 

2. กระบวนการที่ช่วยแก้ปัญหาการท างานโดยการให้ความรู้ 
ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมกับงานแก่บุคลากร ข้อใด
ต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง 

4.20 0.84 มาก 

3. ปัจจัยหรือสิ่งที่มีส่วนส าคัญในการท าให้สังคมหรือองค์กร
นั้นเจริญก้าวหน้าหรือด าเนินการได้อย่างสูงมีประสิทธิผล 

4.00 0.00 มาก 

4. ในการเสริมสร้างการปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งแก่
ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของไทย โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีหลักการส าคัญอย่างไร 

4.20 0.84 มาก 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจค้าส่ง-
ค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อเรื่องใดบ้าง 

3.80 0.84 มาก 

6. ถ้าต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก 
โดยรวมของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ที่เรียกว่าโซ่
อุปทานการค้าส่ง-ค้าปลีก ทั้งระบบจะลดลง ใครจะได้
ประโยชน์บ้าง 

3.60 0.55 มาก 

7. การแข่งขันในทางธุรกิจจะมีปัจจัยความส าเร็จหลักอยู่ 2 
ประการ คืออะไรบ้าง 

3.80 0.84 มาก 

8. ค ากล่าวเกี่ยวกับ ระบบ โลจิสติกส์ ข้อใดไม่ถูกต้อง 4.20 0.84 มาก 
9. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในส่วน

ของธุรกิจการค้าส่ง-ค้าปลีก สินค้าอุปโภค-บริโภค 
ประจ าวัน  ประกอบไปด้วยปัจจัยส าคัญ อะไรบ้าง  

3.60 0.90 มาก 

10. ข้อใดไม่อยู่ในระบบโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในธุรกิจ
ทั้งค้าปลีก-ค้าส่ง สินค้าอุปโภค-บริโภค ประจ าวัน 

4.00 0.00 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน ( ) S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

11. แนวคิดในการพัฒนาการเชื่อมโยง หรือ โซ่อุปทาน
ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าส่ง และผู้ค้าส่งกับผู้ค้าปลีกน้ี ได้
ประยุกต์มาจากแนวคิดอะไร 

4.00 1.00 มาก 

12. ระบบ ECR มีความหมายอย่างไร 4.00 1.00 มาก 
13. อะไร คือจุดมุ่งหมายของ ECR ที่จะแก้ไขหรือรองรับ

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง สินค้า
อุปโภค-บริโภค ประจ าวัน หนึ่งในแนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหานั้นเรียกว่า Collaboration Planning, 
Forecasting and Replenishment (CPFR) 

4.00 0.71 มาก 

14. ความหมายของตัวชี้วัด “สัดส่วนยอดขายต่อวันเทียบ
มูลค่าสินค้าคงคลังรวม มีค่าเท่ากับ 18 : 1  ” ข้อใดให้
ความหมายโดยสมบูรณ์ 

4.40 0.89 มาก 

15. Backlog มีความหมายอย่างไร 4.00 0.00 มาก 
16. ความคาดหมายที่จะพยากรณ์ความต้องการสินค้าในแต่

ละประเภท แต่ละชนิด ที่น ามาจ าหน่ายว่ามีความ
ต้องการมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะด าเนินการสรรหาและ
จัดซื้อมาเพื่อจ าหน่ายได้อย่างทันต่อความต้องการ เป็น
หนึ่งในแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา เรียกว่าระบบอะไร 

4.00 0.71 มาก 

17. จากที่ได้ฝึกอบรมไป ได้รับความรู้เรื่องของ Sales Order 
คืออะไร 

4.20 0.84 มาก 

18. จากที่ได้ฝึกอบรมไป ได้รับความรู้เรื่องของ Purchase 
Order คืออะไร 

4.20 0.84 มาก 

19. การควบคุมสินค้าคงเหลือทางด้านมูลค่ากิจการค้าส่ง   
ท าได้ในสองลักษณะ คือ อะไรบ้าง 

4.00 0.74 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน ( ) S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

20. จากข้อมูล ข้อ 19 ผู้ประกอบการค้าปลีกควรให้
ความส าคัญในการการควบคุมทางด้านสินค้าทางด้านใด
เป็นประการส าคัญ 

4.20 0.84 มาก 

21. การผสมผสานวิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือทั้งในด้าน
มูลค่าและปรมิาณ มีองค์ประกอบส าคัญอะไรบ้าง 

3.80 0.84 มาก 

22. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุ การที่สินค้าคงเหลือมีการหมุนเวียนใน
อัตราสูง 

4.00 0.74 มาก 

23. วิธีการหนึ่งในการควบคุมการลงทุนการลงทุนในสินค้า
คงเหลือ  คือ  การก าหนดระดับของสินค้าที่จะต้องสั่งซื้อ
เพิ่มเติม  ซึ่งเรียกว่า  จดุสั่งสินค้าเพิ่มเติม( Reorder point) 
การก าหนดระดับของสินค้าเพิ่มขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ
คือ ระดับสินค้าที่คงเหลือที่ปลอดภัย(Safety  stock) กับ
อะไรอีก 2 ประการ 

4.60 0.90 มากที่สุด 

24. กระบวนการส าคัญในระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรของ
กิจการค้าส่ง-ค้าปลีก ข้อใดกล่าวได้อย่างครอบคลุมที่สุด 

4.00 0.71 มาก 

25. Safety Stock คืออะไร 4.40 0.55 มาก 
26. Dead Stock คืออะไร 4.20 0.84 มาก 
27. ข้อใดอธิบายความหมายของการกระจายสินค้าได้ถูกต้อง  4.00 0.00 มาก 
28. CPOS มีความหมายอย่างไร 4.00 0.71 มาก 
29. ข้อใด กล่าวถึง ระบบ RFID (Radio Frequency 

Identification) ได้อย่างถูกต้อง 
4.40 0.55 มาก 

30. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนโซ่อุปทานภายในของธุรกิจค้าส่ง  4.00 0.00 มาก 
31. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ โลจิสติกส์ 4.20 0.85 มาก 
32. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ แบบจ าลองอ้างอิงการ

ด าเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operation 
Reference Model: SCOR-model) ในธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก 

4.20 0.45 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน ( ) S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

33. องค์ประกอบข้อใด ของแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงาน
โซ่อุปทาน (Supply Chain Operation Reference 
Model: SCOR-model) ในธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ที่ต้อง
ควบคุมไม่ให้มีปริมาณมาก 

4.60 0.55 มาก 

34. ต้นทุนที่สูงที่สุดในขบวนการโลจิสติกส์ ส าหรับธุรกิจค้า
ส่ง-ค้าปลีกสินค้าอุปโภค-บริโภคประจ าวันคืออะไร 

4.00 0.00 มาก 

35. แนวคิดอย่างง่ายที่ใช้ในการประเมินค าสั่งซื้อ ตาม
หลักการบริหารจัดการโลจิสติกส์ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

4.00 1.00 มาก 

36. ในการบริหารค าสั่งซื้อ ผู้บริหารกิจการค้าส่ง-ค้าปลีกไม่
จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยใด 

3.80 0.45 มาก 

37. ข้อความต้อไปนี้ กล่าวถึงตัวชี้วัดใด “ความถูกต้องของ
จ านวนสินค้าคงคลัง ซึ่งครอบคลุมต่ังแต่ชั้นโชว์สินค้า
และคลังจัดเก็บสินค้าส ารอง เทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล” 

4.60 0.55 มาก 

38. ในการคาดคะเนความต้องการซื้อสินค้า ดังที่กล่าว
มาแล้วนั้น เป็นความคาดหมายที่จะพยากรณ์ความ
ต้องการสินค้าในแต่ละประเภท แต่ละชนิด ที่น ามา
จ าหน่ายว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะ
ด าเนินการสรรหาและจัดซื้อมาเพื่อจ าหน่ายได้อย่างทัน
ต่อความต้องการ แนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาในธุรกิจ
ค้าส่ง-ค้าปลีก คือข้อใด   

4.20 0.84 มาก 

39. องค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ทางด้าน
ราคาของการขายปลีก ข้อใดไม่ได้ต้ังตามวัตถุประสงค์
ของการค้าปลีก (Retail Objectives) 

4.40 0.55 มาก 

40. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือที่ถือเป็นดัชนีชี้วัด
การค้าปลีกอย่างหนึ่ง ข้อใดไม่ถูกต้อง 

4.40 0.55 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน ( ) S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

41. ดัชนีชี้วัดการค้าปลีกที่ใช้ประเมินผลตอบแทนการลงทุน
ของธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ข้อใดถูกต้อง 

4.40 0.55 มาก 

42. กระบวนการวางแผนการสั่งซื้อ ซึ่งจะสัมพันธ์กับผู้
จ าหน่ายสินค้าหรือซับพลายเออร์ (Supplier) โดยเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร 

4.20 0.45 มาก 

43. ความหมายของ Lead Time  ในธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก มี
ความหมายว่าอย่างไร 

4.60 0.55 มากที่สุด 

44. การใช้หลักในการจัดกลุ่มสินค้า ABC  ส าหรับธุรกิจค้า
ส่ง-ค้าปลีก ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

3.80 0.45 มาก 

45. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ธุรกิจ
ค้าส่ง-ค้าปลีก 

4.00 1.23 มาก 

46. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์การสร้างเครือข่ายการค้าปลีก  3.50 0.94 มาก 
47. จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ท่านได้รับความรู้เรื่อง

การค้าปลีก การปรับปรุงของร้าน ”ซื้อกิมจั้ว” จังหวัด
สมุทรสงคราม คิดว่าปัจจัยส าคัญที่สามารถปรับปรุง
ร้านค้าได้ คือปัจจัยด้านใด 

3.60 0.90 มาก 

48.  ค่า Maximum Stock คือจ านวนสินค้าที่สมควรมีไว้ใน
สต็อกสินค้าที่ไม่ควรสูงกว่านี้ ข้อใดเป็นวิธีคิดที่ถูกต้อง    

3.60 1.14 มาก 

49. การพิจารณายอดการขายต่อรอบ สามารถน ามาจัดกลุ่ม
สินค้า A, B และ C ได้ และน ามาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนคลังสินค้าตามหลักการโลจิสติกส์ได้ ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง 

3.60 0.55 มาก 

50. การวางแผนการจัดเรียงสินค้าตามหลักการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

4.00 0.71 มาก 

รวม 4.07 0.21 มาก 
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 จากตาราง 6 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้เรื่อง การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
( = 4.07) 
 
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจใน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

ประเด็นการประเมิน ( ) S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. สิ่งท่ีท่านได้รับจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท าธุรกิจในชีวิต
จริงได้เพียงไร 

4.20 0.45 มาก 

2. ความรู้ความเข้าใจของท่านในเนื้อหาตามหลักสูตร    
2.1 ก่อนการสัมมนา-อบรม 4.40 0.55 มาก 
2.2 หลังการสัมมนา-อบรม 4.40 0.55 มาก 

3. เนื้อหาสาระของหัวข้อมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   

3.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

3.80 0.45 มาก 

3.2 การจัดการองค์กรที่เหมาะสมในธุรกิจค้าส่งและค้า
ปลีก 

3.80 0.45 มาก 

3.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจ
ค้าส่งและค้าปลีก 

4.00 0.71 มาก 

3.4 การจัดการร้านค้าปลีกและค้าส่ง 3.80 0.84 มาก 
3.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 4.20 0.84 มาก 
3.6 ความส าคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค้า

ส่งและค้าปลีก 
3.80 0.84 มาก 

3.7 การใช้ ITเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 4.20 0.45 มาก 
3.8 การสร้างตัวชี้วัดด้วยแบบการประเมินตนเองส าหรับ

ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
4.00 1.00 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน ( ) S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

3.9 กิจกรรมการใช้แบบประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้าง
ตัวชี้วัดส าหรับผู้ประกอบการ 

4.20 0.84 มาก 

3.10 การฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

4.20 0.84 มาก 

3.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการ       
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

3.12 การประยุกต์เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนา
วิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 

4.20 0.45 มาก 

4. ความเป็นประโยชน์ของเนื้อหาสาระท่ีมีต่อการ
ปฏิบัติงานของท่าน 

   

4.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

4.00 0.71 มาก 

4.2 การจัดการองค์กรที่เหมาะสมในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 4.20 0.84 มาก 
4.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจ

ค้าส่งและค้าปลีก 
4.20 0.84 มาก 

4.4 การจัดการร้านค้าปลีกและค้าส่ง 4.20 0.45 มาก 
4.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 4.20 0.84 มาก 
4.6 ความส าคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการ 

ค้าส่งและค้าปลีก 
3.80 0.84 มาก 

4.7 การใช้ ITเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 4.20 0.45 มาก 
4.8 การสร้างตัวชี้วัดด้วยแบบการประเมินตนเองส าหรับ

ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
4.40 0.90 มาก 

4.9 กิจกรรมการใช้แบบประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้าง
ตัวชี้วัดส าหรับผู้ประกอบการ 

4.00 0.71 มาก 

4.10 การฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

4.40 0.55 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน ( ) S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

4.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการ       
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

4.20 0.84 มาก 

4.12 การประยุกต์เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนา
วิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 

4.00 0.00 มาก 

5. ความเหมาะสมของเวลาส าหรับหัวข้อเรื่องน้ี    
5.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน 
4.40 0.55 มาก 

5.2 การจัดการองค์กรที่เหมาะสมในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 4.00 0.71 มาก 
5.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจ

ค้าส่งและค้าปลีก 
4.40 0.55 มาก 

5.4 การจัดการร้านค้าปลีกและค้าส่ง 3.80 1.90 มาก 
5.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 4.20 0.45 มาก 
5.6 ความส าคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค้า

ส่งและค้าปลีก 
4.40 0.55 มาก 

5.7 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหาร 

3.80 0.45 มาก 

5.8 การสร้างตัวชี้วัดด้วยแบบการประเมินตนเองส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 

4.40 0.90 มาก 

5.9 กิจกรรมการใช้แบบประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้าง
ตัวชี้วัดส าหรับผู้ประกอบการ 

4.40 0.55 มาก 

5.10 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วางกลยุทธ์และ 
เขียนแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

4.20 0.84 มาก 

5.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

4.40 0.55 มาก 

5.12 การประยุกต์เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนา
วิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 

4.20 0.84 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน ( ) S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

6. ความสามารถของวิทยากร    
6.1 ความสามารถในการถ่ายทอด 4.40 0.55 มาก 
6.2 การสร้างบรรยากาศ 4.20 0.84 มาก 
6.3 การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 4.00 0.71 มาก 
6.4 การกระตุ้นให้ผู้ฟังใช้ความคิด 4.20 0.84 มาก 
6.5 ภาษาที่ใช้ในการบรรยายเหมาะสม 3.80 0.45 มาก 
6.6 การตอบค าถามชัดเจน 3.50 0.94 มาก 
6.7 การตรงต่อเวลา 3.60 0.90 มาก 
6.8 ความพอใจของท่านโดยรวมต่อการบรรยายของ

วิทยากรท่านนี้ 
3.54 0.98 มาก 

7. ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการ
อบรม ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ 

   

7.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

3.40 1.14 มาก 

7.2 การจัดการองค์กรที่เหมาะสมในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 3.60 0.55 มาก 
7.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจ

ค้าส่งและค้าปลีก 
4.00 0.71 มาก 

7.4 การจัดการร้านค้าปลีกและค้าส่ง 3.60 0.55 มาก 
7.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 3.80 0.84 มาก 
7.6 ความส าคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค้า

ส่งและค้าปลีก 
4.00 0.00 มาก 

7.7 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหาร 

4.20 0.84 มาก 

7.8 การสร้างตัวชี้วัดด้วยแบบการประเมินตนเองส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 

3.60 0.55 มาก 

7.9 กิจกรรมการใช้แบบประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้าง
ตัวชี้วัดส าหรับผู้ประกอบการ 

3.60 0.55 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน ( ) S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

7.10 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางกลยุทธ์และ
เขียนแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

3.40 1.14 ปานกลาง 

7.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

3.80 0.45 มาก 

7.12 การประยุกต์เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนา
วิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 

4.00 1.00 มาก 

8. ถ้าจะจัดสัมมนา-อบรม หลักสูตรน้ี หัวข้อนี้ควรจะคงอยู่
ต่อไป 

3.80 1.10 มาก 

9. ถ้าจะจัดสัมมนา-อบรม  ควรจะจัดหลักสูตรใดเพื่อที่จะ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ประกอบการ 

4.20 0.45 มาก 

10.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.40 0.55 มาก 
รวม 4.04 0.21 มาก 

 
  จากตาราง 7 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04) 
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ตาราง 8 ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

รายการตัวชี้วัด 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
ดัชนีความ
สอดคล้อง 

1. การดึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการส่ังซื้อ 1 1 1 1 0 0.80 
2. การวางแผนงานการส่ังซื้อต่อรายของซับพลายเออร์ 0 1 1 1 1 0.80 
3. การส่งคืนสินค้าของเสียและสินค้าค้างสต็อก 1 1 0 0 1 0.60 
4. การประเมินคุณภาพของซับพลายเออร์ 1 1 1 0 1 0.80 
5. ระดับสินค้าคงคลังต่อปริมาณการขายสินค้าต่อรอบ

การส่ังซื้อ 
0 1 1 1 1 0.80 

6. ความแม่นย าของการพยากรณ์ปริมาณขายและค าส่ังซื้อ 0 1 1 1 1 0.80 
7. สัดส่วนยอดขายต่อวันเทียบมูลค่าสินค้าคงคลังรวม 1 0 1 0 1 0.60 
8. เวลาเฉล่ียในการตรวจระดับสินค้าคงคลัง (เพื่อส่ังซื้อ) 0 1 1 1 1 0.80 
9. ความแม่นย าของสินค้าคงคลัง 1 0 1 1 0 0.60 
10. ความเสียหายของสินค้าจากการจัดเก็บ 1 1 1 0 1 0.80 
11. เวลาเฉล่ียในการเบิกสินค้าในคลังให้หน่วยงานขาย 1 0 1 1 0 0.60 
12. ระดับเฉล่ียของสินค้าที่มีในคลัง (Stock on hand) 

เทียบกับค่าสต็อกสูงสุดที่ควรม ี(Maximum stock) 
1 1 1 0 1 0.80 

13. โอกาสที่สินค้าขายดีไม่พอจ าหน่าย (Backlog) 0 1 1 1 1 0.80 
14. รอบของสินค้าไม่เคลื่อนไหวในพ้ืนท่ีขาย 1 1 1 0 1 0.80 
15. สินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการขายเทียบต่อรายการ

สินค้าที่มีจ าหน่าย 
1 0 1 1 0 0.60 

16. ระดับความสามารถในการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ 1 1 1 0 1 0.80 
17. ชั่วโมงการฝึกอบรมของบุคลากรโดยเฉล่ีย  1 1 0 1 0 0.60 
 
 

 จากตาราง 8 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) เรื่อง การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก สอดคล้องกันทุกประเด็นโดยมี
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 เกินกว่า 0.50 ทุกข้อ สามารถน าไปใช้ได้ 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) 
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

รายการตัวชี้วัด ( ) S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. การดึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการสั่งซื้อ 4.40 0.55 มาก 
2. การวางแผนงานการสั่งซื้อต่อรายของซับพลายเออร์ 4.40 0.55 มาก 
3. การส่งคืนสินค้าของเสียและสินค้าค้างสต็อก 4.00 0.71 มาก 
4. การประเมินคุณภาพของซับพลายเออร์ 4.40 0.55 มาก 
5. ระดับสินค้าคงคลังต่อปริมาณการขายสินค้าต่อ

รอบการสั่งซื้อ 
4.40 0.55 มาก 

6. ความแม่นย าของการพยากรณ์ปริมาณขายและ
ค าสั่งซื้อ 

4.00 0.71 มาก 

7. สัดส่วนยอดขายต่อวันเทียบมูลค่าสินค้าคงคลังรวม 4.40 0.55 มาก 
8. เวลาเฉลี่ยในการตรวจระดับสินค้าคงคลัง (เพื่อสั่งซื้อ) 4.40 0.55 มาก 
9. ความแม่นย าของสินค้าคงคลัง 4.40 0.55 มาก 
10. ความเสียหายของสินค้าจากการจัดเก็บ 4.20 0.84 มาก 
11. เวลาเฉลี่ยในการเบิกสินค้าในคลังให้หน่วยงานขาย 4.20 0.84 มาก 
12. ระดับเฉลี่ยของสินค้าที่มีในคลัง (Stock on 

Hand) เทียบกับค่าสต็อกสูงสุดที่ควรมี 
(Maximum Stock) 

4.40 0.55 มาก 

13. โอกาสที่สินค้าขายดีไม่พอจ าหน่าย (Backlog) 4.40 0.55 มาก 
14. รอบของสินค้าไม่เคลื่อนไหวในพื้นที่ขาย 3.40 0.55 ปานกลาง 
15. สินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการขายเทียบต่อ

รายการสินค้าที่มีจ าหน่าย 
3.40 0.55 ปานกลาง 

16. ระดับความสามารถในการสนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศ 

3.60 0.55 มาก 

17. ชั่วโมงการฝึกอบรมของบุคลากรโดยเฉลี่ย  3.40 0.55 ปานกลาง 
รวม 4.11 0.19 มาก 
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 จากตาราง 9 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) เรื่อง การ
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.11) สามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มทดลองได้ 
 

ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการทดลอง และใช้เครื่องมือในการวิจัย 
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (3 วัน 30 คน) โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 
2. สอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. ปฏิบัติการทดลองใช้การให้ค าปรึกษา ในสถานประกอบการ กับกลุ่มทดลองเพื่อพัฒนา

ผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีก เรื่องการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  จ านวน 15 คน   
เป็นเวลา 3 วัน 
 
ตาราง 10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้ประกอบการในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน จ านวน 30 คน 
 

ล าดับท่ี 
คะแนนความรู้ความเข้าใจ (50 คะแนน) 

ก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1 12 16 
2 14 19 
3 18 22 
4 19 25 
5 21 28 
6 23 33 
7 28 32 
8 30 39 
9 32 41 
10 21 30 
11 25 31 
12 29 38 
13 20 25 
14 35 42 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ 
คะแนนความรู้ความเข้าใจ (50 คะแนน) 

ก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
15 31 39 
16 28 38 
17 39 44 
18 40 45 
19 33 39 
20 29 33 
21 18 25 
22 22 29 
23 25 31 
24 27 35 
25 29 34 
26 19 26 
27 30 38 
28 35 41 
29 17 24 
30 31 39 
รวม 780 981 

คิดเป็นร้อยละ 52.00 65.40 
รวมคะแนนเฉลี่ย 26.00 32.70 

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.17 7.62 
 

 จากตาราง  10 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของผู้ประกอบการ ในโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน  ก่อนฝึกอบรม ผู้เข้า
ฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.00 จากคะแนนเต็ ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 52.00 และ
หลังฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.70 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
เท่ากับ 65.40 แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าฝึกอบรม ท้ัง 30 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจจาก หลักสูตร การ
พัฒนาผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนฝึกอบรม 
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ตาราง 11 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 

 

การทดลอง จ านวน ( ) S.D. t p 
ทดสอบก่อนการฝึกอบรม 30 26.00 7.17 14.74* 0.04 
ทดสอบหลังการฝึกอบรม 30 32.70 7.62   

*p < .05 
 

 จากตาราง 11 พบว่า ความรู้ความเข้าใจ ของผู้ประกอบการในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 12  ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกโดยรวมและรายประเด็น 
 

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ) S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ความรู้ความเข้าใจของท่านในเนื้อหาตามหลักสูตร 2.95 0.36 ปานกลาง 
2.  เนื้อหาสาระของหัวข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
3.13 0.56 ปานกลาง 

3.  ความเป็นประโยชน์ของเนื้อหาสาระที่มีต่อการปฏิบัติงานของท่าน 3.13 0.41 ปานกลาง 
4.  ความเหมาะสมของเวลาส าหรับหัวข้อเรื่องนี้ 3.13 0.58 ปานกลาง 
5.  ความสามารถของวิทยากร 3.05 0.47 ปานกลาง 
6. ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการอบรม ช่วยให้
ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ 

3.55 0.49 มาก 

รวม 3.20 0.42 ปานกลาง 
  

 จากตาราง 12 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมี ความพึงพอใจใน โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก   โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( =3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.13) 
ยกเว้น หัวข้อที่ 7. ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการอบรม ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดการ
เรียนรู ้อยู่ในระดับมาก ( = 3.55) 
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ตาราง 13 ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ประเด็น ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาตามหลักสูตรโดยรวมและรายข้อ 

 

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ) S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาตามหลักสูตร 
1.1 ก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2.85 1.09 ปานกลาง 
1.2 หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3.66 1.19 มาก 

รวม 3.26 1.14 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 13 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้ าปลีก ประเด็น ความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาตามหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจ ก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =2.85) และหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ( =3.66) 
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ตาราง 14 ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ประเด็น เนื้อหาสาระของหัวข้อมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยรวมและรายข้อ 

 

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ) S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2.  เนื้อหาสาระของหัวข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และ           

โซ่อุปทาน 
3.00 0.74 ปานกลาง 

2.2 การจัดการองค์กรที่เหมาะสมในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 2.97 0.72 ปานกลาง 
2.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจค้า

ส่งและค้าปลีก 
3.03 0.74 ปานกลาง 

2.4 การจัดการร้านค้าปลีกและค้าส่ง 3.27 0.64 ปานกลาง 
2.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค้าส่งและค้า

ปลีก 
3.30 0.79 ปานกลาง 

2.6 ความส าคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค้าส่ง
และค้าปลีก 

2.80 1.09 ปานกลาง 

2.7 การใช้ ITเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 3.00 0.91 ปานกลาง 
2.8 การสร้างตัวชี้วัดด้วยแบบการประเมินตนเองส าหรับ

ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
2.80 0.93 ปานกลาง 

2.9 กิจกรรมการใช้แบบประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้าง
ตัวชี้วัดส าหรับผู้ประกอบการ 

3.30 0.65 ปานกลาง 

2.10 การฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

3.50 0.57 มาก 

2.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน 

3.54 1.13 มาก 

2.12 การประยุกต์เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนา
วิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 

3.07 0.70 ปานกลาง 

รวม 3.13 0.56 ปานกลาง 
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 จากตาราง 14 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจใน การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  ประเด็น เนื้อหา
สาระของหัวข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.13) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 10 
ข้อ (  =2.80-3.30) ยกเว้น ข้อ 2.10 การฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนาการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน และข้อ 2.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =3.50-3.54) 
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ตาราง 15 ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ประเด็น  ประเด็น ความเป็นประโยชน์ของเนื้อหาสาระที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของท่าน โดยรวมและรายข้อ 

 

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ) S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3.  ความเป็นประโยชน์ของเนื้อหาสาระท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
3.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน 
3.17 0.79 ปานกลาง 

3.2 การจดัการองค์กรที่เหมาะสมในธุรกิจค้าส่งและค้า
ปลีก 

3.17 0.79 ปานกลาง 

3.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจค้า
ส่งและค้าปลีก 

3.10 1.03 ปานกลาง 

3.4 การจัดการร้านค้าปลีกและค้าส่ง 3.10 0.40 ปานกลาง 
3.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค้าส่งและค้า

ปลีก 
3.03 0.48 ปานกลาง 

3.6 ความส าคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค้าส่ง
และค้าปลีก 

3.13 0.78 ปานกลาง 

3.7 การใช้ ITเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 3.03 0.77 ปานกลาง 
3.8 การสร้างตัวชี้วัดด้วยแบบการประเมินตนเองส าหรับ

ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
3.13 0.94 ปานกลาง 

3.9 กิจกรรมการใช้แบบประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้าง
ตัวชี้วัดส าหรับผู้ประกอบการ 

2.97 0.72 ปานกลาง 

3.10 WorkShop การวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

3.52 0.95 มาก 

3.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการ          
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

3.52 1.00 มาก 

3.12 การประยุกต์เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนา
วิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 

2.77 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.13 0.41 ปานกลาง 
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 จากตาราง 15 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมี ความพึงพอใจใน การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบก ารค้าส่งและค้าปลีก  ประเด็น ความ
เป็นประโยชน์ของเนื้อหาสาระที่มีต่อการปฏิบัติงานของท่าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.13) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 10 
ข้อ ( =2.77-3.17) ยกเว้น ข้อ 3.10 การฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนาการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน และข้อ 3.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =3.52) 
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ตาราง 16 ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ประเด็น ความเหมาะสมของเวลาส าหรับหัวข้อเรื่องนี้ โดยรวม
และรายข้อ 

 

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ) S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4.  ความเหมาะสมของเวลาส าหรับหัวข้อเรื่องน้ี 
4.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน 
3.20 0.71 ปานกลาง 

4.2 การจัดการองค์กรที่เหมาะสมในธุรกิจค้าส่งและค้า
ปลีก 

3.30 0.60 ปานกลาง 

4.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจค้า
ส่งและค้าปลีก 

3.50 0.63 มาก 

4.4 การจัดการร้านค้าปลีกและค้าส่ง 3.73 0.79 มาก 
4.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค้าส่งและค้า

ปลีก 
3.17 0.95 ปานกลาง 

4.6 ความส าคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค้าส่ง
และค้าปลีก 

3.53 0.57 มาก 

4.7 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 3.33 0.66 ปานกลาง 
4.8 การสร้างตัวชี้วัดด้วยแบบการประเมินตนเองส าหรับ

ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
3.13 0.78 ปานกลาง 

4.9 กิจกรรมการใช้แบบประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้าง
ตัวชี้วัดส าหรับผู้ประกอบการ 

3.20 1.27 ปานกลาง 

4.10 WorkShop การวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

3.55 0.97 มาก 

4.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการ          
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

3.57 0.63 มาก 

4.12 การประยุกต์เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนา
วิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 

3.30 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.58 ปานกลาง 
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 จากตาราง 16 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  ประเด็น  ความเหมาะสม
ของเวลาส าหรับหัวข้อเรื่องนี้ โดยรวม   อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ คือ ข้อ 4.3 การบริการ
และบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีก  ( =3.50) ข้อ 4.4 การจัดการร้านค้าปลีก
และค้าส่ง  (  =3.73) ข้อ 4.6 ความส าคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค้าส่งและค้าปลีก  
( =3.53) ข้อ 4.10 การฝึกปฏิบัติ การวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ( =3.55) และข้อ 4.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
( =3.57) นอกนั้นผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.13-3.33) 
 
ตาราง 17 ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิ บัติการ  เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ประเด็น ความสามารถของวิทยากรโดยรวมและรายข้อ 
 

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนากระจายสินค้าธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก 

( ) S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

5.  ความสามารถของวิทยากร 
5.1 ความสามารถในการถ่ายทอด 3.30 0.84 ปานกลาง 
5.2 การสร้างบรรยากาศ 3.59 1.27 มาก 
5.3 การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 3.03 0.62 ปานกลาง 
5.4 การกระตุ้นให้ผู้ฟังใช้ความคิด 3.64 1.09 มาก 
5.5 ภาษาที่ใช้ในการบรรยายเหมาะสม 2.87 0.94 ปานกลาง 
5.6 การตอบค าถามชัดเจน 2.87 0.78 ปานกลาง 
5.7 การตรงต่อเวลา 3.51 0.81 มาก 
5.8 ความพอใจของท่านโดยรวมต่อการบรรยายของวิทยากร 3.03 0.77 ปานกลาง 

รวม 3.05 0.47 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 17 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมี ความพึงพอใจใน การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  ประเด็น
ความสามารถของวิทยากรโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า
ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.87-3.30) ยกเว้น 
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ข้อ 5.2 การสร้างบรรยากาศ ( =3.59) ข้อ 5.4 การกระตุ้นให้ผู้ฟังใช้ความคิด ( =3.64) และข้อ 5.7 
การตรงต่อเวลา ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.64) 
 
ตาราง 18 ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ประเด็น ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการอบรม ช่วย
ให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้อ 

 

ความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนากระจายสินค้าธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก 

( ) S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

6. ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการอบรม ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ 
6.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน 
3.20 0.67 ปานกลาง 

6.2 การจัดการองค์กรที่เหมาะสมในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 3.37 0.67 ปานกลาง 
6.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจค้า

ส่งและค้าปลีก 
3.57 0.57 มาก 

6.4 การจัดการร้านค้าปลีกและค้าส่ง 3.53 0.57 มาก 
6.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 3.40 0.56 ปานกลาง 
6.6 ความส าคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค้าส่ง

และค้าปลีก 
3.30 0.79 ปานกลาง 

6.7 การใช้ ITเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 3.33 0.71 ปานกลาง 
6.8 การสร้างตัวชี้วัดด้วยแบบการประเมินตนเองส าหรับ

ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
3.07 0.79 ปานกลาง 

6.9 กิจกรรมการใช้แบบประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้าง
ตัวชี้วัดส าหรับผู้ประกอบการ 

3.10 0.85 ปานกลาง 

6.10 WorkShop การวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

3.53 0.63 มาก 

6.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการ          
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

3.57 0.76 มาก 

6.12 การประยุกต์เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนา
วิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 

3.47 0.68 ปานกลาง 

รวม 3.35   0.49 ปานกลาง 
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 จากตาราง 18 พบว่า  ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมี ความพึงพอใจใน การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  ประเด็น ความ
เหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการอบรม ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.35) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมคีวามพึงพอใจใน 
ข้อ  6.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีก  (  =3.57) ข้อ 6.4 การ
จัดการร้านค้าปลีกและค้าส่ง ( =3.53) ข้อ 6.10 การฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ( =3.53) และข้อ 6.11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ( =3.57) อยู่ในระดับมาก นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.07-3.47) 
 
ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามประเมินผล 
 ติดตามประเมินผลหลังการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว 1 เดือน ด้วยแบบสัมภาษณ์ตาม  
ค่าดัชนีชี้วัด (KPI) กับผู้ประกอบการที่ ไม่มีพี่เลี้ยง จ านวน 15 คน และหลังปฏิบัติการทดลองใช้การให้
ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงานกับผู้ประกอบการโดยมีพี่เลี้ยง จ านวน 15 คน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนีส้ัมภาษณ์ตาม KPI เริ่มวันที่ 31 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2554 
 การประชุมกลุ่มย่อย ใช้เวลา 6 ชั่วโมง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม A ชั้น 7 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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ตาราง 19 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของการประเมินผลส าเร็จ 

ล าดับที่ เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย หน่วยวัด 
1 การดึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการสั่งซื้อ 1 วัน 
2 การวางแผนงานการสั่งซื้อต่อรายของซับพลายเออร์ 1 วัน 
3 การส่งคืนสินค้าของเสียและสินค้าค้างสต็อก <1 รอบ 
4 การประเมินคุณภาพของซับพลายเออร์ >75 % 
5 ระดับสินค้าคงคลังต่อปริมาณการขายสินค้าต่อรอบการสั่งซื้อ < 2 รอบ 
6 ความแม่นย าของการพยากรณ์ปริมาณขายและค าสั่งซื้อ >85 % 
7 สัดส่วนยอดขายต่อวันเทียบมูลค่าสินค้าคงคลังรวม  1:18 Ratio 
8 เวลาเฉลี่ยในการตรวจระดับสินค้าคงคลัง (เพื่อสั่งซื้อ) 1 วัน 
9 ความแม่นย าของสินค้าคงคลัง >95 % 
10 ความเสียหายของสินค้าจากการจัดเก็บ <1 % 
11 เวลาเฉลี่ยในการเบิกสินค้าในคลังให้หน่วยงานขาย <1 ช.ม. 

12 
ระดับเฉลี่ยของสินค้าที่มีในคลัง (Stock on hand) เทียบกับค่าสต็อก
สูงสุดที่ควรมี (Maximum stock) 

2:1 Ratio 

13 โอกาสที่สินค้าขายดีไม่พอจ าหน่าย (Backlog) <3 % 
14 รอบของสินค้าไม่เคลื่อนไหวในพื้นที่ขาย <2 รอบ 
15 สินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการขายเทียบต่อรายการสินค้าที่มีจ าหน่าย >25 % 
16 ระดับความสามารถในการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ <1 ช.ม. 
17 ชั่วโมงการฝึกอบรมของบุคลากรโดยเฉลี่ย  >45 ช.ม./ปี 

 

หมายเหตุ : หน่วยของรอบ   หมายถึง รอบของการสั่งซื้อสินค้า  
          หน่วยของชั่วโมง (ช.ม.)  หมายถึง ชั่วโมงท างาน คิดที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน 
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ตาราง 20 ตัวดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ท าได้หลังจากการ ทดลองใช้การให้ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงาน ของกลุ่มทดลอง 15 สถานประกอบการ โดยมีพี่เลี้ย งคอยให้

ค าปรึกษา เป็นเวลา 1 เดือน ณ สถานประกอบการ 
 

ดัชนีชี้วัด (KPI) 
สถานประกอบการ 

สป. 1 สป. 2 สป. 3 สป. 4 สป. 5 สป. 6 สป. 7 สป. 8 สป. 9 สป. 10 สป. 11 สป. 12 สป. 13 สป. 14 สป. 15 
1. การดึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการสั่งซ้ือ                
2. การวางแผนงานการสั่งซ้ือต่อรายของซับพลายเออร์                
3. การส่งคืนสินค้าของเสียและสินค้าค้างสต็อก                
4. การประเมินคุณภาพของซับพลายเออร์                
5. ระดับสินค้าคงคลังต่อปริมาณการขายสินค้าต่อรอบการสั่งซ้ือ                
6. ความแม่นย าของการพยากรณ์ปริมาณขายและค าสั่งซ้ือ                
7. สัดส่วนยอดขายต่อวันเทียบมูลค่าสินค้าคงคลังรวม                
8. เวลาเฉลี่ยในการตรวจระดับสินค้าคงคลงั (เพ่ือสั่งซ้ือ)                
9. ความแม่นย าของสินค้าคงคลัง                
10. ความเสียหายของสินค้าจากการจัดเก็บ                
11. เวลาเฉลี่ยในการเบิกสินค้าในคลังให้หน่วยงานขาย                
12. ระดับเฉลี่ยของสินค้าที่มีในคลัง (Stock on Hand) เทียบกับค่าสต็อก

สูงสุดที่ควรม ี(Maximum Stock) 
               

13. โอกาสที่สินค้าขายดีไม่พอจ าหน่าย (Backlog)                
14. รอบของสินค้าไม่เคลื่อนไหวในพื้นที่ขาย                
15. สินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการขายเทียบต่อรายการสินค้าที่มีจ าหน่าย                
16. ระดับความสามารถในการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ                
17. ชั่วโมงการฝึกอบรมของบุคลากรโดยเฉลี่ย                 

รวมตัวชี้วัดที่ท าได้ 15 14 14 14 14 14 13 13 14 11 14 12 14 14 14 
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 จากตาราง 20 พบว่า  ตัวดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ท าได้ หลังจากการ ทดลองใช้การให้ค าปรึกษา
ในขณะปฏิบัติงาน ของกลุ่มทดลอง 15 สถานประกอบการ โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา เป็นเวลา 1 
เดือน ณ สถานประกอบการ  ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้ดี ตาม
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยสามารถด าเนินงานได้ผ่านตามตัวชี้วัดในระดับสูงสุด 14 ตัวชี้วัด และ
ต่ าสุด 11 ตัวชี้วัด 
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ตาราง 21 ตัวดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ท าได้หลังจากผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เป็นเวลา 1 เดือน ของกลุ่มควบคุม 15 สถานประกอบการ โดย ไม่มีพี่เลี้ยงคอยให้

ค าปรึกษา  
 

ดัชนีชี้วัด (KPI) 
สถานประกอบการ 

สป. 1 สป. 2 สป. 3 สป. 4 สป. 5 สป. 6 สป. 7 สป. 8 สป. 9 สป. 10 สป. 11 สป. 12 สป. 13 สป. 14 สป. 15 
1. การดึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการสั่งซ้ือ                
2. การวางแผนงานการสั่งซ้ือต่อรายของซับพลายเออร์                
3. การส่งคืนสินค้าของเสียและสินค้าค้างสต็อก                
4. การประเมินคุณภาพของซับพลายเออร์                
5. ระดับสินค้าคงคลังต่อปริมาณการขายสินค้าต่อรอบการสั่งซ้ือ                
6. ความแม่นย าของการพยากรณ์ปริมาณขายและค าสั่งซ้ือ                
7. สัดส่วนยอดขายต่อวันเทียบมูลค่าสินค้าคงคลังรวม                
8. เวลาเฉลี่ยในการตรวจระดับสินค้าคงคลัง (เพ่ือสั่งซ้ือ)                
9. ความแม่นย าของสินค้าคงคลัง                
10. ความเสียหายของสินค้าจากการจัดเก็บ                
11. เวลาเฉลี่ยในการเบิกสินค้าในคลังให้หน่วยงานขาย                
12. ระดับเฉลี่ยของสินค้าที่มีในคลัง (Stock on Hand) เทียบกับค่าสต็อก

สูงสุดที่ควรม ี(Maximum Stock) 
               

13. โอกาสที่สินค้าขายดีไม่พอจ าหน่าย (Backlog)                
14. รอบของสินค้าไม่เคลื่อนไหวในพื้นที่ขาย                
15. สินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการขายเทียบต่อรายการสินค้าที่มีจ าหน่าย                
16. ระดับความสามารถในการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ                
17. ชั่วโมงการฝึกอบรมของบุคลากรโดยเฉลี่ย                 

รวมตัวชี้วัดที่ท าได้ 8 6 10 6 7 9 8 8 8 7 7 9 7 7 6 
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 จากตาราง 21 พบว่า ตัวดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ท าได้หลังจากผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็น
เวลา 1 เดือน ของกลุ่มควบคุม 15 สถานประกอบการ โดย ไม่มีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา ผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินงานผ่านตามตัวชี้วัดที่ใช้ในการสัมภาษณ์อยู่ในระดับต่ า โดยสามารถด าเนินการผ่าน
ตามเกณฑ์ได้สูงสุดเพียง 10 ตัวชี้วัด และต่ าสุดอยู่ที ่6 ตัวชี้วัด 
 
ตาราง 22 คะแนนค่าเฉลี่ยของตัวชี้วดัที่ท าได้ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
 

สถานประกอบการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม  

ผลต่างตัวชี้วัด จ านวนตัวชี้วัดที่ท าได้ จ านวนตัวชี้วัดที่ท าได้ 
สถานประกอบการท่ี 1 15 8 7 
สถานประกอบการท่ี 2 14 6 8 
สถานประกอบการท่ี 3 14 10 4 
สถานประกอบการท่ี 4 14 6 8 
สถานประกอบการท่ี 5 14 7 7 
สถานประกอบการท่ี 6 14 9 5 
สถานประกอบการท่ี 7 13 8 5 
สถานประกอบการท่ี 8 13 8 5 
สถานประกอบการท่ี9 14 8 6 
สถานประกอบการท่ี10 11 7 4 
สถานประกอบการท่ี11 14 7 7 
สถานประกอบการท่ี12 12 9 3 
สถานประกอบการท่ี13 14 7 7 
สถานประกอบการท่ี14 14 7 7 
สถานประกอบการท่ี15 14 6 8 

รวม 204 113 91 

 
 จากตาราง  22 พบว่า  สถานประกอบการท่ีเข้ารับ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เป็นกลุ่ม
ทดลองโดยมีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงาน หลังจากการให้ค าปรึกษาเป็นเวลา 1 เดือน 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มากกว่า กลุ่มควบคุม ท่ีไม่มีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา
ในขณะปฏิบัติงาน โดยมีจ านวนตัวชี้วัดที่ท าได้คือ 204 : 113 ตัวชี้วัด มีผลต่าง = 91 ตัวชี้วัด แสดงว่า
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สถานประกอบการท่ีมีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงานมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้นกว่าสถานประกอบการที่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาขณะปฏิบัติงาน  
 ประชุมสัมมนากลุ่ยย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
 การติดตามประเมินผล การพัฒนาของสถานประกอบการจ านวน 30 คน ที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่ง ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 การติดตามประเมินผลหลังจบโครงการ โดยการสัมมนากลุ่มย่อยประกอบด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการที่เป็นผู้ประกอบการค้าปลีก 6 คน ค้าส่ง 4 คน วิทยากรผู้ฝึกอบรม 4 คน ผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาธุรกิจการค้า 1 คน นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 1 คน รวม 16 คน สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 
 1. ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
ในเรื่องของ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ และ โซ่อุปทาน อย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีพี่เลี้ยงตามให้
ค าปรึกษาแนะน าถึงที่สถานประกอบการ 
 2. สถานประกอบการค้าส่งและค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและ
มีผลชี้วัดที่ชัดเจน 
 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก รูปแบบการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ท่ีมีพี่เลี้ยงเข้าไปให้ค าปรึกษาในสถานประก อบการโดยมีค่าดัชนีชี้วัด (KPI) เป็นเกณฑ์ใน
การประเมินผล ท าให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจมากขึ้น 
 4. ได้แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
 5. ควรมีการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกในเรื่องอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 



บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มุ่งศึกษา
ศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  ในเรื่องการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก หลังการฝึกอบรม และ
การประชุมสัมมนากลุ่มย่อยโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  ในเรื่องการ
จัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก หลังการฝึกอบรม และการให้
ค าปรึกษาในสถานประกอบการ 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกสามารถน าความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ไปเพิ่มศักยภาพในการจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. การวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกได้มีการปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์ระหว่างกันและกัน 

3. การวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ได้ข้อเสนอแนะ และแนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ 

4. เพื่อให้เป็นข้อมูลส าหรับผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีกให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 280 คน 
จากภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีกที่ได้จากการ
คัดเลือกโดยความสมัครใจจ านวน 30 คน โดยก าหนดคุณสมบัติ คือ 
  1. มีความสนใจและต้องการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จะพัฒนาตนเอง และ
สถานประกอบการ 
  2. มีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการได้อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต ์ 
 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกครั้งนี้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้  
 1)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  
 2)  การจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3)  ประเมินเอกสารเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 4)  ด าเนินการทดลองและใช้เครื่องมือ   
 5)  ติดตามประเมินผล 
 
สรุปผล 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 ศึกษาข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวน การเรียนรู้ของผู้ประกอบการ
ค้าส่งและค้าปลีก  โดยที่การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงเน้นการพัฒนาคนให้มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาการ เรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง  
การฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น มีนิสัยรักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เห็น 
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้จัดกระบวนการเรียนรู้จะต้องด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสม 
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 ดังนั้น การเรี ยนรู้ของบุคคลโดยเฉพาะคนที่อยู่ในองค์กรต่าง  ๆ มักอยู่ในรูปของการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ ถือว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการท างานโดย
การให้ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมกับงานแก่บุคลากรที่ไม่สามารถท างานได้ตามที่คาดหวัง 
แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้บุคลากรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง องค์กรที่ต้องการอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมในอนาคตจึงต้องพัฒนารูปแบบ สื่อและ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และผลจากการเรียนรู้ด้วยรูปแบบใหม่ต้องก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ใน
การท างาน 
 นอกจากน้ียังศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริหารส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์  รวมทั้งนักวิชาการจาก  มหาวิทยาลัย สมาคมผู้ประกอบการค้า  มียุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน   
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการ ค้าส่ง  ค้าปลีก  จ าเป็นต้องมี การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน  ดังนั้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ผู้วิจัยในฐานะเป็นท่ีปรึกษาร่วมใน
โครงการพัฒนาผู้ประกอบ การค้าส่งค้าปลีก จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้วิจัย
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการจัดรูปแบบการพัฒนา
ผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีกในเรื่องการจัดการโลจิสติกส ์และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติที่ดี และน าไปใช้ในสถานประกอบการให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการใช้
กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แล้วใช้การให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการขณะปฏิบัติงานโดย
มีพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน า 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 น าข้อมูลจากการศึกษาข้ อมูลด้านเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีและข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีก เรื่องการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่
อุปทาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของ
การวิจัย โดยค านึงถึงความทันสมัยของเนื้อหา ความเหมาะสมกับเวลา ความแตกต่างของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของการเรียนรู้ (Learning Styles) โดยมีการจัดสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
น าไปใช้ในการทดสอบกับกลุ่มทดลอง ก่อน และ หลัง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
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 2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบร มเชิงปฏิบัติการหลังจบโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 2.3 สร้างแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) แบบ 2 ค าถาม คือ ด าเนินการได้ และ ด าเนินการ
ไม่ได้ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มทดลองที่มีพี่เลี้ยง และกลุ่มควบคุมท่ีไม่มีพี่เลี้ยง 
 
 ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ท าการประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาวิชากับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) โดย
คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC ที่มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ก่อน
และหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) และท าการประเมินความ
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย (  ), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ก่อน
และหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบสอบถามผลความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
แบบสัมภาษณ์ตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 ผลการทดสอบ ค่าระดับความสอดคล้องของ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเ้พื่อการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและ
ค้าปลีกสอดคล้องกันทุกประเด็นโดยมีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 เกินกว่า 0.50 ทุกข้อ 
สามารถน าไปใช้ได้ 
 ผลการทดสอบ ค่าความเหมาะสมของ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  เรื่อง การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าค่า
ความเหมาะสมของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.07) 
 ผลการทดสอบ ความเหมาะสมของ แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นว่าค่าความเหมาะสมของ แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ( = 4.04) 
 ผลการทดสอบ ค่าระดับความสอดคล้องของ แบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) หลังการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจ ค้าส่งและ 
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ค้าปลีก พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าแบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก าร
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก สอดคล้องกันทุก
ประเด็นโดยมีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 เกินกว่า 0.50 ทุกข้อ สามารถน าไปใช้ได้ 
 ผลการทดสอบ ค่าระดับความเหมาะสมของ แบบประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) หลังการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง และ 
ค้าปลีก พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแบบ ประเมินตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) หลังการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.11) 
 

   ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการทดลองและใช้เครื่องมือ 
 ผู้วิจัยไดด้ าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่ง 
และค้าปลีก เรื่องการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 30 คน 
 1. ผลของการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 30 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจจากหลักสูตร การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนฝึกอบรม 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่เข้า
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้า
ปลีกจ านวน 30 คน พบว่า ความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าความรู้ความเข้าใจ
ก่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนากระบวนก ารเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก   
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นหลักส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
ยกเว้น หัวข้อ  ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการอบรม ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมาก 
  

 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามประเมินผล 
 1. จากการติดตามประเมินผลด้วยการ ประเมิน ตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) หลังจาก ผ่านการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า 
  สถานประกอบการท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเป็นกลุ่มทดลองโดยมีพี่เลี้ยงคอย
ให้ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงาน เป็นเวลา 1 เดือน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากกว่า
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กลุ่มควบคุมไม่มีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงาน  ค่าดัชนีชี้วัดเท่ากับ 14 : 10  แสดงว่า
สถานประกอบการท่ีมีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงานมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้นกว่าสถานประกอบการที่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาขณะปฏิบัติงาน 
 2. การประชุมสัมมนากลุ่ยย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 

 การติดตามประเมินผลหลังจบโครงการ โดยการสัมมนากลุ่มย่อยประกอบด้วยผู้ เข้าร่วม
โครงการนี้ท่ีเป็นผู้ประกอบการค้าปลีก 6 คน ค้าส่ง 4 คน วิทยากรผู้ฝึกอบรม 4 คน ผู้อ านวยการส านัก
พัฒนาธุรกิจการค้า 1 คน นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 1 คน รวม 16 คน  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 1. ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
ในเรื่ องของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีพี่เลี้ยงตามให้
ค าปรึกษาแนะน าถึงที่สถานประกอบการ 
 2. สถานประกอบการค้าส่งและค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
และมีผลชี้วัดที่ชัดเจน 
 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ป ระกอบการค้าส่งและค้าปลีกรูปแบบการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการท่ีมีพี่เลี้ยงเข้าไปให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการโดยมีค่าดัชนีชี้วัด (KPI) เป็นเกณฑ์ใน
การประเมินผล ท าให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการประกอบธุรกิจมากขึ้น 
 4. ได้แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
 5. ควรมีการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกในเรื่องอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  

อภิปรายผล 
 จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผล ของแต่ละขั้นตอนสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นน้อยเพียงใด 
  ผลการทดสอบผลของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 30 คน พบว่า ผลของกา รวัดความรู้ความเข้าใจ  ผู้ประกอบการที่ผ่านฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก จ านวน 30 คน พบว่า ก่อนฝึกอบรม เชิง
ปฏิบัติการ  ผู้เข้าฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.00 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
เท่ากับ 52.00 และหลังฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.70 จากคะแนน
เต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 65.40 ทั้งนี้เนื่อง จากผู้เข้าฝึกอบรม จ านวน 30 คน ก่อนที่จะ  
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เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
เกี่ยวกับกา รค้าส่งและค้าปลีกไม่มากซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกด าเนินกิจการ  
ไม่ประสบความส าเร็จ แต่เมื่อเทียบกันระหว่างคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังจาก
ได้รับการฝึกอบรมแล้วมีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการท่ีได้รั บ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมี ความรู้ความเข้าใจ ในการด าเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งผลการทดสอบ  
วัดผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ สมศักด์ิ กิจธนวฒัน์ (2545: บทคัดย่อ) 
ซึ่งท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อม  โดยใช้หลักการจัดกิจกรรมตามแนว มนุษยนิยมและการเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของแอนโทนี่ 
ร็อบบินส ์พบว่า คะแนนภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ระยะหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเมื่อจบโครงการแล้วมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการมากน้อยเพียงใด 
  ผลการทดสอบ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  เรื่อง การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปน็รายประเด็นหลักส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น หัวข้อที่ 6. ความเหมาะสมของสื่อ
และเอกสารประกอบการอบรม ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  อาจเนื่องมาจากผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของตนเองได้ สามารถท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 
และการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม ก็เป็นวิธีการกระตุ้นให้เกิดพลังในการท างานตลอดเวลา 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ กาญจนา ศุภรพันธ์ (2543: 70) ได้ศึกษาความพึงพอใจในกา รฝึกอบรมของ
พนักงานระดับหัวหน้าแผนก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พบว่า พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมี
ความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีเนื้อหาวิชาที่ชัดเจน 
เรียงล าดับได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และงานที่ท า จึงท าให้สา มารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ นัยชิต (2540: 65) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
ความคิดเห็นของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
พบว่า พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าเนื้อหาวิชาที่อบรมมีประโยชน์และได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นในระดับมาก อีกทั้งความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถน าไปปฏิบัติงานได้ในระดับมาก 
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 3. ติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว 1 เดือน ด้วยแบบประเมินตาม
ค่าดัชนีชี้วัด (KPI) กับกลุ่มควบคุมที่ ไม่มีพี่เลี้ยง จ านวน 15 คน  และกลุ่มทดลองโดยมีพี่เลี้ยง  จ านวน 
15 คน ผลการติดตาม พบว่า สถานประกอบการท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิง ปฏิบัติการท่ีเป็น
กลุ่มทดลองโดยมีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงาน หลังจากการให้ค าปรึกษาเป็นเวลา 1 เดือน 
สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูง โดยสามารถด าเนินการเพิ่มยอดขายและ
ลดสต๊อกสินค้ารวมถึงปริมาณของเสียลดลง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การท่ีมีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา
สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาของการด าเนินธุรกิจได้ทันท่วงที ไม่ท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการด า เนินธุรกิจ ส่วนกลุ่มควบคุม ท่ีไม่มีพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงาน 
หลังจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 1 เดือน ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับต่ า  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการมีความผิดพลาดเกิดขึ้นขณะ ด าเนินการ และใช้วิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองจึงท าให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งท าให้เห็นว่าการฝึกอบรมนั้นเมื่อจบหลักสูตรแล้ว
ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการประกอบการเองได้อย่างถูกต้องเสมออันเนื่องจากพฤติกรรม
การด าเนินการแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา  สอดคล้องกับผลการศึกษาการประเมิน  ของเคิร์กแพทริ ค 
(Kirkpatrick. 1978: 6-9) ท่ีพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างาน
ในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่นั้น ใช้เวลานานพอสมควรจึงต้องติดตามประเมินผลในสถานที่ประกอบการ
จริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  และควรมีการวัดพฤติกรรมการท างานของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการมีพี่เลี้ยงเข้าไปให้ค าปรึกษา  และช่วงเวลาระหว่างการฝึกอบรม  กับการประเมินผล
หลังการฝึกอบรมนั้นควรให้ห่างกันพอสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานได้เกิดขึ้น 
 4. น าผลสรุปมาประชุมสัมมนากลุ่ยย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นที่มีต่อการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก หลังจบโครงการ โดยการสัมมนากลุ่ม
ย่อยประกอบด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเป็นผู้ประกอบการค้าปลีก 6 คน ค้าส่ง 4 คน 
วิทยากรผู้ฝึกอบรม 4 คน ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุ รกิจการค้า 1 คน นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
1 คน รวม 16 คน  
 ในที่ประชุมสัมมนากลุ่มย่อยสามารถอภิปรายสาระส าคัญได้ ดังนี้ คือ 
 1. ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
ในเรื่องของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างสูง  เนื่องจากผู้ ประกอบการได้รับความรู้และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  เจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ (2546: 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย  เรื่อง การติดตามผลการศึกษาอบรมเพื่อการพัฒนาองค์การ  : กรณีศึกษา 
“โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหา รระดับกลางของการไฟฟ้านครหลวง ” ผลการวิจัยพบว่า  
ผู้บังคับบัญชา ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  และผู้ร่วมงาน  มีระดับความคิดเห็นในด้านการเรียนรู้  (ความรู้ 
ทัศนคติ ทักษะ) พฤติกรรม และผลลัพธ์ที่มีต่อองค์การ ทั้งหมดทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
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 2. สถานประกอบการค้าส่งและค้าปลีกที่เ ข้าร่วมโครงการนี้ได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
และมีผลชี้วัดที่ชัดเจน  ซึ่งพบได้จากกลุ่มทดลองที่มีพี่เลี้ยงคอยเข้าไปให้ค าปรึกษาโดยสามารถด าเนิน
กิจการของตนตามตัวชี้วัดได้ เนื่องจากผู้ประกอบการน้ันได้รับความรู้ วิธีการในการประกอบกิจการ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุนันท์ พืชพันธ์ไพศาล (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจต่อการ
เข้าอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการท่ียั่งยืน (K SME CARE) พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการรับรู้จริง
ต่อการอบรม ในด้านองค์ความรู ้ด้านประสบการณ ์ด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ด้านการบริการ ด้าน
ความรู้สึก อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และ .05 
 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกควรเป็นรูปแบบในการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและควรมีพี่เลี้ยงเข้าไปให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการโดยมีค่าดัชนีชี้วัด 
(KPI) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผล  เนื่องจาก การวัดและประเมินด้วย  KPI น้ัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ชัดเจนในสถานะของตนเอง  : รู้จักตนเองในปัจจุบัน  เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง  : รู้จักพัฒนา
ตนเอง  ผลักดันการปฏิบัติเพื่อบรรลุผล  : รู้ผลได้ของสิ่งที่ท า  (วัดในสิ่ง ท่ีท า - ท าในสิ่งที่วัด )  ซึ่ง
สอดคล้องกับ  รสิต ทองธานี  (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ทัศนคติที่มีต่อการประเมินศักยภาพตัวชี้วัด
ความส าเร็จขององค์กร (KPI: Key Performance Indicator) กรณีศึกษา พนักงานระดับบริหารองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พบว่า ทัศนคติของพนักงานระดับบริหารในด้านทัศนคติ
ท่ีมีต่อการประเมินศักยภาพตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI: Key Performance Indicator) พนักงานระดับ
บริหารมีทัศนคติต่อการประเมินศักยภาพตัวชี้วัดความส าเร็จ พนักงานมีระดับบริหารมีทัศนคติในระดับดี 
โดยพนักงานระดับบริหารยอมรับว่าตัวดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ได้ก าหนดมาให้ปฏิบัตินั้ นมีทัศนะเชิงบวก 
สามารถยอมรับได้ และเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับท้ังในส่วนขององค์กรและตนเอง ด้วยความสามารถที่
ตนเองสามารถปฏิบัติได้และเห็นว่าทุกคนก็สามารถปฏิบัติได้ 
 4. ได้แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนา ธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  เนื่องจากการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group 
discussion – FGD) ในทางปฏิบัติจะรวมไปถึงการปรึกษาหารือด้วย (Public consultation) กับกลุ่ม
เล็กๆ  ซึ่งเป็นเทคนิคและวิธีการท่ีดีที่สุดวิธีหนึ่งของการท ากิจกรรม  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
เนื่องจากผู้เข้าร่วมการสนทนาทุกคนจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองที่สุด นอกจากน้ัน  
การสนทนากลุ่มย่อยยังถือเป็นการศึกษาเพื่อนร่วมงานและพนักงานในองค์กรและสามารถท าให้ผู้ที่เข้า
ร่วมสนทนาเปิดเผยความในใจของตนเองออกมามากที่สุด  หากผู้ด าเนินการมีประสบ การณ์ และมี
เทคนิคที่ดี  นอกจากน้ันการสนทนากลุ่มย่อยยังเป็นวิธีหนึ่งที่ประหยัดเงินและเวลา  แต่ต้องมีการ
วางแผนเตรียมการอย่างเหมาะสม  ระหว่างการสนทนาผู้ด าเนินการจะเป็นผู้คอยจุดประเด็นการ
สนทนาตามที่ได้เตรียมการไว้แล้วเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็น ด้วย
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ตลอดเวลา  และจะต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองด้วยก่อนการเริ่มสนทนาทุกครั้ง  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนคิดของ ถวิลวดี  บุรีกุล  และ เมธิศา  พงษ์ศักด์ิศรี (2550) ที่ได้สรุปไว้ว่า การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) สามารถน าไปใช้ในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรั บรู้ ความเชื่อ  และ
พฤติกรรม  การก าหนดสมมติฐานใหม่ ๆ    การก าหนดค าถามต่างๆที่ใช้ในแบบสอบถาม   ใช้ค้นหา
ค าตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไม่แน่ชัดของการวิจัยแบบส ารวจ เพื่อช่วยให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น    และ
ใช้ในการประเมินผลทางด้านธุรกิจ 
 5. ควรมีการจัดโครงการพัฒนาผู้ ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกในเรื่องอ่ืน  ๆ อย่างต่อเนื่อง  
เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะพัฒนา
ธุรกิจเพื่อให้มีความทัดเทียมกับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ย่ิงๆ ขึ้นไป และสามารถตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ  สุริยา หิมะชาติ (2550) ได้กล่าวว่า 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การปรับปรุงเล็กๆ  น้อยๆ ที่เกิดขึ้นจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง  ค่อยเป็น
ค่อยไปในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น  รวมถึงการปรับปรุงการท างานประจ าวันให้ดี
ยิ่งขึ้น การปรับปรุงนี้อาจไม่จ าเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษใดๆ  เพียงแต่ใช้สามัญส านึกของพนักงานทุกคน
ในองค์กร ต้ังแต่ระดับบน  จนถึงระดับล่าง  ในการตรวจสอบงานของตนเอง  และตั้งใจปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุป แนวทาง เป็นแผนภาพเพื่อแสดงให้ เห็น การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก สามารถเพิ่มความรู้ทักษะและทัศนคติ  โดย
ส่งผลให้พฤติกรรมการท างานเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากวงล้อการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องมี 5 
ข้ันตอน ดังนี้ 1. การวางแผน (Planing) 2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 3. การมีพี่เลี้ยงให้
ค าปรึกษาในสถานประกอบการ (Mentoring) 4. การวัดประเมินผลโดยมีตัวชี้วัด (KPI) 5. ผลลัพธ ์(Out put) 

P - Planing 

KPI 

W- Workshop 

M - Mentoring 

Output 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  
ในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรมีนโยบายการจัดแผนงานอย่าง
ต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกโดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ในการให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ประกอบการโดยมีพี่เลี้ยงคอยเข้าไปให้ค าปรึกษาในการประกอบกิจการธุรกิจ อย่างสม่ าเสมอทุกปี 
เพื่อเสริมสร้างความรู้  ทักษะ และทัศนคติ ให้กับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกในการประกอบธุรกิจ
ให้เจิรญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ควรให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกโดยใช้
กิจกรรม ในการให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามเนื้อหาและแบบทดสอบโดยที่มุ่งเน้นการมีพี่เลี้ยงเข้าไป
ให้ค าปรึกษาในเรื่องอื่น  ๆ เช่น การพัฒ นาระบบไอที เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันใน  
ยุคโลกาภิวัฒน์ 
 2. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างธุรกิจค้าส่งและเครือข่ายค้าปลีก 
 3. ควรมีการขยายผลไปยังผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกรายอ่ืน ๆ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกใน
เรื่องอื่นนอกเหนือจากการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการประเภทการบริการ
และประเภทอ่ืน ๆ  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.  ปัญหาและความส าคัญ 
 แนวคิดในกระบวนการพัฒนาประเทศ  จากที่เคยเน๎นด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจได๎เปลี่ยนมา
ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑โดยเน๎น บุคคลเป็นศูนย๑กลาง จุดมุํงหมายหลักของการ
พัฒนาเพื่อให๎ทุกคนมีความรู๎ความสามารถ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และเน๎นการพัฒนาแบบ
องค๑รวม คือ พัฒนาศักยภาพของคนทั้งรํางกาย จิตใจ และสติปัญญา ด๎วยเหตุนี้องค๑กรใดที่สามารถพัฒนา
คนของตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพยํอมได๎เปรียบผู๎อ่ืน และความสามารถในการเรียนรู๎ขององค๑กรจะกํอให๎เกิด
ความแตกตํางในการแขํงขัน  เนื่องจากการเรียนรู๎ ทําให๎องค๑กรสามารถปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด๎าน 

 โลกาภิวัตน๑นับเป็นปรากฏการณ๑ทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นจากหลายเหตุปัจจัย และเป็น
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เข๎ามาเป็นตัวเรํงให๎ความเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาของโลกเกิดขึ้ นอยําง
รุนแรง และรวดเร็ว เกินกวําจะคาดการณ๑ได๎ พลังของความเปลี่ยนแปลงดังกลําวให๎ผลที่เป็นคุณแกํ
มนุษยชาติพอ ๆ กับเป็นโทษภัยในรูปแบบตําง ๆ ที่มนุษย๑ได๎รับ 

 ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําให๎มิติเรื่องระยะเวลา ระยะทาง 
และพื้นที่ไมํเป็นอุปสรรคในการติดตํอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข๎อมูล ตลอดจนการทํากิจกรรมตํางๆของ
มนุษย๑ เป็นโอกาสให๎มนุษย๑เข๎าถึงข๎อมูลได๎อยํางกว๎างขวางไร๎พรมแดนจํากัด นํามาซึ่งการใช๎พลังของ
ความรู๎ในการสร๎างสรรค๑สิ่งตํางๆ และกํอให๎เกิดการแขํงขันกันอยํางรุนแรง  
 ปัญหาหนึ่งที่มีผลตํอเศรษฐกิจ ไทยหลายปีที่ผํานมา นับต้ังแตํอดีตจนมาในปัจจุบัน คือ 
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ซึ่งเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญํมากของไทยประสบ
ปัญหาด๎านศักยภาพและความสามารถในการแขํงขัน รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยพยายามที่จะเข๎าไป
ชํวยเหลือแก๎ปัญหาหลากหลายวิธีด๎วยกัน โดยมวีัตถุประสงค๑หลักที่จะเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแขํงขันให๎กับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม จากรายงานสถานการณ๑วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอม ณ สิ้นปี 2549 มีจํานวนวิสาหกิจรวมทั้งหมด 2,249,718 ราย จําแนกได๎เป็น วิสาหกิจ
ขนาดใหญํจํานวน 4,444 ราย คิดเป็นสัดสํวน ร๎อยละ 0.2 ของวิสาหกิจทั้งหมด และเป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอม จํานวน 2,245,274 ราย หรือคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมด  
(คณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม.2545) 
 ธุรกิจค๎าสํง ค๎าปลีกของไทยนับเป็นภาคธุรกิจที่มีความสําคัญตํอระบบเศรษฐ กิจของประเทศ
ทั้งในระดับมหภาคและการดํารงชีวิตของประชาชนมาช๎านาน  โดยทําหน๎าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
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และกระจายสินค๎าจากผู๎ผลิตไปสูํผู๎บริโภค ในตลอดระยะเวลาที่ผํานมาได๎เผชิญกับการแขํงขันที่รุนแรง
จากธุรกิจค๎าสํงค๎าปลีกสมัยใหมํทําให๎ผู๎ประกอบการจํานวนมากไมํสามาร ถปรับตัวให๎สอดคล๎องและ
ทันกับสถานการณ๑การแขํงขันและพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วสํงผลให๎ธุรกิจ
ค๎าสํงค๎าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวคนไทยต๎องสูญเสียสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่ม
มากขึ้น 

 ดังนั้นสถานการณ๑ค๎าและสภาวะแวดล๎อมทางสังคมและพฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยําง 
รวดเร็วสํงผลให๎ผู๎ประกอบการค๎าจําเป็นต๎องปรับตัวและพัฒนาการให๎มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพและความ 
เข๎มแข็งในการแขํงขัน หนํวยงานภาครัฐหลายหนํวยงานก็ได๎เล็งเห็นความ สําคัญในเรื่องนี้ เชํน กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค๎า กรมสํงเสริมอุตสาหกรรมได๎ริเริ่มโครงการตํางๆ ขึ้นมาเพื่อพัฒนาผู๎ประกอบการให๎มีมาตรฐาน 
มีการดําเนินโครงการพัฒนาผู๎ประกอบการท่ีอยํางตํอเนื่องเป็นรูปธรรมอยูํหลายโครงการ แตํอยํางไรก็ตาม  
โครงการสํวนใหญํเป็นการพัฒนาความรู๎พื้นฐานทั่วไป เพื่อให๎คําแนะนําแกํวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยํอมเบื้องต๎น ยังไมํมีโครงการพัฒนาผู๎ประกอบการท่ีมุํงเน๎นเฉพาะทาง โดยเฉพาะปรึกษาทางด๎านโลจิ
สติกส๑  ทั้งที่เป็นปัญหาอันดับต๎นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  (คณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอม. 2545) 
 ปัจจุบันสภาวะการแขํงขันในธุรกิจค๎าปลีกมีอัตราการแ ขํงขันและขยายตัวสูงมาก การลงทุน
ของธุรกิจขายปลีกขนาดใหญํที่มีศักยภาพในการแขํงขันสูงจากตํางประเทศ สํงผลกระทบตํอสินค๎า
ปลีกรายยํอยของไทย ความจําเป็นสําคัญอยํางหนึ่งคือ การมีข๎อมูลที่สําคัญของร๎านค๎าปลีก ที่เป็น
มาตรประเมินถึงศักยภาพ และเป็นสัญญาณที่จะใช๎ชี้บํงให๎ท ราบถึงความสามารถทางการขาย รวมถึง
ต๎นทุนในการดําเนินการของร๎านค๎าปลีก   
 ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมภายในประเทศ ท่ีคํ้าจุนธุรกิจจัดจําหนําย  
และค๎าปลีกของไทยกําลังประสบปัญหาด๎านผลประกอบการ อันเนื่องมาจากการเพิ่มจํานวนสาขาของ 
ธุรกิจ จัดจําหนํายรายใหญํ ทั้งที่เป็นทุนตํางชาติและในประเทศ อันเป็นสถานการณ๑แวดล๎อมธุรกิจ 
ค๎าสํง-ค๎าปลีกของประเทศไทยในขณะนี้ แม๎วําวิถีทางการควบคุมการเปิดสาขาของธุรกิจจัดจําหนําย
ขนาดใหญํดังกลําวอาจเป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถพิจารณาได๎ แตํอีกทางหนึ่ง มาตรการสํงเสริมการ
พัฒนาบริหารจัดการขัน้สูงเพื่อให๎วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในประเทศอยูํรอดจากการแขํงขัน
กับห๎างร๎านขนาดใหญํก็กําลังเป็นที่คาดหวัง  
 ดังนั้น การเรียนรู๎ของบุคคลโดยเฉพาะคนที่อยูํในองค๑กรตําง ๆ มักอยูํในรูปของการฝึกอบรม 
เราถือวําการฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งที่ชํวยแก๎ปัญหาการทํางา นโดยการให๎ความรู๎ ทักษะและ
ทัศนคติที่เหมาะสมกับงานแกํบุคลากรที่ไมํสามารถทํางานได๎ตามที่คาดหวัง แตํอยํางไรก็ตาม การฝึกอบรม
เพียงอยํางเดียวไมํสามารถชํวยให๎บุคลากรพัฒนาอยํางตํอเนื่อง องค๑กรที่ต๎องการอยูํรอดได๎ในสภาพแวดล๎อม
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ในอนาคตจึงต๎องพัฒนารูปแบบสื่อและเทคโนโลยีอยํางตํอเนื่อง และผลจากการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบใหมํ
ต๎องกํอให๎เกิดองค๑ความรู๎ หรือสิ่งใหมํในการทํางาน 
 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมของฐานความรู๎ (Knowledge Based) ผู๎ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจ
จึงต๎องมีความรู๎ในการจัดการธุรกิจให๎มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแขํงขัน ดังนั้นผู๎ประกอบการ
จําเป็นต๎องเรียนรู๎อยูํตลอดเวลา ด๎วยเหตุนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค๎าจึงได๎จัดโครงการชํวยเหลือ พัฒนา
ผู๎ประกอบการค๎า ให๎มีความรู๎ และทักษะในการจัดการกับสถานประกอบการ ให๎สามารถแขํงขันกับธุรกิจ
ของตํางชาติ และอยูํรอดได๎แบบยั่งยืน โดยการจัดฝึกอบรมให๎ ความรู๎เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส๑ 
และโซํอุปทาน  
 ในการจัดฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํผู๎ประกอบการจําเป็นจะต๎องเข๎าใจถึงลักษณะธรรมชาติใน
กระบวนการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ เพื่อกํอให๎เกิดการเรียนรู๎และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎ประกอบการ 
การฝึกอบรมมีความสัมพันธ๑กับการเรียนรู๎โดยตรง เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งที่กํอให๎เกิด
การเรียนรู๎ อันหมายถึง “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คํอนข๎างถาวร อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติที่เน๎นย้ําบํอยๆ ” ผลของการเรียนรู๎ไมํสามารถสังเกตได๎โดยตรง แตํอาจตรวจสอบได๎จากผลของ
การกระทํา จะเห็นได๎วํ าการฝึกอบรมมีประโยชน๑อยํางยิ่งในกระบวนการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ที่มี
ความสําคัญ เพราะเป็นที่ยอมรับกันวําไมํวําจะเป็นสังคมหรือองค๑กรใดก็ตาม  ปัจจัยหรือสิ่งที่มีสํวน
สําคัญในการทําให๎สังคมหรือองค๑กรนั้นเจริญก๎าวหน๎าหรือดําเนินการได๎อยํางสูงมีประสิทธิผล ก็คือ 
ทรัพยากรมนุษย๑ การฝึกอบรมจึงต๎องเข๎าใจแนวคิดและหลักการที่สําคัญของการฝึกอบรม เพื่อประโยชน๑ใน
การปฏิบัติงานของตน 
 จากการที่ผู๎วิจัยเป็นท่ีปรึกษารํวมในโครงการพัฒนาผู๎ประกอบการค๎าสํงค๎าปลีก จัดขึ้นโดย 
กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย๑ ผู๎วิจัยได๎ตระหนักถึงความสําคัญของการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขํงขัน โดยการจัดรูปแบบการพัฒนาผู๎ประกอบการค๎าสํง และค๎าปลีกในเรื่องการจัดการโลจิสติกส๑ 
และโซํอุปทาน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎สําหรับผู๎ประกอบการค๎าสํง
และค๎าปลีก โดยใช๎การฝึกอบรม และการให๎คําปรึกษาในสถานประ กอบการ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะ 
และทัศนคติที่ดี และนําไปใช๎ในสถานประกอบการให๎เกิดประโยชน๑ได๎อยํางเป็นรูปธรรม  
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2.  หลักการ 
 โครงสร๎างของธุรกิจการค๎าสํง- ค๎าปลีกของประเทศไทยเกิดการปรับเปลี่ยนจากการขยายตัว
ของธุรกิจสมัยใหมํ ที่มีความได๎เปรียบทางด๎านเงินทุ น เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู๎ ความชํานาญ 
ในพัฒนาการด๎านการบริหารจัดการท่ีสามารถสนองความต๎องการแกํผู๎บริโภค สํงผลให๎ธุรกิจการค๎า
ไทย โดยเฉพาะธุรกิจค๎าสํง ค๎าปลีก ที่มีอยูํมากกวํา 600,000 รายท่ัวประเทศ ท่ีมีจํานวนไมํน๎อย ไมํ
สามารถปรับตัวให๎ทันตํอสถานการณ๑และต๎องออกจากตลาดไป 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า โดยสํานักสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจ จําเป็นที่จะต๎องเรํงเสริมสร๎างการ
ปรับตัวและสร๎างความเข๎มแข็งแกํธุรกิจค๎าสํง- ค๎าปลีกของไทย ซึ่งจําเป็นต๎องเริ่มจากการบริหารจัดการ
ภายในของธุรกิจให๎มีต๎นทุนที่เหมาะสมสามารถแขํงขันได๎  
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีกให๎มีประสิทธิภาพจะสามารถทํา
ให๎ลดต๎นทุน จากการบริหารจัดการในกิจกรรมที่ไมํกํอให๎เกิดมูลคําเพิ่ม ที่เกิดจากความสูญเสียและความ
สูญเปลําของธุรกิจ ที่ประมาณกันวํามีอยํูถึงร๎อยละ 80 ของต๎นทุนการบริหารจัดการท้ังหมดลงได๎ ซึ่งหาก
ต๎นทุนลดลงได๎มากเทําใดก็จะยิ่งเสริมสร๎างความเข๎มแข็งแกํธุรกิจค๎าสํงรายนั้น โดยเฉพาะหากธุรกิจค๎าสํง
รายน้ันสามารถกระจายความสําเร็จดังกลําว สูํผู๎มีสํวนรํวมทางการค๎า อาทิเชํน ผู๎แทนจําหนําย ร๎านค๎าปลีก
ด๎วยแล๎ว ความเข๎มแข็งที่ได๎รับก็จะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น 
 สําหรับความจําเป็นในการให๎การสํงเสริมและพัฒนายังสามารถ ดําเนินการในการพัฒนาระบบ
โซํอุปทานของธุรกิจการค๎าสํง- ค๎าปลีก , การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค๑กรเพื่อเสริม
ศักยภาพในการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการขยายแนวคิดในการดําเนินกิจกรรมโลจิ
สติกส๑ธุรกิจค๎าสํงสินค๎าดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว เป็นต๎น ซึ่งจะมีผลตํอต๎นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ธุรกิจ
ค๎าสํง-ค๎าปลีก โดยรวมของหนํวยธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกัน ที่เรียกวําโซํอุปทานการค๎าสํง- ค๎าปลีก ทั้งระบบจะ
ลดลง โดยครอบคลุมผู๎แทนจําหนํายหรือผู๎ผลิตและผู๎ประกอบกา รค๎าสํง ภายใต๎การแบํงปันประโยชน๑
ดังกลําว คืนให๎กับผู๎บริโภคผู๎เกี่ยวข๎องสุดท๎ายในระบบโซํอุปทานธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก  ในสภาวะเศรษฐกิจ
เชํนนี้จําเป็นอยํางยิ่งในการให๎ความสําคัญตํอการจัดการต๎นทุน เพราะสามารถดําเนินการได๎งํายกวําการ
เพิ่มยอดขายอันถือได๎วําเป็นความสําคัญลําดับแรก ในการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน 
 ในการแขํงขันในทางธุรกิจจะมีปัจจัยความสําเร็จหลักอยํู 2 ประการกลําวคือความสามารถ 
ในการแขํงขันในเชิงราคาและความสามารในการแขํงขันเชิงคุณภาพ สําหรับการแขํงขันในเชิงราคา
บริษัทตํางๆพยายามลดต๎นทุนในการขายให๎น๎อยที่สุดเพื่อ ที่จะสามารถเสนอราคาสินค๎าหรือบริการแกํ
ผู๎บริโภคที่ดีที่สุด โดยสํวนของโรงงานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให๎มีของเสียน๎อยที่สุด และ
มีการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง อยํางไรก็ตามพบวําต๎นทุนของสินค๎าตัวหนึ่งที่มีบทบาทในความสามารถ
ในการแขํงขันคือต๎นทุนสินค๎าในสํวนของโลจิสติกส๑ 
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 โลจิสติกส์  คือศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎องกับการวางแผน การออกแบบและการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการด๎านการจัดหา การจัดซื้อ สินค๎าคงคลัง การจัดเก็บ การกระจายสินค๎า การขนสํง การ
สนับสนุนลูกค๎า การเงินและทรัพยากรมนุษย๑ 
 ในประเทศที่เจริญแล๎วเชํนประเทศอเมริกาจะมิต๎นทุนด๎านโลจิสติกส๑ประมาณ 10% ของ GDP  
ขณะที่ของเยอรมันอยํูที่ 13% ของ GDP สิงคโปร๑อยูํที่ 14% และของประเทศไทยอยํูที่ราว 20% ซึ่งเป็นทุน
ของประเทศที่มีมูลคํามหาศาล ในการลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส๑เพียง 1% จะทําให๎เราสามารถสํงออกสินค๎า
ได๎เพิ่มขึ้นนับพันล๎านบาท ดังนั้ นการลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส๑จะสํงผลโดยตรงตํอความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ  ในขณะเดียวกันเมื่อสินค๎าจัดสํงถึงพํอค๎าคนกลางหรือผู๎ทําธุรกิจค๎าสํงสินค๎า ต๎นทุนที่
เกิดขึ้นในชํวงของผู๎ทําธุรกิจค๎าสํงจะมีผลโดยตรงตํอราคาที่จะสํงตํอให๎กับร๎านค๎าปลีก ปัจจุบันมีธุรกจิค๎า
สํงจํานวนวนมากที่ดําเนินโดยบริษัทตํางประเทศที่มีทั้งเงินทุน และเทคโนโลยีในด๎านการจัดการท่ีทําให๎
สินค๎ามีต๎นทุนโดยรวมตํ่ากวําราคาของธุรกิจค๎าสํงที่ดําเนินกิจการโดยคนไทย ซึ่งถ๎าบริษัทของคนไทยไมํได๎
ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพในด๎านโลจิสติกส๑แล๎ว ผลสุดท๎ายความสามา รถในการแขํงขันจะน๎อยลง 
สุดท๎ายอาจจําเป็นต๎องขายกิจการหรือเลิกกิจการ 
 ในด๎านการจัดทําโครงการการปรับปรุงด๎านโลจิสติกส๑ของผู๎ประกอบการด๎านอุตสาหกรรมจะ
ทําให๎ต๎นทุนของผู๎ประกอบการลดลง ทําให๎สินค๎าไทยมีศักยภาพในการแขํงขันสูงขึ้น  ในขณะเดียวกัน
การลดต๎นทุนในโลจิสติกส๑ของการขาย การตลาดจะทําให๎ราคาของสินค๎าที่ถึงมือผู๎บริโภคลดลงด๎วย 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในส่วนของธุรกิจค้าส่ง   
 ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ในสํวนของธุรกิจการค๎าสํง- ค๎าปลีก สินค๎า
อุปโภค- บริโภค ประจําวัน ให๎มีขีดควา มสามารถในการตอบสนองตํอความต๎องการของลูกค๎าและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบ มีปัจจัยเกี่ยวข๎องที่สําคัญ ได๎แกํ 
 1. ด๎านการจัดซื้อและด๎านการตลาด 
 2. ด๎านคลังสินค๎าและสินค๎าคงคลัง 
 3. ด๎านการขนสํง 
 4. ด๎านสารสนเทศ 
 
 1. การจัดซื้อและการตลาด 
 ในการบริหารคําสั่งซื้อ ผูบ๎ริหารจะต๎องคํานึงถึงปัจจัยตํางๆ เชํน ความต๎องการสินค๎าของตลาด, 
ประเภท, จํานวน และชํวงเวลาที่จะทําการจัดซื้อสินค๎า รวมไปถึงการวางแผนการซื้อ, การจัดเตรียมคําสั่ง
ซื้อ, กระบวนการตรวจสอบความพร๎อมของสินค๎า, ปริมาณสินค๎า, คุณภาพสินค๎าและการสํงมอบ ที่
ตอบสนองความต๎องการในการบริโภคได๎อยํางเหมาะสม เป็นต๎น ฯลฯ  
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 2. ด้านคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
 กลยุทธ๑ที่สําคัญอยํางหนึ่งในระบบโลจิสติกส๑คือการบริหารสินค๎าคงคลังให๎มีปริมาณสินค๎าคง
คลังอยูํในระดับที่ตํ่าที่สุดเทําที่เป็นไปได๎โดยไมํสํงกระทบตํอการดําเนินธุรกิจปกติ  เพื่อไมํให๎เงนิของธุรกิจ
ต๎องจมอยูํในสินค๎าคงคลังที่มีมากเกินความจําเป็น การเพิ่มจํานวนสินค๎าคงคลังเพื่อป้องกันการขาด
แคลนของวัตถุดิบหรือสินค๎า จะทําให๎ต๎นทุนในการเก็บรักษาสูงขึ้น ในขณะที่การเก็บสินค๎าคงคลังใน
ระดับที่ตํ่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการขาดแคลนสินค๎าเมื่อต๎องการ 
 
 3. ด้านการขนส่ง 
 การบริหารจัดการด๎านการขนสํง เป็นเรื่องของการดําเนินการเคลื่อนย๎ายสินค๎าคงคลัง จาก
แหลํงหนึ่งไปยังอีกแหลํงหนึ่ง การขนสํงสามารถทําได๎หลายรูปแบบ ซึ่งการขนสํงในแตํละรูปแบบจะมี
ขีดความสามารถและข๎อจํากัดที่แตกตํางกันไป 
 4. ด้านสารสนเทศ 
 สารสนเทศเป็นตัวผลักดันที่สําคัญในการบริหารโลจิสติกส๑ สารสนเทศประกอบไปด๎วยข๎อมูล
ที่เกี่ยวข๎องกับสินค๎าคงคลัง , สถานที่ต้ังของโรงงานและคลังสินค๎า , การขนสํง , การตลาดและการขาย , 
การบัญชีและการเงิน, ข๎อมูลผู๎บริโภค รวมถึงข๎อมูลทางธุรกิจด๎านอ่ืนๆที่จําเป็น 
 
 โลจิสติกส์ในธุรกิจการค้าส่ง-ค้าปลีก สินค้าอุปโภค-บริโภค ประจ าวัน 
 โดยที่การบริหารจัดการโลจิสติกส๑ เป็นกระบวนการที่สามารถบริหารจัดการหนํวยธุรกิจตั้งแตํต๎น
น้ําจนถึงปลายน้ํา รวมไปถึงผู๎บริโภค ดังนั้น ธุรกิจการค๎าสํง-ค๎าปลีก สินค๎าอุปโภค-บริโภค ประจําวันของ
ไทย ยํอมได๎รับผลกระทบจากหนํวยธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง ในขณะที่ผู๎ประกอบการมักมองปัญหาและวิธีการ
แก๎ไขปัญหาเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งทําให๎การแก๎ไขปัญหาสามารถทําได๎เฉพาะจุด จึงได๎รับผลจากการแก๎ไข
ปัญหาในขอบเขตคํอนข๎างจํากัด การที่ผู๎ประกอบการสามารถรู๎และเข๎าใจในวิธีการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ 
จะชํวยให๎สามารถเห็นภาพของความสัมพันธ๑ระหวํางธุรกิจตํางๆ และสามารถแก๎ไขปัญหาได๎อยํางเป็น
ระบบมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันในตลาดได๎ 
 การบริหารสินค้า  
 การบริหารสินค๎าเป็นกิจกรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ในการจัดการธุรกิจการค๎าสํง-ค๎าปลีกเป็น
กระบวนการสําคัญภายใต๎องค๑ประกอบของระบบการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน (Logistics and 
Supply Chain Management) ในธุรกิจทั้งค๎าปลีกที่เชื่อมโยงกับการค๎าสํง เนื่องจากสินค๎าที่มีจําหนํายใน
ร๎านมีจํานวนมาก หากมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม จะชํวยให๎กิจการสามารถตอบสนองความต๎องการ
ของผู๎บริโภคหรือผู๎ซื้อได๎ตรงตามความต๎องการซึ่งจะสํงผลที่ดีในด๎านผลกําไรหรือผลตอบแทนจากการ
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จําหนํายสินค๎าในแตํละชนิดในระดับที่ดี และที่สําคัญคือ มีสินค๎าที่พร๎อมจําหนํายอยูํเสมอ ตามที่ลูกค๎า
ต๎องการ สิ่งเหลํานี้จะถูกเชื่อมโยงเข๎ากับ การตอบสนองตํอผู๎บริโภคอยํางรวดเร็ว (Efficient Consumer 
Response: ECR) ในโครงขํายของธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก  
 แนวคิดในการพัฒนาการเชื่อมโยง หรือ โซํอุปทานระหวํางผู๎ผลิตกับผู๎ค๎าสํง และผู๎ค๎าสํงกับ
ผู๎ค๎าปลีกน้ี ได๎ประยุกต๑มาจากแนวคิดที่เรียกวํา  Efficient Consumer Response  (ECR) หรือการ
ตอบสนองตํ อผู๎บริโภคอยํางรวดเร็ว ซึ่งได๎มีการนํามาใช๎ในวงการค๎าสํงและค๎าปลีกในระดับโลก ECR 
นั้นมีจุดมุํงหมายที่จะแก๎ไขหรือรองรับปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจค๎าปลีกและค๎าสํง หนึ่งในปัญหา
เหลํานั้น คือ การจัดการความรํวมมือ (Collaboration) ระหวํางผู๎ผลิตสินค๎า (Manufacturers) ผู๎ค๎าสํง 
(Wholesales) และ ผู๎ค๎าปลีก (Retailers) ในการเติมสินค๎า (Replenishment) หนึ่งในแนวทางหรือ
วิธีการแก๎ปัญหาน้ันเรียกวํา Collaboration Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)   
แบบจําลองของกระบวนการ CPFR นั้นเป็นเรื่องคํอนข๎างใหมํในวงก ารการจัดการธุรกิจหรือ โซํอุปทาน  
แตํก็เริ่มมีการนําเอาแนวคิดดังกลําวนี้มาใช๎กันอยํางกว๎างขวาง 
 
3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

1. เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ที่มีความสําคัญและจําเป็น
ตํอโซํอุปทานของธุรกิจค๎าสํง- ค๎าปลีกทั้งระบบ เพื่อกระ ต๎ุนให๎เกิดความรํวมมือระหวํางผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียในระบบ 

2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของร๎านค๎าสํงในกิจกรรมการสั่งซื้อสินค๎า 
การเคลื่อนย๎ายจัดเก็บ การบริหารจัดการคลังสินค๎าและควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลัง ที่สามารถลด
ต๎นทุนจากการบริหารจัดการได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 จากเดิม 

3. เพื่อให๎ร๎านค๎าสํงเป้าหมาย สามารถให๎บริการด๎านการขายและสํงมอบสินค๎าที่สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า พร๎อมทั้งสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับ ไปชํวยบริหารจัดการแกํร๎านค๎าปลีก
ในพื้นทีเ่ป้าหมายได๎ในระดับหนึ่ง 

 
4. ขอบข่ายของงาน 
 ประเมินและวิเคราะห๑ พร๎อมรายงานสภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของร๎านค๎าสํงเป้าหมาย 
ในสํวนของการบริหารจัดการสินค๎าคงคลังและการควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลัง ทั้งในสํวนของ
กระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุนรอง ที่เกี่ยวข๎องของร๎านค๎าสํงในแตํละพื้นที่
เป้าหมายพร๎อมแผนปฏิบัติงานกํอนดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 
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 ที่ปรึกษาจะดําเนินการประเมินและวิเคราะห๑  โดยรายงานสภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ 
ของร๎านค๎าสํงเป้าหมาย ในสํวนของการบริหารจัดการสินค๎าคงคลังและการควบคุมปริมาณสินค๎าคง
คลัง ทั้งในสํวนของกระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุนรอง ที่เกี่ยวข๎องของร๎านค๎าสํง
ในแตํละพื้นที่เป้าหมายพร๎อมแผนปฏิบัติงานกํอนดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 
 
5. รายละเอียดกิจกรรม 
 3.1 ประเมินและวิเคราะห๑ พร๎อมรายงานสภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของร๎านค๎าสํง
เป้าหมาย ในสํวนของการบริหารจัดการสินค๎าคงคลังแ ละการควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลัง ทั้งในสํวน
ของกระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุนรอง ที่เกี่ยวข๎องของร๎านค๎าสํงในแตํละพื้นที่
เป้าหมายพร๎อมแผนปฏิบัติงานกํอนดําเนินการพัฒนาปรับปรุง  
 3.2 จัดประชุมเสริมสร๎างความรู๎ความรํวมมือของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในโซํอุปทานธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก 
ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจและตระหนักถึงความสําคัญ/ผลประโยชน๑ที่จะได๎รับรํวมกันจากกระบวนการบริหาร
จัดการโลจิสติกส๑แกํผู๎ที่เกี่ยวข๎อง รํวมกันใน 7 พื้นที่ ในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมํน๎อย
กวํา 280 ราย 
 3.3 ให๎คําปรึกษา ณ สถา นประกอบการในลักษณะ on the job training เพื่อวางระบบและ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค๎าและการควบคุมปริมาณสินค๎าคง
คลังทั้งในสํวนของกระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุนรองที่เกี่ยวข๎อง แกํร๎านค๎าสํง
เป้าหมาย 15 ราย เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 36 ชั่วโมงตํอราย 
 3.4 ดําเนินการอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎โครงการบรรลุวัตถุประสงค๑ในการพัฒนาการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส๑ (ถ๎าม)ี 
 3.5 จัดทําคํูมือปฏิบัติงาน (Operation Manual) ในสํวนของการบริหารจัดการคลังสินค๎าและ
การควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลัง ทั้งในสํวนของกระบ วนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุน
รองที่เกี่ยวข๎องแกํร๎านค๎าสํงเป้าหมาย 
 3.6 จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ๑ ที่ประกอบด๎วยผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค๎า
และการควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลังทั้งในสํวนของกระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุน
รองที่เกี่ยวข๎องของแตํละร๎านค๎าสํงเป้าหมาย พร๎อมข๎อเสนอแนะแนวทางในการสํงเสริมพัฒนาร๎านค๎าสํงแตํ
ละรายในระยะตํอไป 
 
6. ระยะเวลา 
 ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน หรือ 18 ชั่วโมง 
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7. ผู้เข้ารับการอบรม 
 ผู๎ประกอบการค๎าสํง และค๎าปลีกที่ได๎จากการคัดเลือกโดยความสมัครใจจํานวน 30 คน 
 

ตัวอยํางของตัวชี้วัดและเป้าหมายของการประเมินผลสําเร็จของแนวคิดนี้ มีดังนี้ 
 

 

ดัชนีชี้วัด คําเป้าหมาย หนํวย
วัด 

การดึงข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการสั่งซื้อ 1 วัน 
การวางแผนงานการสั่งซื้อตํอรายของซับพลายเออร๑ 1 วัน 
การสํงคืนสินค๎าของเสียและสินค๎าค๎างสต็อก <1 รอบ 
การประเมินคุณภาพของซับพลายเออร๑ >75 % 
ระดับสินค๎าคงคลังตํอปริมาณการขายสินค๎าตํอรอบการสั่งซื้อ < 2  รอบ 
ความแมํนยําของการพยากรณ๑ปริมาณขายและคําสั่งซื้อ >85   % 
สัดสํวนยอดขายตํอวันเทียบมูลคําสินค๎าคงคลังรวม  1:18 Ratio 
เวลาเฉลี่ยในการตรวจระดับสินค๎าคงคลัง 1 วัน 
ความแมํนยําของสินค๎าคงคลัง >95   % 
ความเสียหายของสินค๎าจากการจัดเก็บ <3   % 
เวลาเฉลี่ยในการเบิกสินค๎าในคลังให๎หนํวยงานขาย <1 ช.ม. 
ระดับเฉลี่ยของสินค๎าที่มีในคลัง(Stock on hand) เทียบกับคําสต็อก
สูงสุดที่ควรมี (Maximum stock) 

2:1 Ratio 

โอกาสที่สินค๎าขายดีไมํพอจําหนําย (Backlog) <3   % 
รอบของสินค๎าไมํเคลื่อนไหวในพื้นที่ขาย <2 รอบ 
สินค๎าที่ได๎รับการสํงเสริมการขายเทียบตํอรายการสินค๎าที่มีจําหนําย >25   % 
ระดับความสามารถในการสนับสนุนข๎อมูลสารสนเทศ <1 ช.ม. 
ชั่วโมงการฝึกอบรมของบุคลากรโดยเฉลี่ย  >45 ช.ม./ปี 

 

หมายเหตุ :    หนํวยของรอบ   หมายถึง รอบของการสั่งซื้อสินค๎า  
                             ชั่วโมง (ช.ม.)   หมายถึง ชั่วโมงทํางาน คิดที่ 8 ชั่วโมงตํอวัน 
 

คําอธิบายความหมายของตัวชี้วัดและเป้าหมาย จากตัวอยํางได๎ดังนี้  
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 การดึงข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการสั่งซื้อ หมายถึง ระยะเวลาในการนําข๎อมูลสารสนเทศ

มาเตรียมทําการวิเคราะห๑เพื่อการวางแผนการสั่งซื้อ ซึ่งควรสามารถประมวลผลได๎ภายใน 1 
วันกํอนการสั่งซื้อสินค๎า 

 การวางแผนงานการสั่งซื้อตํอรายของซับพลายเออร๑ หมายถึง การวิเคราะห๑ข๎อมูลที่เตรียม
ไว๎นั้น มาทําวิเคราะห๑การวางแผนการสั่งซื้อ ซึ่งควรสามารถวางแผนสั่งซื้อได๎ภายใน 1 วัน
กํอนการสั่งซื้อสินค๎าตํอรายของซับพลายเออร๑ 

 การสํงคืนสินค๎าของเสียและสินค๎าค๎างสต็อก หมายถึง   ระดับความสามาร ถในการสํงคืน
สินค๎าที่ไมํเป็นไปตามเกณฑ๑ที่กําหนด เชํน สินค๎าชํารุด, สินค๎าหมดอาย,ุสินค๎าเสื่อมคุณภาพ 
รวมถึงสินค๎าที่มีอายุอยูํในคลังสินค๎านานเกินกวําที่กําหนดและมีมากเกินกวําคําควบคุม 
ซึ่งไมํควรเกิน  1 รอบการสั่งซื้อถัดไป  (โดยที่สินค๎าค๎างสต็อก  สินค๎าคงคลังที่มี อยูํในคลัง
จัดเก็บสินค๎า) 

 การประเมินคุณภาพของซับพลายเออร๑ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพในการให๎บริการและ
สนับสนุนการดําเนินกิจการของผู๎ซื้อ (ผู๎ประกอบการค๎าสํง ) โดยทําการประเมินผู๎จําหนําย
สินค๎าหรือ ซับพลายเออร๑  (Supplier) ที่จําหนํายสินค๎าให๎กับผู๎ประกอบการค๎าสํง -ค๎าปลีก 
สินค๎าอุปโภค-บริโภค ประจําวัน ซึ่งควรมีระดับคะแนนไมํน๎อยกวํา 75 % ทั้งนี้กิจการควร
สร๎างเกณฑ๑การให๎คะแนนที่ชัดเจน และทําการประเมินทุกราย หากมีซับพลายเออร๑ (Supplier) 
จํานวนมาก แนะนําให๎เริ่มประเมินจากซับพลายเออร๑ (Supplier) รายใหญํ [ประมาณ 20% 
ของจํานวนซั บพลายเออร๑  (Supplier) ที่มีอยูํ ซึ่งจะครอบคลุมยอดการสั่งซื้อประมาณ 
70% ของยอดสั่งซื้อตํอเดือน] ผู๎ประกอบการควรทําการประเมินแยกรายผู๎จําหนํายสินค๎า
หรือ ซับพลายเออร๑  (Supplier) จากนั้นจึงทําการประเมินคําเฉลี่ยเพื่อประเมินภาพรวม
ของผู๎จําหนํายสินค๎าหรือ ซับพลายเออร๑ (Supplier) 

 ระดับสินค๎าคงคลังตํอปริมาณการขายสินค๎าตํอรอบการสั่งซื้อ  หมายถึง  อัตราสํวนของ
มูลคําสินค๎าเทียบกับยอดการจําหนํายสินค๎าตํอรอบการสั่งซื้อ สําหรับสินค๎าในรายการ
น้ันๆ  ซึ่งไมํควรเกินกวํา  2 รอบ ซึ่งอาจกลําวได๎วํา สินค๎า A มียอดการจําหนําย 100 
หนํวยตํอรอบการสั่งซื้อ โดยที่การสั่งซื้อสินค๎า A จะทําการสั่งซื้อทุก 10 วัน (เดือนละ 3 
ครั้ง) ดังนั้นระดับสินค๎าคงคลังที่ควรมีอยํูก็ไมํควรเกินกวํา 200 หนํวย  

 ความแมํนยําของการพยากรณ๑ปริมาณขายและคําสั่งซื้อ หมายถึง ระดับความแมํนยําใน 
 การวางแผนการสั่งซื้อ ซึ่งควรมีไมํน๎ อยกวํา 85 %  กลําวคือ แผนการสั่งซื้อของรายการ  
สินค๎าของผู๎จําหนํายสินค๎าหรือ ซับพลายเออร๑ (Supplier) แตํละราย เมื่อมีการสั่งซื้อ
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สินค๎า  A จํานวน 100 หนํวย และสินค๎า B จํานวน 200 หนํวย โดยการพยากรณ๑จํานวน
เป้าหมายดังกลําวมาจากข๎อมูลจากสถิติการจําหนํายท่ีผํานมาประ กอบกับแผนงานของ
การขายและกิจกรรมพิเศษของการจัดซื้อ เมื่อครบรอบการขาย (หรือเทียบเทํากับรอบการ
สั่งซื้อ) จะต๎องจําหนําย  สินค๎าได๎ไมํน๎อยกวํา 85 % ทั้งสินค๎า A และ B เป็นต๎น 

 สัดสํวนยอดขายตํอวันเทียบมูลคําสินค๎าคงคลังรวม หมายถึง  อัตรายอดขายตํอวันเทียบ 
      กับมูลคําสินค๎าคงคลังรวม ควรมีคําอยูํในสัดสํวน 1:18 กลําวคือ หากกิจการมียอดการ 
      จําหนํายตํอวันที่ 1 ล๎านบาท มูลคําของสินค๎าคงคลังรวมไมํควรเกิน 18 ล๎านบาท เป็นต๎น  
 เวลาเฉลี่ยในการตรวจระดับสินค๎าคงคลัง  หมายถึง การใช๎เวลาในการตรวจระดับสินค๎า

คงคลัง ซึ่งควรสามารถตรวจระดับสินค๎าคงคลัง  100% ของรายการสินค๎านั้นๆ  ได๎ภายใน 
1 วันกํอนการสั่งซื้อสินค๎า 

 ความแมํนยําของสินค๎าคงคลัง  หมายถึง   ความถูกต๎องของจํานวนสินค๎าคงคลัง ซึ่ง
ครอบคลุมต่ังแตํชั้นโชว๑สินค๎าและคลังจัดเก็บสินค๎าสํารอง เทียบกับข๎อมูลที่มีอยูํใน
ฐานข๎อมูล (อาจเป็นการ๑ดสต็อกสินค๎าหรือระบบคอมพิวเตอร๑ ก็ได๎ ) โดยต๎องมีคําความ
แมํนยําไมํน๎อยกวํา 95 % ของจํานวนสินค๎าตํอรายการในหนํวยการจัดเก็บ (SKU : Stock 
Keeping Unเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ความเสียหายของสินค๎าจากการจัดเก็บ หมายถึง  สินค๎าที่จัดเก็บมีสภาพที่ไมํเป็นไปตาม 
เกณฑ๑ที่กําหนด เชํน สินค๎าชํารุด, สินค๎าหมดอาย,ุสินค๎าเสื่อมคุณภาพ, สินค๎ามีสภาพ 
สกปรก รวมถึงสินค๎าที่มีอายุอยูํในคลังสินค๎านานเกินกวําที่กําหนดและต๎องทําการสํงคืนผู๎
จําหนํายสินค๎าหรือ ซับพลายเออร๑ (Supplier) ไมํควรเกินกวํา  3 % เมื่อเทียบกับยอดการ 
สั่งซื้อสินค๎าตํอรายของผู๎จําหนํายสินค๎าหรือ ซับพลายเออร๑ (Supplier) 

 เวลาเฉลี่ยในการเบิกสินค๎าในคลังให๎หนํวยงานขาย หมายถึง ระยะเวลา ท่ีพนักงานคลังสินค๎า
เบิกสินค๎าให๎หนํวยงานขายเพื่อสํงมอบให๎ลูกค๎า หรือ รวมถึงพนักงานของผู๎จําหนํายสินค๎า
หรือ ซับพลายเออร๑  (Supplier) ที่ประจําอยูํในสถ านประกอบการค๎าสํง- ค๎าปลีกฯ รํวมกัน
กับพนักงานคลังสินค๎าทําการเบิกสินค๎าจากคลังสํารองเพื่อเพื่อสํงมอบให๎ลูกค๎าไมํควร
เกินกวํา 1 ช.ม. 

 ระดับเฉลี่ยของสินค๎าที่มีในคลัง(Stock on hand) เทียบกับคําสต็อกสูงสุดที่ควรมี (Maximum 
stock) หมายถึง   จํานวนเฉลี่ยที่ยอมได๎ ของสินค๎าที่มีในคลัง (Stock on hand) ไมํควรเกิน 2 
เทํา เมื่อเทียบกับคําสต็อกสูงสุดที่ควรมี (Maximum stock)    

 โอกาสที่สินค๎าขายดีไมํพอจําหนําย (Backlog) หมายถึง รายการของสินค๎าที่ขายดีต๎องมี 
สินค๎าเพียงพอตํอการจําหนํายให๎กับลูกค๎าเสมอ โดยยอมให๎มีคําความคลาดเคลื่อนหรือ 
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ความผิดพลาดที่จะมีสินค๎าไมํเพียงพอได๎ไมํเกิน 3 % ของรายการสินค๎าไมํพอจําหนําย 
และในแตํละรายการหรือหนํวยการจัดเก็บ (SKU : Stock Keeping Unเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ของสินค๎าขายดีนั้นๆ ยอมให๎สินค๎าขาดได๎ไมํเกิน 3 % [การกําหนดรายการ
สินค๎าขายดีของแตํละกิจการอาจ ไมํเหมือนกัน ผู๎ประกอบการสามารถประเมินจากสถิติ
การจําหนํายสินค๎าในแตํละรอบการขาย มาเป็นเกณฑ๑ในการแบํงกลุํมสินค๎า เป็นกลุํม A 
หมายถึงสินค๎าขายดีถึงดี มาก สินค๎ากลุํม B หมายถึงสินค๎าที่มียอดการจําหนํายปานกลาง
และสินค๎ากลุํม C หมายถึง สินค๎าที่มียอดการจําหนํายน๎อย เป็นต๎น 

 รอบของสินค๎าไมํเคลื่อนไหวในพื้นที่ขาย หมายถึง รายการของสินค๎าที่ไมํมีการเคลื่อนไหว 
ซึ่งยอมให๎อยูํในพื้นที่การขายได๎ไมํเกิน  2 รอบการสั่งซื้อ ซึ่งหากเกินกวํานี้จะต๎องดําเนินการ
สํงคืน โดยถือวําเป็นรายการสินค๎าที่มีอายุอยูํในคลังสินค๎านานเกินกวําที่กําห นดและมี
มากเกินกวําคําควบคุม 

 สินค๎าที่ได๎รับการสํงเสริมการขายเทียบตํอรายการสินค๎าที่มีจําหนําย หมายถึง จํานวนของ
สินค๎าที่ ผู๎จําหนํายสินค๎าหรือ ซับพลายเออร๑ (Supplier)มีการจัดรายการสํงเสริมการขาย
ซึ่งควรควบคุมให๎มีการจัดรายการไมํน๎อยกวํา  25 % ของรายการหรือหนํว ยการจัดเก็บ 
(SKU: Stock Keeping Unเทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่มีการจําหนํายอยู ํ

 ระดับความสามารถในการสนับสนุนข๎อมูลสารสนเทศ หมายถึง ระยะเวลาที่หนํวยงานสารสนเทศ
ของสถานประกอบการค๎าสํง- ค๎าปลีกฯ สามารถให๎การสนับสนุนข๎อมูลสารสนเทศกับ
หนํวยงานตํางๆ เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งไมํควรเกิน  1 ช.ม. 

 ชั่วโมงการฝึกอบรมของบุคลากรโดยเฉลี่ย หมายถึง ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน
หรือบุคลากรในองค๑กร ควรได๎รับความรู๎และการพัฒนาทักษะ ไมํน๎อยกวํา  45  ช.ม./ปี 

 หมายเหตุ : เป้าหมายของตัวชี้วัดความสามารถในการบริหารจัดการระ บบของธุรกิจการค๎า
สํง-ค๎าปลีก สินค๎าอุปโภค- บริโภค ประจําวัน ดังกลําวเกิดจากประสบการณ๑ของผู๎เชี่ยวชาญในการ
ประเมินรํวมกับผู๎ประกอบการ การกําหนดเป็นคํามาตรฐานควรดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของ
ระดับคําเป้าหมายในเชิงวิจัยอีกครั้งหนึ่ง อยํางไรก็ตาม ในเอกสารนี้จะใช๎คําวํ า คําเป้าหมาย โดยเป็น
คําแนะนํา ให๎กับสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการในแตํละภูมิภาคอาจมีคําที่แตกตํางกัน เมื่อ
ยังไมํมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาคําที่เหมาะสมเพื่อกําหนดเป็นมาตรฐาน ผู๎ประกอบการไมํควรปรับคําตํ่า
กวําคําแนะนํามากเกินไป เพราะนอกจากจะไมํเกิดประโยชน๑ตํอกิจ การของผู๎ประกอบก ารแล๎ว อาจ
สํงผลเสียตํอกิจการ 
 การคาดคะเนความต๎องการซื้อสินค๎า ดังที่กลําวมาแล๎วนั้น เป็นความคาดหมายที่จะ
พยากรณ๑ความต๎องการสินค๎าในแตํละประเภท แตํละชนิด ที่นํามาจําหนํายวํามีความต๎องการมากน๎อย
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เพียงใด เพื่อที่จะดําเนินการสรรหาและจัดซื้อมาเพื่อจําหนํายได๎อยํางทันตํอความต๎องการ ซึ่งระบบการ
เติมเต็มสินค๎า (Replenishment) ก็เป็นหนึ่งในแนวทางหรือวิธีการแก๎ปัญหา  สําหรับการกําหนด
ระยะเวลาในการสั่งซื้อหรือรอบการสั่งซื้อ จะชํวยลดคําใช๎จํายและต๎นทุนในการดําเนินกิจการทั้งใน
ด๎านคําใช๎จํายในการเก็บรักษา ต๎นทุนการจดัเก็บสินค๎า ลดปัญหาเงินทุนหมุนเวียน การสร๎างความรํวมมือ
กัน  การแบํงปันข๎อมูลหรือการใช๎ข๎อมูลรํวมกัน กิจกรรมความรํวมมือนี้ได๎ดําเนินการเพื่อการพยากรณ๑รํวมกัน 
(Collaboration Forecasting) รวมถึงความรํวมมือในการเติมเต็มสินค๎า (Collaboration Replenishment)   
ข๎อมูลและการตัดสินใจรํวมกันเพื่อชํวยลดความแปรปรวนของข๎อมูลสารสนเทศอันจะเป็นผลทําให๎การ
ตัดสินใจมีความถูกต๎องมากขึ้น จึงทําให๎การจัดการกิจกรรมโลจิสติกส๑มีต๎นทุนที่ลดลงปริมาณสินค๎าคงคลัง
ลดลง และระดับการให๎บริการลูกค๎านั้นสูงขึ้น 
 จากแนวคิดในการจัดการคําสั่งซื้อ จะใช๎หลักที่วํา ซื้อในเดือนนี้เพื่อขายในเดือนหน๎าและยอดขาย
ในเดือนที่ผํานมาคือยอดสั่งซื้อในเดือนนี้ ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อปรับลดรอบของการสั่งซื้อจากเดือนละ
หนึ่งครั้งสําหรับร๎านค๎าสํง มาเป็นทุกสิบห๎าวันตํอครั้งสําหรับร๎านค๎าสํง สํวนร๎านค๎าปลีกจะทํารายการสั่ง
สินค๎าทกุวัน นั้นคือหนึ่งในระบบเติมเต็ม 
 

การควบคุมสินค้าคงเหลือทางด้านมูลค่าของธุรกิจค้าปลีก  
 ในการควบคุมสินค๎าคงเหลือทางด๎านมูลคําทําได๎ในสองลักษณะ คือ การควบคุมทางด๎านมูลคํา
สินค๎า (Value Control) และ การควบคุมในด๎านปริมาณสินค๎า (Unเทคโนโลยีสารสนเทศ Control) การ
ควบคุมทางด๎านมูลคําสินค๎ามีความหมายถึงการวางแผนและการควบคุมการลงทุนสําหรับสินค๎าคงเหลือ
ในรอบเวลาหนึ่ง สําหรับการ ควบคุมในด๎านปริมาณสินค๎า หมายถึง จํานวนของสินค๎าคงเหลือในแตํละ
ประเภทที่มีอยํูในคลังสินค๎ารวมถึงชั้นวางสินค๎าเพื่อรอจําหนํายในรอบเวลาหนึ่ง ผู๎ประกอบการค๎าปลีกควร
ให๎ความสําคัญในการการควบคุมทางด๎านมูลคําสินค๎าเป็นประการสําคัญ เนื่องจากผู๎ประกอบการค๎าปลีก
ควรที่จะประมาณการงบประมาณในการลงทุนกํอนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าทั้งประเภทและปริมาณการ
สั่งซื้อ 
 การควบคุมทางด๎านมูลคําสินค๎าคงเหลือนั้น Berman & Evans กลําวไว๎ใน Retail Management, 
p.325 ถึงองค๑ประกอบ 6 ขั้นตอน ดังนี ้
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ที่มา  Berman & Evans, Retail Management, p.325 

การผสมผสานวิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือท้ังในด้านมูลค่าและปริมาณ  
 ได๎กลําวมาแล๎วในทางปฏิบัติการควบคุมทั้งสองด๎านนี้มีความสัมพันธ๑ที่เกี่ยวข๎องกันเป็นอยําง
มาก  กลําวได๎วําการตัดสินใจในเรื่องจํานวนที่จะจัดซื้อในแตํละครั้ง  จะมีความสัมพันธ๑โดยตรงกับการ
หมุนเวียนสินค๎าคงเหลือ  อัตราการสูญเสียและอื่นๆ สําหรับวิธีการควบคุมที่จะผสมผสานหลักการทั้ง
สองด๎านที่จะกลําวในที่นี้ก็คือ 
 1. การหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือและผลตอบแทนจากการลงทุน  
 2. ระยะเวลาในการสั่งซื้อ 
 3. ปริมาณในการสั่งซื้อ 
  

 1.  การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือและผลตอบแทนจากการลงทุน  
 การหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ   หมายถึง  จํานวนครั้งสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยสามารถจําหนํายได๎ 
การท่ีสนิค๎าคงเหลือมีการหมุนเวียนในอัตราสูงเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการด๎วยกัน คือ  
  1.1. การลงทุนสินค๎านั้นได๎ผลดี 
  1.2. สินค๎าที่วางจําหนํายมีความใหมํสดนําสนใจ 
  1.3. ความสูญเสียอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงแฟชั่นลงลด 
  1.4. คําใช๎จํายในการเก็บรักษาสินค๎าคงเหลือลดลง 
 ตัวอยําง อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือที่ถือเป็นตัวชี้วัดการค๎าปลีกอยํางหนึ่ง อาจ  
คํานวณได๎ดังนี้ 
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อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ       =                จ านวนสินค้าที่ขายได้ระหว่างป ี
                                                                    จ านวนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยทั้งปี  (จ านวนหน่วย) 

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ       =              ยอดขายสุทธิทั้งปี (เป็นจ านวนเงิน) 
                                                                                           มูลค่าสินค้าคงเหลือเฉลี่ยทัง้ป ี

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ       =               ต้นทุนของสินค้าที่ขายไประหว่างป ี
                                                                             มูลค่าสินค้าคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุนทั้งป ี

 
 การท่ีสินค๎าคงเหลือมีอัตราการหมุนเวียนตํ่ายํอมหมายความวําสินค๎านั้นจําหนํายได๎ช๎า  หรือ
ทางมีสต็อกมากเกินไป  ตัวอยํางเชํน  อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือเทํากับ 4  หมายความวํา
ยอดขายท้ังปีเป็น 4 เทําของจํานวนที่สต็อกไว๎หรือจํานวนที่สต็อกไว๎อยํางเพียงพอที่จะจําหนํายได๎ถึง 3 
เดือน  เป็นต๎น 
 ผู๎ค๎าปลีกอาจเพิ่มอัตราการหมุนเวียนสินค๎าคงเหลือได๎โดยการลดชนิดของสินค๎าลงมาตัดรายการ
สินค๎าที่จําหนํายได๎ช๎า หรือ มีไว๎จํานวนน๎อย การสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ  และการสั่งซื้อจากตัวแทนที่เชื่อถือ
ได๎ ผู๎ค๎าปลีกควรระมัดระวังการสั่งซื้อในแตํละรายการจํานวนมากๆ เพื่อหวังเพียงสํวนลดพิเศษเป็นหลัก ซึ่ง
ต๎องพิจารณาอัตราการหมุนเวียนสินค๎าที่สามารถจําหนํายวํามีอัตราหมุนเวียนเร็วเพียงใด 
 ตัวอยําง ตัวชี้วัดการค๎าปลีกอยํางหนึ่งที่ใช๎ประเมินผลตอบแทนการลงทุนของธุรกิจค๎าปลีก 
เชํน 

ผลตอบแทนจากการลงทุน   =    อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ   คูณกับอัตราก าไร 
                                                  (อัตราก าไร =   ก าไรสุทธิ / ยอดขายสุทธ)ิ 

ผลตอบแทนจากการลงทุน    =                     ยอดขาย                     X      ก าไรสุทธ ิ                       
                                               ปริมาณสินค้าคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุน        ยอดขายสุทธ ิ                
                                              =                      ก าไรสุทธิ 
                                                     ปริมาณสินค้าคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุน 

 ผลกระทบของอัตราการหมุนเวียนของสินค๎าตํอการลงทุนจะต๎องได๎รับการประมาณกํอนที่จะ
เพิ่มอัตราการหมุนเวียนของสินค๎าเพราะการหมุนเวียนของสินค๎าที่สูงขึ้นอาจจะทําให๎ผลกําไรลดตํ่าลง 
 2. ระยะเวลาในการสั่งซื้อ 
 วิธีการหนึ่งในการควบคุมการลงทุนการลงทุนในสินค๎าคงเหลือ  คือ  การกํา หนดระดับของ
สินค๎าที่จะต๎องสั่งซื้อเพิ่มเติม  ซึ่งเรียกวํา  จุดสั่งสินค๎าเพิ่มเติม ( Reorder point) การกําหนดระดับของ
สินค๎าเพิ่มขึ้นอยูํกับปัจจัย 3 ประการคือ 
  2.1 ระยะเวลาที่ใช๎ในการสั่งซื้อ (Order lead time) 
  2.2 อัตราการขายสินค๎า (Usage rate) 
  2.3 ระดับสินค๎าที่คงเหลือที่ปลอดภัย (Safety stock) 
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 ระยะเวลาที่ใช๎ในการสั่งซื้อ  หมายถึงชํวงเวลาวันที่สํงจนกระทั่งได๎รับสินค๎าเรียบร๎อยและ
พร๎อมที่จะขาย  อัตราการขาย หมายถึงยอดขายเฉลี่ยในแตํละวัน  และระดับสินค๎าที่ปลอดภัย 
หมายถึง สินค๎าที่มีเผื่อไว๎เพื่อป้องกันการขาดแคลนอันเนื่องมาจากความต๎องการที่ไมํได๎คาดไว๎หรือ
ความลําช๎าในการจัดสั่งสินค๎า 
 การสั่งซื้อสินค๎าเพิ่มเติมจะมีความจําเป็นก็ตํอเมื่อสินค๎าในสต็อกลดลงจนถึงจุดสั่งซื้อสินค๎า
เพิ่มเติม  จุดสั่งซื้อสินค๎าเพิ่มเติมจะหาได๎โดย 
จุดสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม    = อัตราการขายสินค้า x   ระยะเวลาที่ใช้ในการสั่งซื้อ 

 และหากต๎องการให๎มีสินค๎าคงเหลือในระดับที่ปลอดภัย จะต๎องเพิ่มคําประมาณการร๎อยละ
ของอัตราระดับสินค๎าที่คงเหลือที่ปลอดภัย(Safety stock) ซึ่งหาได๎โดย 
จุดสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม = (อัตราการขายสินค้า x ระยะเวลาที่ใช้ในการสั่งซื้อ) + ระดับสินค้าคงเหลือที่ปลอดภัย 
 จุดสั่งซื้อสินค๎าเพิ่มเติมดังกลําวจะสัมพันธ๑กันกับปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ประหยัดและ
เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนในธุรกิจการค๎าปลีก การสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic order Quant
เทคโนโลยีสารสนเทศy) จะเป็นปริมาณการสั่งซื้อที่ทําให๎คําใช๎จํายรวมของการสั่งซื้อแล ะการเก็บรักษา
สินค๎าคงเหลือที่ตํ่าที่สุด  
  
 ดัชนีหรือแบบจ าลองตัวชี้วัดประสิทธิภาพระบบโซ่อุปทานของธุรกิจค้าปลีก 
 การดําเนินการใดๆ ที่ต๎องการการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให๎ดีขึ้นจําเป็นที่จะต๎องมีการวัด
ประสิทธิภาพ (Performance Measurement) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการชี้บํงสถานะหรือผลลัพธ๑ของ
การดําเนินกิจกรรมนั้นๆ การวัดประสิทธิภาพสามารถใช๎เป็นเป้าหมายของกระบวนการเพื่อที่จะมุํงเน๎น
ในการปรับปรุง แก๎ไข เปรียบเทียบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให๎ดีขึ้น สําหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 
(Key Performance Indicator) จะเป็นตัวชี้บํงสถานะดังกลําว เชํน 

1. เวลา (Time)  
 Cash to Cash Cycle Time: ระยะเวลาของวงจรเงินสด คือเวลาโดยเฉลี่ยของเงินที่

ใช๎ในการสั่งซื้อสินค๎าหรือวัตถุดิบและเงินนั้นไหลกลับมาสูํผู๎ประกอบการในรูปของ
รายได๎ 
Calculation: Total Inventory Days of Supply + Days of Sales Outstanding – 

                         Average Payment period for Material in day 
 Order Cycle Time: รอบระยะเวลาการสั่งสินค๎า โดยนับต้ังแตํมีการรับคําสั่งซื้อจาก

ลูกค๎าจนกระทั้งลูกค๎าได๎รับสินค๎าตามคําสั่งซื้อ   
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Calculation: Total Average Lead Time From: [Customer 
signature/authorization to order receipt] + [Order receipt to 
completion of order entry] + [Completion of order entry to start 
manufacture] + [Start manufacture 

 to start to complete manufacture] + [Complete manufacture to customer 
receipt of order] + [Customer receipt of order to installation 
complete] 

2.  ต้นทุน (Cost)  
 Total Logistics Management Cost : ต๎นทุนการจัดการโลจิสติกส๑ตํอรายได๎ทั้งหมด 

ซึ่งจะต๎องมีการควบคุมอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บํงบอกถึงความสามารถ
ในการทํากําไร   

 Inventory Days of Supply : จํานวนวันของสินค๎าคงคลัง คือระยะเวลาที่จํานวน
สินค๎าคงคลังถูกผลิตจนกระทั้งขายให๎กับลูกค๎า ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจํานวนวันของ
สินค๎าคงคลัง  จะแสดงให๎เห็นถึงปริมาณสินค๎าคงคลัง 

Calculation: [5 Point annual average gross inventory] / [Cost of goods sold / 365] 
3.  การบริการและคุณภาพ (Service and Qualเทคโนโลยีสารสนเทศy)  
 Order Fill Rate : อัตราเติมเต็มคําสั่งซื้อ ซึ่งถูกกําหนดด๎วยคําเปอร๑เซ็นต๑ของคําสั่งซื้อ

ที่จัดสํงจากคลังสินค๎าภายใน 24 ชั่วโมง 
Calculation: [Number of orders filled from stock shipped wเทคโนโลยี

สารสนเทศhin 24 hours of order release] / [Total number of stock 
orders]  

 Order Fulfillment Performance : ความสามารถในการเติมเต็มคําสั่งซื้อ ซึ่งนับเวลา
เฉลี่ย จากวันและเวลาที่คําสั่งซื้อเกิดขึ้นจนถึงวันและเวลาที่ลูกค๎าได๎รับสินค๎าจากคํา
สั่งซื้อนั้น โดยตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงของตลาดภายในระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อที่จะยกระดับความสามรถทางการแขํงขัน   

 Number of Reject Per Batch :   จํานวนสินค๎าที่ไมํได๎มาตรฐานในการผลิตหรือที่รับ
การสํงมอบในแตํละครั้ง 

 Delivery In Full and On Time (DIFOT) : เป็นดัชนีที่ใช๎วัดประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า โดยวัดเป็นเปอร๑เซ็นต๑ความถู กต๎องในการสํงมอบ
สินค๎าครบตามจํานวนและตรงเวลาตามที่ลูกค๎ากําหนด  
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Calculation: [Total number of orders delivery in full and on time to the 
customer’s request date] / [Total number of orders delivery] 

 
4.  การบริหารสินทรัพย์ (Asset Utilization)  
 Capacเทคโนโลยีสารสนเทศy Utilization : ดัชนีตัวนี้จะบํงบอกถึงการใช๎ประโยชน๑

ของพื้นที่ในคลังสินค๎าวํามีการจัดวางและเก็บสินค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากน๎อย
เพียงใด 

อยํางไรก็ตามตัวชี้วัดที่กลําวมานี้อาจปรับปรุงวิธีการประเมินเพื่อให๎มีความสอดคล๎องกับสภาพวิถี
การค๎าปลีกที่เหมาะสมกับท๎องถิ่น เพื่อให๎สะท๎อนข๎อมูลที่มีความใกล๎เคียงกับธุรกิจการค๎าปลีกของไทยมาก
ข้ึน 

 
8. สื่อการฝึกอบรม 
 1.   เอกสารหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก
ภายใต๎คําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ลดต๎นทุนธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก ปี 2553 
 2. Power Point ประกอบการบรรยาย 
 3. ภาพประกอบเสียงวีดิทัศน๑ 
 4. การศึกษาดูงาน 
 
9. การประเมินผลการฝึกอบรม 
 1. แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม (Application Form)  
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ Pre-test, Post-test  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรม 
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บทที่ 2 

แนวทางการฝึกอบรม 
 

1. ค าแนะน าส าหรับวิทยากร 
 วิทยากร เป็นปัจจัยที่สําคัญตํอความสําเร็จของหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการโลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก ภายใต๎คําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ลด
ต๎นทุนธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก ปี 2553 ซึ่งจะเป็นผู๎นําเสนอเนื้อหาสาระ ถํายทอดความรู๎และประสบการณ๑ 
รวมถึงการกระต๎ุนให๎ผู๎ประการเกิดการเรียนรู๎ในเนื้อหาสาระของระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ค๎าสํง- 
ค๎าปลีกภายใต๎คําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ลดต๎นทุนธุรกิจค๎าสํง- ค๎าปลีก 
ปี 2553 ตามขอบเขตหรือประเด็นตํางๆ ที่กําหนดไว๎ในหลักสูตร ตรงตามวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ ดังนั้น 
เพื่อให๎การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง- ค๎าปลีก 
ภายใต๎คําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ลดต๎นทุนธุรกิจค๎าสํง- ค๎าปลีก ปี 2553 
ดําเนินการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ วิทยากรควรดําเนินการดังตํอไปนี้ 
 1.1 การเตรียมการก่อนฝึกอบรม 
  1.1.1 ศึกษาทําความเข๎าใจความสําคัญ ขอบเขตของหลักสูตร มีความรู๎และเข๎าใจนโยบาย 
วัตถุประสงค๑ และเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีปรากฏในหลักสูตร รวมทั้งสื่อและชุดการฝึกอบรม 
  1.1.2 สร๎างความสัมพันธ๑กับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม โดยในชั่วโมงแรกของการฝึกอบรมจะมี
การสื่อสารระหวํางกัน เพื่อให๎เข๎าใจในวัตถุประสงค๑ความต๎องการของการฝึกอบรม 
  1.1.3 วางแผนดําเนินการระหวํางการฝึกอบรมให๎เหมาะสมและครอบคลุม ได๎แกํ 
   1) การกําหนดบทบาทและวิธีการฝึกอบรม 
   2) การกํากับเวลาในการบรรยายและการปฏิบัติกิจกรรม 
   3) การกํากับเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมแตํละขั้นตอน 
   4) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ๑ประกอบการฝึกอบรม 
   5) การเตรียมความพร๎อมด๎านสถานที่ ทดลองใช๎สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ๑ประกอบการฝึกอบรม 
 
 1.2 ระหว่างการฝึกอบรม 
  1.2.1 ชี้แจงความเป็นมาและความสําคัญของหลักสูตร และระเบียบของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
  1.2.2 จูงใจ อํานวยความสะดวก กระตุ๎นให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมปฏิบัติกิจกรรม แตํละ
ขั้นตอนให๎มีประสิทธิภาพ 
  1.2.3 สร๎างบรรยากาศให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมได๎รับรู๎อยํางต้ังใจ เพลิดเพลิน และมีความสุข 
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  1.2.4 ประเมินผล วิเคราะห๑ปัญหาหลังจากเสร็จการฝึกอบรมแตํละครั้ง เพื่อนําไปแก๎ไขการ
ฝึกอบรมในวันตํอไป 
  
 1.3 หลังการฝึกอบรม 
  ประมวลผลการฝึกอบรม เพื่อวางแผนในการติดตามผลการปฏิบัติสําหรับการฝึกอบรมครั้ง
ตํอไป 
 
2. กระบวนการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก ภายใต๎
คําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ลดต๎นทุนธุรกิจค๎าสํง- ค๎าปลีก ปี 2553 มี
วัตถุประสงค๑ที่เสริมสร๎างความรูค๎วามเข๎าใจในการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ที่มีความสําคัญและจําเป็นตํอ
โซํอุปทานของธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีกทั้งระบบ เพื่อกระต๎ุนให๎เกิดความรํวมมือระหวํางผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียใน
ระบบเพิ่มขึ้น โดยการดําเนินการดังนี้ 
 1. ประเมินและวิเคราะห๑ พร๎อมรายงานสภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของร๎านค๎าสํง เป้าหมาย 
ในสํวนของการบริหารจัดการสินค๎าคงคลังและการควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลัง ทั้งในสํวนของ
กระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุนรอง ที่เกี่ยวข๎อง ของร๎านค๎าสํงในแตํละพื้นที่ 
เป้าหมายพร๎อมแผนปฏิบัติงานกํอนดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 
 2. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให๎กับผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีกจํานวน 30 ราย เป็น
เวลา 3 วัน โดยมีการคัดเลือกจากผู๎ที่มีคุณสมบัติประกอบด๎วย 1) มีความสนใจและต๎องการพัฒนา 
เพิ่มพูนความรู๎ และทักษะที่จะพัฒนาตนเอง และสถานประกอบการ 2) มีเวลาเข๎ารํวมการฝึกอบรมใน
โครงการได๎อยํางน๎อย 80 เปอร๑เซ็นต๑ 
 3. ใหคํ๎าปรึกษา ณ สถานประกอบการในลักษณะ on the job training เพื่อวางระบบและพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค๎าและการควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลังทั้งในสํวน
ของกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการสนับสนุนรองที่เกี่ยวข๎องแกํร๎านค๎าสํง เป้าหมาย 15 ราย เฉลี่ย
ไมํน๎อยกวํา 36 ชั่วโมงตํอราย 
 4. ดําเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎โครงการบรรลุวัตถุประสงค๑ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการโลจิสติกส๑ (ถ๎าม)ี 
 5. จัดทําคํูมือปฏิบัติงาน (Operation Manual) ในสํวนของการบริหารจัดการคลังสินค๎าและการ
ควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลัง ทั้งในสํวนของกระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุนรองที่
เกี่ยวข๎องแกํร๎านค๎าสํงเป้าหมาย 
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 6. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ๑ที่ประกอบด๎วยผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค๎า
และการควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลังทั้งในสํวนของกระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุน
รองที่เกี่ยวข๎องของแตํละร๎านค๎าสํงเป้าหมาย พร๎อมข๎อเสนอแนะแนวทางในการสํงเสริมพัฒนาร๎านค๎าสํงแตํ
ละรายในระยะตํอไป 
 
3. เน้ือหาสาระของหลักสูตร 
 เนื้อหาสาระหรือหัวข๎อวิชาที่จําเป็นในการสร๎างหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก ภายใต๎คําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ 
ลดต๎นทุนธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก ปี 2553 มี 13 หัวข๎อวิชา ดังนี ้

1) หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 
2) การจัดการองค๑กรที่เหมาะสมในธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
3) การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต๎นสําหรับธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
4) การจัดการร๎านค๎าปลีกและค๎าสํง 
5) การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
6) ความสําคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค๎าสํงและค๎าปลีก 
7) การใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
8) การสร๎างตัวชี้วัดด๎วยแบบการประเมินตนเองสําหรับผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีก 
9) กิจกรรมการใช๎แบบประเมินด๎วยตนเองเพื่อสร๎างตัวชี้วัดสําหรับผู๎ประกอบการ 
10) ฝึกปฏิบัติ การวางกลยุทธ๑และเขียนแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 
11) อภิปรายและนําเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 
12) สถานการณ๑และกลยุทธ๑การตลาด สําหรับธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก 
13) การประยุกต๑เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนาวิสาหกิจค๎าสํงและค๎างปีก 

 
4. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน หรือ 18 ชั่วโมง 
 
5. กิจกรรมการฝึกอบรม 
 1. ประเมินและวิเคราะห๑ พร๎อมรายงานสภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของร๎านค๎าสํงเป้าหมายใน
สํวนของการบริหารจัดการสินค๎าคงคลังและการควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลัง ทั้งในสํวนของกระบวนการ
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สนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุนรองที่เกี่ยวข๎องของร๎านค๎าสํงในแตํละพื้นที่เป้าหมายพร๎อม
แผนปฏิบัติงานกํอนดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 
 2. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให๎กับผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีกจํานวน 30 ราย เป็น
เวลา 3 วัน โดยมีการคัดเลือกจากผู๎ที่มีคุณสมบัติประกอบด๎วย 1) มีความสนใจและต๎องการพัฒนา 
เพิ่มพูนความรู๎ และทักษะที่จะพัฒนาตนเอง และสถานประกอบการ 2) มีเวลาเข๎ารํวมการฝึกอบรมใน
โครงการได๎อยํางน๎อย 80 เปอร๑เซ็นต๑ 
 3. ให๎คําปรึกษา ณ สถานประกอบก ารโดยมีพี่เลี้ยงให๎คําแนะนํา  เพื่อวางระบบและพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค๎าและการควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลังทั้งในสํวน
ของกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการสนับสนุนรองที่เกี่ยวข๎องแกํร๎านค๎าสํง เป้าหมาย 15 ราย เฉลี่ย
ไมํน๎อยกวํา 36 ชั่วโมงตํอราย 
 4. ดําเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎โครงการบรรลุวัตถุประสงค๑ในการพัฒนาการบริหารจัดการ  
โลจิสติกส๑ (ถ๎าม)ี 
 5. จัดทําคํูมือปฏิบัติงาน  ในสํวนของการบริหารจัดการคลังสินค๎าและการควบคุมปริมาณสินค๎า
คงคลัง ทั้งในสํวนของกระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุนรองที่เกี่ยวข๎องแกํร๎านค๎าสํง
เป้าหมาย 
 6. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ๑ที่ประกอบด๎วยผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค๎าและ
การควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลังทั้งในสํวนของกระบวนการสนับสนุนหลักและกระบวนการสนับสนุนรองที่
เกี่ยวข๎องของแตํละร๎านค๎าสํงเป้าหมาย พร๎อมข๎อเสนอแนะแนวทางในการสํงเสริมพัฒนาร๎านค๎าสํงแตํละ
รายในระยะตํอไป 
 
6. ตารางการฝึกอบรม 
 กําหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทานสําหรับธุรกิจค๎าสํงและ
ค๎าปลีก  
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ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
หลักสูตรการพัฒนาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 

 
วันที่ 1  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

 

09.00-09.30 น. พิธีเปิดการอบรม 
 

09.30-12.00 น. - หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 
โดย ดร. วีระพัฒน๑ กฤตธนาทิพย๑ 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
 

13.30-14.00 น. - การจัดการองค๑กรที่เหมาะสมในธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
โดย ดร. ธรรมรัตน๑  พลอยเพ็ชร๑ 
 

14.00-14.30 น. - การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต๎นสําหรับธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
โดย ดร. ธรรมรัตน๑  พลอยเพ็ชร๑ 
 

14.30-15.00 น. - การจัดการร๎านค๎าปลีกและค๎าสํง 
โดย ดร.อิทธิกร  ขําเดช 
 

15.00-15.30 น. - การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
โดย ดร. วีระพัฒน๑ กฤตธนาทิพย๑ 
 

15.30-15.45 น. พักรับประทานอาหารวําง 
 

15.45-16.30 น. - ความสําคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค๎าสํงและค๎าปลีก 
โดย อาจารย๑ปรัชญา  ยศวัฒนานนท๑ 
 

16.30-17.00 น. - การใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
โดย อาจารย๑ปรัชญา  ยศวัฒนานนท๑ 
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ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการพัฒนาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 

 
วันท่ี 2  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

 

09.00-10.00 น. - การสร๎างตัวชี้วัดด๎วยแบบการประเมินตนเองสําหรับผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีก 
โดย ดร. วีระพัฒน๑ กฤตธนาทิพย๑ 
 

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารวําง 
 

10.15-12.15 น. - กิจกรรมการใช๎แบบประเมินด๎วยตนเองเพื่อสร๎างตัวชี้วัดสําหรับผู๎ประกอบการ 
โดย ดร. วีระพัฒน๑ กฤตธนาทิพย๑ 
 

12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
 

13.00-14.00 น. - ฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ๑และเขียนแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 
โดย ดร. วีระพัฒน๑ กฤตธนาทิพย๑ 
 

14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารวําง 
 

14.15-17.00 น. - ฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ๑และเขียนแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน (ตํอ) 
โดย ดร. วีระพัฒน๑ กฤตธนาทิพย๑ และทีมพี่เลี้ยง 
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ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการพัฒนาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 

 
วันที่ 3  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

 

09.00-10.00 น. - อภิปรายและนําเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 
โดย ดร. วีระพัฒน๑ กฤตธนาทิพย๑ 
 

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารวําง 
 

10.15-12.15 น. - อภิปรายและนําเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน (ตํอ) 
โดย อาจารย๑อริชัย  วรรธนะภัฏ น.ส. สุนิสา  เลี้ยงสุขสันต๑ 
 

12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
 

13.00-15.00 น. - สถานการณ๑และกลยุทธ๑การตลาด สําหรับธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก 
โดย ดร.อิทธิกร  ขําเดช 
 

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารวําง 
 

15.15-16.00 น. - การประยุกต๑เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนาวิสาหกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
โดย ดร.อิทธิกร  ขําเดช 
 

16.00-17.00 น. - การประเมินคัดเลือกผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมให๎คําปรึกษาเชิงลึก 
โดย ดร.อิทธิกร  ขําเดช และทีมพี่เลี้ยง 
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          บทที่ 3 
แผนการฝึกอบรม 

 
ค าอธิบายหลักสูตรการฝึกอบรม 
 หลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง- ค๎าปลีก 
จํานวน 18 ชั่วโมง 
 ศึกษาและพัฒนาให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ที่มี
ความสําคัญและจําเป็นตํอโซํอุปทานของธุรกิจค๎าสํง- ค๎าปลีกทั้งระบบ เพื่อกระต๎ุ นให๎เกิดความรํวมมือ
ระหวําง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในระบบเพิ่มขึ้น โดยมุํงหวังให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถนําประสบการณ๑
เหลํานั้นไปใช๎ในชีวิตจริง เพื่อกํอให๎เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรม 
 1. เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการบริหารจัดการโลจิสติกส๑และที่มีความสําคัญและ
จําเป็นตํอโซํอุปทานของธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีกทั้งระบบ เพื่อกระต๎ุนให๎เกิดความรํวมมือระหวํางผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียในระบบ 
 2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของร๎านค๎าสํงในกิจกรรมการสั่งซื้อสินค๎า 
การเคลื่อ นย๎ายจัดเก็บ การบริหารจัดการคลังสินค๎าและควบคุมปริมาณสินค๎าคงคลัง ที่สามารถลด
ต๎นทุนจากการบริหารจัดการได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 จากเดิม 
 3. เพื่อให๎ร๎านค๎าสํงเป้าหมาย สามารถให๎บริการด๎านการขายและสํงมอบสินค๎าที่สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎า พร๎อมทั้งสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับ ไปชํวยบริหารจัดการแกํร๎านค๎าปลีกในพื้นที่
เป้าหมายได๎ในระดับหนึ่ง 
 
องค์ประกอบของหลักสูตรการฝึกอบรม 
 หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง- ค๎าปลีก เป็น
เอกสารสําหรับผู๎เข๎ารับการอบรมและผู๎อบรมใช๎ประกอบการอบรมวิชาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก  
 หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก รวมทั้งสิ้น 13 
หัวข๎อ 
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หัวข้อวิชาที่ 1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 
แนวคิด 
 จากการพัฒนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางมากของระบบการค๎า ได๎แกํกระบวนการการพัฒนา
โซํอุปทานและการกระจายสินค๎า ซึ่งผู๎ประกอบการธุรกิจการค๎าในปัจจุบันจะต๎องเรียนรู๎และเข๎าใจ
กระบวนการพัฒนาเพื่อปรับตัวให๎ได๎ในสถานการณ๑และสามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ 
 การมีข๎อมูลที่สําคัญของร๎านค๎าปลีก ที่เป็นมาตรประเมินถึงศักยภาพและเป็นสัญญาณที่จะใช๎ชี้
บํงให๎ทราบถึงความสามารถทางการขายรวมถึงต๎นทุนในการดําเนินการของร๎านค๎าปลีก 
 ดังนั้นจําเป็นจะต๎องดําเนินการเชิงรุกเพื่อให๎ความรู๎และทักษะในการพัฒนาระบบการจัดการและ
การกระจายสินค๎าในธุรกิจการค๎าปลีกและค๎าสํง ให๎มีความเข๎าใจและมองเห็นภาพชัดเจน ซึ่งจะทําให๎
ผู๎ประกอบการมีความพร๎อมในการปรับตัวภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของการแขํงขันในปัจจุบัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎มีความรู๎ในการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทานเพื่อสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจเชิงกลยุทธ๑ของโซอุปทาน และกระบวนการพัฒนาการกระจายสินค๎า 
 2. เพื่อให๎เกิดผลตํอการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของธุรกิจ ซึ่งเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจรํวมกันของผู๎ค๎าสํง-ค๎าปลีก และมีความเข๎าใจถึงแนวทางการลดต๎นทุน
ในการดําเนินธุรกิจอันจะสํงผลตํอความสามารถในการแขํงขันและคงอยูํได๎อยํางยั่งยืน 
 
เนื้อหาสาระ 
ความหมายของโซ่อุปทาน  โซ่อุปทาน 
 การบริหารแบบเชิงกลยุทธ๑ ที่คํานึงถึงความเกี่ยวเนื่อง หรือความสัมพันธ๑กันแบบบูรณาการ 
ของหนํวยงานหรือแผนกในองค๑กร และคูํค๎าที่ เกี่ยวข๎อง ไมํวําจะเป็นลูกค๎า หรือผู๎สํงมอบ  ในโซํอุปทาน 
โดยมีจุดประสงค๑ที่จะนําสํงสินค๎า หรือบริการตามความต๎องการของผู๎บริโภคให๎ดีที่สุด  ไมํวําจะเป็น
เรื่องของเวลา ราคา หรือคุณภาพ โดยจะบริหารจัดการในเรื่องของข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินการ
ขององค๑กรและคํูค๎า การบูรณาการของโซํอุปทานหมายถึงการบูรณาการของกระบวนการทางธุรกิจที่
เริ่มต๎นจากผู๎บริโภคขั้นสุดท๎ายผํานไปจนถึงผู๎จัดจําหนํายขั้นแรกสุดที่ทําหน๎าที่จัดหาสินค๎า บริการ และ
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มมูลคําให๎แกํผู๎บริโภค โดยครอบคลุมการจัดการลูกค๎าสัมพันธ๑ การจัดการให๎บริการ
ลูกค๎า การจัดการคําสั่งซื้อและการจัดหา จัดซื้อ ฯลฯ 

http://logistics.arch56.com/?tag=%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%8b
http://logistics.arch56.com/?tag=%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99
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 โซํอุปทาน  คือการประสานรวมกระบวนการทางธุรกิจ ที่ครอบคลุมจากผู๎จัดสํงวัตถุดิบ ผํา น
ระบบธุรกิจอุตสาหกรรมไปสูํผู๎บริโภคขั้นสุดท๎ายซึ่งมีการสํงผํานผลิตภัณฑ๑ การบริการและข๎อมูล
สารสนเทศควบคํูกันไป อันเป็นการสร๎างคุณคําในตัวผลิตภัณฑ๑ และนําเสนอสิ่งเหลํานี้สูํผู๎บริโภคขั้น
สุดท๎าย (The International Center for Competเทคโนโลยีสารสนเทศive Excellence) 
 กิจกรรมตํางๆ ในโซํอุปทาน (Total Supply Chain) ภายใต๎ภาวะแวดล๎อมทางธุรกิจที่
เกี่ยวข๎องกับการแจ๎งความต๎องการซื้อ การวางแผนในการจัดซื้อ การวิเคราะห๑ตลาดคํูค๎า รวมถึง
ยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาคํูค๎า การตํอรอง และทําการทําข๎อตกลงที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ
ความสัมพันธ๑ของคูํค๎า และการจัดการวัตถุดิบคงคลัง (International Trade Center; UNTAD/WTO 
 โซํอุปทาน เป็นความสัมพันธ๑กันเชิงระบบ ซึ่งเกิดจากการสร๎างยุทธศาสตร๑ความรํวมมือกัน
ระหวํางองค๑กรธุรกิจที่มีหน๎าที่ตํางๆ และสร๎างกลยุทธ๑ระหวํางธุรกิจเหลํานี้ให๎มีขึ้น อันจะเป็นการ
ปรับปรุงการผลการดําเนินงานของแตํละองค๑กรในระยะยาวให๎ดีขึ้นทั่วทั้งโซํอุปทาน 
 การจัดการความสัมพันธ๑ระหวํางต๎นน้ํากับปลายน้ํา หรือเป็นความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎สํงมอบ
สินค๎ากับลูกค๎าเพื่อสํงมอบคุณคําที่เพิ่มขึ้นให๎กับลูกค๎าโดยที่มีต๎นทุนของทั้งโซํอุปทานน๎อยลง 
 โซํอุปทานคือการปฏิบัติงานในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ๑หํวงโซํของการเคลื่อนย๎าย
สินค๎าอันจะทําให๎เกิดประโยชน๑ได๎จริง รวมถึงการออกแบบความสัมพันธ๑หํวงโซํดังกลําวให๎เกิด
ผลประโยชน๑สูงสุดกับลูกค๎า และนําไปใช๎ปฏิบัติงานด๎วย 
 โซํอุปทาน  คือการบรูณาการ และจัดการของโซํระ หวํางองค๑กร และกิจกรรมตําง ๆ โดยการ
รํวมมือของแตํละองค๑กรซึ่งมีกระบวนการทางธุรกิจที่ใช๎รํวมกันอยูํ และมีการแบํงปันข๎อมูลขําวสาร
ระหวํางกันในระดับที่มาก เพื่อสร๎างระบบปฏิบัติการท่ีมีคุณคํา อันจะทําให๎ทุกองค๑กรที่เก่ียวข๎องมี
ความได๎เปรียบในการแขํงขันแบบยั่งยืน 
 จากคําจํากัดความและความหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับ โซํอุปทานดังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎นสามารถ
สรุปได๎วํา โซํอุปทานนั้นเป็นการนํากลยุทธ๑ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือทฤษฎี มาประยุกต๑ใช๎ในการจัดการ 
การสํงตํอ วัตถุดิบ สินค๎า หรือบริการจากหนํวยหนึ่งในโซํอุปทานไปยังอีกหนํวยหนึ่งอยํ างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีต๎นทุนรวมในโซํอุปทานตํ่าที่สุด และได๎รับวัตถุดิบ สินค๎า หรือการบริการตามเวลาที่
ต๎องการ พร๎อมกันนี้ ยังมีการสร๎างความรํวมมือกันในการแบํงปันข๎อมูล ขําวสาร  ไมํวําจะด๎วยวิธีการใด
ก็ตาม เพื่อให๎ทราบถึงความต๎องการอันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให๎เกิ ดการสํงตํอของวัตถุดิบ สินค๎า หรือ
การบริการนี้ นําไปสูํการได๎รับผลประโยชน๑รํวมกันของทุกฝ่ายด๎วย  
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โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมของประเทศไทยนับวําเป็นฐานการผลิตที่สําคัญแหํงหนึ่งของโลก 
เนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุนหลายด๎านทั้งด๎านแรงงานและทรัพยากร ทํา ให๎บริษัทผู๎ผลิตขนาดใหญํ รวมทั้ง
บริษัทข๎ามชาติมีการลงทุนในประเทศไทย กํอให๎เกิดอุตสาหกรรมสนับส นุน ซึ่งทําหน๎าที่เป็นผู๎สํงมอบ 
ในการผลิตชิ้นสํวน หรือสํวนประกอบสํงให๎บริษัทเหลํานั้น อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กของไทย 
(SME) จึงเติบโตขึ้นอยํางรวดเร็ว 
 ภายหลังสงครา มโลกครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงความสนใจจาก “ต๎นทุน” มาเป็น 
“คุณภาพ”ของการผลิตและผลิตภัณฑ๑ อุตสาหกรรมขนาดใหญํเพิ่มแรงกดดันสูํ ธรุกิจขนาดกลางและ
ยํอม โดยต้ังมาตรการตํางๆ ในการค๎าขายเพื่อให๎มั่นใจในด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ที่สํงมอบ หากแตํ
ในปัจจุบันคุณภาพของสินค๎าอยํางเดียวไมํสามารถจะสร๎างความพึงพอใจให๎แกํลูกค๎าได๎ อุตสาหกรรม
จําเป็นต๎องตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าในแงํของผลิตภัณฑ๑, เวลา, สถานที่, ปริมาณ และราคาที่
ลูกค๎าต๎องการ ความต๎องการของลูกค๎าเป็นสิ่งสําคัญและการแขํงขันที่จะตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎าทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทอุตสาหกรรมและองค๑กรตําง ๆ หันมาสนใจหลักการโซํอุปทาน  โดยคิด
วําจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน และเพิ่มสํวนแบํงตลาดโดยมีต๎นทุนตํ่าลง ทั้งยังสร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดีกับลูกค๎าได๎ อุตสาหกรรมขนาดให ญํจึงมีแนวโน๎มที่จะเรียกร๎องให๎ธรุกิจขนาดกล าง
และยํอมเพิ่มความเข๎าใจและเข๎ารํวมระบบการบริหารโซํอุปทาน  เพื่อสํงเสริมการทํางานระหวํางกันให๎
มีประสิทธิผล และยังเป็นประโยชน๑กับธรุกิจขนาดกลางและยํอม  ในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันกับนานาประเทศได๎ 
 
ความเข้าใจผิด 7 ประการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 
 ประการแรก คือความเข๎าใจผิดวําโลจิสติกส๑นั้นครอบคลุมถึงโซํอุปทานแล๎ว ในความเป็นจริง
นั้น โซํอุปทานนั้นกว๎างใหญํกวํา ซึ่งวําด๎วยโครงสร๎างจากต๎นน้ําถึงปลายน้ํา คือ วัตถุดิบจนถึงมือลูกค๎า  
และโลจิสติกส๑เป็นกิจกรรมในโซํอุปทานที่จะบริหารจัดการโลจิสติกส๑เพื่อให๎โซํอุปทานดําเนิน ไปได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
 ประการที่ 2 ข๎อเข๎าใจผิดวํา โลจิสติกส๑คือการขนสํง ความเข๎าใจผิดเกิดจาก การต้ังชื่อบริษัทรถ
ขนสํงที่มักจะติดป้ายข๎างรถโฆษณาโลจิสติกส๑ ซึ่งในความเป็นจริง การขนสํงคือสํวนหนึ่งของ โลจิสติกส๑ 
เพราะด๎วยเหตุที่กิจกรรมโลจิสติกส๑ วําด๎วยการจดัเก็บและเคลื่อนย๎ายจากวัตถุดิบจนถึงถือผู๎บริโภคในโซํ
อุปทานนั้น กิจกรรมที่เห็นชัดในชีวิตประจําวันที่เคลื่อนย๎ายให๎เห็นคือ การขนสํง จึงถูกมองวําโลจิสติกส๑ คือ 
การขนสํง ซึ่งมองผํานถึงกิจกรรมตั้งแตํต๎นน้ําถึงปลายน้ํา โดยรวมถึง การบริการจัดการวัตถุดิบ การ
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วางแผนจดัการการผลิต การจัดลําดับตารางการผลิต การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดการโกดังสินค๎า และ
กระจายสินค๎า ท้ังหมดนี้นับวําเป็นกิจกรรมโลจิสติกส๑ทั้งสิ้น ซึ่งมิใชํการขนสํงอยํางเดียว 
 ประการที่ 3 เป็นความเข๎าใจผิดตํอเนื่องจากประการที่ 2 คือ เมื่อโลจิสติกส๑คือการขนสํง 
ดังนั้นการทําให๎ระบบโลจิสติกส๑ดีขึ้น คือการสร๎างโครงสร๎างพื้นฐานและการคมนาคมหมวดตําง ๆ ทั้ง
ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ หากในความเป็นจริงแล๎วนั้น โครงสร๎างพื้นฐานจะเป็นสิ่งเอื้ออํานวยความ
สะดวกตํอการไหลของสินค๎าจากที่หนึ่งไปสูํอีกที่หนึ่งเทํานั้น แตํการขับให๎เกิดการไหล อยํางมี
ประสิทธิภาพนั้นคือระบบบริหารจัดการการไหลบนโครงสร๎างพื้นฐาน ดังนั้นการสํงเสริมให๎มีโครงสร๎าง
พื้นฐานคมนาคมที่มีประสิทธิภาพทุกหมวดอยํางแท๎จริงนั้นคือ การประกบคํูไปกับระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากการวิเคราะห๑การไหลอยํางถํองแท๎แล๎ว 
 ประการท่ี 4 มีความเข๎าใจผิดถึงการให๎ความสําคัญกับคําวําโลจิสติกส๑ เกินความจริง เพราะ 
โลจิสติกส๑ถูกมองวําเป็นยาเม็ดวิเศษในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันให๎กับธุรกิจและประเทศ 
ซึ่งความเป็นแล๎วโลจิสติกส๑คือ ระบบและกิจกรรมที่เกิดขึ้น การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขั นน้ัน
คือการเข๎าไปบริหารจัดการกิจกรรมและระบบการไหลนี้ 
 ประการที่ 5 สาขาวิชาโลจิสติกส๑อยูํในคณะใดของมหาวิทยาลัย ใครควรเป็นเจ๎าของหลักสูตร 
โลจิสติกส๑เป็นศาสตร๑ด๎านบริหารหรือวิทยาศาสตร๑หรือวิศวกรรมศาสตร๑ ในปัจจุบัน วิชาการเรียนการ
สอนโลจิสติกส๑จะปรากฏตามคณะตําง ๆ ที่เป็นรายวิชา และทั้งเป็นหลักสูตร ถ๎าเป็นหลักสูตรจะเห็นชื่อ
ปริญญาทั้ง MBA (Master of Business Administration), MSC ( Master of Sciences) หรือ M.Eng 
(Master of Engineering) ดังนั้นการจัดการโลจิสติกส๑เป็นศาสตร๑สหสาขาวิชา เพราะทั้งระบบต้ังแตํต๎น
น้ําถึงปลา ยน้ําจะบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพนั้นต๎องอาศัยศาสตร๑แขนงตําง ๆ ท้ังเครื่องมือการ
วิเคราะห๑อยํางเป็นระบบในด๎านวิศวกรรมศาสตร๑หรือวิทยาศาสตร๑ และศาสตร๑การบริหารจัดการท้ัง
ระดับกลยุทธ๑และระดับปฏิบัติการ ดังนั้นความเป็นสหสาขาวิชาของศาสตร๑ด๎านนี้จะดํารงอยูํโดยไมํ
สามารถจะไปกําหนดได๎วํา ควรจะไปอยูํคณะใด หรือกลุํมคนใดเป็นพิเศษ 
 ประการที่ 6 โลจิสติกส๑ใช๎ในธรุกิจขนาดกลางและยํอม ไมํได๎ เพราะมีขอบเขตที่เล็กเกินไป  
โลจิสติกส๑ควรใช๎ในระดับประเทศ ในความเป็นจริงแล๎ว อะไรก็ตามที่มีกิจกรรมการไหลของวัตถุดิบ
จนถึงมือผู๎บริโภคนั้น จ ะเกิดการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ทั้งสิ้น แตํการประยุกต๑ใช๎จะแตกตํางกัน
ออกไป ทุกกรณีต๎องเริ่มจากการวิเคราะห๑การไหลในโซํอุปทานจึงจะทราบวํา กิ จกรรมโลจิสติกส๑สํวนใด
คือ คอขวด หรือ จุดอํอน แล๎วจึงเข๎าไปรักษาซํอมแซมสํวนนั้น ๆ โจทย๑ของโซํอุปทานที่ตํางกัน ก็จะมี
การแก๎ปัญหา ณ จุดกิจกรรมโลจิสติกส๑ที่ตํางกัน 
 ประการสุดท๎าย คําวําโลจิสติกส๑คือคํายํอที่เกิดขึ้นใหมํหรือไมํ เป็นเพียงคํานิยมที่อีกไมํนานจะ
เลิกนิยมกันหรือไมํ ความเป็นจริงคือโซํอุปทานและโลจิสติกส๑เป็นสิ่งที่ปรากฏอยูํแล๎วต้ังแตํมีการค๎าการ



 

   

193 

ขายกันเกิดขึ้นแตํมีการนิยาม ขึ้นมาเองวํา อาการแบบนี้ ลักษณะแบบนี้ เรียกวํา โซํอุปทานและโลจิ
สติกส๑ ดังนั้นสิ่งนี้คงยังต๎องคงอยูํตํอไป การบริหารจัดการอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให๎มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ภายใต๎ชื่อที่เปลี่ยนแปลงตามสมัยแตํหลักการและปรัชญาคงยังอยูํ ตราบใดที่โลกธุรกิจ
อุตสาหกรรมยงัต๎องผลิตสินค๎าไปสูํมือผู๎บริโภค 
 ความมีเสนํห๑ของศาสตร๑นี้คงอยูํที่ความเป็นสหสาขาวิชาต๎องอาศัยศาสตร๑หลายแขนงเข๎ามา
บูรณาการกัน การศึกษาด๎านนี้คงมีตํอไป หากผู๎บริโภคยังเป็นใหญํที่สุดในโซํอุปทาน ความยากจะอยูํ
ที่วําจะบูรณาการองค๑ความรู๎เข๎าด๎วยกันอยํางไร โดยเฉพาะอยํางยิ่งงานวิจัยและพัฒนาแขนงนี้ยังเป็นที่
ต๎องการอยํางมากในประเทศไทย การบริหารจัดการองค๑ความรู๎และการตํอยอดของความคิดควรจะ
ได๎รับการสนับสนุน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการบูรณาการเข๎าด๎วยกัน 
 การบริหารจัดการ โลจิสติกส๑และโซํอุปทาน  เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการเพิ่ มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการเคลื่อนย๎ายสินค๎าและบริการ , การรวบรวม , จัดซื้อ-จัดหา ,การบรรจุภัณฑ๑ , 
การจัดเก็บ และการกระจายสินค๎าผํานกระบวนการตํางๆ ในโซํอุปทาน โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎สินค๎า
ได๎มีการรับและสํงมอบเป็นชํวงๆ ตั้งแตํต๎นน้ํา- กลางน้ํา จนสินค๎าและ บริการนั้นๆ ได๎สํงมองไปยัง
ผู๎บริโภค การบริหารงานและจัดการโลจิสติกส๑ถูกนําไปเป็นกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน โดยเฉพาะในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับประสิทธิภาพในการลดต๎นทุนรวม โดยหลักการสําคัญของการ
จัดการโลจิตสติกส๑จะมุํงเน๎นการแบํงแยกงานไปตามความถนัด องค๑กรธุรกิจจะมอบหมายงานที่ตนเอง
มีความเชี่ยวชาญน๎อยกวํา หรือมีต๎นทุนในการดําเนินการสูงกวําไปให๎กับผู๎ให๎บริการภายนอกในงานโล
จิสติกส๑  โดยองค๑กรจะเลือกดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมหลัก  เชํน ด๎านการตลาด การผลิต 
ด๎านที่เกี่ยวข๎องกับเทคนิคการวิจัยและพัฒนา การค วบคุมคุณภาพ หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งมีสาระสําคัญ
หรือเป็นความลับขององค๑กร โดยมอบหมายงานที่มีความสําคัญน๎อยกวํา ไปให๎กับผู๎ให๎บริการภายนอก 
ซึ่งมีต๎นทุนในการดําเนินงานที่ตํ่ากวํา และมีประสิทธิภาพดีกวําที่บริษัท จะเป็นผู๎ดําเนินการด๎วยตนเอง 
การมอบหมายงานนี้ ยังมีจุดปร ะสงค๑หลักในการที่จะเป็นการกระจายต๎นทุน  และการกระจายความ
เสี่ยง นอกจากน้ีงานในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการกระจายสินค๎าจําเป็นท่ีจะต๎องอาศัยเครือขําย ยิ่งระบบ
การค๎ามีความซับซ๎อนและเป็นการค๎าระหวํางประเทศภายใต๎การสํงมองแบบมีขอกําหนดในการสํง
มอบสินค๎า (ทําให๎จําเป็นต๎อง มีเครือขํายในการให๎บริการระดับโลก ดังนั้นการเลือกใช๎องค๑กรภายนอก
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกา รกระจายสินค๎า โดยอาศัยเครือขําย  ของผู๎ให๎บริการที่เรียกวําผู๎
ให๎บริการทางด๎านโลจิสติกส๑ ความหมายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
 ผู๎ให๎บริการโลจิสติกส๑หมายถึง ผู๎ให๎บริ การภายนอกเป็นกลุํมของบุคคลหรือผู๎ประกอบการ
ภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านในงานหนึ่งงานใดซึ่งมีความสามารถที่จะเข๎ารับบทบาทการ
ทํางานนั้นๆ ได๎ดีกวําองค๑กรจะดําเนินการด๎วยตนเองภายใต๎สัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนกับคําธรรมเนียม
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หรือผลประโยชน๑ที่จะได๎รับเป็นการตอบแทน โดย ผลลัพธ๑ที่ได๎จากการวําจ๎างผู๎ให๎บริการภายนอก ควร
จะดีกวําองค๑กรจะดําเนินการเอง ทั้งในด๎านประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือ การให๎
ผู๎ประกอบการที่ให๎บริการภายนอกรับงานที่มีความสําคัญน๎อยกวําไปทํา โดยองค๑การเลือกท่ีจะ
ดําเนินงานเฉพาะงานที่มีความสําคัญแล ะคุ๎มคํากวํา การเลือกใช๎ผู๎ให๎บริการภายนอก เป็นเรื่อง
เกี่ยวข๎องกับการจัดการความสมดุลของต๎นทุน เวลา กับเงินที่ต๎องจําย  โดยทั่วไปผู๎ให๎บริการโลจิสติกส๑ 
แบํงออกเป็น 4 ระดับ 
 1) ผู๎จัดหาบริการด๎านโลจิสติกส๑ (Logistics Service Provider: LSP) หรือ (Asset Based 
Logistics: 2PL) ซึ่งก็คือ การจัดการด๎านการปฎิบัติงานโลจิสติกส๑แบบด้ังเดิม เชํน การขนสํงและ
คลังสินค๎า บริษัทที่ไมํมียานพาหนะหรือคลังสินค๎าเป็นของตนเอง หรือมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานหรือโครงสร๎างพื้นฐาน เหตุผลหลักคือ เพื่อลดต๎นทุนหรือลดการลงทุนในการซื้อสินทรัพย๑ 
 2) ผู๎ให๎บริการโลจิสติกส๑ลําดับที่ 3 ( Third Party Logistics : 3PL/TPL หรือ Forwarding 
Logistics หรือ Contract Logistics)  คือ กิจกรรมตํางๆ ที่กระทําโดยผู๎ให๎บริการโลจิสติกส๑ในนามของ
ผู๎สํงของโดยประกอบด๎วยอยํางน๎อยการบริการการจัดการและการปฏิบัติ การทางด๎านการขนสํงและ
การจัดการสินค๎าคงคลัง Coyle,et.al.(2003) ได๎นิยามวํา ผู๎ให๎บริการซึ่งกระทํากิจกรรมทั้งหมดหรือ
บางสํวนของกิจกรรมโลจิสติกส๑ รวบรวมหลากหลายบริการ อาทิเชํน บริการด๎านการขนสํง , ด๎าน
คลังสินค๎า , การกระจายสินค๎า , บริการด๎านการเงิน นอกจากน้ียังร วมไปถึง การจัดการ และการให๎
ทางออกในการแก๎ไขปัญหาทางด๎าน โซํอุปทาน  ยุทธศักด์ิ คณาสวัสดิ์ (2550) ผู๎ให๎บริการโลจิสติกส๑
ลําดับที่ 3 หมายถึงผู๎ทําธุรกิจโลจิสติกส๑เกี่ยวกับการรับจ๎างบริหาร ควบคุม และจัดสํงสินค๎าให๎แกํบริษัท
เดินเรือ โดยประกอบด๎วยกิจกรรมหลากหลายและบริ การอยํางครบวงจรซึ่งต๎องมีการเชื่อมโยงและรับ
ชํวงตํอการขนสํงในแตํละโหมดขนสํงสินค๎าจากต๎นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง Lambert,et.al(1998) 
ได๎กลําวถึงผู๎ให๎บริการโลจิสติกส๑ลําดับที่ 3 ในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการสนับสนุนหรือให๎จัดเตรียม 
ทรัพยากร ความรู๎ หรือสินทรัพย๑ให๎กับสมาชิกในระบบโซํอุปทาน 
 3) การบริหารจัดการโลจิสติกส๑อยํางผู๎นํา (Lead Logistics Management: LLM) คือ แนวคิด
ที่มีการวิวัฒนาการของผู๎ให๎บริการโลจิสติกส๑ลําดับที่ 3 สําหรับการตอบสนองในด๎านการให๎บริการที่
ดีกวํา ตรงตามความต๎องการของลูกค๎า และสามารถจัดการและบริห ารงานโลจิสติกส๑ที่มีความซับซ๎อน
ได๎มากกวํา การความคุมและการแจ๎งข๎อมูลในหํวงโซํอุปทาน ครอบคลุมไปถึงการให๎บริการด๎าน
เทคโนโลยี และการจัดการด๎านธุรกิจด๎วย 
 4) รูปแบบการจัดการแบบรํวมกัน (Joint Operation Model: JOM) คือ การให๎บริการที่มี
ความเชี่ยวชาญการจัดการบริห ารโซํอุปทาน มีการกระจายความเสี่ยง มีแนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือ
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การปรับปรุงอยํางลึกซึ้ง มีระบบเทคโนโลยีก๎าวหน๎า เป็นการพัฒนาเพื่อรองรับตลาด หัวใจของ
ความสําเร็จในสํวนนี้คือ เทคโนโลยีทางด๎านขําวสาร ข๎อมูลและระบบ 
 
 คําวํา "โลจิสติกส๑ (Logistics)" ซึ่งมีคําไทยบัญญัติอ ยํางเป็นทางการวํา "การสํงกําลังบํารุง " 
หรือ "พลาธิการ " และคําวํา "โซํอุปทาน  (Supply Chain)" มีศัพท๑บัญญัติอยํางเป็นทางการวํา "โซํ
อุปทาน" เป็นคําที่ได๎รับการกลําวถึงอยํางกว๎างขวางในภาคการค๎าและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน
ในทํานองวํา ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส๑ และโซํอุปทาน จะเป็นหนทางหนึ่งในการสร๎าง
ศักยภาพในการแขํงขันของธุรกิจยุคใหมํ ทั้งนี้สภาการจัดการโลจิสติกส๑แหํงประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Council of Logistics Management) ได๎ให๎นิยามกับคําวํา Logistics และ Supply Chain ดังนี้ 
 Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, and 
controls the efficient, effective forward and reverses flow and storage of goods, services, 
and related information between the point of origin and the point of consumption in order to 
meet customers' requirements. 
 Supply Chain Management is the systemic, strategic coordination of the trad
เทคโนโลยีสารสนเทศ ional business functions and the tactics across these business functions 
wเทคโนโลยีสารสนเทศ hin a particular company and across businesses wเทคโนโลยีสารสนเทศ
hin the supply chain for the purposes of improving the long-term performance of the 
individual companies and the supply chain as a whole. 
 หากจะกลําวโดยยํอแล๎ว การจัดการโลจิสติกส๑และ โซํอุปทานหมายถึงศาสตร๑และศิลป์ในการ
จัดการให๎วัตถุดิบ สินค๎า และบริการเคลื่อนย๎ายจากต๎นทางไปยังผู๎บริโภคซึ่งอยูํปลายทางได๎อยําง
คลํองตัวและมีประสิทธิภาพ สมตามค วามต๎องการของลูกค๎า และเพื่อประโยชน๑โดยรวมของทุกฝ่ายที่
ประกอบกันเป็นโซํอุปทาน ซึ่งประกอบด๎วยธุรกิจที่มีแหลํงที่ต้ังอยูํกระจัดกระจายและเป็นเอกเทศตํอกัน
และกัน แตํต๎องรํวมกันในการวางแผนและดําเนินการจัดหาสินค๎าและบริการให๎กับลูกค๎า โซํอุปทาน
หนึ่งๆจะครอบคลุมการดําเนินงานที่เกิดขึ้นต้ังแตํแหลํงวัตถุดิบเรื่อยไปจนถึงผู๎บริโภคขั้นสุดท๎าย และจะ
ขับเคลื่อนได๎ต๎องอาศัยความสามารถของสมาชิกในโซํอุปทานในการออกแบบคิดค๎นผลิตภัณฑ๑และ
บริการ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค๎าและบริการ การจัดเก็บสินค๎า รวมถึงการสํงมอบสินค๎าและ
บริการให๎ กับผู๎บริโภค ทั้งนี้บริษัทที่ทําการค๎าขายในตลาดทุกบริษัทจะต๎องเป็นสํ วนหนึ่งโซํอุปทาน
อยํางน 
 หากสืบค๎นในเอกสารทางวิชาการย๎อนไปประมาณ 20-30 ปี จะเห็นถึงวิวัฒนาการในมุมมอง
ของนักธุรกิจที่มีตํอโลจิสติกส๑และ โซํอุปทาน แตํแรกเริ่มนั้น วงการธุรกิจได๎เริ่มตระหนักถึงค วามสําคัญ
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ของโลจิสติกส๑ ด๎วยการสังเกตุพบวํา งานโลจิสติกส๑เป็น Cost Centers หรือเป็นงานที่กํอให๎เกิดต๎นทุน
ทางธุรกิจในสัดสํวนที่สูง ตัวอยํางเชํน ในปี 2531 กระทรวงคมนาคมได๎ทําการศึกษารูปแบบการ
เคลื่อนย๎าย คําใช๎จํายในการขนสํงมันสําปะหลัง ซึ่งเป็นสินค๎าเกษตรที่สําคัญในการสํงออกของประเทศ 
พบวํา คําใช๎จํายในการขนสํงซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานโลจิสติกส๑ มีสัดสํวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 
ของคําใช๎จํายรวมของการปลูก การผลิต และการสํงออกผลิตภัณฑ๑มันสําปะหลังที่ทําสํงออก เป็นต๎น 
นักธุรกิจในขณะนั้นจึงหันมาลดต๎นทุนโลจิสติกส๑เพื่อสร๎า งความได๎เปรียบในด๎านต๎นทุนหรือราคา 
อยํางไรก็ดี การรับรู๎วําโลจิสติกส๑เป็น Cost Centers ที่สําคัญได๎โน๎มน๎าวให๎ธุรกิจเพิ่มความสนใจแกํ
งานโลจิสติกส๑ในระดับหน่ึงเทํานั้น กระแสการต่ืนตัวของวงการธุรกิจที่มีตํอโลจิสติกส๑และ โซํอุปทานใน
ระยะ 10 ปีที่ผํานมา เป็นกระแสที่ถูกปลุกขึ้นมาด๎วยงานของศาสตราจารย๑ Michael Porter ปรมาจารย๑
ด๎านกลยุทธ๑ทางธุรกิจ ซึ่งได๎จัดแบํงกิจกรรมของธุรกิจออกเป็น 2 กลุํม กลุํมแรกคือกิจกรรมหลัก 
(Primary Activเทคโนโลยีสารสนเทศ ies) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร๎างคุณคําให๎กับสินค๎าหรือบริการที่ธุรกิจ
นําเสนอให๎ กับลูกค๎า กลุํมที่สองคือกิจกรรมรอง (Support Activเทคโนโลยีสารสนเทศ ies) ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่สนับสนุนให๎กิจกรรมหลักสามารถดําเนินไปได๎ กิจกรรมหลักประกอบด๎วย 1) Inbound 
Logistics 2) Operation 3) Outbound Logistics 4) Marketing และ 5) Service ซึ่งจะเห็นวํา 
ประมาณร๎อยละ 70-80 ของกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในธุรกิจเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับงานโลจิ
สติกส๑ ดังนั้น แนวคิดนี้ได๎ชี้ให๎ธุรกิจสมัยใหมํเห็นวํา งานโลจิสติกส๑และงาน โซํอุปทาน มิได๎เป็นเพียง
กิจกรรมที่กํอให๎เกิดต๎นทุนเทํานั้น แตํกลับเป็นกิจกรรมที่จะสร๎างความได๎เปรี ยบในการแขํงขัน และเป็น
รากฐานของความอยูํรอดและการเจริญเติบโตของธุรกิจเลยทีเดียว ด๎วยเหตุนี้ ธุรกิจจึงเริ่มหันมาให๎
ความสําคัญกับการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส๑และการจัดการโซํอุปทานกันอยํางแพรํหลาย 
 รูปโครงขํายโลจิสติกส๑และโซํอุปทานที่แสดงข๎างต๎นฉายภาพให๎เห็นวํา กา รจัดการโครงขํายโล
จิสติกส๑หรือโซํอุปทานที่ครอบคลุมต้ังแตํแหลํงวัตถุดิบไปจนถึงมือผู๎บริโภค ควรให๎ความสําคัญกับการ
จัดการการแลกเปลี่ยนหรือการสํงทอดระหวํางคูํค๎าใน 5 รูปแบบพร๎อมกัน ได๎แกํ 1) รายได๎หรือเงิน 
(Fund) 2) ข๎อมูลหรือสารสนเทศ (Information) 3) ความสัมพันธ๑ (Relations) 4) วัตถุดิบและสินค๎า 
(Materials) และ 5) บริการ (Services) ทั้งนี้ลักษณะความสัมพันธ๑ที่มีตํอกันระหวํางสมาชิกในโซํ
อุปทานเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเป็นกรอบกําหนดวิธีการและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน
และสํงมอบสิ่งของที่เหลือ 4 รูปแบบ เชํน ผู๎ ซื้อที่ขาดความเชื่อใจในผู๎ขาย จะทําการตรวจสอบคุณภาพ
สินค๎าที่สํงมอบ ถึงแม๎สินค๎าเหลํานั้นจะได๎รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู๎ขายมาแล๎วก็ตาม เป็นต๎น  
 เมื่อเราพินิจพิเคราะห๑กระบวนการทํางานภายในโซํอุปทานหนึ่งๆจะพบความเป็นจริงที่สําคัญ
ประการหนึ่งวํา กระบวนการจัดหาและสํงมอบเงิน ข๎อมูลขําวสาร สินค๎าและบริการต้ังแตํแหลํงวัตถุดิบ
ไปจนถึงลูกค๎านั้น เป็นผลจากการสํงทอดระหวํางสมาชิกในโซํอุปทานมากมายหลายทอด เชํน ผู๎จัดหา
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วัตถุดิบเมื่อได๎รับคําสั่งซื้อก็จะจัดสํงวัตถุดิบหรือชิ้นสํวนไปให๎กับผู๎ผลิต ซึ่งจะทําการผลิตสินค๎าสําหรับ
นําสํงตํอให๎กับผู๎ค๎าสํงและผู๎ค๎าปลีกสําหรับจําหนํายให๎กับลูกค๎าตํอไป เป็นต๎น ดังนั้น ความสําเร็จและ
ความสามารถของโซํอุปทานในการสํงมอบสินค๎าและบริการให๎ผู๎บริโภคได๎ถูกต๎องตามความต๎องการทั้ง
ในแงํของประเภทสินค๎า เวลาและสถานที่ในการสํงมอบ จะต๎องอาศัยความสําเร็จในการดําเนิน งาน
ของสมาชิกทุกคนในโซํอุปทานและความสมบูรณ๑ในการสํงทอดงานระหวํางสมาชิก ความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสมาชิกหนํวยใดหนํวยหนึ่งจะสํงผลให๎เกิดความผิดพลาดและลูกค๎าเกิด
ความไมํพอใจได๎ ดังนั้น กิจกรรมทั้งหลายในโซํอุปทานควรได๎รับการวางแผน ดูแลและจัดการอยํา งเป็น
เอกภาพ 
 อยํางไรก็ดี ความเป็นเอกภาพของโซํอุปทานจะไมํเกิดขึ้นหากธุรกิจยังมีแนวความคิดในการ
บริหารจัดการธุรกิจแบบเดิมๆ ซึ่งบริษัทที่ประกอบกันเป็นโซํอุปทานมักจะกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่
แตกตํางกันและมักขัดแย๎งกันเองอยํูเนืองๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน๑สูงสุดของบ ริษัทของตนมากกวํา
ผลงานโดยรวมของโซํอุปทาน การดําเนินธุรกรรมระหวํางสมาชิกในโซํอุปทานเป็นไปในลักษณะที่กําไร
ที่เกิดขึ้นกับบริษัทหนึ่งได๎จากการดึงผลประโยชน๑มาจากอีกบริษัทซึ่งเป็นสมาชิกในโซํอุปทานเดียวกัน 
ผู๎ประกอบการธุรกิจจึงมักมองบริษัทอ่ืนที่รํวมอยูํโซํอุปทานเดี ยวกันเป็นคํูแขํงทางการค๎ามากกวําเป็นคํู
ค๎าที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน จึงปฏิเสธที่จะแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารระหวํางกัน และในทางตรงกันข๎าม
เกิดการลงทุนซ้ําซ๎อนเพื่อปกป้องผลประโยชน๑ของตนเองมากกวําที่จะสร๎างประโยชน๑อันใดให๎กับ
ผู๎บริโภค การดําเนินธุรกิจภายใต๎มุมมองที่ คับแคบนี้เป็นผลให๎โซํอุปทานขาดความสามารถที่จะ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้โซํอุปทานที่ขาด
เอกภาพมักจะมีอาการปัญหาที่เห็นได๎ชัดประการหนึ่งคือ เกิดกองวัสดุคงคลังจํานวนมากทั้งภายใน
บริษัทและตรงจุดเชื่อมระหวํางบริษัทที่เป็น คํูค๎ากัน สินค๎าคงคลังสํวนเกินเหลํานี้ไมํได๎สร๎าง
คุณประโยชน๑ให๎กับผู๎บริโภคเลยแตํกลับจะทําให๎ต๎นทุนสินค๎าเพิ่มขึ้นโดยไมํจําเป็น 
 ในปัจจุบัน จึงได๎เกิดแนวความคิดใหมํสําหรับโซํอุปทาน ซึ่งเป็นการปฏิวัติแนวความคิดที่มีอยูํ 
เพื่อให๎โซํอุปทานสามารถบริการลูกค๎าได๎ดีขึ้นโดยใช๎ทรัพยากรที่น๎อยลง แนวความคิด โซํอุปทานยุคใหมํ
นี้ได๎ตระหนักวํารูปแบบของความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นระหวํางสมาชิกในโครงขํายโลจิสติกส๑และ โซํอุปทาน
จะสํงผลกระทบโดยตรงตํอประสิทธิภาพในการสํงมอบเงิน ข๎อมูลขําวสาร สินค๎าและบริการภายในโซํ
อุปทาน แนวความคิดใหมํนี้ ได๎ปฏิเสธรูปแบบความสัมพันธ๑เดิมที่ได๎ครอบงําการทําการค๎าการขายมา
นาน แตํได๎ให๎ความสําคัญกับการเชื่อมประสานการดําเนินธุรกิจตั้งแตํแหลํงวัตถุดิบไปจนถึงผู๎บริโภค 
ซึ่งโซํอุปทานให๎เป็นเอกภาพจะสํงผลให๎สมาชิกใน 
โซํอุปทานได๎รับประโยชน๑เพิ่มขึ้นทุกคน โดยประสบการณ๑ที่ผํานมาชี้ให๎เห็นวํา โซํอุปทานที่เป็นเอกภาพ
จะเกิดการแลกเปลี่ยนขําวสารข๎อมูลระหวํางกันและการกําจัดสํวนเกินออกจากโซํอุปทานตลอดสาย 
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เป็นผลให๎โซํอุปทานตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ด๎วยต๎นทุนที่ตํ่าลง ทั้งนี้
ความเป็นเอกภาพของโซํอุปทานเกิดขึ้นจาก 1) การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและความรู๎ระหวํางกัน 2) 
การประสานการดําเนินการระหวํางสมาชิกในโซํอุปทาน 3) การตัดสินใจทางธุรกิจที่สอดคล๎องกัน
ตลอดสายโซํอุปทาน และ 4) การสร๎างสิ่งจูงใจที่สอดคล๎องกันระหวํางแผนกและระหวํางสมาชิกในโซํ
อุปทาน แตํ โซํอุปทานให๎เกิดเอกภาพในท างปฏิบัติจะต๎องเผชิญกับสิ่งที่ท๎าท๎ายหลายประการ โดยสิ่ง
ท๎าทายที่สําคัญประการแรกคือการพัฒนาความสัมพันธ๑เชิงพันธมิตรทางธุรกิจระหวํางสมาชิกในโซํ
อุปทาน ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของการพัฒนาเอกภาพภายในโซํอุปทาน สมาชิกในโซํอุปทานต๎อง
พยายามที่จะสร๎างความสัมพันธ๑ที่ต๎องอยูํ บนความรํวมมือรํวมใจกันในระยะยาว ที่พร๎อมที่จะแบํงปัน
ปัญหาและผลประโยชน๑ที่จะเกิดขึ้น ความรํวมมือรํวมใจกันไมํควรเกิดขึ้นด๎วยพันธะทางกฎหมายแตํ
ควรต้ังอยูํบนพื้นฐานของความไว๎เนื้อเชื่อใจและความให๎เกียรติซึ่งกันและกัน โซํอุปทาน ให๎เป็นหนึ่ง
เดียวจะเกิดขึ้นไมํได๎ถ๎าสมาชิกในโซํอุปทานขาดความสัมพันธ๑ที่ลึกซึ้งตํอกัน 
 ในความพยายามสร๎างความเป็นเลิศในการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทานนั้น ธุรกิจทั่วไปมัก
เข๎าใจวําตนมีแนวทางให๎เลือกอยูํ 2 แนวทาง แนวทางแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติการ  
 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน เทคนิคการทํางาน เครื่องไม๎เครื่องมือ และอุปกรณ๑ในการทํางาน 
ให๎การปฏิบัติงานได๎รวดเร็วขึ้น มีผลิตผลสูงขึ้นเฉพาะจุดเฉพาะแหํง โดยไมํกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในโครงสร๎างของธุรกิจและรูปแบบความสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิกในโซํอุปทานเดียวกัน เชํน การลดเวลา
การ) เป็นการปรับรื้อความสัมพันธ๑และแนวทางการทํางานรํวมกันระหวํางฝ่ายตํางๆในบริษัทเดียวกัน 
และความสัมพันธ๑ระหวํางบริษัทที่อยูํในโซํอุปทานเดียวกัน เชํน การปรับโครงสร๎างและสายงานบังคับ
บัญชา และการสร๎างพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต๎น เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพและความคลํองตัวในการ
จัดการ ทั้งนี้ธุรกิจมักชอบเลือกดําเนินการตามแนวทางแรก เพราะเห็นทํางานให๎สั้นลง เป็นต๎น สํวน
แนวทางที่สองเป็นการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร๎าง วําการปรับปรุงในระดับปฏิบัติการสามารถดําเนินการ
ได๎งําย ลงทุนน๎อย และไมํคํอยเผชิญอุปสรรคหรือการตํอต๎านมากนัก แตํในความเป็นจริงนั้น  
ประสิทธิภาพของโครงขํายโลจิสติกส๑และโซํอุปทานจะเกิดขึ้นได๎ ต๎องอาศัยความรํวมมือกันระหวํางคูํ
ค๎า การเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติการ ซึ่งไมํกํอให๎เกิดผลโดยตรงตํอการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ความสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิกในโซํอุปทาน จึงให๎ผลประโยชน๑ในวงจํากัดเทํานั้น และในท๎ายสุดอาจไมํ
สํงผลให๎เกิดการลดต๎นทุน การเพิ่มระดับบริการ และศักยภาพในการแขํงขันที่ยั่งยืนได๎อยํางแท๎จริง 
ธุรกิจจึงควรหันมาพิจารณาการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร๎างอยํางจริงจัง ซึ่งการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร๎างนี้
จะครอบคลุมทั้งการปรับเปลี่ยนในสํวนของทัศนคติและทักษะของบุคลากรที่เป็นประโยชน๑ตํอการสร๎าง
ความรํวมมือและประสานงานกันตลอดโซํอุปทาน การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจทั้งภายใน
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บริษัทและระหวํางบริษัทเพื่อให๎เกิดการประสานงานและความคลํองตัวในการปฏิบัติงาน และการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามาสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ 
 การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร๎างเพื่อ โซํอุปทาน เป็นงานยากที่ท๎าท๎ายความสามารถของผู๎
บริหารธุรกิจยุคใหมํ แตํธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนยํอมมีความได๎เปรียบในการ
แขํงขันทางการค๎าเหนือธุรกิจอื่น ถึงแม๎ความสําเร็จใน โซํอุปทานที่ได๎รับการกลําวถึงในสื่อส ารมวลชน
หรือในเอกสารทางวิชาการมักจะเกิดขึ้นกับองค๑กรขนาดใหญํ แตํความพร๎อมใน โซํอุปทาน อยํางเป็น
เอกภาพเป็นคุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งที่มีผลตํอความอยูํรอดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
บริษัทขนาดใหญํในปัจจุบันที่ให๎ความสําคัญกับ โซํอุปทานมีจํานวนมากขึ้น และบริษัทเ หลํานี้ต๎องการ
ซัพพลายเออร๑ที่จะสามารถเข๎ารํวมกับโซํอุปทานได๎อยํางราบรื่น ด๎วยเหตุนี้ บริษัทขนาดกลางและขนาด
เล็กที่มีศักยภาพที่จะดําเนินงานภายใต๎โซํอุปทานที่เป็นเอกภาพจึงมีโอกาสที่จะเป็นซัพพลายเออร๑รํวม
ทําธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญํตํางๆเหลํานั้น นอกจากน้ี บริษัทข นาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถสร๎าง
สัมพันธภาพที่ดีกับคํูค๎าทางธุรกิจได๎ ยํอมสามารถลดการลงทุนที่ไมํจําเป็นและสินค๎าคงคลังได๎อยําง
มาก ทําให๎บริษัทมีเงินทุนเหลือท่ีจะนําไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในด๎านอ่ืนได๎  
 
แนวคิดบริหารโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน สร้างความแข็งแกร่งอุตฯ ก่อสร้างไทย 
 กูรูแนะผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมกํอสร๎างไทย นําระบบบริหารโลจิสติกส๑และซัพพลาย เชน
เป็นไม๎เด็ดเสริมทัพ ให๎แข็งแกรํง เน๎นสร๎างบุคลากรให๎มีความรู๎หลากหลาย- มีความยืดหยุํนรองรับการ
เปลี่ยนแปลง กํอนผนึกกําลังทั้งโซํอุปทานรํวมลดความสูญเสียทั้งกระบวนการ 
 แนว คิดเรื่องการบริหารจัดการโลจิสติกส๑และ โซํอุปทาน นับเป็นหนึ่งในหัวใจความสําเร็จของ
ธุรกิจหลายประเภท อุตสาหกรรมกํอสร๎างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ และสามารถนํา
แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการโลจิสติกส๑และ โซํอุปทาน  มาประยุกต๑ใช๎เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ลด
เวลา ลดต๎นทุนโดยรวม 
 แนวทางในการปรับปรุงโลจิสติกส๑และ โซํอุปทานสําหรับอุตสาหกรรมกํอสร๎างทําได๎ โดยการ
ลดความสูญเสียที่ไมํกํอให๎เกิดประโยชน๑  ซึ่งซํอนอยูํในกระบวนการตํางๆ โดยผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้ง โซํ
อุปทานต๎องรํวมมือในการแลกเปลี่ยนข๎อมูล วางแผนรํวมกัน ขณะเดียวกันผู๎ประ กอบการเองต๎องเรํง
พัฒนาประสิทธิภาพภายในองค๑กร และพัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพ มีความยืดหยุํนรองรับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อกระต๎ุนให๎อุตสาหกรรมกํอสร๎างเห็นถึงความสําคัญ และเกิดแนวคิดในการนําโลจิ
สติกส๑และ โซํอุปทาน เข๎ามาสร๎างแต๎มตํอให๎กับ ธุรกิจ สํานักโลจิสติกส๑ กรมอุตสาห กรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแรํ รํวมกับมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย จัดสัมมนาในหัวข๎อเรื่อง "โลจิสติกส๑และ โซํอุปทาน  
เครื่องมือยุทธศาสตร๑เสริมสร๎างภูมิอุตสาหกรรมไทย " โดยมีกูรูในวงการโลจิสติกส๑ และอุตสาหกรรม
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กํอสร๎างไทยหลายทํานเข๎ารํวมเสวนาผนึกกําลังทั้ง โซํอุปทาน  รํวมลดเวลา-ลดต๎นทุน   โลจิสติกส๑เป็น
ศาสตร๑และศิลป์ของการบริหารจัดการ ประกอบด๎วยการวางแผน เคลื่อนย๎าย จัดเก็บ รวบรวม และ
กระจายสินค๎า โดยมีหัวใจสําคัญคือผู๎ประกอบการต๎องสํงมอบสินค๎าหรือบริการที่ตอบสนองความ 
ต๎องการของลูกค๎าปลายทางได๎อยํางถูกท่ี ถูกเวลา ในต๎นทุนที่เหมาะสม คุณพจมาน ภาษวัธน๑ ประธาน
คณะทํางานโครงการโลจิสติกส๑คลินิก สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย กลําว  
 สําหรับการนําแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการโลจิสติกส๑เข๎ามาชํวยในการเพิ่มขีด ความสามารถ
และลดต๎นทุนในอุตสาหกรรมกํอสร๎างมีความสําคัญมาก เพราะหากสามารถวางแผนงานได๎อยํางรัดกุม ลด
ความสูญเสีย ลดเวลาในการทํางาน ยํอมหมายถึงการลดต๎นทุนโลจิสติกส๑โดยรวมนั่นเอง ทั้งนี้ เรื่องการ
บริหารจัดการประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส๑ เน๎น 3 ประเด็นหลักคือ  
 1. ต๎นทุนโลจิสติกส๑ที่เหมาะสม สามารถแขํงขันได๎ 2. มีคุณภาพ 3. อยูํในเวลาที่เหมาะสม  
มีความยืดหยุํน 
 ต๎นทุนหลักของอุตสาหกรรมกํอสร๎าง คือวัสดุและอุปกรณ๑ที่นํามาใช๎ในการกํอสร๎าง โดย
ปัญหาหลักที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส๑และต๎นทุน คือความสูญเสียจากการรอคอยวัสดุ
อุปกรณ๑ที่มาไมํตรงเวลา รวมถึงผู๎เกี่ยวข๎องในระบบโซํอุปทานทั้งหมดไมํได๎วางแผนรํวมกัน ต้ังแตํการ
ออกแบบ ผู๎จัดหาวัสดุอุปกรณ๑ ผู๎กํอสร๎าง เป็นต๎น ทําให๎เกิดปัญหาการสั่งซื้อสินค๎าขาด เกิน ไมํตรงกับ
ความต๎องการ หรือลําช๎า เป็นต๎น 
 จากการวิจัยของประเทศอังกฤษเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกํอสร๎างระบุวํา 68% เกิดความสูญเสีย
เนื่องจากวัสดุมาไมํตรงเวลา สํงผลกระทบเป็นลูกโซํกับกระบวนการกํอสร๎างอื่นๆ เพราะนอกจากเวลาที่
ลําช๎าแล๎วยังเกิดเป็นต๎นทุนแฝงอีกด๎วย  
 ดังนั้น แนวทางในการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ในอุตสาหกรรมกํอสร๎างให๎เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด คือนอกจากการพัฒนาความสามารถด๎านโลจิสติกส๑ภายในองค๑กรแล๎ว ต๎องให๎ความสําคั ญกับ
แนวคิดด๎านการบริหารจัดการโซํอุปทานด๎วย ให๎ความรํวมมือกับผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งหมดในระบบโซํ
อุปทาน อาทิ ผู๎ออกแบบ ผู๎จัดหาวัสดุ ผู๎กํอสร๎าง เพื่อรํวมแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางคูํค๎า ทําให๎ลด
ปัญหาเรื่องการใช๎วัสดุที่ไมํเหมาะสม หรือการสํงสินค๎าลําช๎า 
 ท้ังนี้ แนวทางในการบริหารจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทานให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรให๎
ความสําคัญกับ 2 ประเด็น คือ  
 1. ควรให๎ความรํวมมือแลกเปลี่ยนข๎อมูลต้ังแตํการออกแบบ เพื่อวางแผนในขั้นตอนตํอไป
อยํางตํอเนื่อง  
 2. มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น โดยต๎องมีแผนรองรับอยํางเป็นระบบวําหาก
เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นมีแผนรองรับอยํางไร หรือมีความยืดหยุํนอยํางไรบ๎าง เพื่อให๎พนักงาน
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สามารถทํางานตํอเนื่องได๎โดยไมํสูญเสียเวลา "การบริหารจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทานใน
อุตสาหกรรมกํอสร๎าง ต๎องให๎ความสําคัญตั้งแตํอุตสาหกรรมต๎นน้ําจนถึงปลายน้ํา รํวมกันหาแนวทาง
เพื่อลดเวลา ลดขั้นตอน ลดต๎นทุน"  
ปรับองค์กรให้มีความยืดหยุ่น พัฒนาบุคลากรเสริมทัพ 
 ในฐานะผู๎คร่ําหวอดในวงการอุตสาหกรรม-การค๎าของไทย คุณอิสระ วํองกุศลกิจ กรรมการ
ผู๎จัดการใหญํ บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด แสดงทัศนะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่สํงผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมกํอสร๎าง พร๎อมแนวทางเชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้นวํา จากภาวะเศรษฐกิจโลกสํง
ผลกระทบกับทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมกํอสร๎าง สําหรับแนวทางดําเนินการเชิงรุกนั้น ให๎
ความสําคัญกับการบริหารจัดการโครงสร๎างองค๑กรให๎สามารถรองรับความเปลี่ ยน แปลงที่เกิดขึ้นได๎ 
เรํงพัฒนาบุคลากรให๎มีความแข็งแกรํง มีความสามารถที่หลากหลาย และพยายามลดความสูญเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการตํางๆ ซึ่งล๎วนเป็นต๎นทุนทั้งสิ้น 
 "การบริหารจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน รวมถึงการดําเนินธุรกิจเชิงรุก สิ่งสําคัญขึ้นอยํูกับ
การบริหารจัดการองค๑กรให๎มีความยืดหยุํน ทันตํอการเปลี่ยนแปลง ลดความสูญเสียที่ซํอนอยูํใน
กระบวนการตํางๆ ต้ังแตํการออกแบบจนถึงกํอสร๎างเสร็จเรียบร๎อย " คุณอิสระ กลําว    
 ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการองค๑กรโดยการนําแนวคิดเรื่องโลจิสติกส๑และโซํอุปทานมาใช๎ ใน
อุตสาหกรรมกํอสร๎างนั้น ควรให๎ความสําคัญกับประเด็นหลัก 5 ข๎อดังนี้ 
 1. ปรับโครงสร๎างองค๑กรให๎มีความยืดหยุํน รองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งการพัฒนาบุคลากรให๎สามารถทํางานได๎หลากหลายมากกวําการเป็นผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน  
 2. ให๎ความสําคัญกับการลดต๎นทุน ลดความสูญเสีย เชํน อุปกรณ๑ที่ใช๎ไมํเต็มประสิทธิภาพ 
หรือเป็น Dead Stock ไมํควรแบกรับไว๎ เพราะกํอให๎เกิดเป็นต๎นทุนที่ไมํเกิดประโยชน๑    
 3. ให๎ความสําคัญกับการบริหารข๎อมูล ทั้งในเรื่องต๎นทุน การจัดซื้อ และระบบบัญชี อยําง
ถูกต๎อง แมํนยํา  
 4. วางแผนการทํางานโดยภาพรวมอยํางเป็นระบบเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดย
ผู๎ออกแบบ ผู๎รับเหมา ผู๎ประกอบการกํอสร๎าง มีบทบาทสําคัญในการให๎คําแนะนําเพื่อชํวยในการลด
ต๎นทุน ลดความสูญเสียจากการรอคอยวัสดุ โดยผู๎ประกอบการอาจเลือกใช๎วัสดุสําเร็จรูปมากขึ้น เพื่อ
ชํวยลดเวลา ลดต๎นทุนได๎อีกทางหนึ่งด๎วย 
 5. ให๎ความสําคัญกับการใช๎เครื่องจักรอยํางเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้น อาจตํอยอด
แนวคิดโดยมองวํา เครื่องจักรสามารถทํางานสํวนใดเพิ่มเติมได๎อีก อาจเป็นการแตกไลน๑ธุรกิจใหมํที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกันก็ได๎ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการหาตลาดใหมํ และพลิกวิกฤตเป็นโอกาส  
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 ในภาวะปัจจุบันการสร๎างผลกําไรจากการหาลูกค๎ารายใหมํอาจเป็นเรื่องยาก การลดความ
สูญเสียจากทุกกระบวนการเพื่อชํวยในการลดเวลา-ลดต๎นทุน นับวําเป็นการเพิ่มกําไรให๎องค๑กรอีกทางหนึ่ง 
 
สื่อการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การนําเข๎าสูํบทเรียน 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมอธิบายถึง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 
การประเมินผล 
 การสังเกตการณ๑ของผู๎เข๎ารับการอบรม 
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หัวข้อวิชาที่ 2 การจัดการองค์กรที่เหมาะสมในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 
 
แนวคิด 
 รูปแบบการจัดองค๑กรในชํองทางการตลาด จะเกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจในชํองทางการตลาด
หลาย ๆ ด๎าน เชํน ประเภทของชํองทาง ความซับซ๎อนของชํองทาง จํานวนคนกลางที่เกี่ยวข๎อง ความ
หลากหลายของคนกลาง อํานาจการควบคุมและการติดตามผลการปฏิบัติงานการประสานงานใน
ชํองทาง เป็นต๎นการจัดรูปแบบขององค๑กรในชํองทางการตลาดมักจะมีรูปแบบที่แตกตํางกันออกไป 
ขึ้นอยูํกับระดับของการตัดสินใจในแตํละด๎านดังกลําวของแตํละกิจการ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการองค๑กรที่เหมาะสมในธุรกิจค๎าสํงและค๎า
ปลีก 
 2. เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมสามารถจัดการองค๑กรให๎เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง 
 
เนื้อหาสาระ 
รูปแบบการจัดองค์กรในช่องทางการตลาด (Organizational Patterns in Marketing Channels) 
 รูปแบบการจัดองค๑กรในชํองทางการตลาด เมื่อพิจารณาตามแนวคิดของ NBarry Berman 
(1996: 521) และแนวความคิดของ Philip Kotler (1997: 549) แล๎ว สามารถแบํงออกได๎เป็น 4 รูปแบบ 
คือ 

 1. ชํองทางการตลาดแบบสามัญ (conventional marketing channels) 
 2. ชํองทางการตลาดแบบระบบการตลาดตามแนวต้ัง (vertical marketing systems) 
 3. ชํองทางการตลาดแบบระบบการตลาดตามแนวนอน (horizontal marketing systems)  
 4. ชํองทางการตลาดแบบระบบการตลาดหลายชํองทาง (Multi Chanel Marketing 
Systems) 
 
ช่องทางการตลาดแบบสามัญ (Conventional Marketing Channels)     
 ชํองทางการตลาดแบบสามัญ ประกอบด๎วยคนกลางอิสระแตํละรายปฏิบัติงาน การตลาดใน
รูปแบบการดําเนินงานเฉพาะของตนเอง แยกการบริหารงานเป็นอิสระจากกันเด็ดขาด ชํองทาง
การตลาดแบบนี้ประกอบด๎วย ผู๎ผลิต คนกลางที่เป็นพํอค๎าสํง พํอค๎าปลีก และผู๎บริโภค    
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 ชํองทางการตลาดแบบสามัญ เป็นรูปแบบการขยายตัวของชํองทางการตลาด ที่เกิดจากการ
รวมกลุํมดําเนินงานในหมูํคนกลางอิสระ ที่ แตํละกิจการมีอิสระในการดําเนินงานของตนอยํางเดํนชัด 
คนกลางอิสระเหลํานี้มุํงแสวงหาผลกําไรจากการปฏิบัติภารกิจของตนเอง โดยไมํได๎คํานึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับคนกลางรายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องในชํองทางการตลาดเดียวกัน มีกรรมสิทธิ์ในสินค๎า 
สามารถตัดสินใจอยํางใดอยําง หนึ่งที่จะกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํการดําเนินงานของตน โดยไมํต๎อง
คํานึงถึงเป้าหมายรํวมกันแตํอยํางใด ชํองทางการตลาดแบบสามัญไมํได๎มีการกําหนดโครงสร๎างการ
แบํงงานกันไว๎อยํางเป็นทางการ รวมทั้งกิจการท่ีปฏิบัติงานรํวมกันจะไมํมีความผูกพันกับระบบ
การตลาดรวมทั้งระบบแตํอยํางใด  
 ด๎วยเหตุนี้ การประสานงานระหวํางสมาชิกในชํองทางการตลาด มักจะเป็นไปในรูปของการ
ตํอรองการเจรจาแลกเปลี่ยน มากกวําการวางแผนรํวมกัน ทั้งนี้เกิดจากการขาดความผูกพัน ศรัทธา
เชื่อถือตํอกันมักจะเป็นไปในลักษณะของการทํางานรํวมกับแบบหลวม ๆ อยํางไรก็ตาม แม๎วําชํองทาง
การตลาดแบบสามัญนี้จะไมํกํอให๎เกิดประสิทธิภาพให๎กับระบบการตลาด แตํจะสามารถตอบสนองตํอ
การเปลี่ยนแปลงความต๎องการที่เกิดขึ้นในตลาดได๎อยํางรวดเร็ว และมีผลดีสําหรับตลาดสินค๎า และ
บริการที่ไมํได๎มาตรฐาน เชํน ตลาดรถยนต๑ใช๎แล๎ว เสื้อผ๎าสําเร็จรูป เครื่องใช๎ในบ๎าน อาหาร วั สดุ
สิ้นเปลืองในสํานักงาน ประกันชีวิตเฟอร๑นิเจอร๑ เป็นต๎น  

ชํองทางการตลาดแบบระบบการตลาดตามแนวต้ัง (Vertical marketing systems) 
  
 เนื่องจากชํองทางการตลาดแบบสามัญทําให๎คนกลางภายในชํองทางแตํละรายมีอิสระในการ
ดําเนินงานของตน และมีเป้าหมายแสวงหากําไรของตนเองเป็นหลัก ผลจากการแสวงหากําไรทั้ งของ
พํอค๎าสํง และพํอค๎าปลีกในชํองทางการตลาดนั้น ๆ ทําให๎คําใช๎จํายรวมในการจัดจําหนํายที่เกิดขึ้น
ตลอดชํองทางนั้นเพิ่มสูงขึ้น ขาดความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางสมาชิกในชํองทาง ขาดการมอบหมายหน๎าที่
ที่เหมาะสม ขาดความสามารถในการทํากําไรให๎สูงขึ้น ทําให๎เกิดการสูญเสียของสํ วนรวม ด๎วยเหตุนี้จึง
เกิดการพัฒนาเป็นระบบการตลาดตามแนวต้ัง ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการชํองทางการตลาดแนวทาง
ใหมํ ใช๎หลักการจัดการท่ีทันสมัยและมีผลดีกวําชํองทางการตลาดแบบสามัญ 
 โดยที่การออกแบบระบบชํองทางการตลาดแนวใหมํนี้มุํงจะให๎เกิดผลด๎านการจัดการใน
ระดับสูงขึ้นกวํ าชํองทางแบบสามัญ และให๎สอดคล๎องกับสภาพการณ๑ในปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการ
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ความก๎าวหน๎าในด๎านตําง ๆ มาก ชํองทางการตลาดแนวทางใหมํนี้จึงคํานึงถึงความพยายามที่จะใช๎
เทคโนโลยีตําง ๆ การสร๎างความประหยัดในการจัดกิจกรรมการสํงเสริมการตลาด และความตํอเนื่อง
ของงานการจัดจําหนํ ายนับต้ังแตํจุดเริ่มต๎นไปจนถึงจุดสิ้นสุดของชํองทางการจัดจําหนําย หรือเริ่ม
ต้ังแตํผู๎ผลิตผํานคนกลางไปจนถึงผู๎บริโภคคนสุดท๎าย ชํองทางการตลาดโดยใช๎ระบบการตลาดตาม
แนวต้ังจะมีระบบเครือขํายงานจากสํวนกลางเป็นที่รวมของการจัดการงานจัดจําหนําย มีการ
ปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ  ที่สัมพันธ๑กันได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชํองทางการตลาดนั้น ๆ และสามารถ
จัดรูปแบบการจัดการตามแนวทางสมัยใหมํได๎ดี เชํน ทําให๎เกิดการบริหารโดยมืออาชีพและมีโครงสร๎าง
การทํางานจากโปรแกรมสํวนกลาง ทําให๎เกิดการประหยัดจากการดําเนินงานจากธุรกิจขนาดใหญํ 
(Economies of scales) สามารถควบคุมการตลาดและการดําเนินงานในชํองทาง สามารถลดข๎อ
ขัดแย๎งระหวํางสมาชิกภายในชํองทาง สร๎างความรํวมมือระหวํางคนกลางในและนอกชํองทาง เป็นต๎น 

 จากลักษณะของชํองทางการตลาดแบบระบบการตลาดตามแนวต้ัง จะเห็นได๎วํามีความ
แตกตํางจากชํองทางการตลาดแบบสามัญ หลาย ๆ ลักษณะ 
 
ตารางแสดงความแตกตํางระหวํางชํองทางการตลาดแบบสามัญและชํองทางการตลาดแบบระบบ
การตลาดตามแนวต้ัง 
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รูปแบบของการจัดการชํองทางการตลาดแบบระบบการตลาดตามแนวต้ัง  
  
 Philip Kotler (1997: 549) ได๎แบํงรูปแบบของการจัดการชํองทางการตลาดแบบระบบ
การตลาดตามแนวต้ัง ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้   
 1. ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันทางการบริหาร (administered marketing 
channel system or administered VMS) 
 2. ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันโดยสัญญา (contractual marketing channel 
system or contractual VMS)   
 3. ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันเป็นบริษัทเดียว (corporate marketing 
channel system or corporate VMS) 
 
 1. ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันทางการบริหาร (administered marketing 
channel system or administered VMS) เป็นระบบที่มีการประสานงานกันในขั้นตอนของการผลิต
และการจัดจําหนํายรวมทั้งการตลาด โดยมีส มาชิกชํองทางการตลาดรายใดรายหนึ่งเป็นผู๎กําหนด
โปรแกรมการดําเนินงานทั้งหมด สถาบันการตลาดที่จัดอยูํในระบบยังคงดําเนินงานไปตามเป้าหมาย
ของแตํละองค๑กร และไมํได๎มีการจัดโครงสร๎างองค๑กรในลักษณะรวมกิจการกันแตํอยํางใด เพียงแตํ
โปรแกรมงานการตลาดที่ทําขึ้นมาจะถูกปฏิบัติในลั กษณะรํวมมือกัน อยํางไมํเป็นทางการเพื่อให๎บรรลุ
เป้าหมายรํวมกัน สํวนมากแล๎วผู๎ผลิตรายใหญํที่ตราสินค๎าเป็นท่ีรู๎จักกันดีและมีอิทธิพลเหนือกวํา
สมาชิกระดับอ่ืน ๆ มักจะนิยมใช๎ระบบการตลาดแบบนี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดใหญํจึงมีอํานาจการ
ตํอรองสูง สามารถท่ีจะขอความรํวมมือจากคนกลาง (พํอค๎าปลีก) ในการจัดแสดงสินค๎า การจัดชั้นวาง 
การโฆษณาและการสํงเสริมการตลาดอ่ืน ๆ ได๎ เชํน บริษัท ลีเวอร๑ บราเธอร๑ จํากัด บริษัทพร็อคเตอร๑ 
แอนด๑ แกมเบิล จํากัด เป็นต๎น 
 ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันทางการบริหาร ผู๎ผลิตและพํอค๎าปลีก มักจะตก ลง
รํวมกันที่จะใช๎ ข๎อตกลงการจัดการสินค๎าตามโปรแกรม (Programmed merchandising 
agreements) ซึ่งเป็นแผนงานรํวมกันระหวํางผู๎ผลิตและพํอค๎าปลีก ที่ได๎มีการตกลงรํวมกันกําหนด
แผนงานขึ้นเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อดําเนินการจัดการสินค๎า (merchandising) ให๎เป็นไปตามข๎อตกลง 
กิจก รรมการจัดการสินค๎าที่ระบุไว๎ลํวงหน๎านี้แตํละร๎านค๎าที่อยูํรํวมในข๎อตกลงเดียวกัน จะต๎อง
ดําเนินงานไปตามข๎อตกลงที่กําหนดไว๎เหมือนกันทั้งหมด 
 การจัดจําหนํายในระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันทางการบริหาร ซึ่งผู๎ผลิตและ
พํอค๎าปลีกได๎ใช๎ระบบการจัดการสินค๎าตามโปรแกรมดังกลําว ทําให๎เพิ่มประสิทธิภาพรวมของชํองทาง
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จําหนํายที่ใช๎ระบบโปรแกรม และเป็นผลดีแกํผู๎รํวมปฏิบัติงานทั้งสองฝ่าย ทั้งในด๎านการวางแผนงาน
การจัดการสินค๎า การพัฒนาศักยภาพการจัดจําหนําย การประสานงานและควบคุมงาน  
สําหรับผู๎ผลิต จะได๎รับผลดีดังนี้ 
 1. สามารถพัฒนาไปสูํยอดขายสูงสุดและศักยภาพกําไรที่คาดไว๎ โดยไมํต๎องเปรียบเทียบ
ผลงานเป็นรายวันแตํเพียงอยํางเดียว  
 2. ดําเนินการสํงเสริมการตลาดและสร๎างยอดขายได๎อยํางตํอเนื่อง โดยอาศัยกิจกรรมการวาง
ตารางการผลิตและการจัดจําหนํายที่ทําให๎เกิดความประหยัดยิ่งขึ้น  
 3. ปรับปรุงความสามารถในการคาดคะเนยอดขาย เพื่อวางแผนการผลิตและการจัดจําหนําย  
 4. ได๎รับความสําเร็จในการวางแผนงาน การประสานการดําเนินงาน และการควบคุม
การตลาด รํวมกันเพื่อเข๎าถึงลูกค๎าเป้าหมายในตลาด  
 5. กําหนดระดับความต๎องการสินค๎าคงคลังของร๎านค๎าปลีกได๎แมํนยํา ซึ่งทําให๎เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมสินค๎าคงคลัง 
 
สําหรับพํอค๎าปลีกจะได๎รับผลดี ดังนี้  
 1. มีการจัดการสินค๎าในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม  
 2. พอใจที่จะตัดสินใจโดยพิจารณาจากผู๎ผลิตหรือแหลํงทรัพยากร  
 3. สามารถวางแผนสินค๎าให๎มีความหลากหลายและควบคุมได๎ดี  
 4. ระบุถึงข๎อกําหนดในการรักษาระดับสินค๎าคงคลังไว๎ได๎ชัดเจน  
 5. มีการจัดการสินค๎าโดยใช๎นโยบายราคา เป็นพื้นฐานสําคัญ  
 6. บริหารงานการจัดการสินค๎า โดยเกิดความประหยัดและมีประสิทธิภาพ  
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ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันโดยสัญญา  
 
 2. ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันโดยสัญญา (contractual marketing channel 
system or contractual VMS) หมายถึง การทําสัญญากันระหวํางสมาชิกตํางระดับในชํองทางการตลาด ที่
มีระบบการผลิตและการจัดจําหนํายที่แตกตํางกัน มีการรวมตัวกันโดยอาศัยข๎อตกลงที่เป็นสัญญารํวมกัน 
(contractual) เพื่อให๎เกิดการประหยัด และสามารถทํายอดขายได๎มากขึ้นกวําที่จะเป็นแบบตํางคนตํางทํา 
เนื่องจากถ๎าสมาชิกระดับใดระดับหนึ่งดําเนินการแตํเพียงลําพัง จะทําใหป๎ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงานลดน๎อยลง 
 ระบบการรวมตัวกันโดยสัญญาแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ 
  2.1 การรวมตัวกันของพํอค๎าปลีกที่พํอค๎าสํงสนับสนุน (wholesaler-sponsored 
voluntary chains)[/size] หมายถึง รูปแบบที่เกิดจากการรํวมมือกันระหวํางพํอค๎าสํงรายใดรายหนึ่ง
กับพํอค๎าปลีกอิสระหลาย ๆ ราย รวมตัวกันอยํางไมํเป็นทางการในลักษณะกลุํมลูกโซํสมัครใจ เพื่อให๎
สามารถแขํงขันกับธุรกิจขนาดใหญํได๎ และได๎รับผลประโยชน๑รํวมกันในด๎านตําง ๆ  
 Lou E. Petton, David Strutton and James R. Lumpkin (1997: 398) ได๎สรุปการบริการที่
พํอค๎าสํงให๎การสนับสนุนพํอค๎าปลีก ดังนี้ 
  - การให๎วัสดุหรืออุปกรณ๑ในการตกแตํงร๎าน เชํน ป้าย รูปภาพ เป็นต๎น  
  - การวิเคราะห๑สถานที่ต้ังของร๎านค๎า 
  - การจัดทําโปรแกรมการโฆษณา และการสํงเสริมการตลาด 
  - การวิเคราะห๑และการบันทึกระบบข๎อมูลทางด๎านบัญชีและการจัดการ  
  - การให๎การฝึกอบรมฝ่ายจัดการของร๎านและพนักงานของร๎าน  
  - การชํวยเหลือในการวางแผนเชิงกลยุทธ๑ 
  - การชํวยเหลือทางด๎านการเงิน 
  - การจัดทําคํูมือการดําเนินธุรกิจของร๎าน 
  พํอค๎าสํงและกลุํมพํอค๎าปลีกลูกโซํสมัครใจจะอาศัยซึ่งกันและกันในการซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนระหวํางกัน เพื่อให๎เกิดข๎อได๎เปรียบที่สามารถแขํงขันกับคํูแขํงขันในตลาดได๎  
   2.2 สหกรณ๑พํอค๎าปลีก (retailer cooperatives) หมายถึง การรวมตัวกันของพํอค๎า
ปลีกอิสระหลาย ๆ ราย กํอต้ังเป็นสหกรณ๑พํอค๎าปลีก ทําหน๎าที่เป็นพํอค๎าสํงหรือผู๎ผลิต เพื่อจัดซื้อสินค๎า 
หรือผลิตสินค๎าป้อนให๎กับกลุํมพํอค๎าปลีกที่เป็นสมาชิกสหกรณ๑นั้น ๆ เพื่อให๎ได๎รับความประหยัดด๎าน
ต๎นทุน และคําใช๎จํายในการสั่งซื้อสินค๎า หรือประหยัดจากการผลิต เพื่อตอบสนองความต๎องการเฉพา ะ
ของกลุํมพํอค๎าปลีกนั้น ๆ นอกจากน้ีสหกรณ๑ยังทําหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาด๎านการวางแผนจัดจําหนําย 



 

   

209 

การจัดการสินค๎า การสํงเสริมการขายและการโฆษณาให๎กับสมาชิกในกลุํมด๎วยสํวนผู๎ที่ไมํได๎เป็น
สมาชิกก็สามารถซื้อสินค๎าจากสหกรณ๑ได๎ เพียงแตํไมํมีสิทธิ์ได๎รับผลกําไรจากการดําเนิ นงานของ
สหกรณ๑เทํานั้น  
  2.3 ระบบสิทธิทางการค๎า (franchise system) หมายถึง ระบบการให๎สิทธิทางการค๎าใน
ด๎านการผลิต หรือการจัดจําหนําย เป็นข๎อตกลงที่กําหนดระหวํางผู๎ให๎สิทธิ์กับผู๎ได๎รับสิทธิ์ ซึ่งทั้งสอง
ฝ่ายจะต๎องตกลงรํวมกันและนําไปยึดถือปฏิบัติอยํางเครํงครัด เ ชํน ผู๎ที่ได๎รับสิทธิ์จะต๎องปฏิบัติตาม
ข๎อตกลง หรือปฏิบัติตามนโยบายของผู๎ให๎สิทธิ์ทุกประการ ต๎องให๎ได๎ผลงานขายตามเป้าหมายที่
กําหนดไว๎ ต๎องจํายชําระคําสิทธิที่ได๎รับตามจํานวนที่ตกลงกันไว๎ โดยที่ฝ่ายผู๎ให๎สิทธิ์เองก็ต๎องทําตาม
เงื่อนไข เชํน ต๎องเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ๑เพื่ออํานวยความสะดวกในการจําหนําย ให๎คําแนะนํา ดูแลการ
บริหารงานหรือการจัดการสินค๎า การชํวยเหลือด๎านการเงิน การจัดการร๎านค๎า เป็นต๎น 

 
 
ระบบสิทธิทางการค้า 
ระบบสิทธิทางการค๎า แบํงออกได๎เป็น 4 รูปแบบ คือ 
 1. ระบบสิทธิทางการค๎าที่ผู๎ผลิตให๎สิทธิ์แกํพํอค๎าปลีก (manufacturer-retailer franchise 
system) หมายถึง ระบบที่ผู๎ผลิตให๎สิทธิทางการค๎าแกํพํอค๎าปลีกอิสระ พํอค๎าปลีกที่จะได๎รับสิทธิทาง
การค๎าจะต๎องผํานการพิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการขายให๎ได๎มาตรฐาน
ตามที่ผู๎ผลิตกําหนดไว๎ และต๎องปฏิบัติตามข๎อตกลงอยํางเครํงครัด ระบบนี้นิยมใช๎ มากในอุตสาหกรรม
รถยนต๑ เชํน บริษัทโตโยต๎า ได๎ให๎สิทธิทางการค๎าแกํผู๎ขาย (dealer) หลายราย ผู๎ขายหรือผู๎จัดจําหนําย
จะทําการจําหนํายในระดับค๎าปลีกและมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน โดยมีการตกลงกันเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการขายและการบริการ เป็นต๎น 
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 2. ระบบสิทธิทางการค๎าที่ ผู๎ผลิตให๎สิทธิ์แกํพํอค๎าสํง (manufacturer-wholesaler franchise 
system) หมายถึง ระบบที่ผู๎ผลิตให๎สิทธิทางการค๎าแกํพํอค๎าสํง ซึ่งอาจจะอยูํในรูปของการให๎สิทธิ์ใน
การจัดจําหนํายแตํเพียงผู๎เดียวในท๎องที่หนึ่ง หรือให๎สิทธิ์ในการจัดจําหนํายแกํผู๎จัดจําหนําย หรือพํอค๎ า
สํงหลายรายในหลายสํวนตลาดก็ได๎ผู๎ผลิตจะกําหนดเงื่อนไขการได๎รับสิทธิ์จําหนํายให๎พํอค๎าสํงไป
ดําเนินการอยํางหนึ่งอยํางใดตามเงื่อนไข เชํน ต๎องซื้อหัวเชื้อน้ําหวานจาก ผู๎ผลิตเพื่อผลิตตํอ หรือนําไป
ขายสํงให๎ผู๎ผลิตตํอ เป็นต๎น อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มน้ําอัดลม นิยมใช๎ระบบนี้ เชํน โคลา - โคลํา , เป๊บซี่  
 3. ระบบสิทธิทางการค๎าที่พํอค๎าสํงให๎สิทธิ์แกํพํอค๎าปลีก (wholesaler-retailer franchise 
system) หมายถึง ระบบที่พํอค๎าสํงให๎สิทธิทางการค๎าแกํพํอค๎าปลีก โดยพํอค๎าปลีกที่เข๎ารํวมระบบสิทธิ
จําหนํายจะต๎องผํานการพิจารณาด๎านระดับของ ความสามารถ ความชํานาญการเฉพาะด๎าน เพื่อให๎
เกิดประสิทธิภาพในการขายปลีกอยํางแท๎จริง  
 4. ระบบสิทธิทางการค๎าที่ธุรกิจบริการให๎สิทธิ์แกํพํอค๎าปลีก (service sponsor-retailer 
franchise system) หมายถึง ธุรกิจบริการให๎สิทธิแกํพํอค๎าปลีก โดยการจัดระบบการให๎บริการและ การ
บริหารงาน เพื่อให๎มีการบริการที่มีประสิทธิภาพแกํลูกค๎า ระบบนี้นิยมใช๎กับธุรกิจฟาสต๑ฟูด (fast food) 
เชํน แม็คโดนัลด๑ (McDonalds) เบอร๑เกอร๑คิง (Burger King) เป็นต๎น ธุรกิจโรงแรม เชํน โรงแรมฮอลิ
เดย๑ อินส๑ (Holiday Inns) เป็นต๎น 

ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันเป็นบริษัทเดียว  
 3. ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันเป็นบริษัทเดียว (Corporate marketing 
channel system, corporate VMS) หมายถึง สมาชิกในชํองทางการตลาดที่อยูํในระดับตําง ๆ รวมตัว
กันเป็นองค๑กรภายใต๎เจ๎าของเดียวกัน ซึ่งจะทําให๎มีความสามารถในการควบคุม ชํองทางการตลาดได๎
อยํางเต็มที่ และไมํต๎องมีปัญหาเรื่องคนกลางอิสระที่ทําหน๎าที่ไมํเป็นไปตามความต๎องการของผู๎ผลิต 
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ระบบการรวมตัวกันเป็นบริษัทเดียวแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1. การรวมตัวแบบมุํงไปข๎างหน๎า (Forward integration) หมายถึง ผู๎ผลิตทําหน๎าที่ต้ังแตํขาย
สํง และขายปลีกสินค๎าของตนด๎วยตัวเองทั้งหมด หรืออาจเป็นเจ๎าของชํองทางการตลาดเฉพาะในบาง
ตลาด สํวนตลาดอ่ืนที่เหลือมอบหมายให๎คนกลางอิสระทําหน๎าที่อยูํตํอไป 
 2. การรวมตัวแบบมุํงไปข๎างหลัง (Backward integration) หมายถึง ผู๎ผลิตเข๎าไปครอบครอง
และจัดดําเนินการในระบบจัดจําหนํายผลผลิตประเภทปัจจัย การผลิต เพื่อเป็นวัตถุดิบป้อน
กระบวนการผลิตสินค๎าสําเร็จรูปของผู๎ผลิตเอง เชํน กิจการผลิตกระดาษ เข๎าไปจัดระบบผลิต และ
จําหนํายเยื่อกระดาษที่เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตกระดาษ หรือผู๎เลี้ยงและจัดจําหนําย เนื้อสัตว๑ เข๎า
ไปควบคุมและดําเนินการในระบบการผลิต การจัดจําหนํา ยผลิตภัณฑ๑อาหารสัตว๑ อุปกรณ๑การเลี้ยง
สัตว๑ เคมีภัณฑ๑ ยารักษาโรคสัตว๑ เป็นต๎น 
 
ช่องทางการตลาดแบบระบบการตลาดตามแนวนอน (Horizontal marketing systems) 
 ระบบการตลาดตามแนวนอน หรือที่ Adler (quoted in Kotler, 1997: 551) เรียกวํา "การตลาด
แบบพึ่งพาอาศัยกัน (symbiotic marketing)" หมายถึง สมาชิกในชํองทางการตลาดที่อยูํกันคนละระบบ มี
การรํวมมือกันดําเนินกิจกรรมทางการค๎า โดยอาจจะเป็นการรํวมมือกันแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรก็ได๎ 
 ระบบการตลาดตามแนวนอน เป็นการรวมตัวกัน หรือรํวมมือกันระหวํางสมาชิกที่อยํูใน
ชํองทางการตลาดตามแนวนอนต้ังแตํสองรายขึ้นไป และอยูํในระดับเดียวกัน เชํน ระดับพํอค๎าสํง
เหมือนกัน ระดับพํอค๎าปลีกเหมือนกัน โดยมีขอบเขตงานที่ใกล๎เคียงกัน เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ในการ
แลกเปลี่ยนปัจจัยการดําเนินงานบางอยํางรํวมกัน เชํน เงินทุน เทคโนโลยี กําลังการผลิต วัตถุดิบ 
บุคลากร ความรู๎ ความชํานาญการประสบการณ๑ ข๎อมูลขําวสาร เป็นต๎น  
 นอกจากน้ียังเป็นการนําเอาจุดเดํนของฝ่ายหนึ่งมาเสริมจุดด๎อยของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือรวมตัว
กันแล๎วสามารถตอบสนองความต๎องการของตลาดดีขึ้น ทําให๎ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สร๎างอํานาจการ
ตํอรอง สามารถแขํงขันกับกิจการอ่ืน ๆ ได๎ 
 ลักษณะการรวมตัวตามแนวนอนอาจจะตกลงทําสัญญาระหวํางกันเป็นการชั่วคราว สามารถ
ยกเลิกสัญญากันได๎เมื่อพบวํารูปแบบการจัดการไมํทําให๎เกิดประโยชน๑แกํกันได๎อยํางเต็มที่ หรืออาจ
รวมตัวกันอยํางถาวร เชํน การซื้อกิจการเข๎ามาบริหารเองทั้งหมด โดยพิจารณาเลือกเฉพาะกิจการที่มี
ความสัมพันธ๑กัน เชํน กาแฟกับครีมเทียม เป็นต๎น 
ช่องทางการตลาดแบบระบบการตลาดหลายช่องทาง (Multi channel marketing systems)    
 ชํองทางการตลาดแบบระบบการตลาดหลายชํองทาง หมายถึง การใช๎ชํองทางการตลาด
ต้ังแตํสองชํองทางขึ้นไป เพื่อกระจายสินค๎าไปยังผู๎บริโภค 
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การใช้ช่องทางหลายช่องทาง จะท าให้กิจการได้รับผลประโยชน์ คือ 
 - สามารถเพิ่มยอดขายจากการขายสินค๎าผํานหลายชํองทาง สามารถครอบคลุมตลาดได๎
อยํางทั่วถึง เพราะถ๎าหากใช๎ตลาดชํองทางเดียว อาจจะไมํสามารถเข๎าถึงลูกค๎าบางกลุํมได๎ เชํน บริษัท 
ยาคูลท๑ (ประเทศไทย ) จํากัด จากเดิมใช๎ชํองทาง การตลาดแบบทางตรง หรือชํองทางศูนย๑ระดับ โดย
การใช๎สาวยาคูลท๑เทํานั้น ในการนํายาคูลท๑ให๎ไปถึงผู๎บริโภค ตํอมาได๎เพิ่มชํองทางการตลาดโดยใช๎
ชํองทางหนึ่งระดับคือ การขายผํานร๎านค๎าปลีก ทําให๎สามารถครอบคลุมตลาดได๎กว๎างขวางขึ้น เป็นต๎น  
 - การใช๎หลายชํองทาง ทําให๎ลดต๎นทุนในการขายสินค๎าให๎กับลูกค๎าในปัจจุบันได๎ เชํน การ
ขายผํานทางโทรศัพท๑อาจจะเสียต๎นทุนน๎อยกวําการใช๎พนักงานขายเข๎าพบลูกค๎า เป็นต๎น  
 -  การขายสินค๎าเฉพาะกลุํมลูกค๎า บริษัทอาจใช๎ชํองทางซึ่งมีลักษณะการขายที่เหมาะสมกับ
ความต๎องการของลูกค๎าได๎ดีขึ้น เชํน การเพิ่มหนํวยงานขายที่มีความรู๎ทางเทคนิคเพื่อขายอุปกรณ๑ที่มี
ความสลับซับซ๎อน เป็นต๎น 
 อยํางไรก็ตามการขายผํานชํองทางหลายชํองทาง อาจจะทําให๎เกิดความขัดแย๎งระหวําง
ชํองทางได๎เพราะอาจเกิดการแขํงขันกันแยํงลูกค๎า เกิดการตัดราคากัน ดังนั้นกิจการจะต๎องพิจารณาถึง
ผลกระทบตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการเลือกใช๎ชํองทางหลายชํองทางด๎วย 
 สรุป ได๎วํา รูปแบบการจัดองค๑กรในชํองทางการตลาด แบํงออกได๎ 4 รูป คือ ชํองทาง
การตลาดแบบสามัญชํองทางการตลาดแบบระบบการตลาดตามแนวต้ัง ชํองทางการตลาดแบบระบบ 
การตลาดตามแนวนอน และชํองทางการตลาดแบบระบบการตลาดหลายชํองท าง 
 ชํองทางการตลาดแบบสามัญ ประกอบด๎วย คนกลางอิสระแตํละรายปฏิบัติงานการตลาดใน
รูปแบบการดําเนินเฉพาะของตนเอง แยกการบริหารงานเป็นอิสระจากกันเด็ดขาด ประกอบด๎วยผู๎ผลิต 
คนกลางที่เป็นพํอค๎าสํง พํอค๎าปลีก และผู๎บริโภค  
 ชํองทางการตลาดแบบระบบการตลาดตามแนวต้ัง จะเป็นระบบเครือขํายงานจากสํวนกลาง เป็นที่
รวมของการจัดการงานการจัดจําหนําย มีการปฏิบัติงานด๎านตํางๆ ที่ตํอเนื่องสัมพันธ๑กันตลอดชํองทาง
การตลาดนั้นๆ แบํงออกได๎ 3 รูปแบบ คือ ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันทางการบริหาร ระบบ
การตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันโดยสัญญา ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันเป็นบริษัทเดียว  
 ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันทางการบริหาร เป็นระบบที่มีการประสานงานกัน
ในขั้นตอนของการผลิต และการจัดจําหนํายรวมทั้งการตลาด โดยมีสมาชิก ชํองทางรายใดรายหนึ่ง
เป็นผู๎กําหนดโปรแกรมการดําเนินงานทั้งหมด แตํละโปรแกรมที่ถูกกําหนดขึ้นมาจะถูกปฏิบัติใน
ลักษณะรํวมมือกันอยํางไมํเป็นทางการเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายรํวมกัน  
 ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมตัวกันโดยสัญญา เป็นการทําสัญญากันระหวํางสมาชิกตําง
ระดับในชํองทางที่มีระบบการผลิต และการจัดจําหนํายที่แตกตํางกัน มีการรวมตัวกันโดยอาศัยข๎อตกลงที่



 

   

213 

เป็นสัญญารํวมกันแบํงออกได๎ 3 รูปแบบ คือ การรวมตัวกันของพํอค๎าปลีกที่พํอค๎าสํงสนับสนุน สหกรณ๑
พํอค๎าปลีก และระบบสิทธิทางการค๎า ซึ่งระบบสิทธิทางการค๎า สามารถแบํงออกได๎เป็น 4 ประเภท คือ 
 1. ระบบสิทธิทางการค๎าที่ผู๎ผลิตให๎สิทธิ์แกํพํอค๎าปลีก  
 2. ระบบสิทธิทางการค๎าที่ผู๎ผลิตให๎สิทธิ์แกํพํอค๎าสํง  
 3. ระบบสิทธิทางการค๎าที่พํอค๎าสํงให๎สิทธิ์แกํพํอค๎าปลีก  
 4. ระบบสิทธิทางการค๎าที่ธุรกิจบริการให๎สิทธิ์แกํพํอค๎าปลีก  
 ระบบการตลาดตามแนวต้ังแบบรวมทํากันเป็นบริษัทเดียว หมายถึงสมาชิกในชํองทาง
การตลาดที่อยูํในระดับตําง ๆ รวมตัวกันเป็นองค๑กรภายใต๎เจ๎าของเดียวกัน แบํงออกได๎ 2 ประเภท คือ  
 1. การรวมตัวแบบมุํงไปข๎างหน๎า  
 2. การรวมตัวแบบมุํงไปข๎างหลัง  
 ชํองทางการตลาดแบบระบบตลาดตามแนวนอน เป็นการรวมตัวกันระหวํางสมาชิกที่อยูํใน
ชํองทางการตลาดตามแนวนอนต้ังแตํสองรายขึ้นไป และอยูํในระดับเดียวกัน เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ใน
การแลกเปลี่ยนปัจจัยการดําเนินงานรํวมกัน  
 ชํองทางการตลาดแบบระบบการตลาดหลายชํองทาง เป็นการใช๎ชํองทางการตลาดต้ังแตํสอง
ชํองทางขึ้นไป เพื่อประโยชน๑ในการกระจายสินค๎าไปยังผู๎บริโภคทําให๎สามารถเพิ่มยอดขาย ลดต๎นทุน
การขายเหมาะกับความต๎องการของลูกค๎า  
 

สื่อการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การนําเข๎าสูํบทเรียน 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมอธิบายถึงรูปแบบการจัดองค๑การ 
 3. ผู๎เข๎ารับการอบรมในห๎องรํวมกันซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
 
การประเมินผล 
 การสังเกตการณ๑ของผู๎เข๎ารับการอบรม 
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หัวข้อวิชาที่ 3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต้นส าหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 
 
แนวคิด 
 มีคนเปรียบให๎เห็นภาพวํา ภาคธุรกิจที่แท๎จริงที่ชัดเจนที่สุดก็คือ "ธุรกิจค๎าปลีก " เพราะทั้งผู๎ซื้อ
และผู๎ขายตํางพบหน๎า เอ้ือมมือสํงสินค๎า แล๎วรับเงิน จึงเป็นธุรกิจที่ไมํซับซ๎อนซํอนเงื่อนและใกล๎ชิดทุก
ผู๎คน เพราะทุกคนเกิดมา ล๎วนเคยซื้อสินค๎าเองมาแล๎วทั้งสิ้น 
 เมื่อใดการค๎าปลีกลํมสลาย เมื่อนั้นระบบเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศพังพินาศ เพราะเมื่อ
ผู๎คนระดับรากหญ๎า ไมํมีเงินจับจํายใช๎สอย การขับเคลื่อนฟันเฟืองเศรษฐกิจภาคตํางๆ หมุนไปข๎างหน๎า
ยํอมขัดข๎องไปด๎วย 
 ถึงแม๎รูปแบบธุรกิจจะไมํซับซ๎อน แตํผู๎คนในวงการค๎าปลีกจะต๎องมีลักษณะแตกตํางไปจาก
วงการอ่ืน คือต๎องเป็นผู๎ที่มีความอดทนเป็นเลิศ สนใจลึกลงไปในรายละเอียดจนถึงขั้นเป็นคนคิดเล็กคิด
น๎อย เพราะไมํวําจะเป็นร๎าน ค๎าปลีกด้ังเดิมที่เรียกวํา "โชหํวย " จนกระทั่งห๎างร๎านยุคใหมํ เชํน ร๎าน
สะดวกซื้อ (Convenience Store), ห๎างซุปเปอร๑สโตร๑ (Superstore), ห๎างสรรพสินค๎า (Department 
Store) หรือศูนย๑การค๎า (Shopping Center) ตํางออกแรงแขํงขันกันอยํางเข๎มข๎น  
 มีทั้งกิจการท่ีเป็นสัญชาติไทยด้ังเดิม กิจการไทยพันทาง และบางกิจการข๎ามน้ําข๎ามทะเลมา
จากทวีปอ่ืน กําไรแตํละบาทในธุรกิจนี้จึงได๎มาจากการบริหารต๎นทุน บริหารงานขาย บริหารการขนสํง 
และบริหารการเงินอยํางเข๎มข๎น เพราะถ๎ามีคําใช๎จํายสูงยํอมสํงผลให๎ต๎นทุนสูงขึ้นแล๎วต๎องขายสินค๎าใน
ราคาแพง  ในขณะที่คูํแขํงลดราคากระหน่ําสินค๎ายี่ห๎อนั้น , รํุนน้ันตํ่ากวําทุน ทําให๎ขายได๎ยากและถูก
แยํงสํวนแบํงการตลาดจนต๎นทุนหายกําไรแทบจะหดไปด๎วย 
 มีผู๎อธิบายการแขํงขันในธุรกิจค๎าปลีกยุคนี้ให๎เห็นภาพไว๎วํา หากผู๎ประกอบการต๎องการได๎
กําไรจํานวนเงิน 100,000 บาท จากการขายน้ําตาลทราย เขาจะต๎องขายจํานวนหลายสิบตัน เพราะแตํ
ละกิโลกรัมที่ขายไปอาจจะได๎กําไรไมํถึง 5 สตางค๑ก็ได๎ เมื่อต๎องขายเอาปริมาณมากๆ เพียงอยํางเดียว 
คําใช๎จํายในการบริหารปริมาณ เชํน คําขนสํง คําแรงงานจัดสินค๎าวางบนหิ้งโชว๑ คําเวลาในการทํางาน 
ยํอมมากไปด๎วย จึงต๎อง "ลดต๎ นทุน " ด๎านตํางๆ อยํางเครํงครัด เพราะจะชนะหรือแพ๎ก็อยํูที่
ความสามารถใน "การบริหารต๎นทุน" นี่แหละ 
 ดังนั้น แตํละคืนผู๎บริหารของแตํละห๎างแทบจะนอนเอาอวัยวะสํวนอื่นที่ไมํใชํมือกํายหน๎าผาก 
สมกับคํากลําวให๎สมญานาม ของธุรกิจนี้วํา "Retail is detail" นั่นเอง เมื่อมีการควบคุมต๎นทุน อันดับ
แรกที่ผู๎บริหารสํวนใหญํนึกถึงและมุํงลดก็คือ "คําจ๎างแรงงาน " เพราะเป็นต๎นทุนที่มีอัตราสํวนสูง และ
มองเห็นได๎งําย แทนที่จะบริหารคําใช๎จํายโดยให๎คนแตํละคนปฏิบัติงานได๎หลายหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให๎ขยายกิจการได๎มากขึ้นโดยใช๎คนน๎อยลง แตํผู๎บริหารมักคิดอยํางงํายโดยมุํง
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ลดเงินเดือน- คําจ๎าง, ลดคําลํวงเวลา หรือสลับสับเปลี่ยนวันหยุดโดยไมํคํานึงถึงกฎหมายแรงงานและ
จิตใจของลูกจ๎างทั้งๆ ที่ในการประชุมพนักงาน ผู๎บริหารทุกองค๑กรตํางก็อ๎างวํา "คน" คือทรัพยากรที่มี
คํามากที่สุด ต๎องให๎การพัฒนา ต๎ องให๎มีขวัญ กําลังใจ และทํางานในบรรยากาศที่ดี ต๎องให๎จงรักภักดี
ตํอองค๑กร แตํกลายเป็นวํา "คน" ก็เป็นทรัพยากรใกล๎มือที่ถูก "จัดการ" ได๎งํายดายท่ีสุด บางครั้งผู๎บริหาร
สูงสุดขององค๑กรไมํได๎มีความรู๎ด๎านกฎหมายแรงงานอยํางลึกซึ้ง ก็ถูกผู๎บริหารด๎านทรัพยากรมนุษย๑ 
(Human Resource: H.R.) ทํางานเอาหน๎าโดยการลดต๎นทุนทางด๎านคน โดยที่ผู๎บริหารหรือองค๑กร
เสี่ยงตํอการมีความผิดทางอาญา ประกอบกับหนํวยงานของรัฐที่มุํงประนีประนอมให๎ปรับปรุงแก๎ไข
มากกวําลงโทษขั้นรุนแรง ผู๎บริหารด๎านทรัพยากรมนุษย๑สํวนใหญํ จึงไมํเห็นวําการปฏิบัติผิดกฎ หมาย
แรงงานพื้นฐาน เป็นความบกพรํองในหน๎าที่ของตนเองอยํางร๎ายแรง 
 ตัวอยํางที่เห็นได๎อยํางชัดเจนที่สุดก็กรณีสหภาพแรงงานเทสโก๎ โลตัส ฟ้องศาลแรงงานเรียก
เงินคําทํางานวันหยุด ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่ต๎องมาทํางานในชํวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต๑ 
ที่มีวันหยุดติดตํอกันหลายวัน โดยนายจ๎างให๎พนักงาน "แลกวันหยุด" โดยไปหยุดชดเชยในวันอ่ืนแทน 
 กรณีนี้หากคิดผิวเผินก็ไมํนําจะผิดกฎหมายแรงงานข๎อใด พนักงานปฏิบัติการหน๎าร๎านก็มี
วันหยุดจํานวนวัน เทํากับพนักงานด๎านอ่ืน แตํความจริงมีความผิดตามมาตรา 29 แหํงพระราชบัญญัติ
ค๎ุมครองแรงงาน พ .ศ.2541 ที่บัญญัติให๎นายจ๎างต๎องกําหนดวันหยุดประเพณีไมํน๎อยกวํา 13 วันตํอปี 
และประกาศให๎ลูกจ๎างทราบลํวงหน๎า โดยวันหยุดนั้นไมํใชํวําจะเลือกเอาวันใดก็ได๎ แตํบังคับวํา
นอกจากวันแรงงานแหํงชาติแล๎ว ให๎เลือกวันหยุดจากวันหยุดราชการประจําปี วันหยุดทางศาสนาหรือ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณีแหํงท๎องถิ่น วันหยุดชดเชยหลังวันสงกรานต๑จึงไมํใชํวันหยุดที่เข๎าเกณฑ๑ที่
กําหนดไว๎ในกฎหมาย เมื่อให๎ลูกจ๎างทํางานในวันหยุดของตน นายจ๎างต๎องได๎รับความยินยอมทํางาน
ลํวงหน๎าจากลูกจ๎าง ทั้งต๎องจํายคําทํางานวันหยุดให๎ลูกจ๎าง ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดไว๎ด๎วย หาก
ลูกจ๎างไมํยินยอมเพราะต๎องไปเยี่ยมญาติที่ตํางจังหวัดหรือมีภารกิจอ่ืนใด นายจ๎างจะบังคับให๎ทํางาน
หรือลงโทษไมํได๎ เว๎นแตํลูกจ๎างรายใดลงชื่อยินยอมแล๎วไมํมาทํางาน นายจ๎างเสียหายจึงมีสิทธิลงโทษ
ลูกจ๎างรายที่ขาดงานนั้นได๎ 
 จึงเป็นการถูกต๎องแล๎วที่ทางเทสโก๎ โลตัส ตกลงย อมความกับสหภาพแรงงานโดยจํายเงิน
จํานวน 93 ล๎านบาท เป็นคําทํางานวันหยุดให๎แกํลูกจ๎าง เพราะหากสู๎คดีตํอไปนอกจากภาพลักษณ๑ที่
บุคคลภายนอกมองวํา เป็นนายทุนตํางชาติหน๎าเลือด เอาเปรียบลูกจ๎างคนไทยแล๎ว การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย๑ภายในองค๑กร ก็เกิดความขัดแย๎งแตกความสามัคคี  ไมํไว๎วางใจซึ่งกันและกัน ทั้ง
อาจจะถูกลูกจ๎างรื้อฟื้นเรียกร๎องย๎อนหลัง จนนายจ๎างเสียหายมากกวํานี้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎และเข๎าใจในการพัฒนาบุคลากรในองค๑การ 
 2. เพื่อให๎ผู๎อบรมสามารถนําแนวทางไปปรับใช๎ในองค๑การ 
 
เนื้อหาสาระ 

 การจัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานและผู้ค้าปลีก  พนักงานขายในร๎านค๎า
ปลีก เป็นปัจจัยที่สําคัญมาก ที่จะสํงผลตํอประสิทธิผลในการทํายอดขาย และความพึงพอใจในการใช๎
บริการของลูกค๎า เนื่องจากเป็นบุคคลที่ถือได๎วํามีความใกล๎ชิดลูกค๎ามาก ซึ่งอาจสํงผลตํอความพอใจ 
ความนําเชื่อถือจากการนําเสนอข๎อมูล รวมทั้งด๎านบุคลิกภาพของพนักงานขายและผู๎ประกอบการค๎า
ปลีก สิ่งสําคัญที่หลายองค๑กรมักมองข๎าม คือ การให๎การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ให๎มีความรู๎
ในธุรกิจ ลักษณะของงานที่ต๎องรับผิดชอบ การให๎บริการ ข๎อควรระวังในการให๎บริการในการจําหนําย
สินค๎าที่อาจมีผลกระทบตํอชุมชนหรือข๎อจํากัดของกฎหมาย การแก๎ปัญหาพิเศษ รวมถึงการพัฒนา
บุคลิกภาพและการทํางานเป็นทีม เป็นต๎น ซึ่งหากได๎มีการสํงเสริมและให๎ความสําคัญตํอการพัฒนา
และฝึกอบรมให๎พนักงานขายและผู๎ประกอบการ 

ค๎าปลีกมีระดับความสามารถที่สูงขึ้น ก็จะเป็นปัจจัยสํา คัญในการพัฒนาสถานประกอบการ
ค๎าปลีกให๎มีความสามรถในการแขํงขันกับตํางชาติได๎รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่จะนําระบบการ
บริหารงานสมัยใหมํและการระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจการค๎าปลีกได๎ดียิ่งขึ้น 
การจัดสรรทรัพยากร (Provision of Resource) 
 ทรัพยากรที่ใช๎ในการผลิต / การบริการ แบํงได๎ 2 ประเภทคือ  
 ประเภทที่ 1 ทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย๑ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค๑กรทุกคน 
 ประเภทที่ 2 ทรัพยากรด๎านเทคโนโลยี / เครื่องจักร / อุปกรณ๑สํานักงาน หรือ สิ่งอํานวยความ 
สะดวก หรือสิ่งที่สนับสนุนให๎การทํางานเกิดประสิทธิภาพ 
 การจัดสรรทรัพยากร หมายถึง การจัดหา จัดมอบ หรือจัดแบํงทรัพยากรให๎กับหนํวยงาน
ตํางๆ เพื่อให๎หนํวยงานหรือบุคลากรได๎ใช๎ทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อการดําเนินงานสูํเป้าหมายของ
องค๑กร 
 การจัดสรรทรัพยากรมีความสําคัญตํอระบบการบริหารงานคุณภาพด๎วยสาเหตุสําคัญ 2 
ประการ คือ  
 สาเหตุ 1 ทรัพยากรเป็นต๎นทุนการผลิต / การบริการ 
 สาเหตุ 2 ทรัพยากรเป็นจุดเริ่มต๎นของคุณภาพ 



 

   

218 

  
 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให๎การดําเนินงานบริหารงานคุณภาพบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค๑
คุณภาพ จะต๎องคํานึงถึงหลักการสําคัญตํอไปนี้ 
 1. ความต๎องการใช๎ทรัพยากรต๎องจัดสรรจํานวน ขนาด คุณภาพ และคุณลักษณะของ
ทรัพยากรให๎เหมาะสม ตรงกับความต๎องการของหนํวยงานในการสร๎างผลงานคุณภาพ ดังนั้น การ
จัดสรรจึงต๎องมีหลักเกณฑ๑พิจารณาอยํางรอบคอบ ดังนี้ 
  1.1 มีข๎อมูลจากหนํวยงาน แสดงความต๎องการ จํานวน ขนาด คุณ ภาพ และคุณลักษณะ
ของทรัพยากร 
  1.2 ฝ่ายจัดสรรทรัพยากรก็ต๎องวิเคราะห๑สถานการณ๑ความต๎องการของหนํวยงานที่
ต๎องการทรัพยากร วําเป็นข๎อมูลความต๎องการที่ถูกต๎อง และเหมาะสม จึงอนุมัติให๎ฝ่ายจัดหา
ดําเนินการจัดหาตํอไป 
  1.3 ฝ่ายจัดหาทรัพยากร ก็ต๎องมีแผนการจัดหาที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดหาทรัพยากร
ได๎ตรงกับความต๎องการ ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
 
 2. ระยะเวลาของการใช๎ทรัพยากรหรือการจัดหามีความเหมาะสม 
 3. การเพิ่มปริมาณ คุณภาพ หรือประสิทธิภาพของทรัพยากร เพื่อใช๎ในกระบวนการปรับปรุง
งานอยํางตํอเนื่อง ฝ่ายจัดสรรทรัพยากรต๎องพิจารณา อยํางรอบคอบถึงวิธีการจัดหาให๎ได๎ทรัพยากร
คุณภาพสูงต๎นทุนตํ่า 
 4. มีการวางแผนจัดสรรทรัพยากรทั้งระยะยาว ตามแผนการขยายงานและแผนระยะสั้นหรือ
แผนกลยุทธ๑ เพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดโดยใช๎ต๎นทุนตํ่าที่สุดด๎วย 
 5. การจัดทําแผนงบประมาณต๎องมีความสอดคล๎องกับแผนการจัดสรรทรั พยากร เพื่อให๎การ
จัดสรรทรัพยากรดําเนินการได๎ ไมํเกิดปัญหาขาดแคลนงบประมาณ 
 6. การจัดสรรทรัพยากรต๎องคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้งภายในองค๑กร และภายนอก คือ
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งมีกฎหมายสิ่งแวดล๎อมควบคุมอยูํแล๎ว การจัดทรัพยากรต๎องนํากฎหมายที่เกี่ยวข๎องมา
พิจารณาด๎วย 
 7. การจัดสรรทรัพยากรต๎องคํานึงถึงความประหยัด เพราะต๎นทุนการผลิตตํ่า ได๎สินค๎าราคา
ตํ่า ลูกค๎าพอใจ แตํความประหยัดมิได๎เกิดจากการลดคุณภาพสินค๎า ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรต๎อง
กํอให๎เกิดคุณภาพสูง ต๎นทุนตํ่า ลูกค๎าพอใจ 
 8. มีระบบประเมินผลการจัดสรรทรัพยากร และการใช๎ทรัพยากรเป็นระยะ โดยใช๎หลักเกณฑ๑  
7 ข๎อ ข๎างต๎น 
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 การจัดการงานบุคคล (Personal Management) 
  การจัดการงานบุคคลประกอบด๎วย 
   1. เป้าหมายของการจัดการงานบุคคล คือ 1. จัดสรรงบประมาณให๎อยูํในตําแหนํงที่
เหมาะสม 2. สํงเสริมบุคคลให๎ทํางานได๎เต็มตามศักยภาพ 
   2. การจัดสรรบุคคลให๎อยํูในตําแหนํงที่เหมาะสม เพื่อให๎บุคคลทํางานอยํางมี
ประสิทธิภาพ ต๎องพิจารณาคุณสมบัติ และคุณลักษณะของบุคคลวํา ตรงกับตําแหนํงหน๎าที่การงาน
หรือไมํ นอกจากจะพิจารณาจากตําแหนํง / หน๎าที่แล๎ว การจัดการงานบุคคลต๎องจัดทํารายละเอียด
ของหน๎าที่การงานและความรับผิดชอบ (Job Descriptions) ประสิทธิภาพการจัดสรรบุคคลขึ้นอยํูกับ
รายละเอียดของ Job Descriptions การจัดการงานบุคคลต๎องมีแผนงานสําคัญ 5 แผนคือ 1. แผน
อัตรากําลัง 2. แผนการจ๎างประจําปี 3. แผนการฝึกอบรม 4. แผนบริหารคําตอบแทน 5. แผนแรงงาน
สัมพันธ๑ 
   3. การพิจารณาบุคคล เพื่อคัดเลือกเข๎าสูํตําแหนํงหน๎าที่การงานตามรายละเอียดของ 
Job Descriptions ต๎องพิจารณาองค๑ประกอบหลัก 4 ข๎อตํอไปนี้ 
    1. พื้นฐานการศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ตรงกับหน๎าที่การงานหรือ
พื้นฐานการพัฒนา/ฝึกอบรม ให๎มีความสามารถในการทํางานในหน๎าท่ี  
    2. การผํานการฝึกอบรม บุคคลที่เคยผํานการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เป็น
ประโยชน๑กับหน๎าที่ยํอมทําให๎องค๑กรได๎ประโยชน๑มากขึ้น เชํน หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน 
หลักสูตรความเป็นผู๎นํา เป็นต๎น 
    3. ความสามารถในเชิงปฏิบัติการ หรือทักษะ เชํน ความสามารถใช๎ระบบ
คอมพิวเตอร๑ได๎กี่โปรแกรม ขับรถประเภทใด พิมพ๑คอมพิวเตอร๑ได๎นาทีละกี่คํา หรือพูด
ภาษาตํางประเทศได๎ 
    4. ประสบการณ๑การทํางานที่เคยผํานมากํอน เชํน เคยปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
ดูแลความปลอดภัยในโรงงาน ฝึกงานกับฝ่ายซํอมบํารุงมาแล๎ว 2 เดือน  
  4. การสํงเสริมบุคคลให๎ทํางานเต็มศักยภาพ ที่เขามีอยูํ ฝ่ายบริหารงานบุคคลต๎อง
ดําเนินการดังนี้ 
   1. จัดการฝึกอบรมและพัฒนาอยํางตํอเนื่องต้ังแตํรับเข๎ามาทํางานใหมํ ฝึกอบรม 
และพัฒนาตํอไปเมื่อต๎องมีการปรับปรุงการทํางาน 
   2. มอบหมายหน๎าท่ีต๎องมีความชัดเจนและเหมาะสม 
   3. พนักงานรู๎เกณฑ๑การประเมินตนเอง และประเมินผลงานคุณภาพของหนํวยงาน
เพื่อให๎พนักงานเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบของตนเอง  
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   4. มีรางวัลตอบแทนให๎แกํผู๎สร๎างผลงานคุณภาพ 
   5. เปิดโอกาสให๎พนักงานแสดงความสามารถหรือเสนอแนะปรับปรุงงาน หรือสร๎าง
วิธีการใหมํๆ เทคโนโลยีใหมํๆ มาใช๎ในการปรับปรุงงาน 
   6. ให๎พนักงานมีโอกาสก๎าวหน๎า และมีความมั่นคงในงานอาชีพ  
  5. การฝึกอบรม (Training) มีความสําคัญตํอการปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่อง ไมํวําการ
ปรับปรุงงานจะเกิดจากความต๎องการของฝ่ายบริหารหรือของพนักงาน การปรับปรุงงานก็ต๎องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน การใช๎เทคโนโลยี หรือเปลี่ยนหน๎าที่ ทําให๎ต๎องมีการฝึกอบรม ซึ่งมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 
   1. จัดทําหลักสูตรและแผนการฝึกอบรมให๎เหมาะสมกับการพัฒนางาน  
   2. จัดหาวิทยากรท่ีมีความสามารถตรงกับเป้าหมายการฝึกอบรม  
   3. ประเมินผลการฝึกอบรมเป็น 3 ระยะ คือ กํอนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม และ
ได๎ทํางานแล๎ว 
  6. สร๎างความตระหนัก ตํอการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค๑คุณภาพขององค๑กร โดยฝ่าย
บริหารงานบุคคลต๎องให๎พนักงานรับรู๎เข๎าใจและทําตามดังตํอไปนี้  
   1. วิสัยทัศน๑ขององค๑กร 
   2. นโยบายคุณภาพ 
   3. วัตถุประสงค๑คุณภาพ 
   4. ระบบการบริหารงานคุณภาพ 
  7. การประเมินผลงานบุคคลมีหลักการประเมินดังนี้ 
   1. ประเมินผลสําเร็จของงานตามที่มอบหมาย 
   2. ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่มอบหมาย 
   3. ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ผลงานเพื่อองค๑กร 
   4. ความเป็นผู๎นํา 
   5. การแก๎ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการทํางานหรืออ่ืนๆ ที่แตํละองค๑กรจะให๎ความสําคัญ 
  8. การจํายคําตอบแทนที่เป็นธรรม โดยยืดหลักการพิจารณาดังตํอไปนี้  
   1. ตําแหนํงหน๎าที่ของงาน 
   2. ขอบขํายความรับผิดชอบ 
   3. ความยากงํายของงานที่ปฏิบัติ 
   4. ชํวงเวลาการทํางาน 
   5. ความเสี่ยงภัยหรืออ่ืนๆ ที่แตํละองค๑กรเห็นวําควรนํามาพิจารณา  
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  9. การสํงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ๑ โดยใช๎หลักการดังนี้ 
   1. พนักงานมีสํวนรํวมด๎วยการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น  
   2. พนักงานมีความสามัคคีรํวมมือกัน 
   3. พนักงานมีความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางกัน 
   4. พนักงานมีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอฝ่ายบริหาร 
   5. ฝ่ายบริหารและพนักงานตํางให๎เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกัน 
  
การจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Management) 
 1. ขอบขํายของโครงสร๎างพื้นฐาน(Infrastructure) ได๎แกํ 
  1.1 อาคาร สถานที่ และอุปกรณ๑ประกอบ เชํน ระบบนํ้า ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ  
  1.2 เครื่องจักร อุปกรณ๑สํานักงาน และอุปกรณ๑ประกอบการใช๎ 
  1.3 ระบบอํานวยความสะดวก เชํน ระบบการสื่อสาร การขนสํง  
 2. หลักการจัดการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานได๎แกํ 
  2.1 การจัดหาหรือจัดสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน มีความจําเป็นตํอการปฏิบัติงาน ทําให๎การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายของระบบบริหารงานคุณภาพ 
  2.2 การบํารุงรักษาให๎โครงสร๎างพื้นฐานมีอายุการใช๎งานได๎ยามนาน มีประสิทธิภาพและ
มีความพอเพียงกับการใช๎ โครงสร๎างพื้นฐานไมํวําจะเป็นอาคารสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ๑หรือระบบ
อํานวยความสะดวกต๎องการระบบการดูแลและบํารุงรักษาอยํางถูกต๎อง ดังนั้นการจัดการด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานต๎องนําระบบ "การบํารุงรักษาแบบมีสํวนรํวม" มาใช๎เพื่อให๎การบํารุงรักษามี
ประสิทธิภาพมากพอกับการอํานวยความสะดวก ให๎การทํางานเกิดคุณภาพ  
  2.3 การจัดสรรพื้นที่การใช๎งานและการติดต้ังอุปกรณ๑ตํางๆ ต๎องคํานึงถึงเรื่องตํอไปนี้  
   1. ความตํอเนื่องของการทํางาน 
   2. การติดต้ังเครื่องจักรหรืออุปกรณ๑ที่ใช๎กับการทํางานต๎องคํานึงถึงหลักกายศาสตร๑ 
คือการออกแบบและติดต้ังเครื่องจักร / อุปกรณ๑ ให๎มีความเหมาะสมกับสมรรถนะของคนงาน และ
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ โดยคํานึงถึง 
   ก. ความสมดุล ระหวํางเครื่องจักรกับรํางกายของผู๎ใช๎เครื่อง การขาดความสมดุล ทํา
ให๎เกิดผลเสียดังนี้ 
    - เกิดความไมํสะดวก 
    -  เกิดความเมื่อยล๎า 
    -  เป็นต๎นเหตุของอุบัติเหตุ 
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   ข. ความสามารถรับรู๎ระบบการทํางานของเครื่องจักร  
   ค. ความสามารถในการประมวนผลข๎อมูลจากเครื่องจักร หรือสามารถวิเคราะห๑ได๎วํา 
เครื่องจักรมีประสิทธิภาพอยํางไร มีการขัดข๎องสํวนใด หรือความเร็วของเครื่องจักร เป็นไปตาม
มาตรฐานหรือไมํ 
  2.4 มีการบริการที่ประทับใจพนักงานและ ลูกค๎า ได๎แกํ 
   1. บริการรักษาความสะอาดและพื้นที่สํวนกลาง 
   2. บริการขนสํง เคลื่อนย๎ายภายในองค๑กร 
   3. บริการด๎านข๎อมูลขําวสาร 
   4. บริการด๎านสันทนาการ 
   5. การต๎อนรับบุคคลภายนอก 
การจัดการด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน (Work environment Management) 
 1. ขอบขํายของสภาพแวดล๎อมของการทํางาน ได๎แกํ  
  1.1 สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ 
   -  เครื่องจักรกลหรืออุปกรณ๑ 
   -  ระบบความปลอดภัย 
   -  ระบบอาชีวอนามัย 
   -  ระบบการระบายอากาศ อุณหภูมิและความชื้น  
   -  ระบบแสงสวําง 
  1.2 สภาพแวดล๎อมด๎านสังคม ประกอบด๎วย 
   -  ระบบความสัมพันธ๑ระหวํางพนักงานกับพนักงาน 
   -  ระบบความสัมพันธ๑ระหวํางพนักงานกับผู๎บริหาร 
   -  รายได๎ ผลตอบแทน และสวัสดิการที่พนักงานได๎รับ 
   -  การสร๎างแรงจูงใจขององค๑กร 
   -  การสร๎างทัศนคติที่ดีตํอองค๑กร 
 2. หลักการจัดการด๎านสภาพแวดล๎อมของการทํางาน  
  2.1 หลักการจัดการด๎านสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ประกอบด๎วย  
   1. หลักการแหํงความปลอดภัย ต๎องย๎อนกลับไปที่การจัดทรัพยากรและการจัดการ
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การจัดการท้ังสองสํวน ต๎องสร๎างสภาพแวดล๎อมของการทํางานให๎เกิดความ
ปลอดภัย 
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   2. หลักการรักษาอาชีวอนามัย คือการคํานึงถึงคุณภาพสุขภาพอนามัยของพนักงาน
ในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสุขภาพอนามัยของพนักงานมักจะเกี่ยวข๎องกับเรื่องตํอไปนี้  
    -  เวลาการทํางาน 
    -  ระบบการระบายอากาศ อุณหภูมิและความชื้น  
    -  หลักการอํานวยความสะดวกในการทํางาน การจัดสภาพแวดล๎อมของการ
ทํางานที่ดีนอกจากความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล๎ว พนักงานก็มีความสุขและมีกําลังใจในการ
ทํางาน 
  2.2 หลักการจัดการด๎านสภาพแวดล๎อมทางสังคม ประกอบด๎วย  
   1. ทัศนคติของพนักงานตํอองค๑กร 
   2. มีระบบป้องกันและแก๎ไขความขัดแย๎งภายในองค๑กร  
   3. ตอบแทนคุณภาพการทํางานเมื่อพนักงานปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ  
   4. บริหารงานบุคคลด๎วยความโปรํงใสยุติธรรม  
   5. มีผู๎นําที่เข๎มแข็ง สามารถ ฉลาด และเป็นธรรม 
 
ความหมายและขอบข่ายของการบริหารงานคุณภาพในองค์กร 
 1. ความหมายของการบริหารงานคุณภาพในองค๑กร คือ กระบวนการบริหารงานที่
ประกอบด๎วย นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค๑ คุณภาพ การวาแผนงานคุณภาพ ระบบการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพ ระบบการตรวจสอบหรือการประเมินผล และการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า ของพนักงานและของสังคม 
 
หลักการบริหารงานคุณภาพในองค์กร 
 หลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพในองค๑กร ประกอบด๎วย  
 1. มุํงตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า คือการมุํงเน๎นที่ลูกค๎า โดย  
  1.1 สํารวจตรวจสอบและทดสอบความต๎องการของลูกค๎า ต้ังแตํความคาดหวังที่ลูกค๎า
ต๎องการจากองค๑กร ผลิตภัณฑ๑ หรือบริการ จนถึงความพึงพอใจเมื่อลูกค๎าได๎รับสินค๎าหรือบริการแล๎ว  
 1.2 ตรวจสอบความต๎องการของลูกค๎า โดยให๎ความคาดหวังมีความสมดุลกับความพอใจ  
 1.3 ประเมนผลความพึงพอใจของลูกค๎าเทํากับความคาดหวังหรือไมํ ต๎องปรับปรุงในเรื่อง
อะไร  
 1.4 สร๎างระบบความสัมพันธ๑ระหวํางลูกค๎ากับองค๑กร เพื่อให๎องค๑กรได๎รับข๎อมูลความต๎องการ
ที่ถูกต๎อง โดยการจัดระบบการบริหารลูกค๎าสัมพันธ๑  
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 1.5 สร๎างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ให๎ทั่วทั้งองค๑กรรํวมตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎า (พนักงานทุกคนมุํงมั่นตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า) 
 2. บริหารงานอยํางเป็นผู๎นํา (Leadership) 
 ผู๎นําขององค๑กรใช๎หลักการบริหารอยํางเป็นผู๎นํา เพื่อนําทางให๎เพื่อนรํวมงานในองค๑กรไปสู๎
เป้าหมายคุณภาพ ทั้งนี้ต๎องคงไว๎ซึ่งบรรยากาศการทํางานที่มีประสิทธิภาพด๎วย แนวทางการ
บริหารงานอยํางเป็นผู๎นํา ได๎แกํ 
  1. กําหนดวิสัยทัศน๑ ให๎ชัดเจนตรงตามความต๎องการของลูกค๎า 
  2. ต้ังเป้าหมายที่ท๎าทาย แล๎วสร๎างขวัญกําลังให๎พนักงานมุํงมั่นสู๎เป้าหมาย  
  3. สร๎างคํานิยมสํงเสริมคุณภาพในองค๑กรด๎วยการฝึกอบรม  
  4. สร๎างคุณคําการทํางานด๎วยการสํงเสริมระบบความรํวมมือให๎เกิดขึ้นภายในองค๑กร  
  5. สร๎างจริยธรรมที่ดีในการทํางานด๎วยการเป็นแบบอยํางให๎พนักงานเห็น  
  6. สร๎างความเชื่อมั่นขจัดความกลัวและความไมํมั่นคงขององค๑กร ด๎วยการสร๎างความ
สามัคคี และมีสํวนรํวมในการบริหารงาน 
  7. สร๎างความสําเร็จด๎วยการจัดทรัพยากรอยํางพอเพียง  
  8. สร๎างความเข๎าใจระหวํางพนักงานกับผู๎บริหารด๎วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
 
 3. การมีสํวนรํวมของพนักงาน (Involvement of people) 
 สมาชิกทุกคนขององค๑กรมีความสําคัญ ทําให๎องค๑กรประสบความสําเร็จได๎โดยเปิดโอกาสให๎
พนักงานรํวมคิด รํวมสร๎างสรรค๑ หรือรํวมปรับปรุงแก๎ไขปัญหาการทํางาน มีแนวทางปฏิบั ติดังนี้ 
  3.1 องค๑กรยอมรับความสามารถของพนักงานและบทบาทการมีสํวนรํวมของพนักงาน  
  3.2 พนักงานมีความตระหนักในความเป็นเจ๎าขององค๑กร 
  3.3 สร๎างกิจกรรมให๎พนักงานมีสํวนรํวม 
  3.4 สร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องในบทบาทการมีสํวนรํวมของพนักงาน  
  3.5 เปิดโอกาสให๎พนักงานําได๎เพิ่มพูนประสบการณ๑ ความรู๎ และทักษะ ทั้งจากภายใน
องค๑กร และภายนอกองค๑กร  
  3.6 สํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ของพนักงาน 
  3.7 ประเมินผลงาน โดยรวมเอาผลงานความคิดสร๎างสรรค๑ไว๎ด๎วยกัน  
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 4. การบริหารโดยกระบวนการ (Process Approach to management) 
  กระบวนการประกอบด๎วยปัจจัยนําเข๎า กระบวนการดําเนินการ และผลลัพธ๑จากจากกา
ราดําเนินงาน กระบวนการบริหารงานคุณภาพในองค๑กร ได๎แกํ  
  4.1 ปัจจัยนําเข๎า คือ ความต๎องการของลูกค๎า มีข๎อบํงชี้ที่ชัดเจน วัดและประเมินตามข๎อ
บํงชี้ได๎ นอกจากน้ียังต๎อง ให๎ความสําคัญตํอปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ด๎วย 
  4.2 กระบวนการดําเนินงาน มีการออกแบบกระบวนการดําเนินงานทุกขั้นตอน ให๎การ
ดําเนินงานเป็นไปโดยราบรื่น ตํอเนื่อง มีระบบการควบคุมงาน การฝึกอบรม อุปกรณ๑ และวัตถุดิบอยําง
เพียงพอ มีการวางแผนการดําเนินงาน โดยกําหนดความรับผิดชอบและหน๎าที่อยํางชัดเจน  
  4.3 ผลลัพธ๑จากการดําเนินงาน มีการประเมินผลลัพธ๑ที่ได๎ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
และผลกระทบจากภายในและภายนอกขององค๑กรท่ีสํงผลตํอลูกค๎า  
 
 5. การบริหารงานอยํางเป็นระบบ (System Approach to management) 
 คือ การมององค๑กรจากโครงสร๎าง ที่ประกอบด๎วยฝ่ายตํางๆ ซึ่งมีหน๎าที่เฉพาะ แตํการ
บริหารงานอยํางเป็นระบบ คือความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ๑และเกี่ยวข๎องกันให๎ระบบ
ความสัมพันธ๑ระหวํางฝ่ายหรือหนํวยงานมีประสิทธิภาพมากพอจะสร๎างผลงานคุณภาพขององค๑กร 
การบริหาร ให๎ระบบความสัมพันธ๑เกิดประสิทธิภาพทําได๎โดย  
  5.1 วางโครงสร๎างขององค๑กรให๎เกิดระบบความสัมพันธ๑ที่เชื่อมโยงกันอยํางชัดเจน ไมํ
คลุมเครือ แบํงแยกหน๎าที่แตํมีความเกี่ยวข๎อง  
  5.2 สร๎างระบบความสัมพันธ๑ โดยต้ังจุดประสงค๑คุณภาพรํวมกัน  
  5.3 กําหนดวิธีการดําเนินงาน ให๎เชื่อมโยงกันอยํางราบรื่น  
  5.4 การประเมินผลของฝ่ายและหนํวยงาน เป็นกาประเมินโดยมองการเชื่อมโยงระหวําง
ฝ่ายหรือหนํวยงาน 
  5.5 การปรับปรุงงานของฝ่ายและหนํวยงานต๎องคํานึงถึงผลกระทบตํอคุณภาพโดยรวม
ขององค๑กร 
 
 6. การปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่อง (Continual Improvement) 
 การปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่อง คือ การสร๎างมาตรฐานให๎เกิดขึ้น โดยการปฏิบัติดังนี้ 
  6.1 กําหนดนโยบายการปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่อง  
  6.2 สร๎างระบบการบริหารให๎มีกระบวนการปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่อง  
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  6.3 จัดการฝึกอบรมให๎พนักงานทุกระดับ ใช๎ระเบียบวิธี PDCA ในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการปรับปรุงงานทันทีที่เห็นปัญหา หรือจุดบกพรํอง  
  6.4 จัดกิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนการปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่อง  
  6.5 กระประเมินผลอยํางเป็นระบบ มีแผนการประเมิน มีเกณฑ๑การประเมิน และมีข๎อบํงชี้
ที่ชัดเจน ยํอมทําให๎พนักงานประจักษ๑ในความจําเป็นต๎องปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่อง  
 
 7. ใช๎ข๎อเท็จจริงเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจใดๆ ถ๎าใช๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องและมีระบบการจัดเก็บท่ีเชื่อถือได๎ เป็นข๎อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น และถ๎าผํานกระบวนการวิเคราะห๑มาแล๎วอยํางเป็นระบบ ยํอมทําให๎ การตัดสินใจ มี
ประสิทธิภาพ การใช๎ข๎อเท็จจริงเป็นพื้นฐานการตัดสินใจ ทําได๎โดย  
  7.1 จัดให๎มีการรวบรวม และเก็บข๎อมูลอยํางเป็นระบบ 
  7.2 ข๎อมูลมีความถูกต๎อง เชื่อถือได๎และใหมํเสมอ 
  7.3 มีกระบวนการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎หลักการทางสถิติ  
  7.4 เลือกใช๎ข๎อมูลได๎อยํางเหมาะสมและตรงประเด็น 
  7.5 การตัดสินใจนอกจากจะให๎ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลแล๎ว ยังต๎องใช๎ประสบการณ๑และ
การคาดการณ๑ลํวงหน๎าที่แมํนยําด๎วย 
 
 8. สัมพันธภาพกับผู๎สํงมอบอยูํบนพื้นฐานของผลประโยชน๑รํวมกัน 
 ผู๎สํงมอบหรือตัวแทนจําหนํายมีความสัมพันธ๑กับองค๑กร โดยมีผลประโยชน๑รํวม รํวมกันดังนั้น 
สัมพันธภาพระหวํางองค๑กรกับผู๎สํงมอบจึงต๎องสํงเสริมให๎ทั้งสองฝ่ายรํวมกันสร๎างคุณภาพเพื่อ
ผลประโยชน๑รํวมกัน แนวทางการสร๎างสัมพันธ๑ภาพกับผู๎สํงมอบพื้นฐานของผลประโยชน๑รํวมกันได๎แกํ  
  8.1 คัดเลือกผู๎สํงมอบที่มีประสิทธิภาพ  
  8.2 สร๎างระบบความสัมพันธ๑ที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน 
  8.3 สร๎างระบบการสื่อสาร หรือเครือขํายการประสารงานที่มีประสิทธิภาพ  
  8.4 ติดตํอสัมพันธ๑กันด๎วยความสื่อสัตย๑โปรํงใส  
  8.5 ให๎ความจริงใจกับการพัฒนาระบบความสัมพันธ๑ โดยเน๎นการสร๎างคุณภาพให๎  
กับทั้ง 2 ฝ่าย 
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ระบบการบริหารงานคุณภาพ (Qualเทคโนโลยีสารสนเทศy Management System) 
 ข๎อกําหนดระบบบริหารงานคุณภาพอยูํในมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยองค๑กรต๎อง
จัดระบบการบริหารงานที่สํงผลให๎บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค๑คุณภาพขององค๑กร ระบบ
บริหารงานหมายถึง โครงสร๎างและหน๎าที่ของหนํวยงานตํางๆ ภายในองค๑กร ระบบบริหารงานจะเกิด
ประสิทธิภาพและสร๎างคุณภาพได๎ขึ้นอยูํกับองค๑ประกอบตํอไปนี้ 
 1. การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค๑คุณภาพ เพราะนโยบายและวัตถุประสงค๑ขององค๑กร 
คือแนวทางหลักที่หนํวยงานทุกหนํวยงานต๎องยืดมั่นและปฏิบัติงานให๎บรรลุวัตถุประสงค๑คุณภาพการ
กําหนดนโยบายและวัตถุประสงค๑คุณภาพ มีกระบวนการดังนี้  
  1.1 การศึกษาและวิจัยตลาด เป็นการศึกษา 2 มิติ ได๎แกํ มิติความต๎องการของลูกค๎าและ
มิติของคูํแขํงในตลาด 
  1.2 การศึกษาและวิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑ เป็นการทบทวน ทดสอบและประเมินผล
ผลิตภัณฑ๑/งานบริการที่ดําเนินการอยูํ หรือที่คิดค๎นขึ้นใหมํวํา ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า และ
สามารถแขํงขันในตลาดได๎ 
 2. การกําหนดความคาดหวัง/มาตรฐาน/เป้าหมายของผลิตภัณฑ๑หรืองานบริการจาก
การศึกษาความต๎องการของลูกค๎าและตลาด เพื่อให๎ฝ่ายผลิต และฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องมีความชัดเจน
ในการดําเนินงาน 
 3. การกําหนดกระบวนการผลิต/การบริการ เมื่อมีความชัดเจนด๎านมาตรฐานและเป้าหมาย
ของผลิตภัณฑ๑และงานบริการเราก็สามารถกําหนด 
  1. กระบวนการผลิต/การบริการ ตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพ  
  2. สร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิต/การบริการ ด๎วยมาตรฐานการตรวจสอบและ
เครื่องมือที่ใช๎ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4. การวางแผนงานคุณภาพเพื่อกําหนดการใช๎ทรัพยากร ในการผลิตหรือการให๎บริการอยําง
เหมาะสม พอเพียง และเกิดประสิทธิภาพการทํางาน แผนงานหลัก แผนงานประจําปี หรือแผนพัฒนา
องค๑กร เป็นต๎น และมีการวางแผนกลยุทธ๑ เพื่อนําไปสูํความสําเร็จตามวัตถุประสงค๑คุณภาพที่ตั้งไว๎  
 5. การปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่อง เพื่อรักษาไว๎ซึ่งมาตรฐานความต๎องการของลูกค๎าโดยการ
ตรวจสอบผลการปรับปรุงงานตํอไป 
 ความคาดหวังและความต๎องการของลูกค๎า รวมถึงสภาพการแขํงขันในตลาดไมํคงที่แนํนอน 
มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น การศึกษาและวิจัยตลาดจึงดําเนินการ
อยํางตํอเนื่อง ควบคํูกับการปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่องด๎วย  
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 6. สร๎างระบบหรือหนํวยงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค๑กร นอกเหนือจาก
หนํวยงานที่มีอยูํ เชํน ฝ่ายการจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค๎า ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน ฯลฯ จะต๎องสร๎างระบบหรือ
หนํวยงานเพิ่มประสิทธิภาพดังตํอไปนี้ 
  6.1 ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทําให๎การเชื่อมโยงหนํวยงานตํางๆมีความสัมพันธ๑
กัน เข๎าใจตรงกัน และสร๎างคุณภาพรํวมกันระบบการสื่อสารควรเป็นระบบสื่อสาร แบบ 2 ทาง คือ ทํา
ได๎ทั้งสํงข๎อมูลและรับข๎อมูล 
  6.2 ระบบการประเมินคุณภาพและระบบการตรวจสอบคุณภาพที่มีมาตรฐาน มีความ
ชัดเจน มีข๎อบํงชี้ที่ทุกหนํวยงานรับทราบรํวมและต๎องมีแผนการตรวจสอบที่แนํนอนด๎วย  
  6.3 ระบบการฝึกอบรม / พัฒนาบุคลากร ที่มีการดําเนินงานอยํางตํอเนื่องสัมพันธ๑กับ
ระบบการปรับปรุงงาน 
  6.4 ระบบลูกค๎าสัมพันธ๑ ที่สามารถสร๎างเครือขํายท่ีมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางผู๎ผลิตและผู๎จําหนํายหรือลูกค๎า 
 
การจัดการแบบมนุษย์ สัมพันธ์ (Human relations) 
 เหตุท่ีแรงงานได๎รับความสนใจมากขึ้นทําให๎ความสนใจที่จะเข๎าใจในตัวคนงานและความ
ต๎องการตํางๆของคนงานมีมากขึ้นเป็นพิเศษ และทําให๎เกิดเรื่องราวของมนุษยสัมพันธ๑ขึ้นมาโดยเฉพาะ
จากโครงการศึกษาที่โรงงาน "Hawthorne" การทดลองที่ฮอร๑ทอร๑น (The How thorn experiments)  
 การศึกษาที่เรียกวํา Hawthorn Study มีขึ้นที่บริษัท Western Electric Company ในชิคาโก 
ระหวําง ค.ศ.1927-1932 การทดลองดังกลําวได๎เกิดขึ้นภายใต๎ควบคุมของ เอลตัน เมโย (Elton Mayo) 
นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร๑ด การศึกษาดังกลําวนี้เริ่มต๎นด๎วยการสํารวจความสัมพันธ๑ระหวําง 
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ (Physical Environment) กับประสิทธิภาพในการทํางาน 
(Productivเทคโนโลยีสารสนเทศy) สภาพแวดล๎อมทางกายภาพในลักษณะที่ทํางานถูกกําหนดขึ้นโดย
ปัจจัยตํอไปนี้ ความเข๎มของแสงสวําง ระดับของอุณหภู มิ และเงื่อนไขทางกายภาพในการทํางานอ่ืนๆ 
ผลจากการทดลองสรุปได๎วํา ปทัสถานทางสังคมของกลุํม (Social Norm of Group) เป็นกุญแจสําคัญ
ในการตัดสินพฤติกรรมในการทํางานของกลุํม การที่เราตัดปัจจัยที่เกี่ยวกับปทัสถานทางสังคมของ
กลุํมออกไปจากระบบ การบริหารองค๑การตาม ความเชื่ อแบบเกํา จะเป็นผลทําให๎เราไมํอาจบริหาร
องค๑การให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได๎  
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ทฤษฎีของ Elton Mayo 
 Elton Mayo เป็นบิดาคนหนึ่งใน ขบวนการมนุษย๑สัมพันธ๑ เขาให๎ความสําคัญกับความสัมพันธ๑
ระหวํางคนงานด๎วยกันเองหรือระหวํางกลุํมของคนงานในอันที่จะเพิ่มผลผลิตในองค๑การ การมีการติดตํอ
อยํางเปิดกว๎างระหวํางหัวหน๎ากับลูกน๎อง การให๎โอกาสกับผู๎ ใต๎บังคับบัญชาเข๎ามารํวมตัดสินใจอยํางเป็น
ประชาธิปไตย การให๎ความสําคัญกับผู๎ปฏิบัติงานทุกระดับและเอาใจใสํดูแลเขา ให๎ความเป็นกันเองกับเขา
มากกวําคนงาน ยํอมทําให๎มีผลงานเพิ่มขึ้น 
 แนวความคิดของ Mayo จาก การทดลองที่ Hawthorn ใกล๎เมือง Chicago U.S.A สรุปได๎ 5 
ประการ คือ  
 1.ปทัสถานสังคม (ข๎อตกลงเบื้องต๎นในการทํางาน) คนงานที่สามารถปรับตัวเข๎ากับกฎเกณฑ๑
อยํางไมํเป็นทางการของกลุํมคน งานด๎วยกัน จะมีความสบายใจและเพิ่มผลผลิต มากกวําคนงานที่ไมํ
พยายามปฏิบั ติหรือปรับตัวเข๎ากับกฎเกณฑ๑ที่กลุํมปฏิบัติกัน กฎเกณฑ๑เหลํานี้ตกลงกันเองและยึดถือ
กันภายในกลุํม และยังผลให๎คนงานมีความรู๎สึกวําตนเป็นสํวน หนึ่งของพรรคพวก 
 2.กลุํมพฤติกรรมของกลุํมมีอิทธิพลจูงใจและสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของแตํละบุคคลได๎ 
และกลุํมยํอมมีอํานาจตํอรองกับฝ่ายบริหารโดยอาจจะเพิ่มผลผลิตหรือลดผลผลิตก็ได๎  
 3.การให๎รางวัลและการลงโทษ ของสังคมในหมูํคนงานด๎วยกัน เชํน การให๎ความเห็นอกเห็น
ใจของกลุํมแตํละบุคคล การให๎ความนับถือและความจงรักภักดีตํอกลุํม และกลุํมตํอแตํละบุคคล มี
อิทธิพลตํอคนงานมากกวําการท่ีฝ่าย บริหารจะให๎รางวัลเป็นตัวเงินตํอคนงานเหลํานี้  
 4.การควบคุมบังคับบัญชา การบังคับบัญชาจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ถ๎าฝ่ายบริหาร
ปรึกษากลุํมและหัวหน๎าของกลุํมที่ไมํเป็นทางการนี้ ในอันที่ปฏิบัติงานให๎บรรลุ เป้าหมายขบวนการ
มนุษย๑สัมพันธ๑ต๎องการให๎ผู๎บังคับบัญชาเป็นคนที่นํ ารัก เป็นนักฟังที่ดี เป็นมนุษย๑ไมํใชํเป็นนาย ต๎องให๎
ข๎อคิดแล๎วให๎คนงานตัดสินใจ อยําเป็นผู๎ตัดสินใจปัญหาเสียเอง ขบวนการมนุษย๑สัมพันธ๑จึงเชื่อวําการ
สื่อข๎อ ความอยํางมีประสิทธิภาพประกอบกับการให๎โอกาสคนงานเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา 
เป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะได๎มาซึ่งการควบคุมบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ  
 5.การบริหารแบบประชาธิปไตย พนักงาน ทํางานได๎ผลงานดีมาก ถ๎าเขาได๎จัดการงานที่เขา
รับผิดชอบเอง โดยมีการควบคุมน๎อยท่ีสุดจากผู๎บริหาร หลังจากท่ีได๎มีการปรึกษารํวมกันแล๎ว  
 สรุปได๎วํา Mayo เชื่อวําหากได๎นําวิธีการทาง มนุษย๑สัมพันธ๑ไปใช๎ ให๎ถูกต๎องแล๎ว จะทําให๎
บรรยากาศในองค๑การอํานวยให๎ทุกฝ่ายเข๎ากันได๎อยํางดีที่สุด คนงานจะได๎รับความพอใจสูงขึ้น และ
กําลังความสามารถทางการผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้นด๎วย ผลการทดลองนี้ ได๎ชี้ให๎เห็นถึงอิทธิพลสําคัญของ 
กลุํมทางสังคมภายในองค๑การที่เกิดขึ้ นอยํางไมํเป็นทางการ ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก "ความรู๎สึก " 
(sentiments) ที่เป็นเรื่องราวทางจิตใจของคนงาน และความสัมพันธ๑ทางสังคมระหวํางคนงานด๎วยกัน  
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แนวความคิด ที่เป็นข้อเท็จจริง ที่ได้จากการค้นพบสองประการ คือ 
 1.พฤติกรรมของคนงานมีการปฏิบัติตอบตํอสภาพแวดล๎อม ทั้ งสองทางด๎วยกัน คือ ทั้งตํอ
สภาพทางกายภาพที่ เป็นสภาพแวดล๎อมรอบตัว  ซึ่งเป็นสภาพแวดล๎อมของงาน และยังมีการปฏิบัติ
ตอบตํอสภาพแวดล๎อมของเรื่องราวทางจิตวิทยา และสังคมของที่ทํางานด๎วย สภาพเหลํานี้ก็คือ  
อิทธิพลของกลุํมไมํเป็น ทางการ  การยอมรับในฐานะของตัวบุคคล และการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ  
 2.ความเข๎าใจวํา คนจะมีพฤติกรรมเป็นไปตามเหตุผลเทํานั้น โดยข๎อเท็จจริงที่เป็นความรู๎ใหมํ
ก็คือ คนจะมีพฤติกรรมที่ไมํ เป็นตามเหตุผล หรือนั่นก็คือ มีอารมณ๑ มีความนึกคิด ชอบพอ ตลอดจน
ความพอใจอื่น ๆ ของตน รวมทั้งความอบอํุนใจและความสนุกสนานในการทํางานด๎วย  
 จากการค๎นพบดังกลําว ชี้ให๎เห็นวํา แท๎ที่จริงแล๎ว พฤติกรรมของคนในหน๎าท่ีงานที่จัดไว๎ให๎นั้น 
จะไมํเป็นเหตุผลด๎วยการตอบแทนด๎วยเงินแตํเพียงอยํางเดียว กลําวคือ คนงานจะไมํทํางานอยําง
สม่ําเสมอตามที่ได๎รับมอบหมาย เพราะวํานอกเหนือจากการทํางานเพื่อเงิ นแล๎ว คนงาน ยังมีความ
ต๎องการทางจิตใจ ที่ต๎องการตอบสนองอยูํด๎วย การค๎นคว๎าของนักมนุษย๑สัมพันธ๑ในระยะแรกนั้น มุํง
สนใจศึกษาเฉพาะความพอใจของคนงาน และขวัญของคนงานเทํานั้น และต้ังเป็นข๎อสมติฐานที่ถูก
โต๎แย๎งได๎วํา การท่ี คนงานมีขวัญสูง ผลผลิตก็จะสูงตามไปด๎วย แตํแ ท๎ที่จริงแล๎วจากการวิจัยในระยะ
ตํอมาหาได๎เป็นเชํนนั้นไมํ ผลผลิตตําง ๆ แม๎วําจะมีความสัมพันธ๑อยํูบ๎างกับขวัญของคนงานก็ตาม แตํ
ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ๑ตํอปัจจัยอ่ืนๆ ที่ สํา คัญกวํา เชํน ขึ้นอยูํกับวินัย  และการควบคุม  เป็น
ต๎น และปัจจัยอ่ืน ๆ เหลํานี้มักจะมีอิทธิพลอยํูเป็นอันมากด๎วย 
 ด๎วยเหตุนี้เอง ที่ชี้ให๎เห็นวํา การเน๎นหนักเรื่องมนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดี โดยวิธีการจูงใจ โดยไมํมี
ขอบเขต เพื่อให๎คนงานมีขวัญและกําลังใจสูงนั้น เป็นวิธีที่ผิด และจะไมํกํอให๎เกิดผลผลิตที่สูงขึ้นเสมอ
ไป บางครั้งการเลือกวิธีการควบคุมที่เหมาะ สม และความจําเป็นที่จะต๎องมีระเบียบวินัย เพื่อให๎
พฤติกรรมของคนที่อาจ ผันแปรได๎ในทางตําง ๆ ให๎อยูํในแนวทางที่ต๎องการ ควบคํูกันไปกับการจูงใจ
นั้น ยังเป็นสิ่งจําเป็น จากเหตุน้ีเอง ที่ทําให๎นักวิชาการในสมัยตํอมา พยายามเรียกวิธีการตาม
แนวความคิดนี้วํา การจัดกา ร โดยวิ ธีการเชิงพฤติกรรมศาสตร๑ เป็นการศึกษา การจัดการองค๑การใน
แนวใหมํ ฉะนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา ทฤษฎีคลาสสิกใหมํ  การศึกษาเชิงพฤติกรรมให๎ข๎อคิดเห็น
วํา ความต๎องการทางอารมณ๑และรํางกายของมนุษย๑ ประกอบเป็นพื้นฐานขององค๑การ ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ได๎เองจากการรวมตั วของมนุษย๑ ซึ่งมีความต๎องการ ผลประโยชน๑ หรือวัตถุประสงค๑รํวมกัน นอกจากน้ี 
พฤติกรรมศาสตร๑ ยังอาศัยวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคมและมนุษย๑วิทยา และดึงความ
สนใจตํอองค๑การโดยทั้งหมด เชํนเดียวกันกับการพิจารณาพฤติกรรมของแตํละ บุคคล และกลุํมภายใน
องค๑การนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต๎นของการศึกษาองค๑การตามแนวพฤติกรรมศาสตร๑  
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แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารคนในองค์กร 
 หัวใจสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรตํางๆไมํได๎อยูํที่ประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือ
วิธีการที่นํามาใช๎ในการพัฒนาเทํานั้นแตํขึ้นอยูํกับวําองค๑กรได๎พัฒนาบุคล ากรถูกที่ถูกจุดหรือไมํ ถ๎าจะ
พูดงํายๆแบบภาษาชาวบ๎านก็คือ เกาถูกที่คันหรือไมํ หลายองค๑กรได๎นําเอาเครื่องมือการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัยจากตํางประเทศเข๎ามาใช๎ แตํสุดท๎ายปัญหาการบริหารคนก็ยังคงมีอยูํเหมือนกัน เพราะจัดยา
ไมํตรงกับโรคหรือไมํก็ไมํรู๎วําสาเหตุที่แท๎จริงของโรคคืออะไร 
 วิธีเสนอทางเลือกในการค๎นหาปัญหาด๎านการบริหารคน ดังนี้  
 
ก าหนดกลุ่มของปัญหาที่ต้องการศึกษาวิเคราะห์ 
 เนื่องจากปัญหาของคนมีหลายรูปแบบ ดังนั้น ถ๎าต๎องการให๎ได๎ปัญหาที่แท๎จริง จึงควรจะ
แบํงกลุํมปัญหาของคนในองค๑กรออกเป็นกลุํม เชํน ปัญหาเกี่ยวกับบร รยากาศในการทํางาน ปัญหา
เกี่ยวกับผลตอบแทน ปัญหาเกี่ยวกับความผูกพันตํองานหรือองค๑กร ปัญหาด๎านการทํางานรํวมกัน 
ปัญหาชีวิตสํวนตัวครอบครัว ฯลฯ การแบํงกลุํมปัญหาจะชํวยให๎การศึกษาปัญหาชัดเจนมากขึ้น เพราะ
ถ๎าเราศึกษาปัญหาโดยภาพรวม ทําให๎ไมํสามารถแยกแยะลักษณะและสาเหตุข องปัญหาได๎อยําง
ชัดเจน เลือกเครื่องมือในการค๎นหาปัญหา 
 เมื่อเราแบํงกลุํมของปัญหาได๎แล๎ว ให๎ลองหาเครื่องมือในการค๎นหาปัญหาวํามีเครื่องมือ
อะไรบ๎าง แตํละเครื่องมือ มีข๎อดีและข๎อจํากัดอยํางไรบ๎าง เชํน การสํารวจอาจจะเหมาะสําหรับการ
ค๎นหาภาพรวมของปัญหา แตํอาจจะไมํสาม ารถค๎นหาสาเหตุที่แท๎จริงของปัญหาได๎ การสัมภาษณ๑
แบบเจาะลึก อาจจะดีตรงที่ได๎ข๎อมูลละเอียด แตํถ๎าผู๎สัมภาษณ๑ไมํเหมาะสม ไมํได๎รับความไว๎วางใจ
จากผู๎ถูกสัมภาษณ๑ อาจจะไมํได๎ข๎อมูลที่แท๎จริง สุดท๎าย วิธีการที่เหมาะสมอาจจะเป็นแบบผสมกันก็ได๎ 
เชํน ชํวงแรกอาจจะใช๎วิธี การสํารวจ เมื่อได๎ปัญหาในภาพรวมมาแล๎ว ก็คํอยมาใช๎วิธีการเจาะลง
รายละเอียดของปัญหาแตํละปัญหายํอยอีกครั้งหนึ่ง การตรวจสอบความถูกต๎องของปัญหาที่ค๎นหา
หรือสํารวจมาเพื่อให๎เกิดความมั่นใจวํา ปัญหาท่ีเราค๎นหามาได๎นั้น สะท๎อนปัญหาที่แท๎จริง ไมํใชํเป็น
เพียงเปลือกนอกของ ปัญหา จึงควรมีการตรวจสอบความถูกต๎องและนําเชื่อถือของปัญหา อาจจะใช๎
บุคคลภายนอก เข๎ามาชํวยดําเนินการสํารวจปัญหาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันวําปัญหาที่เราได๎มานั้น
ถูกต๎องจริงหรือไมํ หรืออาจจะใช๎วิธีการศึกษาเชิงการวิจัย ที่มีการต้ังสมมติฐานของปัญหานั้นๆ ตามที่
เราไดศึ๎กษามาในเบื้องต๎น และทดสอบสมมติฐานครําวๆ โดยการศึกษาเชิงการวิจัย แตํคงไมํต๎องลงลึก 
ที่ต๎องใช๎ระเบียบวิธีวิจัยอะไรมากมายนักนะครับ การประเมินระดับของปัญหา 
 เมื่อแนํใจวํา ปัญหาในการบริหารคนขององค๑กรถูกต๎อง และสะท๎อนความเป็นจริงแล๎ว 
ขั้นตอนตํอมาคือ การประเมินระดับของปัญหาวํารุนแรงมากน๎อยเพียงใด ปัญหานั้นเกิดขึ้นมานานหรือ
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ยัง ปัญหานั้นๆ สํงผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ๎อมตํอองค๑กร อะไรบ๎าง อยํางไร ระดับไหน นอกจากน้ี 
อาจจะต๎องมาจัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่ประเมินได๎ด๎วยวํา ปัญหาควรจะดําเนินการแก๎ไข หรือ
พัฒนาเรํงดํวนกวํากัน ปัญหาไหนที่ต๎องแก๎อีกปัญหาหนึ่งกํอน จึงจะดําเนินการแก๎ไขหรือพัฒนาได๎ เชํน 
การท่ีจะพัฒนาความสามารถของบุคลากรได๎ จะต๎องแก๎ไขปัญหาชีวิตสํวนตัวของบุคลากร ที่สํงผล
กระทบตํองานให๎ได๎กํอน จัดทําแผนการแก๎ไขปัญหาหรือแผนพัฒนาบุคลากร 
 เมื่อรับทราบปัญหาเรียบร๎อยแล๎ว ก็ ต๎องนําเอาปัญหาทั้งหมด มาจัดทําแผนการแก๎ไขหรือ
พัฒนา แผนที่วําน้ีอาจจะจัดทําเอง หรืออาจจะลองให๎ที่ปรึกษาจากภายนอก เข๎ามานําเสนอแผนก็ได๎ 
สํวนเราจะเลือกใช๎บริการหรือไมํ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ อยํางน๎อย เราจะได๎มั่นใจได๎วํา แผนที่เราจัดทํา
ขึ้นมานั้นถูกต๎อง (ตรงกับแผนที่บุคคลภายนอกนําเสนอ) การดําเนินการแก๎ไขหรือพัฒนาบุคลากร 
 เมื่อเราได๎ปัญหาที่แท๎จริงแล๎ว จัดทําแผนการแก๎ไขหรือพัฒนาเรียบร๎อยแล๎ว บางปัญหาเรา
สามารถแก๎ไขได๎ ด๎วยการตัดสินใจเชิงการบริหารจัดการ เชํน ปัญหาเรื่องผลตอบแทน ปัญหาเรื่อง
ระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติ งาน สถานที่ทํางาน ฯลฯ แตํบางปัญหา อาจจะต๎องอาศัยผู๎เชี่ยวชาญ
จากภายนอก เชํน การพัฒนาฝึกอบรมตํางๆ และถ๎าจะให๎ได๎ผล ควรจะกําหนดขอบเขตของผู๎ที่จะต๎อง
พัฒนาฝึกอบรมให๎ชัดเจน กลุํมนี้จะต๎องพัฒนาเรื่องการวางแผนงาน กลุํมนี้จะต๎องเน๎นเรื่องการคิดเชิง
ระบบ อีกกลุํมอาจจะ ต๎องเน๎นเรื่องการประสานงาน / การทํางานเป็นทีม ไมํควรกําหนดเป็นระดับ เชํน 
พนักงานระดับนี้ (ทุกคน) จะต๎องเข๎าอบรมหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้ เพราะจะทําให๎ปัญหาท่ีควรจะได๎รับ
การแก๎ไข หรือคนที่ไมํเกํงก็ยังคงไมํเกํงตํอไป สํวนคนที่เกํงอยํูแล๎วก็เกํงมากยิ่งขึ้น 
 สรุป แนวทางในการสํารวจ ค๎นหา วิเคราะห๑ และการแก๎ไขปัญหา หรือพัฒนาบุคลากรของ
องค๑กร ควรจะทําอยํางเป็นระบบ และเริ่มให๎ความสําคัญตั้งแตํขั้นตอนแรกให๎มาก เพราะถ๎ากําหนด
ปัญหาผิดพลาด หรือไมํถูกต๎องแล๎ว จะทําให๎กระบวนการตํอๆ มา ไมํมีประโยชน๑อะไร และการแก๎ไข
ปัญหาอะไรก็ตาม ควรจ ะมีการกําหนดวัตถุประสงค๑ ผลที่คาดหวัง ตัวชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมาย 
ให๎ชัดเจนกํอนที่จะดําเนินการแก๎ไขหรือพัฒนา ถ๎ายังกําหนดสิ่งเหลํานี้ไมํได๎ ขอแน ะนําวํา อยําเพิ่ง
ดําเนินการ   
 สุดท๎ายนี้หวังวํา ทุกองค๑กรจะมุํงเน๎นการสํารวจปัญหาการบริหารคนขององค๑กร ที่ มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
การใช้ Competency ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หลายๆทํานคงเคยได๎ยินคําวํา Competency กันมาบ๎างแล๎ว แตํอาจจะยังไมํคํอยเข๎าใจใน
ความหมายและประโยชน๑จากการใช๎competencyในการบริหารทรัพยากรมนุษย๑เทําใดนัก อันที่จริง
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แล๎วคําวําcompetencyมีความหมายวํา ความรู๎ความสามารถ ทักษะและคุณสมบัติของบุคคลที่
สามารถเรียนรู๎ฝึกฝนและพัฒนาให๎ดีขึ้นหรือเพิ่มขึ้นได๎ 
 จากความหมายที่กลําวไปข๎างต๎น บางคนอาจจะเกิดคําถามขึ้นวํา แล๎ว Competency มี
ความแตกตํางกับ work Performance และ Potential อยํางไร ทั้ง 3 คํานี้มีความหมายท่ีแตกตํางกัน ! 
ซึ่งจะขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ Person Competency เป็นสิ่งที่มีอยูํแล๎วภายในตัวบุคคล สามารถพัฒนา
ให๎เพิ่มขึ้นได๎จากการเรียนรู๎และฝึกฝน Competency เป็นตัวชํวยสํงเสริมผลงานและศักยภาพของ
บุคคล 
 Work Performance เป็นผลงานที่ได๎จากการกระทํา หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่มี
พื้นฐานมาจาก Competency สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความยากงํายของเป้าหมายที่กําหนด
พฤติกรรมและเป็นความมุํงมั่นของผู๎ปฏิบัติงาน  
 
ผู้ที่มีผลงานดีไม่จ าเป็นต้องมีศักยภาพสูง !  
 สํวน Potential เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่สํวนใหญํมาจากพื้ นฐานของบุคคลนั้น การ
พัฒนาหรือประสบการณ๑จะเป็นตัวชํวยสํงเสริมให๎มากขึ้น บุคคลที่มีศักยภาพสูงสามารถเรียนรู๎และ
พัฒนา Competency ได๎เร็วกวําปกติ  
 สําหรับบทบาทของ Competency ในการบริหารทรัพยากรมนุษย๑นั้นมีด๎วยกันมากมายหลาย
ด๎าน โดยประโยชน๑ของ Posเทคโนโลยีสารสนเ ทศion Competency สามารถนําไปใช๎ในการคัดเลือก
พนักงาน จัดสรรตําแหนํง การกําหนดคําตอบแทน การประเมินผลงาน การพัฒนาสายอาชีพ การ
ฝึกอบรม  
          ซึ่งในการกําหนด Posเทคโนโลยีสารสนเทศ ion Competency นั้น ต๎องนําเอา Competency 
หลักของหนํวยงานและขององค๑กร Leadership Competency มาประกอบกับ Competency ของงาน
ที่ได๎จากการวิเคราะห๑ใบบอกลักษณะงาน  และการกําหนดระดับของแตํละ Posเทคโนโลยีสารสนเทศ
ion Competency นั้น ต๎องมีความท๎าทาย สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค๑ของงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและมีการทบทวนทุกครั้งที่เป้าหมายหรือลักษณะงานเปลี่ยนไป  
 นอกจากน้ีการรับรอง Posเทคโนโลยีสารสนเทศ ion Competency และระดับนั้นต๎องผํานการ
เห็นชอบรํวมกันระหวํางผู๎บังคับบัญชาและผู๎ปฏิบัติงาน รวมถึงหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและผู๎ใช๎บริการ 
และควรเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใกล๎เคียงกันด๎วย  
 ประโยชน๑ของการใช๎ Competency ในการจัดรับคัดเลือกและจัดสรรตําแหนํงงาน ก็เพื่อให๎
การจัดรับผู๎สมัครตรงกับ Posเทคโนโลยีสารสนเทศ ion Competency ที่กําหนดไว๎มีการสัมภาษณ๑เพื่อ
ตรวจสอบ Competency มีการติดตามการพัฒนา Competency ของพนักงานใหมํตลอดจนการ
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เปรียบเทียบ Posเทคโนโลยีสารสนเทศ ion Competency กับ Person Competency เพื่อการจัดสรร
ตําแหนํงหรือวางตําแหนํงได๎อยํางเหมาะสม  
 สําหรับประโยชน๑ที่ได๎รับจากการใช๎ Competency ในการฝึกอบรมและพัฒนานั้น ต๎องใช๎การ
เปรียบเทียบ Posเทคโนโลยีสารสนเทศ ion Competency และ Person Competency เพื่อหาความ
ต๎องการในการฝึกอบรม และใช๎ระบบการวัดผลงานโดยใช๎ Competency มาประกอบในการวางแผน
พัฒนาสายอาชีพ การติดตามการพัฒนา Competency ของพนักงาน และการวัดผลของโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนา  
 สํวนการประเมินผลงานโดยใช๎ Competency จะเป็นการใช๎ Posเทคโนโลยีสารสนเทศ ion 
Competency มาใช๎ในการประเมินผลงานเพื่อให๎การพัฒนา พนักงานตรงตามความต๎องการของงาน  
 การใช๎ Competency ในการประเมินผลงานควรทําควบคํูกับการประเมินผลงานจาก 
เป้าหมายงาน หรือ KPI ที่กําหนดไว๎ในแตํละปีโดยกําหนดน้ําหนักของ Competency และ เป้าหมาย
งานที่ใช๎ในการประเมินผลงานให๎เหมาะสมกับลักษ ณะงานและระดับความรับผิดชอบในการที่จะนํา
ระบบ Competency มาใช๎ในการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ให๎เกิดประสิทธิภาพนั้นต๎องมีการทําทั้งระบบ 
เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องกันทั้งองค๑กร โดยสามารถนํามาใช๎ได๎ดังนี้  
 Competency มาตรฐานของแตํละตําแหนํงงาน (Posเทคโนโลยีสารสนเทศ ion 
Competency) สามารถนํามาใช๎ในการจัดรับ การคัดเลือก การจัดสรรตําแหนํง การประเมินคํางาน 
การกําหนดคําตอบแทน การประเมินผลงาน การฝึกอบรม และการสํารวจคําตอบแทน 
 การจ๎างงานโดยใช๎ Competency สามารถสัมภาษณ๑เพื่อคัดเลือกผู๎สมัครที่มี competency ท่ี
เหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการของงานจริงๆ ตาม Posเทคโนโลยีสารสนเทศion Competency 
 การบริหารคําตอบแทน- จํายคําตอบแทนตาม Competency สามารถนํามาใช๎ได๎กับการ
ประเมินคํางานโดยใช๎ Posเทคโนโลยีสารสนเทศ ion Competency เปรียบเทียบกับ competency 
มาตรฐานของระบบประเมินคํางานเพื่อกําหนดคํางาน การพิจ ารณาคําตอบแทนของพนักงานโดย
เปรียบเทียบ Person Competency กับ Posเทคโนโลยีสารสนเทศ ion Competency และการนําเอา
ผลงาน อายุงาน ศักยภาพของพนักงานมาพิจารณาประกอบการใช๎ Competency ในการฝึกอบรม
และพัฒนา สามารถใช๎ได๎ในเรื่องของการหาความต๎องการการฝึกอบรมจากการเปรียบเทีย บความ
แตกตํางระหวําง Person Competency และ Posเทคโนโลยีสารสนเทศ ion Competency การติดตาม
ผลเพื่อการพัฒนา Person Competency โดยดูจากการประเมินผลงานและจากการทดสอบ  
 นอกจากน้ียังสามารถใช๎ประโยชน๑จากการพัฒนา Person Competency ได๎โดยจะมีผลตํอ
งานและศักยภาพของพนักงา น ใช๎ในการวางแผนพัฒนาสายอาชีพ การวางแผนคําตอบแทน และการ
วางแผนปรับลดอัตรากําลัง จะเห็นได๎วํา Competency นั้นสามารถสร๎างประโยชน๑ให๎กับการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย๑ได๎มากมายหลายด๎าน แตํต๎องใช๎อยํางมีหลักเกณฑ๑ ซึ่งระบบ Competency จะสําเร็จ
ได๎นั้นต๎องคํานึงถึงสิ่งตํอไปนี้  
  1. มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย๑รองรับ 
  2. ต๎องใช๎ Competency ในทุกระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ที่เกี่ยวข๎อง 
  3. พนักงานทุกคนต๎องรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของ Competency ตํองาน
และการพัฒนาสายอาชีพของตน  
  4. เป็นระบบที่พนักงานทุกคนสามารถเข๎าถึงได๎  
  5. ผู๎ลงระบบต๎องมีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับ Competency และความเกี่ยวข๎องกับ
ทุกระบบอยํางดี  
  6. ขั้นตอนการลงระบบสามารถนําไปปฏิบัติได๎จริง ไมํจําเป็นต๎องเป็นระบบท่ีดีที่สุด  
  7. ได๎รับการสนับสนุนอยํางเต็มที่จากผู๎บริหารทุกคน  
 Competency อาจจะดูเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติ แตํประโยชน๑ที่ได๎รับจากการใช๎ระบบ 
competency ในการบริหารทรัพยากรมนุษย๑นั้นรับรองวําคุ๎มคํากับเวลาที่เสียไปอยํางแนํนอน ถ๎ามีการ
ทําอยํางถูกต๎องและเป็นระบบ  
 
เทคนิคการจูงใจลูกน้องให้ท างาน 
 คงไมํอาจปฏิเสธได๎วําผลงานของหัวหน๎าเกิดขึ้นจากผลงา นของลูกน๎องที่รํวมใจรํวมแรงทําให๎
แบบวํา ลูกน๎องดัน หัวหน๎าดึง ซึ่งหมายถึงลูกน๎องมีสํวนสําคัญในการผลักดันให๎งานของหัวหน๎าประสบ
ผลสําเร็จ สํวนหัวหน๎าเองจะมีสํวนในการสํงเสริมสนับสนุนลูกน๎องให๎มีหน๎าที่และตําแหนํงงานที่ดีขึ้น
พบวํายังมีหัวหน๎างานหลายตํอหลายคนที่หลงผิ ดคิดวําผลงานที่เกิดขึ้นนั้นมาจากตนเองเพียงฝ่าย
เดียว ลูกน๎องก็เป็นแคํผู๎ชํวยคนหนึ่งเทํานั้น เป็นหัวหน๎าที่เน๎นการบริหารงานของตนเป็นหลัก ไมํสนใจ
ในการบริหารลูกน๎องในทีม .... คุณรู๎ไหมวํา หัวหน๎างานเหลํานั้นอาจพบปัญหาที่จะตามมานั่นก็คือ 
ลูกน๎องขาดแรงจูงใจในการ ทํางานให๎ ทํางานตามคําสั่งเพียงอยํางเดียว ไมํอุทิศและสละเวลาหาก
หัวหน๎างานมีงานดํวนพิเศษ และปัญหาการที่ลูกน๎องลาออกเพราะไมํมีสิ่งจูงใจในการทํางาน ซึ่งปัญหา
เหลํานี้เองจะสํงผลย๎อนกลับมายังหัวหน๎าท่ีต๎องรับภาระหนัก แทนที่จะมีเวลาในการทํางานเชิงกลยุทธ๑ 
การวางแผนงาน การพัฒนาระบบงานให๎ดีขึ้น กลับต๎องเอาเวลามาสะสางงานในรายละเอียด คอย
แก๎ไขปัญหาประจําวัน ต๎องทํางานดํวนพิเศษหรือทํางานนอกเวลาทํางานซึ่งไมํมีลูกน๎องอาสาที่จะชํวย
หรือเกี่ยงกันไมํอยากทําให๎  
 ดังนั้นเพื่อให๎การทํางานเป็นไปอยํางราบรื่นผู๎เป็นหัวหน๎าเองจึงไมํควรละเลยที่ จะใสํใจใน
ความคิดความรู๎สึกของลูกน๎อง การบริหารคนควบคํูไปกับการบริหารงาน ซึ่งหน๎าที่งานอยํางหนึ่งที่
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หัวหน๎าพึงปฏิบัตินั่นก็คือ การหาวิธีจูงใจลูกน๎องในการทํางาน ทั้งนี้การจูงใจลูกน๎องให๎ทํางานให๎นั้น
มิใชํเรื่องยากที่คุณเองในฐานะหัวหน๎างานจะทําไมํได๎ ซึ่งดิฉันขอ นําเสนอเทคนิคงําย ๆ ในการจูงใจ
ลูกน๎องด๎วยวิธี D-R-I-V-E ดังนี้ 
 D – Development 
 การพัฒนาและฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถจูงใจลูกน๎องให๎ทํางานได๎ คงไมํมีลูกน๎องคน
ไหนอยากที่จะทํางานกับหัวหน๎าที่ไมํเคยคิดที่จะสํงเสริมหรือสนับสนุนให๎พวกเค๎ามีความรู๎และ
ความสามารถท่ีเพิ่มขึ้น ขอให๎หัวหน๎างานตระหนักไว๎เสมอวํา ไมํต๎องกลัวลูกน๎องจะเกํงหรือดีกวําตนเอง 
แบบวํากลัวลูกน๎องจะเลื่อยขาเก๎าอ้ี จนเป็นเหตุให๎หัวหน๎างานไมํสนใจที่จะพัฒนาลูกน๎องเลย ทั้งนี้การ
พัฒนาลูกน๎องนั้นมีหลากหลายวิธีที่หัวหน๎างานสามารถทําได๎ เชํน  การสอนงาน (Coaching): เพื่อให๎
ลูกน๎องเข๎าใจวิธีการ และขอบเขตหน๎าที่งานที่ต๎องรับผิดชอบการสํงลูกน๎องเข๎าฝึกอบรมกับหนํวยงาน
ภายนอก (In House and Public Training): เพื่อสํงเสริมให๎พนักงานมีความรู๎ ความเข๎าใจมากขึ้นการ
ให๎คําปรึกษาแนะนํา (Consulting): เพื่อชํวยลูกน๎องในการหา แนวทางแก๎ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นการ
โยกย๎ายสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation): เพื่อสํงเสริมให๎ลูกน๎องเกิดทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) 
มากขึ้น R – Relation 
 การสร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับและลูกน๎องเป็นสิ่งที่หัวหน๎างานไมํควรเพิกเฉย เพราะ
สัมพันธภาพที่ดีจะทําให๎ลูกน๎องอุทิ ศและตั้งใจในการทํางานให๎กับคุณอยํางจริงใจมิใชํการบังคับ ทั้งนี้
วิธีการในการเสริมสร๎างให๎คุณเองมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกน๎อง เชํน การพาลูกน๎องไปเลี้ยงอาหาร
กลางวันหรืออาหารเย็นเนื่องในโอกาสพิเศษซึ่งอาจจะเป็นเลี้ยงวันเกิดเลี้ยงลูกน๎องกรณีที่ได๎รับการ
เลื่อนตําแหนํ ง.... หรือการเริ่มต๎นทักทายลูกน๎องกํอน ....หรือการถามเรื่องอื่น ๆ กับลูกน๎องบ๎างที่ไมํใชํ
เรื่องงาน ....หรือการซื้อของฝากหรือของเล็ก ๆ น๎อย ๆให๎ลูกน๎องซึ่งไมํจําเป็นต๎องรอให๎ถึงวัน /โอกาส
พิเศษ ....หรือการรับฟังและเสนอแนะแนวทางแก๎ไขปัญหาของลูกน๎องที่ไมํใชํปัญหาจากการทํางาน ....
หรือการสร๎างอารมณ๑ขันกับลูกน๎องการสร๎างรอยย้ิมและเสียงหัวเราะกับลูกน๎องบ๎าง  
 I - Individual Motivation 
 ลูกน๎องแตํละคนมีหลากหลายสไตล๑ บางคนเงียบไมํชอบแสดงออก บางคนชอบเอะอะ
โวยวาย บางคนคิดมาก บางคนขี้น๎อยใจ ดังนั้นในฐานะของหัวหน๎างานจึงจําเป็ นอยํางยิ่งที่จะต๎อง
วิเคราะห๑ลูกน๎องแตํละคนวําพวกเค๎ามีนิสัย บุคลิกลักษณะและความต๎องการอยํางไร แตํละคนจะมี
แบบฉบับเฉพาะที่แตกตํางกันไป การจูงใจลูกน๎องจึงยํอมต๎องแตกตํางกันไปตามลักษณะนิสัยของแตํ
ละคน จงอยําใช๎วิธีการใดวิธีการหนึ่งกับลูกน๎องหลาย ๆ คนที่มีความตํ างกัน เชํน หากพบวําลูกน๎อง
ของตนขอบที่จะแสดงความคิดสร๎างสรรค๑หัวหน๎าควรจะมอบหมายงานที่สํงเสริมให๎พวกเค๎าได๎ใช๎
ความคิดและสามารถนําเสนอแนวคิดตํางๆ กับคุณได๎ หรือหากลูกน๎องของคุณเป็นคนชอบโวยวายเมื่อ
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มีความคิดเห็นไมํตรงกับคุณคุณเองในฐานะหัวหน๎างานควรจะสงบนิ่งและ พูดคุยกับลูกน๎องอยํางมี
เหตุผลเพื่อจูงใจให๎ลูกน๎องเห็นด๎วยกับคุณ 
 V - Verbal Communication 
 คําพูดเปรียบเสมือนดาบสองคมที่สํงผลทั้งด๎านบวกและด๎านลบกับตัวคุณเองในฐานะของ
หัวหน๎างาน บางครั้งการไมํพูดหรือนิ่งเฉย จะดูดีกวําการพูดออกไป โดยเฉพาะคําพูดในทางลบที่อยาก
ให๎คุณจงหลีกเลี่ยง ได๎แกํ คําพูดที่ประชดประชันเหน็บแนม คําพูดที่ออกคําสั่งโดยไมํมีเหตุผลคําพูดดู
ถูกความสามารถของลูกน๎องคําพูดที่ปัดความรับผิดชอบหรือโยนความผิดให๎กับลูกน๎อง คําพูดที่นินทา
ลูกน๎องลับหลังคําตํอวําลูกน๎องตํอหน๎าเพื่อนรํวมงานหรือตํอหน๎าผู๎อ่ืน จงพยายามเลื อกใช๎คําพูด
ทางบวกที่สร๎างสรรค๑และจูงใจลูกน๎องให๎พวกเค๎าอยากทํางานให๎กับคุณ 
 
E - Environment Arrangement 
 สภาพแวดล๎อมในการทํางานเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจูงใจลูกน๎องให๎อยากทํางาน เพื่อมิให๎
ลูกน๎องรู๎สึกจําเจหรือเบ่ือหนํายกับสภาพแวดล๎อมแบบเดิม ๆ พบวํามีหลากหลายวิธี ที่คุณสามารถ
เลือกใช๎เพื่อสภาพแวดล๎อมหรือบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เชํน การปรับเปลี่ยนรูปโฉมออฟฟิศใหมํ 
ไมํวําเป็นการจัดวางโต๏ะ เก๎าอ้ีใหมํ หรือการจัดหาอุปกรณ๑อํานวยความสะดวกในการทํา งานตําง ๆ ให๎
พร๎อมในการทํางาน หรือการอนุญาตให๎ลูกน๎องเปิดเพลงเบา ๆ ฟังเพื่ อคลายความ ตึงเครียดในการ
ทํางานหรือการสร๎างทีมงานให๎เป็นทีมแหํงการเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดบรรยากาศในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ไมํวําจะเป็นการจัดต้ังทีมงานนักอํานขึ้นโดยการมอบหมายให๎ลูกน๎องอํานหนังสือที่เกี่ยวข๎องกับงาน
ของตนเองและนํามาเลําให๎เพื่อนรํวมงานฟัง ... หรือการจัดประชุมรํวมกันอาจเป็นเดือนละครั้งหรือสอง
ครั้งตามความเหมาะสมเพื่อสร๎างบรรยากาศในการทํางานเป็นทีมรํวมกันทั้งนี้คุณอาจใช๎เวทีของการ
ประชุมเพื่อแจ๎งให๎พนักงานรับทราบถึงนโยบายของบริษัทภารกิจหน๎าที่ของทีมงาน และการให๎ลูกน๎อง
มีสํวนรํวมเสนอไอเดียใหมํ ๆเพื่อปรับปรุงระบบงานให๎ดีขึ้น 
 ดังนั้นขอให๎หัวหน๎างานเริ่มสํารวจตัวเองนับแตํตอนนี้วําได๎ใสํใจที่จะหาวิธีจูงใจลูกน๎องให๎
ทํางานมากน๎อยแคํไหน หัวหน๎างานที่มีทั้งศาสตร๑ในการบริหารคนและศาสตร๑ในการบริหารงานนั้น
มักจะเป็นหัวหน๎างานที่ประสพความสําเร็จในหน๎าที่การงาน ได๎รับการยอมรับและ ความเคารพศรัทธา
จากลูกน๎องด๎วยความจริงใจ 
 
แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารคนในองค์กร 
 หัวใจสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรตํางๆไมํได๎อยูํที่ประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือ
วิธีการที่นํามาใช๎ในการพัฒนาเทํานั้นแตํขึ้นอยูํกับวําองค๑กรได๎พัฒนาบุคลากรถูกที่ถูกจุดหรือ ไมํ ถ๎าจะ
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พูดงํายๆแบบภาษาชาวบ๎านก็คือ เกาถูกที่คันหรือไมํ หลายองค๑กรได๎นําเอาเครื่องมือการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัยจากตํางประเทศเข๎ามาใช๎ แตํสุดท๎ายปัญหาการบริหารคนก็ยังคงมีอยูํเหมือนกัน เพราะจัดยา
ไมํตรงกับโรคหรือไมํก็ไมํรู๎วําสาเหตุที่แท๎จริงของโรคคืออะไร 
 มีหลายองค๑กรสอบถามผมวํา เราจะมีแนวทางหรือวิธีการอยํางไรบ๎าง ที่จะสํารวจ ค๎นหา และ
ประเมินปัญหาในการบริหารคนขององค๑กร ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สําหรับวิธีการที่หลายองค๑กรนิยมใช๎ใน
การประเมินปัญหาคือ การพูดคุยสอบถาม การสํารวจโดยใช๎แบบสอบถาม การใช๎กลํองรับความคิดเห็น 
ฯลฯ แตํสุดท๎าย ผู๎บริหารองค๑กรก็ยังรู๎สึกวํา ปัญหาท่ีได๎มามันไมํใชํปัญหาที่แท๎จริง เพราะมันไมํตรงกับ
ความรู๎สึกของตัวผู๎บริหารเอง หรือไมํก็พอนําไปแก๎ไขปัญหาแล๎ว ปัญหาเรื่องคนก็ยังไมํจางหายไป 
 ผมคิดวําการที่หลายองค๑กรเริ่มหันกลับมามองที่การค๎นหาปัญหา มากกวําการ หาเครื่องมือ
มาแก๎ไขปัญหา นําจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีขององค๑กรในบ๎านเรา ในปัจจุบันและอนาคต เพราะถ๎าตราบใด
ที่เรายังไมํรู๎วํา ปัญหาที่แท๎จริงในการบริหารคนของเราคืออะไร ตํอให๎ใช๎เงินลงทุนไปมากเทําไหรํ ตํอให๎
ใช๎เครื่องมือการบริการจัดการคนสมัยใหมํอยํางไร ก็คงจะไมํไ ด๎ผล แถมยังเสียเงินเสียเวลาไปแบบไมํ
ค๎ุมคําอีกตํางหาก 
 แนวทางการค๎นหาปัญหาขององค๑กรบางองค๑กร จึงอยากจะนําเสนอทางเลือกในการค๎นหา
ปัญหาด๎านการบริหารคน ดังนี้ 
 
ก าหนดกลุ่มของปัญหาที่ต้องการศึกษาวิเคราะห์ 
 เมื่อเราแบํงกลุํมของปัญหาได๎แล๎ว ให๎ลองหาเครื่องมือในการค๎ นหาปัญหาวํามีเครื่องมือ
อะไรบ๎าง แตํละเครื่องมือ มีข๎อดีและข๎อจํากัดอยํางไรบ๎าง เชํน การสํารวจอาจจะเหมาะสําหรับการ
ค๎นหาภาพรวมของปัญหา แตํอาจจะไมํสามารถค๎นหาสาเหตุที่แท๎จริงของปัญหาได๎ การสัมภาษณ๑
แบบเจาะลึก อาจจะดีตรงที่ได๎ข๎อมูลละเอียด แตํถ๎าผู๎สัมภาษณ๑ไมํเหมา ะสม ไมํได๎รับความไว๎วางใจ
จากผู๎ถูกสัมภาษณ๑ อาจจะไมํได๎ข๎อมูลที่แท๎จริง สุดท๎าย วิธีการที่เหมาะสมอาจจะเป็นแบบผสมกันก็ได๎ 
เชํน ชํวงแรกอาจจะใช๎วิธีการสํารวจ เมื่อได๎ปัญหาในภาพรวมมาแล๎ว ก็คํอยมาใช๎วิธีการเจาะลง
รายละเอียดของปัญหาแตํละปัญหายํอยอีกครั้งหนึ่ง การตร วจสอบความถูกต๎องของปัญหาที่ค๎นหา
หรือสํารวจมา 
 เพื่อยืนยันวําปัญหาที่เราได๎มานั้นถูกต๎องจริงหรือไมํ หรืออาจจะใช๎วิธีการศึกษาเชิงการวิจัย ที่
มีการต้ังสมมติฐานของปัญหานั้นๆ ตามที่เราได๎ศึกษามาในเบื้องต๎น และทดสอบสมมติฐานครําวๆ 
โดยการศึกษาเชิงการวิจัย แตํคงไมํต๎ องลงลึก ที่ต๎องใช๎ระเบียบวิธีวิจัยอะไรมากมายนักนะครับ การ
ประเมินระดับของปัญหา  เมื่อแนํใจวํา ปัญหาในการบริหารคนขององค๑กรถูกต๎อง และสะท๎อนความ
เป็นจริงแล๎ว ขั้นตอนตํอมาคือ การประเมินระดับของปัญหาวํารุนแรงมากน๎อยเพียงใด ปัญหานั้นเกิด
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ขึ้นมานานหรือยัง ปัญหานั้น ๆ สํงผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ๎อมตํอองค๑กร อะไรบ๎าง อยํางไร ระดับ
ไหน นอกจากน้ี อาจจะต๎องมาจัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่ประเมินได๎ด๎วยวํา ปัญหาควรจะ
ดําเนินการแก๎ไข หรือพัฒนาเรํงดํวนกวํากัน ปัญหาไหนที่ต๎องแก๎อีกปัญหาหนึ่งกํอน จึงจะดําเนินการ
แก๎ไขหรือพัฒนาได ๎
 นําเอา ปัญหาท้ังหมด มาจัดทําแผนการแก๎ไขหรือพัฒนา แผนที่วํานี้อาจจะจัดทําเอง หรือ
อาจจะลองให๎ที่ปรึกษาจากภายนอก เข๎ามานําเสนอแผนก็ได๎ สํวนเราจะเลือกใช๎บริการหรือไมํ ก็เป็นอีก
เรื่องหนึ่งครับ อยํางน๎อย เราจะได๎มั่นใจได๎วํา แผนที่เราจัดทําขึ้นมานั้นถูกต๎อง (ตรงกับแผนที่
บุคคลภายนอกนําเสนอ) การดําเนินการแก๎ไขหรือพัฒนาบุคลากร 
 เมื่อเราได๎ปัญหาที่แท๎จริงแล๎ว จัดทําแผนการแก๎ไขหรือพัฒนาเรียบร๎อยแล๎ว บางปัญหาเรา
สามารถแก๎ไขได๎ ด๎วยการตัดสินใจเชิงการบริหารจัดการ เชํน ปัญหาเรื่องผลตอบแทน ปัญหาเรื่อง
ระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติงาน สถานที่ ทํางาน ฯลฯ แตํบางปัญหา อาจจะต๎องอาศัยผู๎เชี่ยวชาญ
จากภายนอก เชํน การพัฒนาฝึกอบรมตํางๆ และถ๎าจะให๎ได๎ผล ควรจะกําหนดขอบเขตของผู๎ที่จะต๎อง
พัฒนาฝึกอบรมให๎ชัดเจน กลุํมนี้จะต๎องพัฒนาเรื่องการวางแผนงาน กลุํมนี้จะต๎องเน๎นเรื่องการคิดเชิง
ระบบ อีกกลุํมอาจจะต๎องเน๎นเรื่ องการประสานงาน / การทํางานเป็นทีม ไมํควรกําหนดเป็นระดับ เชํน 
พนักงานระดับนี้ (ทุกคน) จะต๎องเข๎าอบรมหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้ เพราะจะทําให๎ปัญหาท่ีควรจะได๎รับ
การแก๎ไข หรือคนที่ไมํเกํงก็ยังคงไมํเกํงตํอไป สํวนคนที่เกํงอยํูแล๎วก็เกํงมากยิ่งขึ้น 
 สรุปได๎วํา แนวทาง ในการสํารวจ ค๎นหา วิเคราะห๑ และการแก๎ไขปัญหา หรือพัฒนาบุคลากร
ขององค๑กร ควรจะทําอยํางเป็นระบบ และเริ่มให๎ความสําคัญตั้งแตํขั้นตอนแรกให๎มาก เพราะถ๎า
กําหนดปัญหาผิดพลาด หรือไมํถูกต๎องแล๎ว จะทําให๎กระบวนการตํอๆ มา ไมํมีประโยชน๑อะไร และการ
แก๎ไขปัญหาอะไรก็ตาม ควรจะมีก ารกําหนดวัตถุประสงค๑ ผลที่คาดหวัง ตัวชี้วัดความสําเร็จและ
เป้าหมาย ให๎ชัดเจนกํอนท่ีจะดําเนินการแก๎ไขหรือพัฒนา ถ๎ายังกําหนดสิ่งเหลํานี้ไมํได๎ ขอแนะนําวํา ยัง
ไมํควรดําเนินการ  
 

สื่อการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การนําเข๎าสูบํทเรียน 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมอธิบายถึงการบริการและบริหารบุคคลเบื้องต๎นสําหรับธุรกิจค๎าสํงและค๎า
ปลีก 
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 3. ผู๎เข๎ารับการอบรมในห๎องรํวมกันซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การประเมินผล 
 การสังเกตการณ๑ของผู๎เข๎ารับการอบรม 
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หัวข้อวิชาที่ 4 การจัดการร้านค้าปลีกและค้าส่ง 
แนวคิด 
 กระทรวงพาณิชย๑เห็นวํากิจการค๎าปลีกค๎าสํง  ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่สําคัญตํอระบบเศรษฐกิจ
และการจ๎างงานโดยรวมขอ งประเทศ ขณะนี้ประสบปัญหาการแขํงขันที่รุนแรงจากการขยายตัวของ
ธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํงขนาดใหญํประเภทดิสเคานท๑สโตร๑  อยํางมาก  และประมาณการวําจะมีสํวนแบํง
การตลาดเป็นจํานวนร๎อยละ 25 ของยอดขายในภาคการค๎าปลีกค๎าสํงทั้งหมด  ทําให๎ธุรกิจค๎าปลีกค๎า
สํงขนาดเล็กและขนาดกลางที่ มีเงินทุนน๎อย  ขาดมาตรฐานในการบริหารจัดการแบบใหมํ  ไมํอาจ
แขํงขันกับธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํงขนาดใหญํประเภทดิสเคานท๑สโตร๑ได๎  และจะได๎รับความเดือดร๎อน  อัน
เป็นการกระทบตํอเศรษฐกิจ  เนื่องมาจากการกระจุกตัวของผู๎ประกอบการรายใหญํในแตํละท๎องที่  
เพื่อให๎เกิดการแขํงขัน อยํางเป็นธรรม  รวมทั้งให๎โอกาสแกํร๎านที่มีทุนน๎อย โดยคํานึงถึงประโยชน๑ตํอ
ผู๎บริโภค เศรษฐกิจของชาติ และเอกชนทุกระดับ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการร๎านค๎าปลีกและค๎าสํง 
 2. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถนําความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในการจัดการธุกิจของตนเอง 
 
เนื้อหาสาระ 
 ความหมายและความส าคัญของร้านค้าปลีก 
ความหมายของร้านค้าปลีก 
 ร๎านค๎าปลีก (Retail Store) หมายถึง องค๑กรธุรกิจที่ขายสินค๎าหรือบริการให๎กับผู๎บริโภคคน
สุดท๎ายปริมาณการซื้อ-ขายในแตํละครั้งไมํมากนัก 
แนวทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 
 ซึ่งแนวทางการจัดการธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํง  มีดังนี้ 
1. ด้านกฎหมาย 
 ดําเนินการยกรํางกฎหมายวําด๎วยการค๎าปลีกค๎าสํง ที่มุํงเน๎นให๎ธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํงทุกขนาด  
และทุกประเภท รวมถึงการค๎าบริการให๎สามารถอยูํรํวมกันได๎  โดยให๎มีสัดสํวนของร๎าน ค๎าขนาดตําง ๆ 
ทั้งขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญํ  ตามความจําเป็นของสภาพเศรษฐกิจ และเมือง  และ
ชุมชน  ซึ่งขณะนี้ได๎ยกรํางกฎหมายใกล๎จะเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีให๎ความ
เห็นชอบหลักการของกฎหมาย  ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได๎  ดังนี้ 
 1.1 กําหนดให๎ธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํง  ซึ่งเข๎าขํายควบคุมต๎องปฏิบัติตามและอยูํภายใต๎
หลักเกณฑ๑ เงื่อนไขที่กฎหมายจะกําหนด เชํน  การอนุญาตต้ัง  ขยาย  หรือย๎ายสาขา  กําหนดสถานที่
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หรือพื้นที่ต้ังจํานวนหรือขนาดของพื้นที่  การประกอบธุรกิจ  กําหนดวัน  เวลา  และชั่วโมงในการเปิด
ปิด  กําหนดให๎มีสัดสํวนพื้นที่จําหนํายสินค๎าที่ผลิตภายในประเทศตํอพื้นที่รวมของธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํง  
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเป็น 
 1.2 โครงสร๎างขององค๑กรที่จะกํากับดูแลธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํงประด๎วย  คณะกรรมการกลาง
กํากับดูแลธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํง  คณะกรรมการสํวนจังหวัดกํากับดูแลธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํงและ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ๑ 
 1.3 กําหนดมาตรฐานของร๎านค๎าปลีกค๎าสํง  เพื่อค๎ุมครองผู๎บริโภคในตัวกฎหมาย  เพื่อ
ค๎ุมครองมิให๎ประชาชนซื้อสินค๎าที่มีคุณภาพตํ่า  หรือถูกหลอกลวงในเรื่องราคา  
 1.4 สําหรับโทษที่จะกําหนดตามกฎหมายวําด๎วยการประกอบธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํ ง  จะมีทั้ง
โทษทางปกครอง  เชํน  การตําหนิตํอสาธารณะ  การปรับทางปกครอง  โทษทางอาญา  ได๎แกํ  จําคุก
หรือปรับ 
 
2. ด้านการปฏิบัติ 
 2.1 มาตรการสํงเสริมร๎านค๎าปลีกค๎าสํงขนาดกลางและขนาดเล็ก  และร๎านค๎าชุมชนกระทรวง
พาณิชย๑เห็นวํา  มีความจําเป็นจะต๎องสํงเสริมให๎ร๎านค๎าป ลีกค๎าสํงขนาดกลางและขนาดเล็กมีความ
แข็งแรง  เพื่อที่จะสามารถแขํงขันกับร๎านประเภทดิสเคานท๑สโตร๑  รวมทั้งการจัดต้ังร๎านค๎าปลีกชุมชน
ตามหลักการดังตํอไปนี ้
  1) สํารวจร๎านค๎าปลีกค๎าสํงขนาดกลางและขนาดเล็กที่จําหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภค  ทั้ง
ในสํวนกลางและภูมิภาค  เพื่ อทราบจํานวนและปัญหาที่แท๎จริงจากผลกระทบของการขยายตัวของ
ร๎านค๎าดิสเคานท๑ สโตร๑   รวมทั้งสอบถามความต๎องการที่จะให๎ทางราชการชํวยเหลือ  เชํน   ด๎านเงินทุน  
ด๎านบริหารการจัดการ  ด๎านการซื้อสินค๎าจากผู๎ผลิตโดยตรง  เป็นต๎น  พร๎อมกันนี้จะได๎ขึ้นทะเบียน
ร๎านค๎าปลีกค๎าสํงเหลํานี้  เพื่อเป็นข๎อมูลในการชํวยเหลือตํอไป 
  2) จัดต้ังและสนับสนุนร๎านค๎าปลีกชุมชน  โดยจะเริ่มจากชุมชนนอกเมืองกํอน  แล๎วขยาย
เข๎ามาสูํในเมืองของแตํละจังหวัด  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันไมํให๎ร๎านดิสเคานท๑สโตร๑เข๎ามาแขํงขันในชุมชนได๎ 
กระทรวงพาณิชย๑จะจัดทํารูป แบบร๎านค๎าปลีกเป็น  2  ขนาด คือ  ขนาดเล็ก และขนาดกลาง  เพื่อ
รองรับในแตํละชุมชน โดยทางราชการอาจจัดหาแหลํงเงินทุนให๎ก๎ูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่า  หรืออาจเข๎า
รํวมถือหุ๎นในร๎างค๎าปลีกชุมชนตามความเหมาะสม  และเมื่อร๎านเหลํานี้มีความเข๎มแข็งแล๎ว  ก็สามารถ
ซื้อหุ๎นคืนไปได๎ท้ังหมด 
  3) ได๎จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการร๎านค๎าสมัยใหมํ  และจัดทําคํูมือ "เคล็ด
ลับ  สูตรสําเร็จร๎านค๎าปลีก "  เผยแพรํให๎ร๎านค๎าปลีกได๎ปรับตัวให๎มีการจัดการท่ีทันสมัย  อนุญาตให๎
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ร๎านค๎าที่มีมาตรฐานได๎ใช๎เครื่องหมายรับรองของกระทรวงพาณิชย๑  เพื่อจู งใจให๎ผู๎บริโภคมาใช๎บริการ
เพิ่มมากขึ้น 
  4) สร๎างเครือขํายร๎านค๎าปลีก  โดยเชื่อมโยงผู๎ผลิต  ผู๎แทนจําหนําย  ผู๎ค๎าสํงกับร๎านค๎าปลีกที่
ขึ้นทะเบียน  และร๎านค๎าปลีกชุมชนที่จัดต้ังขึ้น  เพื่อให๎ได๎สินค๎าในราคาถูกสําหรับบริการแกํผู๎บริโภค 
 2.2 มาตรการสร๎างความสมดุลของธุรกิจ 
  1) เพื่อให๎เกิดความสมดุลย๑ในเรื่องการประกอบธุรกิจและการแขํงขันของร๎านค๎าปลีกค๎า
สํง  ทั้งขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญํ  กระทรวงพาณิชย๑จึงประสานงานโดยประชุมหารือกับ
หนํวยงานตําง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย  เพื่อนํากฎหมายที่ใช๎อยํูในปัจจุบันมาควบคุมกา รเปิดหรือ
ขยายสาขาของธุรกิจดิสเคานท๑สโตร๑  โดยให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยในเรื่องการกํอสร๎าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช๎อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในบริเวณพื้นที่ตําง ๆ เพื่อเปิดเป็นธุรกิจดิสเคานท๑สโตร๑  แตํก็ให๎สามารถเปิดสาขาใหมํได๎ ในท๎องที่หําง
จากตัวเมือง  ซึ่งจะไมํกระทบกระเทือนตํอร๎านค๎าปลีกค๎าสํงขนาดกลางและขนาดเล็ก  ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้จะมีผลบังคับใช๎ได๎เพียง 1 ปี  นับแตํวันที่ประกาศ 
  2) ในระหวํางที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยตามข๎อ 1)  มีผลบังคับ  หากมีความจําเป็นต๎อง
ควบคุมการต้ังหรือขยายสาขาของธุรกิจดิสเคานท๑สโตร๑ตํอไปอีก  ก็ให๎กระทรวงมหาดไทยใช๎อํานาจตาม
มาตรา 8(10) แหํงกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารออกเป็นกฎกระทรวงตํอไป 
 
การค้าปลีก (Retailing) 
ความหมายของการค๎าปลีก 
 การค๎าปลีก หมายถึง การขายสินค๎าให๎กับผู๎บริโภคคนสุดท๎าย โดยการซื้อสินค๎านั้นไปเพื่อการ
บริโภคของตนเอง และครอบครัว (สุณิสา วิลัยรักษ๑และสุกัญญา ไชยชาญ , 2538 : 198) หรือหมายถึง
กิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการขายสินค๎าหรือบริการให๎กับผู๎บริโภคคนสุดท๎ายเพื่อการใช๎สํวนตัว 
(Stern, El-Ansary and Coughlan, 1996 : 50) หรือหมายถึง กิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการขาย
สินค๎าหรือบริการโดยตรงแกํผู๎บริโภคคนสุดท๎าย เพื่อการใช๎สํวนตัวและไมํใชํเป็นการใช๎เพื่อธุรกิจ 
(Kotler, 1997 : 563)   
 จากความหมายของการค๎าปลีก สามารถสรุปองค๑ประกอบของการค๎าปลีก ได๎ดังนี้   
  1. กิจกรรม เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข๎องกับการขายสินค๎าหรือการให๎บริการ  
  2. สินค๎าหรือการบริการ 
  3. ผู๎บริโภคคนสุดท๎าย ซึ่งเป็นผู๎ที่ซื้อสินค๎าเพื่อการใช๎สํวนตัวหรือใช๎ในครอบครัว ไมํใชํการ
ใช๎เพื่อธุรกิจ 
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ประเภทของการค้าปลีก 
 การค๎าปลีกแบํงออกเป็นหลายประเภทด๎วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ เกณฑ๑ที่ใช๎ในการพิจารณาแบํง
ประเภท เนื่องจากร๎านค๎าปลีกหนึ่ง ๆ อาจจะถูกจัดกลุํมให๎เข๎าอยูํในหลายกลุํมในหลายประเภท เชํน 
ร๎านเซเวํนอีเลฟเวํน ซึ่งสามารถจัดอยูํในร๎านค๎าปลีกแบบร๎านสะดวกซื้อก็ได๎ เป็นร๎านค๎าปลีกแบบลูกโซํ
ก็ได๎ หรือเป็นร๎านค๎าปลีกแบบแฟรนไชส๑ก็ได๎ เป็นต๎น ในที่น้ีจะแบํงการค๎าปลีกออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. การค๎าปลีกแบบมีร๎านค๎า (stores retailing)  
 2. การค๎าปลีกแบบไมํมีร๎านค๎า (non- stores retailing)  
 3. องค๑กรที่ทําการค๎าปลีก (retail organizations) 

 
การค้าปลีกแบบมีร้านค้า (Stores Retailing) 
 ผู๎บริโภคในปัจจุบัน สามารถที่ จะหาซื้อสินค๎าหรือบริการได๎จากร๎านค๎าตําง ๆ ที่ขายสินค๎าหรือ
บริการมากมายหลายชนิด ดังนั้นการศึกษาประเภทของร๎านค๎าปลีกจึงมีความสําคัญ สําหรับการจัดการ
ชํองทางการตลาดเป็นอยํางมาก โดยการค๎าปลีกแบบมีร๎านค๎า สามารถแบํงออกได๎เป็น 11 ประเภท ดังนี้  
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 1. ร๎านค๎าขายสินค๎าเฉพาะอยําง  
 ร๎านค๎าขายสินค๎าเฉพาะอยําง หรือเรียกวํา คาเทกอรี่ คิลเลอร๑ (category killer) เป็นร๎านค๎า
ปลีกท่ีขายสินค๎าเฉพาะอยํางเพียงอยํางเดียว เชํน ร๎านขายอุปกรณ๑กีฬาร๎านขายรองเท๎า ร๎านขาย
เสื้อผ๎า ร๎านขายเครื่องเพชร ร๎านขายดอกไม๎ ร๎านขายไอศกรีม ร๎านขาย ขนมปัง เป็นต๎น ร๎านค๎าประเภท
นี้จะขายสินค๎าเพียงอยํางเดียว ชนิดเดียว แตํมีแบบ มีขนาด มีสีสันหรือมียี่ห๎อให๎เลือกครบตามที่ลูกค๎า
ต๎องการ ตัวอยํางเชํน ร๎านรองเท๎าบาจา ร๎านหนังสือดวงกมล เป็นต๎น 
 2. ห๎างสรรพสินค๎า (Department store) 
 เป็นร๎านค๎าปลีกขนาดใหญํ ขายสิ นค๎าหลายประเภทหลายชนิดรวมกัน มีการแบํงสินค๎าออก
เป็นแผนกตามหมวดหมูํสินค๎า โดยสินค๎าที่อยูํในสายผลิตภัณฑ๑เดียวกัน ก็จะถูกจัดไว๎รวมกันหรือใกล๎
กัน ทั้งนี้เพื่อให๎การจัดวางสินค๎า การสํงเสริมการขาย การให๎บริการลูกค๎า และการควบคุมการขาย 
เป็นไปด๎วยความสะดวกและมีป ระสิทธิภาพ สินค๎าที่จําหนํายมักจะเป็นสินค๎าที่มีความทันสมัย 
คุณภาพดี ราคาสูง และนําแฟชั่น มีให๎เลือกท้ังแบบและตราสินค๎ามากมาย สินค๎าหลักของร๎าน
สรรพสินค๎าสํวนใหญํ ได๎แกํ เสื้อผ๎าสําเร็จรูป ตัวอยํางร๎านค๎าปลีกแบบนี้ เชํน เซ็นทรัล โรบินสัน เป็นต๎น 
 3. ศูนย๑การค๎าครบวงจร (shopping center or shopping complex)  
 ศูนย๑การค๎าครบวงจรมีพัฒนาการมาจากห๎างสรรพสินค๎า เป็นธุรกิจค๎าปลีกท่ีใช๎เงินลงทุน
คํอนข๎างสูง ภายใต๎แนวคิดที่ให๎บริการครบถ๎วนมากขึ้น ผู๎บริโภคสามารถเลือกซื้อสิ่งที่ต๎องการได๎ใน
สถานที่แหํงเดียว (One stop shopping)] กลําวคือ นอกจากจะมีห๎างสรรพสินค๎าและร๎านค๎าแล๎ว ยัง
เพิ่มแหลํงบันเทิง เชํน สวนสนุก ศูนย๑อาหารขนาดใหญํ และโรงภาพยนตร๑เข๎าไปด๎วย ทําให๎ผู๎บริโภค
สามารถจับจํายซื้อของควบคํูไปกับการหาความบันเทิงไปพร๎อมกัน เชํน เดอะมอลล๑ มาบุญครองซี
คอนสแควร๑ เป็นต๎น  
 4. ร๎านสรรพาหาร (supermarket)   
 เป็นร๎านค๎าปลีกขนาดใหญํที่ขายสินค๎าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นตํอชีวิตประจําวันเป็นหลัก โดย
ให๎ความสําคัญที่ความสด ใหมํ และความหลากหลายของอาหาร สินค๎าที่ขายสํวนใหญํ ได๎แกํ อาหาร
สด อาหารกระป๋อง ของชําและสิ่งจําเป็นที่ใช๎ในบ๎าน เชํน เครื่องสุขภัณฑ๑ อุปกรณ๑การทําอาหาร ฯลฯ  
 นโยบายในการขายสินค๎าจะเป็นการขายให๎ลูกค๎าบริการตัวเอง (Self services) ทําให๎
สามารถขายสินค๎าได๎ในราคาถูก เพราะได๎ลดคําใช๎จํายเกี่ยวกับการจ๎างพนักงานขายออกไปโดยทั่วไป
แล๎ว มักจะเห็นร๎านค๎าปลีกแบบสรรพาหารอยูํภายในห๎างสรรพสินค๎า หรื ออยูํบริเวณชั้นลําง หรือชั้นใต๎
ดินการที่ห๎างสรรพสินค๎านําเอาร๎านสรรพาหารมาไว๎รวมกันก็ เพื่อให๎ลูกค๎าสามารถซื้อสินค๎าได๎ครบถ๎วนใน
ที่แหํงเดียว (one stop shopping) ตัวอยํางร๎านสรรพาหารที่อยูํรวมกับห๎างสรรพสินค๎า เชํน ท็อปส๑ (Tops) 
เป็นต๎น สํวนร๎านสรรพาหารท่ีต้ังอยูํโดด ๆ ไมํได๎รวมกับห๎างสรรพสินค๎า เชํน ฟู้ดแลนด๑ (Food Land) 
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 5. ร๎านค๎าสะดวกซื้อ (convenience store)   
 เป็นร๎านค๎าที่จําหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นตํอชีวิตประจําวัน รวมทั้งจําหนํายอาหาร
เครื่องดื่มประเภทฟาสต๑ฟู้ด (fast food เชํน อาหารและขนมที่สําเร็ จรูป รับประทานได๎เร็ว สะดวก 
สะอาด ร๎านค๎าสะดวกซื้อหลายแหํงให๎บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งชํวยให๎ความสะดวกแกํลูกค๎าในการ
จับจําย แตํสินค๎าที่จําหนํายในร๎านจะไมํหลากหลายหรือมีมากมายเหมือนร๎านสรรพาหาร ราคาสินค๎า
คํอนข๎างแพง ตัวอยํางของร๎านค๎าสะดวกซื้อ เชํน เซเวํนอี เลฟเวํน (7-Eleven) เอเอ็ม-พีเอ็ม (am-pm) 
จิฟฟี่ (Jiffy) เป็นต๎น 
 6. ร๎านขายสินค๎าลดราคา (discount store)  
 ร๎านค๎าปลีกประเภทนี้โดยทั่วไปมักจะเน๎นจําหนํายสินค๎าประเภทเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม อุปกรณ๑
ไฟฟ้าตําง ๆ ในราคาที่ถูก เชํน ร๎านค๎าขายสินค๎ากีฬาลดราคา (discount sporting goods store) ร๎าน
ขายสินค๎าอิเล็กทรอนิกส๑ลดราคา (discount electronics store) และร๎านขายหนังสือลดราคา 
(discount book store) สํวนใหญํจะอยูํชานเมือง สถานที่จําหนํายจะมีลักษณะงําย ๆ ไมํมีความ
หรูหรามากเพื่อลดต๎นทุนในการกํอสร๎าง เชํน ร๎านแผงลอย เป็นต๎น สินค๎าที่วางจําหนํายไมํแตกตํางจาก
สินค๎าที่วางจําหนํายในห๎างสรรพสินค๎า แตํในด๎านของคุณภาพ และราคาสินค๎าที่วางใน
ห๎างสรรพสินค๎าจะสูงกวํา และเน๎นด๎านแฟชั่นมากกวํารวมทั้งความหลากหลาย สีสัน ขนาดตําง ๆ 
คํอนข๎างมีให๎เลือกน๎อยกวําห๎างสรรพสินค๎าทั่ว ๆ ไป 
 7. พํอค๎าปลีกขายสินค๎าราคาถูก (off-price retailer)    
 เป็นร๎านที่คิดราคาสินค๎าตํ่ากวําราคาขายปลีกท่ัวไป ทั้งนี้เนื่องจากสามารถซื้อสินค๎าในราคาที่
ตํ่ากวํา ได๎แกํ ร๎านค๎าปลีก ซึ่งเป็นเครือขํายชํองทางของโรงงานผู๎ผลิต ผู๎ค๎าปลีกอิสระ และร๎านค๎าสํงที่มี
ลักษณะเป็นคลังสินค๎า   
  7.1 เครือขํายของโรงงาน (factory outlet) เป็นชํองทางของผู๎ผลิต และบริหารงานโดย
ผู๎ผลิตจําหนํายสินค๎าในราคาลดพิเศษเครือขํายเกิดขึ้นจากการรวมกลุํมกันของโรงงานหลายแหํง 
สามารถให๎สํวนลดได๎มากถึง 50% และเป็นราคาที่ตํ่ากวําร๎านค๎าปลีกทั่วไป เพราะผู๎ผลิตเป็น ผู๎จัด
จําหนํายเอง   
  7.2 ผู๎ค๎าปลีกสินค๎าลดราคาอิสระ (independent off-price retailer) เป็นร๎านค๎าปลีกซึ่ง
บริหารงานโดยผู๎ประกอบการอิสระ หรือโดยบริษัทที่ทําการค๎าปลีกขนาดใหญํ  
  7.3 ร๎านคลังสินค๎า (warehouse club) หรือ ร๎านคลังสินค๎าขายสํง (wholesale club) เปน็ร๎านค๎า
ปลีกท่ีขายสินค๎าแบบจํากัดสายผลิตภัณฑ๑ สํวนใหญํเป็นสินค๎าสะดวกซื้อ เสื้อผ๎า ของใช๎ในครัวเรือน โดยการ
ให๎สํวนลดกับสมาชิกซึ่งสมาชิกต๎องเสียเงินคําธรรมเนียม ในการสมัครเป็นสมาชิกร๎านคลังสินค๎าจะขายสินค๎า
ให๎กับสมาชิกที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก หนํวยงานรัฐบาล องค๑กรที่ไมํมุํงกําไร และบริษัทขนาดใหญํ ร๎านค๎าสํงนี้จะ
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มีคลังสินค๎าและมีต๎นทุนที่คํอนข๎างต่ํา เพราะซื้อสินค๎าจํานวนมาก และใช๎แรงงานน๎อยในการเก็บรักษาสินค๎า 
ราคาสินค๎าของร๎านจะตํ่ากวําราคาสินค๎าในร๎านสรรพาหาร และร๎านขายสินค๎าลดราคาทั่วไป   
 8. ร๎านขายสินค๎าขนาดใหญํ (superstore)   
 เป็นร๎านค๎าปลีกที่เน๎นให๎ลูกค๎าสามารถซื้อสินค๎าได๎ในสถานที่แหํงเดียว (one stop shopping) 
ประกอบด๎วยร๎านสรรพาหาร สินค๎าประเภทเคร่ืองใช๎ในครัวเรือน เครื่องไฟฟ้า เสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม มา
วางขายเพิ่มเติม แตํสินค๎าที่นํามาจําหนํายนี้จะไมํพิถีพิ ถันในเรื่องของยี่ห๎อ และคุณภาพสูงเหมือนกับ
ห๎างสรรพสินค๎า ราคาของสินค๎าก็ถูกกวําห๎างสรรพสินค๎าด๎วย ตัวอยํางของร๎านขายสินค๎าขนาดใหญํ 
เชํน บิ๊กซี ซุปเปอร๑สโตร๑ เป็นต๎น ซึ่งร๎านค๎าขนาดใหญํสามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ลักษณะ คือ  
  8.1 ร๎านค๎าปลีกที่รวมร๎านสรรพาหารและร๎านขายยาเข๎าด๎วยกัน (combination store) 
  8.2 ร๎านค๎าปลีกขายสินค๎าราคาถูก (hypermarket or supercenter) เป็นร๎านค๎าปลีกที่มี
ลักษณะคล๎ายร๎านขายของถูก ขายสินค๎าอาหารอุปโภคบริโภค รวมทั้งสินค๎าอ่ืน ๆ ที่จําเป็น ไมํมีการจัด
ตกแตํงร๎านค๎าสวยงามแบบห๎างสรรพสินค๎า การจัดเรียงสินค๎าจัดวางแบบคลังสินค๎า (warehouse) 
และรูปแบบการขายจะเป็นแบบให๎ลูกค๎าบริการตัวเอง (self service) ตัวอยํางเชํน คาร๑ฟูร๑ (Carrefour) 
โอชอง (Auchan) โลตัส (Lotus) เป็นต๎น 
 9. ร๎านค๎าที่ใช๎แคตตาล๏อค (catalog showroom) 
 เป็นร๎านที่ขายสินค๎าจํานวนมาก  โดยนําเสนอสินค๎าตําง ๆ ผํานแคตตาล็อค มีอัตราการ
หมุนเวียนของสินค๎าสูง และขายสินค๎าที่มีชื่อเสียงในราคาลดพิเศษ ตัวอยํางสินค๎าได๎แกํ อัญมณี กล๎อง
ถํายรูป กระเป๋าเดินทาง ของใช๎ภายในบ๎าน ของเลํน อุปกรณ๑กีฬา ลูกค๎าจะซื้อสินค๎าจากแคตตาล็อค 
ร๎านค๎าประเภทนี้จะมีต๎นทุ นตํ่าเพราะไมํต๎องแสดงสินค๎า และไมํมีสินค๎าคงเหลือจึงสามารถขายสินค๎า
ได๎ราคาตํ่า ซึ่งจะเป็นการจูงใจให๎ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการซื้อสินค๎าทําให๎มียอดขายเพิ่มขึ้นได๎ 
 10. มินิมาร๑ทหรือร๎านสรรพาหารขนาดยํอม (minimart หรือ superrette) 
 มินิมาร๑ท เป็นการยํอสํวนของร๎านสรรพาหาร ทั้งด๎านพื้นที่ ชนิด และปริมาณของ สินค๎าที่จําหนําย
โดยยังคงวิธีการดําเนินงาน และประเภทสินค๎าที่จําหนํายไว๎เชํนเดียวกับร๎านสรรพาหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สภาพการคมนาคมที่แออัดมาก พื้นที่ในเมืองจึงหายากขึ้นและมีราคาสูงขึ้น การลงทุนในร๎านสรรพาหารจึง
คํอนข๎างสูงและไมํคํอยเหมาะสม ขณะเดียวกันแนวโน๎มประชากรเริ่มกระจายออกสูํชานเมืองมากขึ้น มินิ
มาร๑ทจึงเหมาะที่จะตั้งตามตัวเมือง และชานเมืองที่ชุมชนยังไมํหนาแนํน พอสําหรับการเปิดร๎านสรรพาหาร 
 11. ร๎านขายของชําหรือโชหํวย (grocery store หรือ mom & pop store หรือ provincial store) 
 เป็นร๎านค๎าแบบด้ังเดิมจําหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภคขนาด 1-2 คูหา ซึ่งผู๎ทําหน๎าที่ในการ
บริหารยังคงเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง ร๎านที่เรียกขานตัวเองวํา "มินิมาร๑ท " ที่เห็นกันทั่วไป
ทุกวันนี้ จัดเป็นได๎เพียงร๎านขายของชําที่มีการปรับปรุงตกแตํงให๎สว ยงามขึ้นเทํานั้น ร๎านค๎าแบบมินิ
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มาร๑ท จะต๎องมีสํวนของอาหารสด (fresh food) ประกอบกับสินค๎าอุปโภคบริโภคทั่วไป ร๎านค๎าปลีก
แบบนี้จัดได๎วํามีจํานวนมากที่สุดในบรรดาร๎านค๎าปลีกแบบตําง ๆ การจัดต้ังใช๎เงินลงทุนน๎อย คําใช๎จําย
ตํ่า แตํกําไรก็ตํ่าตามไปด๎วย เพราะอํานาจการตํอรองการจัดซื้อยังต่ํา เนื่องจากสั่งซื้อในปริมาณน๎อย 
 
การเปรียบเทียบการค้าปลีกแบบมีร้านค้า 
 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของร๎านค๎าปลีกโดยการให๎คะแนนปัจจัยด๎านตําง ๆ คือ เวลาใน
การให๎บริการ ทําเลที่ต้ัง ความหลากหลายของสินค๎า การบริการ และราคาของสินค๎า ทําให๎ร๎านค๎าปลี ก
แตํละประเภทมีความแตกตํางกันในหลาย ๆ ด๎าน ซึ่งจะสํงผลให๎การใช๎กลยุทธ๑สําหรับร๎านค๎าปลีกแตํ
ละประเภทแตกตํางกันตามไปด๎วย 
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หัวข้อวิชาที่ 5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค้าส่งและค้าปลีก 
 
แนวคิด 
 การวัดสมรรถนะภายในโซํอุปทานเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการปรับปรุงและเพิ่มความสามารถ
ในการแขํงขันสมรรถนะที่ลูกค๎าเป็นผลจากสมรรถนะทั้ง โซํอุปทานที่มีการถํายทอดจากสํวนต๎นน้ําไปยัง
สํวนปลายน้ํา ซึ่งเป็นการถํายทอดสมรรถนะทั้ง โซํอุปทานที่เชื่อมโยงตั้งแตํสมรรถนะระดับภายในองค๑กร
และสมรรถนะระดับระหวํางองค๑กรอยํางไรก็ตามการวัดสมรรถนะจากการศึกษาที่ผํานมาเป็นการวัดใน
แตํละสํวนซึ่งเป็นการวัดสมรรถนะระดับภายในองค๑กรหรือการวัดระดับระหวํางองค๑กร โดยการศึกษาแบํง
ออกเป็น 3 ลักษณะคือ ลักษณะทางด๎านข๎อแนะนําและการพัฒนาการวัดสมรรถนะ (Procedural; P) 
ลักษณะการศึกษาทางด๎านโครงสร๎างระบบการวัดสมรรถนะ (Structural; S) และลักษณะของการศึกษา
ทางเทคนิคการประเมินผล (Assessment Technique; AT) โดยระบบการวัดสมรรถนะที่ได๎นําเสนอมานั้น
ยังขาดการวัดผลของสมรรถนะระหวํางองค๑กรเชื่อมโยงกับสมรรถนะภายในองค๑กรซึ่งเป็นการวัด
สมรรถนะโดยรวมของโซํอุปทาน  ดังนั้นบทความนี้ได๎นําเสนอระบบการวัดสมรรถนะโดยรวมของโซํ
อุปทาน โดยนําลักษณะการศึกษาทั้ง 3 แบบ มาพัฒนาระบบวัดสมรรถนะโดยรวมของโซํอุปทาน และ
ประยุกต๑ระบบการวัดสมรรถนะโดยรวมในโซํอุปทานอาหารแปรรูป 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมคีวามรู๎ความเข๎าใจในการวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค๎าสํงและ
ค๎าปลีก 
 2. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสามารถทําการการวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
 
เนื้อหาสาระ 

 ดัชนีหรือแบบจ าลองตัวชี้วัดประสิทธิภาพระบบโซ่อุปทานของธุรกิจค้าปลีก  
การดําเนินการใดๆ ที่ต๎องกา รการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให๎ดีขึ้นจําเป็นที่จะต๎องมีการวัด
ประสิทธิภาพ (Performance Measurement) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการชี้บํงสถานะหรือผลลัพธ๑ของ
การดําเนินกิจกรรมนั้นๆ การวัดประสิทธิภาพสามารถใช๎เป็นเป้าหมายของกระบวนการเพื่อที่จะมุํงเน๎น
ในการปรับปรุง แก๎ไข เปรียบเทียบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให๎ดีขึ้น สําหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 
(Key Performance Indicator) จะเป็นตัวชี้บํงสถานะดังกลําว เชํน 

1. เวลา (Time)  
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 Cash to Cash Cycle Time: ระยะเวลาของวงจรเงินสด คือเวลาโดยเฉลี่ยของเงินที่
ใช๎ในการสั่งซื้อสินค๎าหรือวัตถุดิ บและเงินนั้นไหลกลับมาสูํผู๎ประกอบการในรูปของ
รายได๎ 
Calculation: Total Inventory Days of Supply + Days of Sales Outstanding – 

                         Average Payment period for Material in day 
 Order Cycle Time: รอบระยะเวลาการสั่งสินค๎า โดยนับต้ังแตํมีการรั บคําสั่งซื้อจาก

ลูกค๎าจนกระทั้งลูกค๎าได๎รับสินค๎าตามคําสั่งซื้อ   
Calculation: Total Average Lead Time From: [Customer 

signature/authorization to order receipt] + [Order receipt to 
completion of order entry] + [Completion of order entry to start 
manufacture] + [Start manufacture to start to complete 
manufacture] + [Complete manufacture to customer receipt of 
order] + [Customer receipt of order to installation complete] 

2.  ต๎นทุน (Cost)  
 Total Logistics Management Cost : ต๎นทุนการจัดการโลจิสติกส๑ตํอรายได๎ทั้ง หมด 

ซึ่งจะต๎องมีการควบคุมอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บํงบอกถึงความสามารถ
ในการทํากําไร   

 Inventory Days of Supply : จํานวนวันของสินค๎าคงคลัง คือระยะเวลาที่จํานวน
สินค๎าคงคลังถูกผลิตจนกระทั้งขายให๎กับลูกค๎า ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจํานวนวันของ
สินค๎าคงคลัง  จะแสดงให๎เห็นถึงปริมาณสินค๎าคงคลัง 
Calculation: [5 Point annual average gross inventory] / [Cost of goods sold / 

365] 
3.  การบริการและคุณภาพ (Service and Qualเทคโนโลยีสารสนเทศy)  
 Order Fill Rate : อัตราเติมเต็มคําสั่งซื้อ ซึ่งถูกกําหนดด๎วยคําเปอร๑เซ็นต๑ของคําสั่ งซื้อ

ที่จัดสํงจากคลังสินค๎าภายใน 24 ชั่วโมง 
Calculation: [Number of orders filled from stock shipped wเทคโนโลยี

สารสนเทศhin 24 hours of order release] / [Total number of stock 
orders]  

 Order Fulfillment Performance : ความสามารถในการเติมเต็มคําสั่งซื้อ ซึ่ง นับเวลา
เฉลี่ย จากวันและเวลาที่คําสั่งซื้อเกิดขึ้นจนถึงวันและเวลาที่ลูกค๎าได๎รับสินค๎าจากคํา
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สั่งซื้อนั้น โดยตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงของตลาดภายในระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อที่จะยกระดับความสามรถทางการแขํงขัน   

 Number of Reject Per Batch :   จํานวนสินค๎าที่ไมํได๎มาตรฐา นในการผลิตหรือที่รับ
การสํงมอบในแตํละครั้ง 

 Delivery In Full and On Time (DIFOT) : เป็นดัชนีที่ใช๎วัดประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า โดยวัดเป็นเปอร๑เซ็นต๑ความถูกต๎องในการสํงมอบ
สินค๎าครบตามจํานวนและตรงเวลาตามที่ลูกค๎ากําหนด 

 
Calculation: [Total number of orders delivery in full and on time to the 

customer’s request date] / [Total number of orders delivery] 
4.  การบริหารสินทรัพย๑ (Asset Utilization)  
 Capacเทคโนโลยีสารสนเทศ y Utilization : ดัชนีตัวนี้จะบํงบอกถึงการใช๎ประโยชน๑

ของพื้นที่ในคลังสินค๎าวํามีก ารจัดวางและเก็บสินค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากน๎อย
เพียงใด 
อยํางไรก็ตามดัชนีชี้วัดที่กลําวมานี้อาจปรับปรุงวิธีการประเมินเพื่อให๎มีความ

สอดคล๎องกับสภาพวิถีการค๎าปลีกที่เหมาะสมกับท๎องถิ่น เพื่อให๎สะท๎อนข๎อมูลที่มีความใกล๎เคียงกับ
ธุรกิจการค๎าปลีกของไทยมากขึ้น 
 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการดําเนินงานของโซํอุปทาน  เนื่องจากพฤติกรรมของผู๎บริโภค การ
พัฒนาของเทคโนโลยีและสารสนเทศและการแขํงขันทางการค๎า  เป็นสาเหตุที่ผลักดันให๎มีความจําเป็น
ในการดําเนินงานการวัดสมรรถนะในโซํอุปทาน การวัดสมรรถนะจะนําไปสูํการปรับปรุงประสิทธิภาพที่
ตรงจุด การศึกษาที่ผํานมาการวัดสมรรถนะเริ่มจากการวัดสมรรถนะภายในองค๑กร  (Intra-
Organization Performance Measurement level) และได๎มีการขยายลักษณะการศึกษาของการวัด
สมรรถนะไปสูํการวัดสมรรถนะในระดับระหวํางองค๑กร (Inter-Organization Performance 
Measurement Level) โดยลักษณะการศึกษาทางด๎านการวัดสมรรถนะแบํงออกได๎เป็น  3 แบบได๎แกํ 
 ลักษณะการศึกษาทางด๎านข๎อแนะนําและการพัฒนาการวัดสมรรถนะ  (Procedural; P) 
ลักษณะการศึกษาทางด๎านโครงสร๎างระบบการวัดสมรรถนะ  (Structural; S) และลักษณะของ
การศึกษาทางเทคนิคการประเมินผล  (Assessment Technique; AT) ลักษณะแรกคือการศึกษา
ทางด๎านข๎อแนะนําและการพัฒนาการวัดสมรรถนะ  เป็นการศึกษาถึงปัญหาของระบบวัดสมรรถนะที่
ใช๎ในอดีตและนําเสนอถึงความสามารถของระบบวัดสมรรถนะ  รวมถึงการนําเสนอถึงขั้น  ตอนในการ
สร๎างระบบวัดสมรรถนะ  และนําไปสูํลักษณะที่สองคือการศึกษาทางด๎านโครงสร๎างระ บบการวัดซึ่ง
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หมายถึงมิต ิ(Dimension) ของดัชนีวัด จากการที่แตํละระบบวัดมีเป้าหมายในการวัดแตกตํางกัน  จึงใช๎
ดัชนีวัดผลที่แตกตํางกัน  และเรียกหมวดหมูํของดัชนีวัดวํามิติ  (Dimension) ของดัชนีวัด  ดังนั้นในแตํ
ละระบบวัดจึงมีมิติการวัดที่แตกตํางกัน อยํางไรก็ตาม เนื่องจากการใช๎ดัชนีวัดผลจํานวนมากทําให๎การ
ประเมินผลของสมรรถนะมีความซับซ๎อน  จึงพัฒนาแนวคิดเพื่อลดจํานวนสารสนเทศที่ไมํจําเป็น  โดย
นําเสนอลักษณะที่สามเป็นการศึกษาเทคนิคการประเมินผลมาใช๎ในการวิเคราะห๑  เชํน ภายในองค๑กร
ประกอบด๎วยหลาย  ๆ สํวนที่เกี่ยวข๎องในการดําเนินงานกาอยํา งไรก็ตามโซํอุปทานยังประกอบด๎วย
หลายองค๑กรที่อยูํภายในโซํอุปทานเดียวกัน  ดังนั้นการวัดผลของสมรรถนะจําเป็นต๎องรองรับความ
ซับซ๎อนของโซํอุปทานและสามารถแสดงถึงสมรรถนะโดยรวมของโซํอุปทานได๎  บทความนี้นําเสนอ
ระบบการวัดสมรรถนะโดยรวมซึ่งประกอบด๎วยการวัดสมรรถนะในระดับภายใน องค๑กรและระดับ
ระหวํางองค๑กร  โดยประยุกต๑ใช๎ระบบวัดสมรรถนะนี้ในโซํอุปทานอาหารแปรรูปที่มีโครงสร๎างของโซํ
อุปทานคือชาวไรํ-โรงงานแปรรูป -ลูกค๎า และวัดสมรรถนะในมิติทางด๎านเวลาและคุณภาพการจัดเรียง
ของบทความนี้เป็นดังตํอไปนี้ในสํวนตํอไปเป็นการเสนอถึงการทบทวนงานวิจัยที่ผํานมที่ได๎มีการศึกษา  
การพัฒนาการวัดสมรรถนะ ลักษณะการศึกษาของการวัดสมรรถนะและการวัดสมรรถนะในโซํอุปทาน  
จากนั้นได๎กลําวถึงระบบการวัดสมรรถนะโดยรวมซึ่งนําลักษณะของการศึกษาการวัดสมรรถนะมาใช๎
รํวมในวิเคราะห๑และในหัวข๎อถัดไปนําเสนอถึงโซํอุปทานอาหารและการประยุกต๑ใช๎ ระบบการวัด
สมรรถนะในโซํอุปทานอาหารแปรรูป  
 การวัดสมรรถนะซึ่งเริ่มตั้ง แตํการพัฒนาการวัดสมรรถนะในโซํอุปทานและลักษณะของ
การศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับการวัดสมรรถนะในโซํอุปทาน  และการวัดสมรรถนะในโซํอุปทานทั้ง 2 ระดับ 
 1. การพัฒนาระบบการวัดสมรรถนะ  การศึกษาที่ผํานมาได๎ มีการนําเสนอความต๎องการใน
การวัดสมรรถนะเพื่อวัดผลการดําเนินงานของโซํอุปทาน  โดยมีสาเหตุเนื่องจากความแตกตํางในการ
ดําเนินงานของโซํอุปทาน  ความต๎องการของลูกค๎าที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงการเข๎ามาแทนที่ของ
เทคโนโลยีใหมํ  ๆ การพัฒนาของระบบสารสนเทศ  จึงมีการศึกษาและพัฒนาโดยมุํ งเน๎นให๎เห็นถึง
สาเหตุของความไมํเพียงพอของระบบการวัดสมรรถนะและนําเสนอถึงประโยชน๑ของการประยุกต๑ระบบ
การวัดสมรรถนะลักษณะการศึกษาด๎านการวัดสมรรถนะในโซํอุปทานที่ผํานมา  Folan and Brown 
(2005) ได๎แบํงออกเป็น  2 ลักษณะคือ  ลักษณะการศึกษาทางด๎านข๎อแนะนําและการพัฒนาการ วัด
สมรรถนะ  (Procedural; P) และลักษณะการศึกษาทางด๎านโครงสร๎างระบบการวัดสมรรถนะ  
(Structural; S) อยํางไรก็ตามในระบบวัดสมรรถนะมีจํานวนของข๎อมูลที่ได๎จากการวัดผลจํานวนมาก  
จึงนําไปสูํการนําเทคนิคตําง  ๆ ในการประเมินผลดังนั้นลักษณะของการศึกษาทางเทคนิคการ
ประเมินผล  (Assessment Technique; AT) จึงเป็นอีกลักษณะการศึกษาหนึ่งในการวัดสมรรถนะโซํ
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อุปทาน  โดยลักษณะการศึกษาในแตํละสํวนมีความสัมพันธ๑กันเพื่อให๎เกิดความสมบูรณ๑ของการวัด
สมรรถนะ 
 2. ลักษณะการศึกษาทางด๎านข๎อแนะนําและการพัฒนาการวัดสมรรถนะ  (Procedural; P) 
ในลักษณะการศึกษานี้มุํงเน๎นในการนําเสนอถึงปัญหาของการวัดสมรรถนะในโซํอุปทาน  ข๎อแนะนําใน
การสร๎างและออกแบบระบบวัดสมรรถนะ  รวมไปถึงขั้น  ตอนในการพัฒนาการวัดสมรรถนะเพื่อให๎
รองรับกับโซํอุปทานภายใต๎สถานการณ๑ที่แตกตํางกันปัญหาของการวัดสมรรถนะในโซํอุปทาน  
Holmberg (2000) เสนอวํา  การวัดสมรร ถนะในโซํอุปทานมีการแยกกันของระบบวัดในระหวําง
หนํวยงานในโซํอุปทาน  มีการใช๎ดัชนีวัดสมรรถนะทางด๎านการเงินและใช๎ดัชนีวัดสมรรถนะมากเกินไป  
หรือการวัดสมรรถนะครอบคลุมเพียงบางสํวนของโซํอุปทานเทํานั้น  และได๎มีการนําเสนอถึงปัญหาของ
การวัดสมรรถนะอ่ืน  ๆ เชํน การขาดความสมดุ ลของการวัด  ไมํมีการประยุกต๑ใช๎การคิดเชิงระบบมาใช๎
กับการวัดสมรรถนะ มีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นของผลการวัดสมรรถนะภายในองค๑กร  เป็นต๎น นอกจากน้ี
ได๎มีการนําเสนอถึงข๎อแนะนําในการสร๎างและการออกแบบระบบการวัดสมรรถนะ  เชํน Holmberg 
(2000) ได๎นําเสนอถึงขั้นตอนในการสร๎างระบบ วัดสมรรถนะ  5 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก  การพิจารณากล
ยุทธ๑ขอบเขต  การถํวงดุลระบบการวัด  การหาความสัมพันธ๑ของผลลัพธ๑และเหตุการณ๑  การวิเคราะห๑
ปัญหาโดยภาพรวมและการใช๎สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตํอการวัด  Beamon and Ware 
(1998) ได๎เสนอแนวคิดในการสร๎างและปรับปรุงระบบระบบการวัดสมรรถนะ 
 ดังนั้นจากลักษณะการศึกษางานทางด๎านสามารถกลําวได๎วําระบบการวัดสมรรถนะต๎องมี
ลักษณะคือ  มีการคํานึงถึงความสอดคล๎องกับกลยุทธ๑และมีการถํวงดุลระบบการวัดให๎สมดุลกันซึ่ง
แสดงถึงภาพรวมที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของทั้ง โซํอุปทาน มีการตอบสนองตํอการวัดลํว งหน๎า ต๎อง
สามารถวัดผลได๎แบบทันเหตุการณ๑  (Real time) และภายในระบบวัดต๎องไมํใช๎ดัชนีวัดสมรรถนะมาก
เกินไป 
 3. ลักษณะการศึกษาทางด๎านโครงสร๎างระบบการวัดสมรรถนะ  (Structural; S) ลักษณะ
การศึกษานี้เป็นการนําเสนอระบบวัดสมรรถนะซึ่งในแตํละระบบวัดมีมิติการวัดที่แตกตํางกั น เชํน ใน
การวัดสมรรถนะทางด๎านการเงินต๎องใช๎มิติทางด๎านการเงิน  ดังนั้นลักษณะของการศึกษานี้เป็นการ
นําเสนอระบบวัดสมรรถนะที่มีมิติการวัดที่แตกตํางกัน  ดังแสดงในตารางที่  1 และจากการที่ระบบวัด
สมรรถนะมีมิติที่แตกตํางกัน  ทําให๎โครงสร๎างของระบบวัดสมรรถนะแตกตํางกัน  อยํางไรก็ตาม
โครงสร๎างของระบบวัดสมรรถนะต๎องมีความสอดคล๎องกับมิติการวัดสมรรถนะ 
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ตารางที่ 1: แสดงลักษณะโครงสร๎างของดัชนีวัดในแตํละมิติการวัด 

 
 โครงสร๎างของระบบวัดสมรรถนะได๎เริ่มจากการจัดแบํงมิติของดัชนีวัดออกเป็นดัชนีวัดที่
เกี่ยวข๎องกับทางด๎านการเงินและไมํเกี่ ยวข๎องกับด๎านการเงิน  (Financial – Non financial; F-NF) 
ตํอมาได๎มีการศึกษาและพัฒนาโครงสร๎างของระบบวัด เชํน ระบบวัดสมรรถนะที่มีโครงสร๎างที่มีมิติของ
ดัชนีวัดคือทรัพยากร ผลลัพธ๑ และความยืดหยุํนหรือระบบวัดที่มีโครงสร๎างของมิติของการวัดที่จัดแบํง
ตามระดับการดําเนิ นงาน 3 ระดับคือระดับกลยุทธ๑  ระดับเทคนิค  และระดับปฏิบัติงาน  Lockamy III 
(1991) ได๎เสนอมิติการวัดทางด๎านคุณภาพ  คําใช๎จําย เวลานํา และการจัดสํง  โดยเสนอมิติของการวัด
ครอบคลุมด๎าน เวลา คําใช๎จําย คุณภาพ และความยืดหยุํน และพัฒนาโครงสร๎างการวัดมาจากมิติการ
วัดทางด๎านคําใช๎จําย  คุณภาพ เวลา และความยืดหยุํน  โดยเพิ่มในสํวนสิ่งแวดล๎อมทางธุรกิจ  หรือการ
เจริญเติบโตในอนาคต 
 4. ลักษณะการศึกษาทางด๎านเทคนิคการประเมินผล  (Assessment Technique; AT) ใน
การศึกษานี้นําเสนอถึงเทคนิคในการแก๎ปัญหาอันเนื่องจากโครงสร๎างการวัดสมรรถนะที่มีควา ม
ซับซ๎อนของข๎อมูลหรือผลจากการวัดวัดด๎วยดัชนีวัดสมรรถนะจํานวนมาก  โดยผลจากการประเมินเสด
งออกเป็นคําเชิงปริมาณ  และเทคนิคที่ได๎มีการนําเสนอในการประเมินผลของการวัดสมรรถนะภายใน
โซํอุปทาน เชํน Chan and Kumar (2005) ได๎นําเสนอเทคนิค  Fuzzy รํวมกับ Analysis Hierarchy 
Process (AHP) หรือการใช๎เทคนิค  Fuzzy รํวมกับ Genetic Algorเทคโนโลยีสารสนเทศ hm (GA) ดัง
ในงานของ  Ma,et al. (2004) หรือการใช๎เทคนิคอ่ืน  ๆ เชํน Data Envelopment Analysis, Linear 
Programming, Dynamic Program นอกจากน้ีได๎มีการนําเทคนิคอ่ืน  มาใช๎เพื่อประเมินผลการวัด
สมรรถนะ ทั้งนี้แตํละเทคนิคมีความสามารถและความยืดหยุํนที่แตกตํางกันในการประเมินผลการวัด
สมรรถนะ  อยํางไรก็ตามในปัจจุบันได๎มีการนําปัญญาประดิษฐ๑เข๎ามาประยุกต๑ใช๎  (Artificial 
Intelligent) ในการประเมินผลของสมรรถนะและนําผลที่ได๎ไปสูํการพยากรณ๑ผลของการดําเนินงาน
โดยอาศัยเหตุการณ๑จากในอดีตเพื่อเพิ่มความแมํนยําในการควบคุมการดําเนินตํอไป 
 5. การวัดสมรรถนะในโซํอุปทาน การวัดสมรรถนะในโซํอุปทาน ได๎มีการแบํงออกเป็น  2 ระดับ 
คือ การวัดสมรรถนะระดับภายในองค๑กร  และ การวัดสมรรถนะระดับระหวํางองค๑กร  โดยการวัด
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สมรรถนะเริ่มจากการพัฒนาจากการ วัดสมรรถนะระดับภายในองค๑กร  ตํอมาได๎มีการพัฒนาการวัด
สมรรถนะระดับระหวํางองค๑กรขึ้นเพื่อให๎ครอบคลุมทั้ง  โซํอุปทาน ซึ่ง Folan and Brown (2005) เสนอ
วําความซับซ๎อนของการวัดสมรรถนะระดับระหวํางองค๑กรมีความซับซ๎อนมากกวําการวัดสมรรถนะ
ระดับภายในองค๑กร 
  5.1. การวัดสมรรถนะระดับภายในองค์กร การวัดสมรรถนะระดับภายในองค๑กรเกี่ยวข๎อง
กับกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในองค๑กรหรือกิจกรรมที่กระทําโดยองค๑กรต้ังแตํกระบวนการ
รับคําสังํ  ซื้อของลูกค๎าจนถึงกระบวนการจัดสํงผลิตภัณฑ๑ให๎กับลูกค๎า  ซึ่งการวัดสมรรถนะในระดับนี้
พัฒนาจากการใช๎ ดัชนีวัดผลในการวัดผลของการดําเนินงานในการควบคุมการดําเนินงาน  และเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพการแขํงขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น  จึงได๎เริ่มมีการพัฒนาดัชนีวัดผลที่สามารถ
วัดผลขององค๑กรและการดําเนินงานทางธุรกิจ  ซึ่งดัชนีชี้วัดทางด๎านการเงินได๎ถูกนํามาใช๎ในการ
ประเมินผลขอ งสมรรถนะทางธุรกิจขององค๑กร  ซึ่งจากจุดนี้เป็นจุดเริ่มต๎นที่ได๎มีการวัดสมรรถนะของ
การดําเนินงานทัวํ  ท้ัง องค๑กรโดยลักษณะการศึกษาทางด๎าน  Procedural การวัดสมรรถนะภายใน
องค๑กรนี้ได๎มีการแนะนําถึงการใช๎คิดเชิงระบบเข๎ามาใช๎ในการวัดสมรรถนะรวมถึงการนําดัชนีวัด
สมรรถนะที่ ไมํเกี่ยวข๎องกับการเงินมาใช๎ให๎มากขึ้น  ในขณะที่ Gunarsekaran, et al (2003) เสนอวํา
ควรสร๎างดัชนีวัดที่สามารถใช๎ได๎ทั้ง  โซํอุปทานและการวัดสมรรถนะควรมีความสมดุลระหวํางดัชนี
ทางด๎านการเงินและไมํเกี่ยวข๎องกับทางด๎านการเงิน  และ Cousins and Spekman (2003) ได๎กลําววํา
การวัดสมรรถนะต๎องมีความสอดคล๎องกับกลยุทธ๑  มีความนําเชื่อถือและตอบสนองแบบอยํางรวดเร็ว  
ในขณะที่ลักษณะการศึกษาทางด๎าน  Structural น้ัน Gunarsekaran, et al (2001) ได๎นําเสนอระบบ
การวัดสมรรถนะที่มีการตามกระบวนการทํางานและระดับของการปฏิบัติการ  และ  ได๎มีการใช๎
โครงสร๎างการวัดสมรรถนะแบบ  Business Process Review (BRP) [24] รวมถึงได๎มีการศึกษาโดย
การเปรียบเทียบโครงสร๎างระบบการวัดแบบ  GSCF กับ SCOR Model ในขณะที่การวัดสมรรถนะ
ระดับภายในองค๑กรได๎มีการนําเทคนิคการประเมินผลในลักษณะของการศึกษาแบบ  Assessment 
technique จํานวนไมํมาก เนื่องจากการวัดสมรรถนะการวัดสมรรถนะยังมีความซับซ๎อนไมํมากอยํางไร
ก็ตามในลักษณะการศึกษานี้  Liu, el at. (2000) ได๎มีการนําเสนอการใช๎  Linear Program รํวมกับ 
Adaptive solution ซึ่งในการศึกษาของการวัดระดับสมรรถนะภายในองค๑กรในน้ันยังคงเป็นการ
จัดรูปแบบของขั้น  ตอนการวัดสมรรถนะและจัดระบบการวัดให๎ครอบคลุมภายในองค๑กรเทําน้ัน  หรือ
เป็นการเสนอรูปแบบของดัชนีวัดผลที่ต๎องมีการวัดผลของการดําเนินการ  ในขณะที่การนําเทคนิคใน
การประเมินผลเข๎ามาใช๎นั้นยังเพียงเป็นการประเมินผลจากดัชนีวัดที่สนใจภายในองค๑กรของกิจกรรม
เพียงกิจกรรมเดียวเทํา น้ัน โดยตารางที่  2 แสดงการเชื่อมโยงระหวํางลักษณะของการศึกษา  มิติของ
ดัชนีวัด เทคนิคในการประเมินผลของงานวิจัยในการวัดสมรรถนะระดับภายในองค๑กร 
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ตารางที่ 2: แสดงลักษณะการศึกษาที่ผํานมาสําหรับการวัดสมรรถนะระดับภายในองค๑กร  

 
  
 5.2. การวัดสมรรถนะระดับระหว่างองค์กร  เนื่องจากการขยายตัวของแนวคิดการบริหารงาน
โซํอุปทานรวมถึงแนวคิดของสภาพการแขํงขันในตลาด  จึงได๎มีการศึกษาและวิจัยของการวัดสมรรถนะ
ระดับระหวํางองค๑กรภายในโซํอุปทาน  ซึ่งเป็นการวัดสมรรถนะเกี่ยวข๎องกับการวัดสมรรถนะที่มี
มากกวําหนึ่งองค๑กรไปหรือเป็นการวัดหรือประเมินส มรรถนะที่ทําโดยองค๑กรผู๎เกี่ยวข๎องภายนอก  ท้ัง น้ี
จากการศึกษาที่ผํานมาพบวําการวัดสมรรถนะในระดับระหวํางองค๑กรนี้ยังแบํงออกเป็น  3 แบบ 
ความสัมพันธ๑คือ ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎จัดสํง-องค๑กร ความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑กร -สํวนปลายน้ําของ
โซํอุปทาน  และความสัมพันธ๑โดยรวมของ ความรํวมมือกันของโซํอุปทานลักษณะการศึกษาทางด๎าน  
Procedural เชํน การวัดสมรรถนะโดยการนํา  Theory of Constrain มาประยุกต๑ใช๎  [30] หรือ Schm
เทคโนโลยีสารสนเทศ z and Platts (2004) ได๎นําเสนอลักษณะของระบบวัดและการจัดการการวัด
สมรรถนะภายในโซํอุปทาน  ในขณะที่ลักษณะการศึก ษาทางด๎าน  Structural มีการศึกษา  เชํนในงาน
ของ ได๎นําเสนอการประยุกต๑ใช๎  SCOR Model ในระบบการวัดสมรรถนะหรือ  ในงานของ  Beamon 
(1999) ได๎นําเสนอถึงแนวทางในการสร๎างระบบวัดสมรรถนะและได๎นําเสนอระบบการวัดสมรรถนะโดย
มีการวัดในมิติทางด๎านทรัพยากร  ผลลัพธ๑และความยืดหยุํน  ในขณะที่ลักษณะของการศึกษา  
Assessment Technique มีการศึกษาจํานวนมากอันเนื่องมาจากความซับซ๎อนของการวัดสมรรถนะ
ระดับระหวํางองค๑กรเชํน  ในสํวนของความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎จัดสํง -องค๑กร  มุํงเน๎นถึงการวิเคราะห๑
ความสามารถของผู๎จัดสํง  เพื่อตัดสินใจเลือกผู๎จัดสํงภายใต๎เงื่อ นไขตําง ๆ และนําผลการวัดสมรรถนะ
กลับไปทําการควบคุมการดําเนินงาน  ทั้งนี้ในการวัดสมรรถนะความสัมพันธ๑นี้สํวนใหญํเป็นการ
นําเสนอถึงเทคนิคที่ใช๎ในการวัดสมรรถนะ  ซึ่งเทคนิคที่ได๎มีการนําไปใช๎  เชํน Data Envelopment 
Analysis, Math Programming หรือ Fuzzy Technique หรือความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑กร -สํวนปลาย
น้ําของโซํอุปทาน  ซึ่งเป็นการคัดเลือกองค๑กรที่ดําเนินงานในขั้นตํอไปขององค๑กร  เชํน ผู๎กระจายสินค๎า  
หรือโหมดของการขนสํง  และระบบการวัดโดยรวมทั้งโซํอุปทานเป็นการศึกษาที่ความรํวมมือกันของโซํ
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อุปทาน เชํน ในงานของ  Angerhofer and Angelides (2005) นําระบบการวัดมาประยุกต๑เข๎ากับ
เทคนิค Dynamic Program เพื่อวัดสมรรถนะของโซํอุปทานและสํงผลกลับเพื่อนําไปสูํการออกแบบโซํ
อุปทาน จากการศึกษาของการวัดสมรรถนะระดับระหวํางองค๑กรนี้พบวําได๎มีการการนําเสนอเทคนิคใน
การประเมินผลซึ่งได๎นําเสนอเทคนิคมากขึ้น  โดยที่พยายามที่จะนําผลจากการประเมินเหลํานี้มาแปร
ผลเชิงตัวเลขและไปใช๎ในการตัดสินใจดําเนินงานระหวํางองค๑กร  โดยเทคนิคที่นิยมคือ  Fuzzy เทคนิค 
โดยเทคนิคนี้มีข๎อได๎เปรียบคือมีความเรียบงํายและยืดหยุํนสูงในการตัดในใจภายใต๎สภาวะที่คลุมเครือ
รวมถึงการประยุกต๑ใช๎รํวมกับแนวคิดอ่ื น ๆ ได๎งํายอยํางไรก็ตามก็ยังมีการใช๎การใช๎เทคนิคทางด๎าน  LP 
มาใช๎ซึ่งมีข๎อได๎เปรียบในด๎านของการใสํรายละเอียดของสิ่งแวดล๎อมในการวัดผลได๎ใกล๎เคียงกับความ
เป็นจริงมายิ่งขึ้น  และตารางที่  3 แสดงความเชื่อมโยงระหวํางลักษณะของการศึกษา  มิติของดัชนีวัด  
เทคนิคในการประเมินผลของงานวิจัยการวัดสมรรถนะระดับระหวํางองค๑กร 
 
ตารางที่ 3: แสดงลักษณะการศึกษาที่ผํานมาสําหรับการวัดสมรรถนะระดับระหวํางองค๑กร  

 
 
ระบบการวัดสมรรถนะโดยรวม 
 การระบบวัดสมรรถนะและลักษณะการศึกษาที่ผํานมาได๎แสดงให๎เห็นถึงความไมํเชื่อมโยงกัน
ของการวัดสมรรถนะระดับภายในองค๑กรและระดับระหวํางองค๑กร ดังนั้นในการศึกษานี้ได๎พัฒนาระบบ
การวัดสมรรถนะโดยรวมโดยนําลักษณะการศึกษาทั้ง 3 แบบไปใช๎กับการวัดสมรรถนะที่มีการเชื่อมโยง
กันของการวัดสมรรถนะระดับภายในองค๑กรกับการวัดสมรรถนะระดับ ทั้ง นี้หากโครงสร๎างของโซํ
อุปทานประกอบด๎วยสมาชิกคื อ ผู๎จัดสํง-องค๑กร-ลูกค๎าแล๎วระบบการวัดสมรรถนะโดยรวมแสดงได๎ดัง
รูป 
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แสดงโครงสร๎างของโซํอุปทานและการวัดสมรรถนะแตํละสํวนโดยรวมของโซํอุปทาน  

 

 ในระบบการวัดสมรรถนะโดยรวมนี ้ ได๎นําลักษณะการศึกษาทางด๎าน Procedural จึงทําการ
เชื่อมโยงการวัดสมรรถนะระดับระหวํางองค๑กรกบัการวัดสมรรถนะระดับภายในองค๑กร เมื่อโครงสร๎างของ
โซํอุปทานประกอบด๎วยจัดสํงที่สํวนต๎นน้ํา โรงงานแปรรูปที่สํวนกลางน้ําและลูกค๎าที่สํวนปลายน้ําของโซํ
อุปทาน ซึ่งการวัดระดับระหวํางองค๑กรนี้เป็นการวัดสมรรถนะของผู๎จัดสํงที่จัดสํงวัตถุดิบให๎กับโรงงานแปร
รูป ในขณะที่การวัดสมรรถนะในระดับภายในองค๑กรเป็นการวัดสมรรถนะของการดําเนินงานภายในโรงงาน
แปรรูป และสมรรถนะที่ปรากฏ ณ ลูกค๎าเป็นผลของสมรรถนะในระดับระหวํางองค๑กรและระดับภายใน
องค๑กร และเรียกสมรรถนะจากการวัดนี้วําสมรรถนะโดยรวมของโซํอุปทาน ซึ่งความสอดคล๎องของการวัด
สมรรถนะทั้ง โซํอุปทานนั้น ได๎มีการใช๎มิติการวัดสมรรถนะและสร๎างดัชนีวัดสมรรถนะที่สามารถใช๎รํวมกัน
ท้ัง โซํอุปทานโดยการนําลักษณะของการศึกษาทางด๎าน Structural และ Assessment Technique มาใช ๎
 

การประยุกต์ใช้ระบบวัดสมรรถนะโดยรวมในโซ่อุปทานอาหาร  
 โซํอุปทานอาหารคือโครงขํายขององค๑ กรธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับอาหารท่ีพิจารณาต้ังแตํการ
เพาะปลูกกํอนสํงผํานจากกระบวนการผลิตหรือการแปรรูปไปยังการบริโภค ซึ่งกิจกรรมรวมถึงกระบวนการ
เตรียมการผลิตและกิจกรรมหลังการบริโภค โดยโซํอุปทานอาหารสามารถแบํงออกเป็น 2 ประเภท ได๎แก ํโซํ
อุปทานอาหารแชํแข็งหรืออาหารสด และโซํอุปทานอาหารแปรรูปโครงสร๎างของโซํอุปทานอาหารแปรรูป
ประกอบด๎วยผู๎จัดสํงคือชาวไร ํ ซึ่งทําการจัดสํงวัตถุดิบให๎แกํโรงงานแปรรูปอาหารท่ีกลางน้ําของโซํอุปทาน 
และโรงงานทําการแปรรูปวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ๑สําเร็จรูป กํอนที่สํงตํอไปยังลูกค๎าที่อยูํปลายน้ํา ดังนั้น
ในระบบการวัดสมรรถนะโดยรวมในโซํอุปทานอาหารแปรรูปจึงประกอบด๎วยสมรรถนะระดับภายในองค๑กร
ของโรงงานแปรรูปอาหารและสมรรถนะระดับระหวํางองค๑กรของชาวไรํ -องค๑กรแปรรูปซึ่งจากโครงสร๎าง
ระบบวัดสมรรถนะโดยรวมทําการพิจารณาดัชนีวัดสมรรถนะในมิติทางด๎านเวลา คุณภาพ 
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แสดงโซํอุปทานอาหารแปรรูปและระบบการวัดสมรรถนะโดยรวมของโซํอุปทานอาหารโดยรวม  
 

สื่อการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การนําเข๎าสูํบทเรียน 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมอธิบายถึงการวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
 3. ผู๎เข๎ารับการอบรมในห๎องรํวมกันซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

การประเมินผล 
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หัวข้อวิชาที่ 6 ความส าคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค้าส่งและค้าปลีก 
 
แนวคิด 
 ผู๎บริหารต๎องคํานึงถึงความสอดคล๎องระหวํางการดําเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และการตัดสินใจที่
ต๎องกระทําอยํางสอดคล๎องกัน ปัจจุบันผู๎บริหารต๎องประยุกต๑เทคโนโลยีสารสนเทศแล ะการตัดสินใจ
ทางธุรกิจขององค๑การอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎เกิดวิสัยทัศน๑และสร๎างโอกาสในการประยุกต๑ให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุดแกํองค๑การ ผู๎บริหารต๎องสามารถจัดการกับเทคโนโลยีอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. เพื่อทราบความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการตําง ๆ  
 2. ทราบถึงองค๑ประกอบองค๑ประกอบระบบสารสนเทศได๎  
 3. ทราบถึงประโยชน๑ของระบบสารสนเทศที่นําไปใช๎  
 
เนื้อหาสาระ 
  
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการด าเนินธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก 
 ซึ่งสามารถแบํงเป็นขั้นตอนดังตํอไปนี้  
 1. กําหนดกลยุทธ๑องค๑การที่ให๎ความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. กําหนดแผนงานสารสนเทศระดับองค๑การและการดําเนินงาน กําหนดโครงสร๎างหนํวยงาน
สารสนเทศ 
 3. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านสารสนเทศขององค๑การ ( Information system 
infrastructure) เชํน อุปกรณ๑ ชุดคําสั่ง ระบบสื่อสารและจัดการข๎อมูล ระบบสํานักงานอัตโนมัติ  ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดศักยภาพและความยืดหยุํนในการปรับตัวของงานสารสนเทศในองค๑การ 
 4. กําหนดรายละเอียดการดําเนินงานภายในองค๑การ พร๎อมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให๎มี
ความพร๎อมตํอการประยุกต๑เทคโนโลยีสารสนเทศให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแกํองค๑การ  
 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems) เป็นระบบสารสนเทศท่ีถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนให๎การดําเนินงานของธุรกิจให๎ดําเนินการอยํางเป็นระบบ โดยถูกออกแบบและ
พัฒนาให๎ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ทางธุรกิจ ตลอดจนชํวยสํงเสริมให๎ทั้งองค๑การสามารถป ระสานงานและ
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ใช๎ข๎อมูลรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับบริหาร โดยเราสามารถจําแนก
ระบบสารสนเทศตามหน๎าที่ทางธุรกิจตามหน๎าที่ดังตํอไปนี้  
 1. ระบบสารสนเทศด๎านการบัญชี (Accounting Information System) 
 2. ระบบสารสนเทศด๎านการเงิน (Financial Information System) 
 3. ระบบสารสนเทศด๎านการตลาด (Marketing Information System) 
 4. ระบบสารสนเทศด๎านการผลิตและการดําเนินงาน (Production and Perations 
Information System) 
 5. ระบบสารสนเทศด๎านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) 
 
ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี (Accounting Information System) 
 ปัจจุบันงานของนักบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยํางมาก เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยทําให๎มีการพัฒนาชุดคําสั่งสําเร็จรูปหรือชุดคําสั่งเฉพาะสําหรับชํวยในการเก็บ
รวบรวมและประมวลผลข๎อมูล ซึ่งจะชํวยลดระยะเวลาและเพิ่มความถูก ต๎องในการทํางานแกํผู๎ใช๎ ทํา
ให๎นักบัญชีมีเวลาในการปฏิบัติงานเชิงบริหารมากขึ้น เชํน การออกแบบและพัฒนาระบบงาน พัฒนา
ระบบงบประมาณและระบบข๎อมูลสําหรับผู๎บริหาร เป็นต๎น โดยที่ระบบสารสนเทศด๎านการบัญชี 
(accounting information systems) หรือที่เรียกวํา AIS จะเป็นระบบที่ รวบรวม จัดระบบ และนําเสนอ
สารสนเทศทางการบัญชีที่ชํวยในการตัดสินใจแกํผู๎ใช๎สารสนเทศท้ังภายในและภายนอกองค๑การ โดย
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะให๎ความสําคัญกับสารสนเทศที่สามารถวัดได๎ หรือการประมวลผลเชิง
ปริมาณมากกวําการแก๎ปัญหาเชิงคุณภาพ โดยระบบสารสนเทศด๎านการบัญชีจ ะมีสํวนประกอบหลัก 
2 สํวนคือ  
  1. ระบบบัญชีการเงิน (financial accounting system) บัญชีการเงินเป็นการบันทึก
รายการคําที่เกิดขึ้นในรูปตัวเงิน จัดหมวดหมูํรายการตําง ๆ สรุปผลและตีความหมายในงบการเงิน 
ได๎แกํ งบกําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด โดยมีวัตถุประสงค๑หลั กคือ นําเสนอสารสนเทศแกํ
ผู๎ใช๎และผู๎ที่สนใจข๎อมูลทางการเงินขององค๑การ เชํน นักลงทุนและเจ๎าหนี้ นอกจากน้ียังจัดเตรียม
สารสนเทศในการตัดสินใจของผู๎บริหาร ซึ่งนักบัญชีสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศใช๎ในการประมวล
ข๎อมูล โดยจดบันทึกลงในสื่อตําง ๆ เชํน เทปหรือจานแมํเหล็ก เพื่อรอเวลาสําหรับทําการประมวลและ
แสดงผลข๎อมูลตามต๎องการ 
  2. ระบบบัญชีบริหาร (Managerial accounting system) บัญชีบริหารเป็นการนําเสนอ
ข๎อมูลทางการเงินแกํผู๎บริหารเพื่อใช๎ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ระบบบัญชีจะประกอบด๎วย บัญชีต๎นทุน 
การงบประมาณ และการศึกษาระบบ โดยมีลักษณะสําคัญคือ  



 

   

263 

ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Information System) 
 ระบบการเงิน (Financial system) เปรียบเสมือนระบบหมุนเวียนโลหิตของรํางกายที่สูบฉีด
โลหิตไปยังอวัยวะตําง ๆ เพื่อให๎การทํางานของอวัยวะแตํละสํวนเป็นปกติ ถ๎าระบบหมุนเวียนโลหิตไมํดี 
การทํางานของอวัยวะก็บกพรํอง ซึ่งจะสํงผลกระทบโดยตรงตํอระบบรํางกาย ระบบการเงินจะเกี่ยวกับ
สภาพคลํอง (liquidเทคโนโลยีสารสนเทศy) ในการดําเนินงาน เกี่ยวข๎องกับการจัดการเงินสดหมุนเวียน 
ถ๎าธุรกิจขาดเงินทุน อาจกํอให๎เกิดปัญหาขึ้นทั้งโดยตรงและทางอ๎อม โดยที่การจัดการทางการเงินจะมี
หน๎าที่สําคัญ 3 ประการ ดังตํอไปนี้  
 1. การพยากรณ๑ (Forecast) การศึกษา วิเคราะห๑ การคาดการณ๑ การกําหนดทางเลือก และ
การวางแผนทางด๎านการเงินของธุรกิจ เพื่อใช๎ทรัพยากรทางการเงินให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด โดยนักการ
เงินสามารถใช๎หลักการทางสถิติและแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑มาประยุกต๑ การพยากรณ๑ทางการเงิน 
จะอาศัยข๎อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค๑การ ตลอดจนประสบการณ๑ของผู๎บริหารในการตัดสินใจ  
 2. การจัดการด๎านการเงิน (Financial Management) เกี่ยวข๎องกับเรื่องการบริหารเงินให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด เชํน รายรับและรายจําย การหาแหลํงเงินทุนจากภายนอก เพื่อที่จะเพิ่มทุนขององค๑การ 
โดยวิธีการทางการเงิน เชํน การก๎ูยืม การออกหุ๎นหรือตราสารทางการเงินอ่ืน เป็นต๎น  
 3. การควบคุมทางการเงิน (Financial Control) เพื่อติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินความ
เหมาะสมในการดําเนินงานวําเป็นไปตามแผนที่กําหนดหรือไมํ ตลอด จนวางแนวทางแก๎ไขหรือ
ปรับปรุงให๎การดําเนินงานทางการเงินของธุรกิจมีประสิทธิภาพ โดยที่การตรวจสอบและการควบคุม
การทางการเงินของธุรกิจสามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภทดังตํอไปนี้  
 
การควบคุมภายใน (Internal Control) 
การควบคุมภายนอก (External Control) 
 ระบบสารสนเทศด๎านการ เงิน (Financial information system) เป็นระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นสําหรับสนับสนุนกิจกรรมทางด๎านการเงินขององค๑การ ต้ังแตํการวางแผน การดําเนินงาน 
และการควบคุมทางด๎านการเงิน เพื่อให๎การจัดการทางการเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่
แหลํงข๎อมูลสําคัญในการบริหารเงินขององค๑การมีดังตํอไปนี ้
  1. ข๎อมูลจากการดําเนินงาน (Operations data) เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน๑ในการควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนการเงินขององค๑การ  
  2. ข๎อมูลจากการพยากรณ๑ (Forecasting data) เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการรวบรวมและ
ประมวลผล เชํน การประมาณคําใช๎จํายและยอดขายท่ีได๎รับจากแผนการตลาด โดยใช๎เทคนิคและ
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แบบจําลองการพยากรณ๑ โดยที่ข๎อมูลจากการพยากรณ๑ถูกใช๎ประกอบการวางแผน การศึกษาความ
เป็นไปได๎ และการตัดสินใจลงทุน 
  3. กลยุทธ๑องค๑การ (Corporate strategy) เป็นเครื่องกําหนดและแสดงวิสัยทัศน๑ ภารกิจ 
วัตถุประสงค๑ แนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคต เพื่อให๎องค๑การบรรลุเป้าหมายที่ต๎องการ โดยที่กล
ยุทธ๑จะเป็นแผนหลักที่แผนปฏิบัติการอ่ืนต๎องถูกจัดให๎สอดคล๎องและสํงเสริมวามสําเร็จของกลยุทธ๑  
  4. ข๎อมูลจากภายนอก (External data) ข๎อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน สังคม การเมือง 
และปัจจัยแวดล๎อมที่มีผลตํอธุรกิจ เชํน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เป็นต๎น โดยข๎อมูลจากภายนอกจะแสดงแนวโน๎มในอนาคตที่ธุรกิจต๎องปรับตัวให๎สอดคล๎อง
กับสถานการณ๑ 
 ระบบสารสนเทศด๎านการบัญชีและระบบสารสนเทศด๎านการเงินจะมีความสัมพันธ๑กัน 
เนื่องจากข๎อมูลทางการบัญชีจะเป็นข๎อมูลสําหรับการประมวลผลและการตัดสินใจทางการเงิน โดย
นักการเงินจะนําตัวเลขทางการบัญชีมาประมวลผลตามที่ตนต๎องการ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลสําหรับสนับสนุน
การตัดสินใจทางการเงิน  
 
ระบบสารสนเทศด้านการตลาด (Marketing Information System) 
 การตลาด (Marketing) เป็นหน๎าที่สําคัญทางธุรกิจ เนื่องจากหนํวยงานด๎านการตลาดจะ
รับผิดชอบในการกระจายสินค๎าและบริการไปสูํลูกค๎า ต้ังแตํการศึกษาและวิเคราะห๑ความต๎องการ การ
วางแผนและการสร๎างความต๎องการ ตลอดจนสํงเสริมการขายจนกระทั้งสินค๎าถึงมือลูกค๎า ปกติ การ
ตัดสินใจทางการตลาดจะเกี่ยวข๎องกับการจัดสํวนประสมทางการตลาด (marketing mix) หรือ 
สํวนประกอบที่ทําให๎การดําเนินงานทางการตลาดประสบความสําเร็จ ซึ่งประกอบด๎วยปัจจัยหลัก 4 
ประการ ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ (product) ราคา (price) สถานที่ (place) และการโฆษณา (promotion) 
หรือที่เรียกวํา 4Ps โดยสารสนเทศที่นักการตลาดต๎องการในการวิเคราะห๑ วางแผน ตรวจสอบ และ
ควบคุมให๎แผนการตลาดเป็นไปตามที่ต๎องการมาจากแหลํงข๎อมูลดังตํอไปนี้  
  1. การปฏิบัติงาน (Operations) เป็นข๎อมูลที่แสดงถึงยอดขายและการดําเนินงานด๎าน
การตลาด ตลอดชํวงระยะเวลาที่ผํา นมา โดยข๎อมูลการปฏิบัติงานจะเป็นข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานที่ชํวยในการตรวจสอบ ควบคุม และวางแนวทางปฏิบัติให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต 
  2. การวิจัยตลาด (Marketing Research) เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาและวิเคราะห๑
ข๎อมูลทางการตลาด โดยเฉพาะพฤติกรร มและความสัมพันธ๑ของผู๎บริโภคท่ีมีตํอผลิตภัณฑ๑หรือบริการ
ของธุรกิจ โดยนักการตลาดจะทําการวิจัยบนสมมติฐานและการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ปกติ
ข๎อมูลในการวิจัยตลาดจะได๎มาจากการรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ เชํน การสังเกต การสัมภาษณ๑ และการ
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ใช๎แบบสอบถาม การวิจัยตลาดชํวยผู๎บ ริหารในการวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาด แตํอาจมี
ข๎อจํากัดของความถูกต๎องและความนําเชื่อถือในการอธิบายพฤติกรรมของกลุํมเป้าหมาย 
  3. คํูแขํง (Competเทคโนโลยีสารสนเทศ or) คํากลําวที่วํา “รู๎เขารู๎เรา รอบร๎อยครั้งชนะทั้ง
ร๎อยครั้ง ” แสดงความสําคัญที่ธุรกิจต๎องมีความ เข๎าใจในคูํแขํงขันทั้งด๎านจํานวนและศักยภาพ โดย
ข๎อมูลจากการดําเนินงานของคํูแขํงขันชํวยให๎ธุรกิจสามารถวางแผนการตลาดอยํางเหมาะสม ปกติ
ข๎อมูลจากคํูแขํงขันจะมีลักษณะไมํมีโครงสร๎าง ไมํเป็นทางการ และมีแหลํงที่มีไมํชัดเจน เชํน การ
ทดลองใช๎สินค๎าหรือบริการ การสัมภาษณ๑ลู กค๎าและตัวแทนจําหนําย การติดตามข๎อมูลในตลาด และ
ข๎อมูลจากสื่อสารมวลชน เป็นต๎น 
  4. กลยุทธ๑ขององค๑การ (Corporate strategy) เป็นข๎อมูลสําคัญทางการตลาด เนื่องจาก
กลยุทธ๑จะเป็นเครื่องกําหนดแนวทางปฏิบัติของธุรกิจ และเป็นฐานในการกําหนดกลยุทธ๑ทางการตลาด
ขององค๑การ  
  5. ข๎อมูลภายนอก (External data) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งจะสํงผลตํอโอกาสหรืออุปสรรคของธุรกิจ โดยทําให๎ความต๎องการของ
ผู๎บริโภคที่มีตํอผลิตภัณฑ๑หรือบริการของลูกค๎าขยายหรือหดตัว ตลอดจนสร๎างคํูแขํงขันใหมํหรือเปลี่ยน
ข้ันตอนและรูปแบบในการดําเนินงาน  
 สารสนเทศด๎านการตลาดอาจจะมีความแตกตํางกันตามประเภทของธุรกิจ ซึ่งเราสามารถ
จําแนกระบบยํอยของระบบสารสนเทศด๎านการตลาดได๎ดังตํอไปนี้  
 1. ระบบสารสนเทศสําหรับการขาย สามารถแบํงออกเป็นระบบยํอย 3 ระบบดังตํอไปนี้  
  ระบบสารสนเทศสําหรับสนับส นุนการขาย จะรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของฝ่ายขาย เพื่อให๎การขายเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งข๎อมูลที่ระบบต๎องการจะ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ที่จะทําการขาย รูปแบบ ราคา และการโฆษณาตําง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ลูกค๎า นอกจากน้ีอาจเกี่ยวกับชํองทางและวิ ธีการขายสินค๎าผํานตัวแทนจําหนํายในเรื่องของ
ความสัมพันธ๑ระหวํางบริษัทกับลูกค๎า ตลอดจนคูํแขํงของผลิตภัณฑ๑ที่จะขายและจําหนํายสินค๎าคงคลัง
ของบริษัท 
  ระบบสารสนเทศสําหรับวิเคราะห๑การขาย จะรวบรวมสารสนเทศในเรื่องของกําไรหรือ
ขาดทุนของผลิตภัณฑ๑ ความสามารถของพนักงานขายสิ นค๎า ยอดขายของแตํละเขตการขาย รวมทั้ง
แนวโน๎มการเติบโตของสินค๎า ซึ่งสามารถหาข๎อมูลได๎จากรายงานตําง ๆ เชํน รายงานการขาย รายงาน
ของต๎นทุนสินค๎าและวัตถุดิบ เป็นต๎น  
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  ระบบสารสนเทศสําหรับการวิเคราะห๑ลูกค๎า จะชํวยในการวิเคราะห๑ลูกค๎าเพื่อให๎ทราบถึง
รูปแบบของการซื้อและประโยชน๑ที่ลูกค๎าจะได๎รับ เพื่อที่ธุรกิจจะสามารถให๎บริการลูกค๎าได๎อยําง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 2. ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจัยตลาด สามารถแบํงออกเป็นระบบยํอยตามหน๎าที่ได๎ 2 
ระบบ ดังตํอไปนี้  
  ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจัยลูกค๎า การวิจัยลูกค๎าจะตํางกับการวิเคราะห๑ลูกค๎าตรง
ที่วําการวิจัยลูกค๎าจะมีขอบเขตของการใช๎สารสนเทศกว๎างกวําการวิเคราะห๑ลูกค๎า โดยการวิจัยลูกค๎า
จะต๎องการทราบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับลูกค๎าในด๎านสถานะทางการเงิน การดําเนินธุรกิจ ความพอใจ 
รสนิยมและพฤติกรรมการบริโภค 
  ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจัยตลาด กา รวิจัยตลาดจะให๎ความสําคัญกับการหาขนาด
ของตลาดของแตํละผลิตภัณฑ๑ที่จะนําออกจําหนําย ซึ่งอาจครอบคลุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
หลังจากนั้นก็จะกําหนดสํวนแบํงตลาดของผลิตภัณฑ๑เพื่อทําการวางแผน กําหนดเป้าหมาย กําหนดกล
ยุทธ๑และวางแผนกลยุทธ๑ สารสนเทศที่เป็นที่ต๎องการของการวิจั ยตลาดคือสภาวะและแนวโน๎มทาง
เศรษฐกิจ ยอดขายในอดีตของอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ๑ชนิดเดียวกันในตลาด รวมทั้งสภาวะการ
แขํงขันของผลิตภัณฑ๑นี้ด๎วย 
 3. ระบบสารสนเทศสําหรับการสํงเสริมการขาย เป็นระบบที่ให๎ความสําคัญกับแผนงาน
ทางด๎านการโฆษณาและสํงเสริมการขาย โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อสํงเสริมการขาย เพิ่มยอดขายสินค๎า 
และเพิ่มสํวนแบํงการตลาดให๎สูงขึ้น สารสนเทศที่เป็นที่ต๎องการคือยอดขายของสินค๎าทุกชนิดในบริษัท 
เพื่อให๎รู๎วําสินค๎าใดต๎องการแผนการสํงเสริมการขาย และสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลกําไรหรือขาดทุนของ
สินค๎าแตํละชนิด เพื่อให๎ความสําคัญกับสินค๎าตัวที่ทํากําไร 
 4. ระบบสารสนเทศสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑และบริการ เป็นระบบสารสนเทศท่ีวิเคราะห๑
ถึงความเป็นไปได๎ของผลิตภัณฑ๑ใหมํ ๆ ลักษณะและความต๎องการของลูกค๎าตํอผลิตภัณฑ๑ใหมํ หรือ
ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นที่ต๎องการของลูกค๎าแตํยังไมํมีตลาด โดยสารสนเทศที่เป็นที่ ต๎องการของระบบได๎แกํ 
ยอดขายของผลิตภัณฑ๑ประเภทเดียวกันในอดีต เพื่อให๎ทราบถึงขนาดและลักษณะของตลาด และการ
ประมาณการต๎นทุน เพื่อตอบคําถามให๎ได๎วําสมควรที่จะออกผลิตภัณฑ๑ใหมํหรือไมํ 
 5. ระบบสารสนเทศสําหรับพยากรณ๑การขาย เป็นระบบที่ใช๎ในการวางแผนการขาย แผนการ
ทํากําไรจากสินค๎าหรือบริการในชํวงเวลาใดเวลาหน่ึงของบริษัท ซึ่งจะสํงผลไปถึงการวางแผนการผลิต 
การวางกําลังคน และงบประมาณที่จะใช๎เกี่ยวกับการขาย โดยสารสนเทศที่เป็นที่ต๎องการคือ ยอดขาย
ในอดีต สถานะของคูํแขํงขัน สภาวการณ๑ของตลาด และแผนการโฆษณา  
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 6. ระบบสารสนเทศสําหรับการวาง แผนกําไร เป็นระบบสารสนเทศที่ให๎ความสําคัญกับการ
วางแผนทํากําไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจ โดยสารสนเทศที่เป็นที่ต๎องการคือสารสนเทศ
จากการวิจัยตลาด ยอดขายในอดีต สารสนเทศของคูํแขํงขัน การพยากรณ๑การขาย และการโฆษณา 
 7. ระบบสารสนเทศสําหรับการกําหนดราคา การกําหนดราค าของสินค๎านับวําเป็นจิตวิทยา
อยํางหนึ่งทางการตลาด เพราะต๎องคํานึงถึงความต๎องการของลูกค๎า คํูแขํงขัน กําลังซื้อของลูกค๎า โดย
ปกติแล๎วราคาสินค๎าจะตั้งจากราคาต๎นทุนรวมกับร๎อยละของกําไรที่ต๎องการ โดยสารสนเทศที่ต๎องการ
ได๎แกํ ตัวเลขกําไรของผลิตภัณฑ๑ในอดีต เพื่อทําการปรับปรุงราคาให๎ได๎สัดสํวนของกําไรคงเดิม ในกรณี
ที่ต๎นทุนมีการเปลี่ยนแปลง 
 8. ระบบสารสนเทศสําหรับการควบคุมคําใช๎จําย บุคคลที่เป็นผู๎ควบคุมคําใช๎จํายสามารถ
ควบคุมได๎โดยดูจากรายงานของผลการทํากําไรกับคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงหรือสาเหตุของการ
คลาดเคลื่อนของคําใช๎จําย คํ าใช๎จํายที่เกี่ยวกับการขายรวมถึงคําใช๎จํายตําง ๆ เชํน เงินเดือน คํา
โฆษณา คําสํวนแบํงการขาย เป็นต๎น 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได๎เข๎ามามีสํวนสําคัญตํอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการขยาย
โอกาสและเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการค๎า ซึ่งทําให๎นักการตลาดสมัยใหมํต๎องสามารถประยุ กต๑
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกํอให๎เกิดโอกาสและสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันแกํองค๑การ ซึ่งจะ
สํงผลตํอความก๎าวหน๎าในอาชีพของตน 
 
ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการด าเนินงาน (Production and operations information 

system) 
 การผลิต (production) เป็นกระบวนการแปรรูปทรัพยากรการผลิต เชํน วัตถุดิบ แรงงาน และ 
พลังงาน ให๎เป็นผลิตภัณฑ๑ที่พร๎อมในการจัดจําหนํายแกํลูกค๎า โดยผู๎ผลิตต๎องพยากรณ๑ปริมาณของ
ผลิตภัณฑ๑ที่เหมาะสมกับความต๎องการของลูกค๎า โดยไมํให๎มีจํานวนมากหรือน๎อยจนเกินไป ตลอดจน
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ๑เป็นที่ต๎องการของลูกค๎า โดยมีต๎นทุนการผลิตที่เหมาะสม ปัจจุบันการ
ขยายตัวของธุรกิจจากการผลิตเข๎าสูํสังคมบริการ ทําให๎มีการประยุกต๑หลักการของการจัดการผลิตกับ
งานด๎านบริการ ซึ่งเราจะเรียกการผลิตในหนํวยบริการวํา “ การดําเนินงาน (operations)” โดยที่
แหลํงข๎อมูลในการผลิตและการดําเนินงานขององค๑การมีดังตํอไปนี ้
 1. ข๎อมูลการผลิต/การดําเนินงาน (Production/operations data) เป็นข๎อมูลจาก
กระบวนการผลิตหรือการให๎บริการ ซึ่งจะแสดงภาพปัจจุบันของระบบการผลิตของธุรกิจวํามี
ประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใด และมีปัญหาอยํางไรในการดําเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ตํอการ
วางแผนในการแก๎ปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานในอนาคต  
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 2. ข๎อมูลสินค๎าคงคลัง (Inventory data) บันทึกปริมาณวัตถุดิบและสินค๎าสําเร็จรูปที่เก็บไว๎
ในโกดัง โดยผู๎จัดการต๎องพยายามจัดให๎มีสินค๎าคงคลังในปริมาณไมํเกินความจําเป็นหรือขาดแคลน
เมื่อเกิดความต๎องการขึ้น 
 3. ข๎อมูลจากผู๎ขายวัตถุดิบ (Supplier data) เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับปริมาณ คุณสมบัติ และราคา
วัตถุดิบ ตลอดจนชํวงทางและต๎นทุนในการลําเลียงวัตถุดิบ ปัจจุบันการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส๑ (electronic data interchange) หรือที่เรียกวํา EDI ชํวยให๎การประสานงานระหวําง
ผู๎ขายวัตถุดิบ ธุรกิจ และลูกค๎ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4. ข๎อมูลแรงงานและบุคลากร (Labor force and personnel data) ข๎อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ในสายการผลิตและปฏิบัติการ เชํน อายุ การศึกษา และประสบการณ๑ เป็นต๎น ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ใน
การจัดบุคลากรให๎สอดคล๎องกับงาน ขณะที่ข๎อมูลภายนอกเกี่ยวกับตลาดแรงงานจะเป็นประโยชน๑ใน
การวางแผนและจัดหาแรงงานทดแทน และการกําหนดอัตราคําจ๎างอยํางเหมาะสม  
 5. กลยุทธ๑องค๑การ (Corporate strategy) แผนกลยุทธ๑ขององค๑การจะเป็นแมํบทและแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธ๑การผลิตแลการดําเนินงานให๎มีประสิทธิภาพ  
 การประยุกต๑เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานขององค๑การ นอกจากจะสํงผลตํอการ
พัฒนาผลิตผล (Productivเทคโนโลยีสารสนเทศy) ของธุรกิจ โดยเฉพาะการปฏิบัติ ต้ังแตํการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑หรือบริการ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การควบคุม
สินค๎าคงคลัง การวางแผนคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และการควบคุมต๎นทุนขององค๑การให๎มี
ประสิทธิภาพขึ้น ทําให๎ระบบอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตแล๎ว ยังสํงผลตํอความ
คลํองตัวในการปฏิบัติงานและการจัดรูปแบบความสัมพันธ๑ทางสังคมโดยทางตรงและทางอ๎อม  
 
การวางแผนความต้องการวัสดุ 
 การบริหารทรัพยากรการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบ (raw materials) เป็นหัวใจสําคัญของการ
จัดการด๎านการดําเนินงานการผลิต ถ๎าธุรกิจมีปริมาณวัตถุดิบมากเกินไปจะทําให๎คําใช๎จํายในการเก็บ
รักษาสูง แตํถ๎ามีปริมาณวัตถุดิบน๎อยเกินไปก็จะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอแผนและกระบวนการผลิต  
ตลอดจนกํอให๎เกิดคําเสียโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนความต๎องการวัสดุ (material requirement 
planning) หรือที่เรียกวํา MRP เป็นระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิต เพื่อ
ประกอบการวางแผนความต๎องการวัสดุเพื่อให๎ธุรกิจสามารถจัดการวัตถุดิบอยํางมีประสิทธิภา พ โดย 
MRP ให๎ความสําคัญกับสิ่งตํอไปนี้  
 1. ไมํเก็บวัตถุดิบเพื่อรอการใช๎งานไว๎นานเกินไป ซึ่งกํอให๎เกิดคําใช๎จํายในการเก็บรักษาและ
ความเสี่ยงในการสูญหายหรือสูญเสีย  
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 2. รายงานผลการผลิตและความเสียหายที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่กําหนด  
 3. ควบคุมสินค๎าคงคลังอยํางเป็นระบบ 
 4. มีการตรวจสอบ แก๎ไข และติดตามผลข๎อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น  
 โดยที่ MRP มีบทบาทตํอระบบการผลิตขององค๑การต้ังแตํการจัดหาวัสดุ เพื่อทําการผลิตโดย
การกําหนดปริมาณและระยะเวลาในการสั่งที่ประหยัดคําใช๎จําย ตลอดจนจัดเตรียมรายละเอียดของ
การผลิต 
ในอนาคตซึ่งเราสามารถสรุปวํา MRP มีข๎อดีดังตํอไปนี้  
 1. ลดการขาดแคลนวัตถุดิบที่จําเป็นในการผลิต  
 2. ลดคําใช๎จํายในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค๎าคงคลัง  
 3. ชํวยให๎บุคลากรมีเวลาในการปฏิบัติงานอื่นมากขึ้น  
 4. ประหยัดแรงงาน เวลา และคําใช๎จํายในการติดตามวัตถุดิบ  
 5. ชํวยให๎องค๑การสามารถปรับตัวอยํางรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
 นอกจากระบบ MRP แล๎ว ได๎มีผู๎พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการดําเนินงาน เชํน การ
จัดการคุณภาพโดยรวม (total qualเทคโนโลยีสารสนเทศ y management) หรือที่เรียกวํา TQM และ
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (just-in-time production) หรือที่เรียกวํา Jเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให๎ได๎
การผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น ซึ่งตํางต๎องอาศัยระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
เกี่ยวข๎องกับผู๎ขายวัตถุดิบ (supplier) และลูกค๎าภายนอกองค๑การ ตลอดจนบุคลากรต๎องมีความรู๎และ
ความสามารถในการใช๎งานระบบสารสนเทศด๎านการผลิตขององค๑การอยํางเต็มที่  
 
ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information system) 
 ระบบสารสนเทศด๎านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) หรือ HRIS 
หรือระบบสานสนเทศสําหรับบริหารงานบุคคล (personnel information system) หรือ PIS เป็นระบบ
สารสนเทศท่ีถูกพัฒนาให๎สนับสนุนการดําเนินงานด๎านทรัพยากรบุคคล ต้ังแตํการวางแผน การจ๎างงาน 
การพัฒนาและการฝึกอบรม คําจ๎างเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย ชํวยให๎การบริหารทรัพยากร
บุคคลเกิดประสิทธิภาพ โดยที่ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรบุคคลจะมีดังนี้  
 1. ข๎อมูลบุคลากร   เป็นข๎อมูลของสมาชิกแตํละคนขององค๑การ ซึ่งประกอบด๎วยประวัติ
เงินเดือนและ สวัสดิการ เป็นต๎น  
 2. ผังองค๑การ   แสดงโครงสร๎างองค๑การ การจัดหนํวยงานและแผนกําลังคน ซึ่งแสดงทั้ง
ปริมาณและการจัดสรรทรัพยากรบุคคล  
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 3. ข๎อมูลจากภายนอก ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมิใชํระบบปิดที่ควบคุมและดูแลสมาชิก
ภายในองค๑การเทํานั้น แตํจะเกี่ยวข๎องกับสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่ง
ต๎องการข๎อมูลจากภายนอกองค๑การ เชํน การสํารวจเงินเดือน อัตราการวํางงาน อัตราเงินเฟ้อ เป็นต๎น  
 การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นงานสํา คัญที่มิใชํเพียงแตํการปฏิบัติงานประจําวันที่เกี่ยวกับ
การควบคุมดูแลบุคลากรและคําจ๎างแรงงานเทํานั้น แตํต๎องเป็นการดําเนินงานเชิงรุก (Proactive) การ
ประยุกต๑เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานชํวยให๎งานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพขึ้น โดยที่
การพัฒนาระบบสารสนเทศด๎านทรพัยากรบุคคลต๎องพิจารณาปัจจัยสําคัญ 5 ประการดังตํอไปนี้ 
 1. ความสามารถ (Capabilเทคโนโลยีสารสนเทศy) หมายถึงความพร๎อมขององค๑การและ
บุคคลในการประยุกต๑เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต๎องพิจารณาความสามารถของบุคลากร 3 กลุํมคือ  
  ผู๎บริหารระดับสูงต๎องพร๎อมที่จะสนับสนุนด๎านนโยบาย กําลังคน กําลังเงิน และวัสดุ
อุปกรณ๑ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค๑การ  
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ และตื่นตัวในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต๑ เพื่อให๎การทํางานในหนํวยงานมีความคลํองตัวขึ้น  
  ฝ่ายสารสนเทศที่ต๎องทําความเข๎าใจและออกแบบระบบงานให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎ใช๎ในแตํละกลุํม 
 2. การควบคุม (Control) การพัฒนา HRIS จะให๎ความสําคัญกับความปลอดภัยของ
สารสนเทศโดยเฉพาะการเข๎าถึงและความถูกต๎องของข๎อมูล เนื่องจากข๎อมูลด๎านทรัยพากรบุคคลจะ
เกี่ยวข๎องกับความเป็นสํวนตัวของสมาชิกแตํละคน ซึ่งจะมีผลตํอ ชื่อเสียงและผลได๎- ผลเสียของบุคคล 
จึงต๎องมีการจัดระบบการเข๎าถึงและจัดการข๎อมูลที่รัดกุม โดยอนุญาตให๎ผู๎มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ
ในแตํละหนํวยงานสามารถเข๎าถึงและปรับปรุงสารสนเทศในสํวนงานของตนเทํานั้น 
 3. ต๎นทุน (Cost) ปกติการดําเนินงานด๎านทรัพยากรบุคคลจะมีต๎นทุ นที่สูง ขณะเดียวกันก็จะ
ไมํเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจน ตัวอยํางเชํน การเปลี่ยนแปลงขององค๑การทั้งในด๎านการขยายตัวและหด
ตัวซึ่งจะมีผลกระทบตํอบุคลากร ดังนั้นฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลสมควรมีข๎อมูลที่เหมาะสมใน
การตัดสินใจ เป็นต๎น ขณะเดียวกัน การลงทุนในด๎านเทคโนโลยีสาร สนเทศจะมีคําใช๎จํายสูง ซึ่งฝ่าย
บริหารสมควรต๎องพิจารณาผลตอบแทนที่ได๎รับจากการพัฒนาระบบวําค๎ุมคํากับต๎นทุนที่ใช๎ไปหรือไมํ 
 4. การติดตํอสื่อสาร (Communication) หมายถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศต๎องศึกษาการ
ไหลเวียนของสารสนเทศ (information flow) ภายในองค๑การและความสั มพันธ๑ระหวํางองค๑การกับ
สภาพแวดล๎อมภายนอก ตลอดจนเตรียมการในการสื่อสารข๎อมูล เพื่อให๎ผู๎เกี่ยวข๎องรับทราบ เกิดความ
เข๎าใจและทัศนคติที่ดีกับการนําระบบสารสนเทศมาประยุกต๑ใช๎  
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 5. ความได๎เปรียบในการแขํงขัน (Competเทคโนโลยีสารสนเทศ ive advantage) ปัจจุบันการ
พัฒนา HRIS ไมํเพียงแตํชํวยให๎การดําเนินงานขององค๑การมีประสิทธิภาพขึ้น แตํยังมีสํวนสําคัญใน
การสร๎างศักยภาพและความได๎เปรียบในการแขํงขันให๎แกํธุรกิจ 
 ปัจจุบันเราตํางยอมรับวํา คนเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจ แตํทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรมี
คําใช๎จํายสูงที่ธุรกิจต๎องรับภาระทั้งท างตรงและทางอ๎อม เชํน เงินเดือน สวัสดิการ และข๎อมูลผูกพันใน
สัญญาจ๎างงาน HRIS เป็นระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอข๎อมูลการตัดสินใจซึ่งเกิดประโยชน๑แกํองค๑การ
และสมาชิกแตํละคน ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎บริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานด๎านทรัพยากรบุคคลอยําง
ถูกต๎องขึ้น 
 
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีขององค์การ 
 ปัจจุบันพัฒนาการและการนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ในองค๑การ สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งโดยทางตรงและทางอ๎อม ซึ่งกํอให๎เกิดความท๎าทายแกํผู๎บริหารในอนาคตให๎นําเทคโนโลยีมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุดแกํธุรกิจ โดยผู๎บริหารต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ และวิสัยทัศน๑ตํอแนวโน๎มของเทคโนโลยี 
เพื่อให๎สามารถตัดสินใจนําเทคโนโลยีมาใช๎งานอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราสามารถจําแนกผลกระทบของ
เทคโนโลยีที่มีตํอการทํางานขององค๑การออกเป็น 5 ลักษณะ ดังตํอไปนี้  
 1. การปรับปรุงรูปแบบการทํางานขององค๑การ 
 เทคโนโลยีหลายอยํางได๎ถูก นําเข๎ามาใช๎ภายในองค๑การ และสํงผลให๎กระบวนการทํางานได๎
เปลี่ยนรูปแบบไป ตัวอยํางเชํน การนําเอาเทคโนโลยีไปรษณีย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (Electronics mail) เข๎า
มาใช๎ภายในองค๑การ ทําให๎การสํงขําวสารไมํต๎องใช๎พนักงานเดินหนังสืออีกตํอไป ตลอดจนลดการใช๎
กระดาษที่ต๎องพิมพ๑ขําวสาร และสามารถสํงขําวสารไปถึงบุคคลที่ต๎องการได๎เป็นจํานวนมากและ
รวดเร็ว หรือเทคโนโลยีสํานักงานอัตโนมัติ ที่เปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการทํางานและประสานงานใน
องค๑การให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู๎บริหารใน
ระดับตําง ๆ ขององค๑การ  
 2. การสนับสนุนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ๑  
 โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจะผลิตสารสนเทศที่สําคัญให๎แกํผู๎บริหารที่จะใช๎เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจและการสร๎างความได๎เปรียบเหนือกวําคํูแขํงขัน ในอนาคตการแขํงขันในแตํละอุตสาหกรรมจะ
มีความรุนแรงมากขึ้น การบริหารงานของผู๎บริ หารที่อาศัยเพียงประสบการณ๑และโชคชะตาอาจจะไมํ
เพียงพอ แตํถ๎าผู๎บริหารมีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมาประกอบในการตัดสินใจ ก็จะสามารถแก๎ไข
ปัญหาและบริหารงานได๎มีประสิทธิภาพขึ้น ดังนั้นผู๎บริหารในอนาคตจะต๎องสามารถประยุกต๑ใช๎
เทคโนโลยีการสร๎างสารสนเทศที่ดีให๎กับตนเองและองค๑การ  
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 3. เครื่องมือในการทํางาน 
 เทคโนโลยีถูกนําเข๎ามาใช๎ภายในองค๑การ เพื่อให๎การทํางานคลํองตัวและมีประสิทธิภาพ เชํน 
การออกเอกสารตําง ๆ โดยใช๎คอมพิวเตอร๑ การใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยในการออกแบบชิ้นสํวนของ
เครื่องจักร และการควบคุมการผลิต เป็นต๎น เราจะเห็นได๎วําเท คโนโลยีสามารถที่จะนํามาประยุกต๑ใน
หลาย ๆ ด๎าน โดยเทคโนโลยีจะชํวยเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการที่จะนํามาประยุกต๑ใน
หลาย ๆ ด๎าน โดยเทคโนโลยีจะชํวยเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการทํางานให๎ดีขึ้น หรือ
แม๎กระทั่งชํวยลดคําใช๎จํายในเรื่องของแรงงานและวัสดุสิ้นเปลื องตําง ๆลง แตํยังคงรักษาหรือเพิ่ม
คุณภาพในการทํางานหรือการให๎บริการลูกค๎าที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นท่ีแนํนอนวําเทคโนโลยีจะถูกนําเข๎ามาใช๎ใน
การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินงานขององค๑การมากขึ้นในอนาคต  
 4. การเพิ่มผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑สํวนบุคคล 
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร๑สํวนบุคคลหรือ PC ถูกพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการใช๎
งานสะดวกและไมํซับซ๎อนเหมือนอยํางคอมพิวเตอร๑ขนาดใหญํ นอกจากน้ีในท๎องตลาดยังมีชุดคําสั่ง
ประยุกต๑ (application software) อีกมากมายท่ีสามารถใช๎งานกับเครื่องคอมพิวเตอร๑สํวนบุคคล และ
สามารถชํวยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของงานได๎อยํางมาก และเมื่อตํอคอมพิวเตอร๑สํวนบุคคลเข๎า
กับระบบเครือขําย ก็จะทําให๎องค๑การสามารถรับ- สํงข๎อมูลและขําวสารจากทั้งภายในและภายนอก
องค๑การได๎อีกด๎วย ดังนั้นในอ นาคตคอมพิวเตอร๑สํวนบุคคลจะกลายเป็นเครื่องมือหลักของพนักงาน
และผู๎บริหารขององค๑การ  
 5. เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสาร  
 ในชํวงแรกของการนําคอมพิวเตอร๑มาใช๎งานทางธุรกิจคอมพิวเตอร๑จะถูกใช๎เป็นเพียงอุปกรณ๑
หลักที่ชํวยในการเก็บและคํานวณข๎อมูลตําง ๆ เทํานั้น ปัจจุบันคอมพิวเตอร๑ได๎ถูกพัฒนาให๎มีศักยภาพมาก
ขึ้น โดยสามารถที่จะตํอเป็นระบบเครือขํายเพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางคอมพิวเตอร๑ ปัจจุบันผู๎ใช๎สามารถ
ติดตํอเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารซึ่งกันและกันได๎จากทุกหนทุกแหํงทั่วโลก คอมพิวเตอร๑จึงมี
บทบาทที่สําคัญมากกวําการเป็นเครื่องมือที่เก็บและประมวลผลข๎อมูลเหมือนอยํางในอดีตตํอไป 
 แนวโน๎มของการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศขององค๑การ แสดงให๎เราเห็นได๎วําในอนาคต ผู๎ที่จะ
เป็นนักบริหารและนักวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จจะต๎องไมํเพียงแคํรู๎จักคอมพิวเตอร๑ แตํจะต๎อง
สามารถใช๎คอมพิวเตอร๑อยํางมีประสิทธิภาพ และรู๎จักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู๎บริหารใน
อนาคตจะต๎องรู๎จักการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีกับงานของตน มีความคิดในการที่จะสร๎างระบบ
สารสนเทศท่ีตนเองต๎องการ เพื่อชํวยในการตัดสินใจในภาวะที่มีการแขํงขันสูง ทําให๎การบริหารของ
ตนเองมีประสิทธิภาพและประสบความสํา เร็จอยํางสูง ขณะที่นักวิชาชีพจะใช๎ระบบสารสนเทศในการ
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รวบรวมประมวลผล และจัดการข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการค๎นหาและตรวจสอบข๎อมูล
จากแหลํงตําง ๆ ผํานระบบเครือขํายอยํางถูกต๎องและรวดเร็ว  
 
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได๎บูรณาการเข๎าสูํ ระบบธุรกิจ ดังนั้นองค๑การที่จะอยูํรอดและมี
พัฒนาการต๎องสามารถปรับตัวและจัดการกับเทคโนโลยีอยํางเหมาะสม โดยหัวข๎อนี้จะกลําวถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะมีผลตํอการดําเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให๎ผู๎บริหารในฐานะหัวใจสําคัญของ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค๑การได๎ศึกษา แตํเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจทําให๎เทคโนโลยีที่กลําวถึงในที่นี้ล๎าสมัยได๎ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นจึงมี
ความจําเป็นที่ผู๎บริหารที่สนใจจะต๎องศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสําคัญในอนาคตมีดังตํอไปน้ี  
 1. คอมพิวเตอร๑ (computer) ปัจจุบันคอมพิวเตอร๑ได๎พัฒนาไปจากยุคแรกที่เครื่องมีขนาดใหญํ
ทํางานได๎ช๎า ความสามารถตํ่า และใช๎พลังงานสูง เป็นการใช๎เทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญํ (very large 
scale integrated circuเทคโนโลยีสารสนเทศ : VLSI) ในการผลิตไมโครโปรเซสเซอร๑ (microprocessor) ทํา
ให๎ประสิทธิภาพของสํวนประมวลผลของเครื่องพัฒนาขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด นอกจากน้ียังได๎มีการพัฒนา
หนํวยความจําให๎มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น แตํมีราคาถูกลง ซึ่งชํวยเพิ่มศักยภาพในการทํางานของ
คอมพิวเตอร๑สํวนบุคคลในปัจจุบัน โดยที่คอมพิวเตอร๑สํวนบุคคลในขณะที่มีความสามารถเทําเทียมหรือ
มากกวําเครื่องคอมพิวเตอร๑ขนาดใหญํในสมัยกํอน ตลอดจนการนําคอมพิวเตอร๑ชนิดลดชุดคําสั่ง 
(reduced instruction set computer) หรือ RISC มาใช๎ในการออกแบบหนํวยประเมินผล ทําให๎เครื่อง
คอมพิวเตอร๑สามารถทํางานได๎เร็วขึ้นโดยใช๎คําสั่งพื้นฐานงําย ๆ นอก จากนี้พัฒนาการและการประยุกต๑
ความรู๎ในสาขาวิชาตําง ๆ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร๑ วิศวกรรมศาสตร๑ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สํงผลให๎
เครื่องคอมพิวเตอร๑มีการประมวลผลตามหลักเหตุผลของมนุษย๑หรือระบบปัญญาประดิษฐ๑ ซึ่งจะกลําวถึง
ในหัวข๎อตํอไป  
 2. ปัญญาประดิษฐ๑ (artificial intelligence) หรือ AI เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร๑ให๎มี
ความสามารถที่จะคิดแก๎ปัญหาและให๎เหตุผลได๎เหมือนอยํางการใช๎ภูมิปัญญาของมนุษย๑จริง ปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร๑ในหลายสาขาวิชาได๎ศึกษาและทดลองที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร๑ให๎สามารถ
ทํางานที่มีเหตุผล โดยการเลียนแบบการทํางา นของสมองมนุษย๑ ซึ่งความรู๎ทางด๎านนี้ถ๎าได๎รับการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่องจะสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎งานตําง ๆ อยํางมากมาย เชํน ระบบผู๎เชี่ยวชาญเป็น
ระบบคอมพิวเตอร๑ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให๎ความสามารถในการแก๎ปัญหาได๎อยํางผู๎เชี่ยวชาญ และ
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หุํนยนต๑ (robotics) เป็นการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ๑ให๎สามารถปฏิบัติงานและใช๎ทักษะการเคลื่อนไหวได๎
ใกล๎เคียงกับการทํางานของมนุษย๑ เป็นต๎น  
 3. ระบบสารสนเทศสําหรับผู๎บริหาร (executive information system) หรือ EIS เป็นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู๎บริหารในงานระดับวางแผนนโยบายและกลยุทธ๑ขององค๑การโดย
ท่ี EIS จะถูกนํามาให๎คําแนะนําผู๎บริหารในการตัดสินใจเมื่อประสบปัญหาแบบไมํมีโครงสร๎างหรือก่ึง
โครงสร๎าง โดย EIS เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต๎องการที่พิเศษของผู๎บริหารในด๎านตําง 
ๆ เชํน สถานการณ๑ตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค๑การ รวมทั้งสถานะของคูํแขํงขันด๎ วย โดยที่ระบบ
จะต๎องมีความละเอียดอํอนตลอดจนงํายตํอการใช๎งาน เนื่องจากผู๎บริหารระดับสูงจํานวนมากไมํเคย
ชินกับการติดตํอและสั่งงานโดยตรงกับระบบคอมพิวเตอร๑  
 4. การจดจําเสียง (voice recognเทคโนโลยีสารสนเทศ ion) เป็นความพยายามของ
นักวิทยาศาสตร๑ที่จะทําให๎คอมพิวเตอร๑จ ดจําเสียงของผู๎ใช๎ ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสาขานี้ยังไมํ
ประสบความสําเร็จตามที่นักวิทยาศาสตร๑ต๎องการ ถ๎าในอนาคตนักวิทยาศาสตร๑ประสบความสําเร็จใน
การนําความรู๎ตําง ๆ มาใช๎สร๎างระบบการจดจําเสียง ก็จะสามารถสร๎างประโยชน๑ได๎อยํางมหาศาลแกํ
การใช๎งานคอมพิวเตอร๑และเทคโนโล ยีสารสนเทศ โดยที่ผู๎ใช๎จะสามารถออกคําสั่งและตอบโต๎กับ
คอมพิวเตอร๑แทนการกดแป้นพิมพ๑ ซึ่งจะสํงผลให๎ผู๎ที่ไมํเคยชินกับการใช๎คอมพิวเตอร๑ให๎สามารถ
ปรับตัวเข๎ากับระบบได๎งําย เชํน ระบบสารสนเทศสําหรับผู๎บริหารระดับสูง การสั่งงานระบบฐานข๎อมูล
ตําง ๆ และระบบรักษาความปลอดภัยของข๎อมูล เป็นต๎น ซึ่งจะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและ
ขยายคุณคําเพิ่มของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตํอธุรกิจ  
 5. การแลกเปลี่ยนข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส๑ (Electronics data interchange) หรือ EDI เป็นการ
สํงข๎อมูลหรือขําวสารจากระบบคอมพิวเตอร๑หนึ่งไปสูํระบบคอมพิวเต อร๑อ่ืนโดยผํานทางระบบสื่อสาร
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส๑ เชํน การสํงคําสั่งซื้อจากผู๎ซื้อไปยังผู๎ขายโดยตรง ปัจจุบันระบบแลกเปลี่ยนข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส๑กําลังได๎รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะชํวงลดระยะเวลาในการทํางานของแตํ
ละองค๑การลง โดยองค๑การจะสามารถสํงและรับสา รสนเทศในการดําเนินธุรกิจ เชํน ใบสั่งซื้อและใบ
ตอบรับผํานระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มีอยํู ทําให๎ทั้งผู๎สํงและผู๎รับไมํต๎องเสียเวลาเดินทาง 
 6. เส๎นใยแก๎วนําแสง (Fiber optics) เป็นตัวกลางที่สามารถสํงข๎อมูลขําวสารได๎อยํางรวดเร็ว
โดยอาศัยการสํงสัญญาณแสงผํานเส๎นใยแก๎วนําแสงที่มัดรวมกัน การนําเส๎นใยแก๎วนําแสงมาใช๎ในการ
สื่อสารกํอให๎เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับ “ทางดํวนข๎อมูล (information superhighway)” ที่จะเชื่อมโยง
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร๑เข๎าด๎วยกัน เพื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎ใช๎ได๎มีโอกาสเข๎าถึงข๎อมูลและสารสนเทศ
ตําง ๆ ได๎งํายและรวดเร็ วขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีเส๎นใยแก๎วนําแสงได๎สํงผลกระทบตํอวงการ
สื่อสารมวลชนและการค๎าขายสินค๎าผํานระบบเครือขํายอิเล็กทรอนิกส๑  
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 7. อินเทอร๑เน็ต (Internet) เป็นเครือขํายคอมพิวเตอร๑ขนาดใหญํที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก มีผู๎ใช๎งาน
หลายล๎านคน และกําลังได๎รับความนิยมเพิ่มขึ้ นอยํางตํอเนื่อง โดยที่สมาชิกสามารถติดตํอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร ตลอดจนค๎นหาข๎อมูลจากห๎องสมุดตําง ๆ ได๎ ในปัจจุบันได๎มีหลายสถาบันใน
ประเทศไทยที่เชื่อมระบบคอมพิวเตอร๑กับเครือขํายน้ี เชํน ศูนย๑เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑
แหํงชาติ (Nectec) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย เป็นต๎น  
 8. ระบบเครือขําย (Networking system) โดยเฉพาะระบบเครือขํายเฉพาะพื้นที่ (local area 
network: LAN) เป็นระบบสื่อสารเครือขํายท่ีใช๎ในระยะทางที่กําหนด สํวนใหญํจะภายในอาคารหรือใน
หนํวยงาน LAN จะมีสํวนชํวยเพิ่ มศักยภาพในการทํางานของคอมพิวเตอร๑สํวนบุคคลให๎สูงขึ้น รวมทั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การใช๎ข๎อมูลรํวมกัน และการเพิ่มความเร็วในการติดตํอสื่อสาร 
นอกจากน้ีระบบเครือขํายของคอมพิวเตอร๑สํวนบุคคลยังผลักดันให๎เกิดการกระจายความรับผิดชอบใน
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังผู๎ใช๎มากกวําในอดีต  
 9. การประชุมทางไกล (Teleconference) เป็นการนําเทคโนโลยีสาขาตําง ๆ เชํน 
คอมพิวเตอร๑ เครื่องถํายโทรทัศน๑ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เพื่อให๎สนับสนุนในการ
ประชุมมีประสิทธิภาพ โดยผู๎นําเข๎ารํวมประชุมไมํจําเป็นท่ีจะต๎องอยูํในห๎องประชุมและพื้นที่เดียวกัน 
ซึ่งจะชํวยให๎ประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะในสภาวะการจราจรที่ติดขัด ตลอดจนผู๎เข๎า
ประชุมอยูํในเขตที่หํางไกลกันมาก 
 10. โทรทัศน๑ตามสายและผํานดาวเทียม (Cable and Seattleเทคโนโลยีสารสนเทศ e TV) 
การสํงสัญญาณโทรทัศน๑ผํานสื่อตําง ๆ ไปยังผู๎ ชม จะมีผลทําให๎ข๎อมูลขําวสารสามารถแพรํไปได๎อยําง
รวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่กว๎างขึ้น โดยที่ผู๎ชมสามารถเข๎าถึงข๎อมูลจากสื่อตําง ๆ ได๎มากขึ้น สํงผลให๎
ผู๎ชมรายการมีทางเลือกมากขึ้นและสามารถตัดสินใจในทางเลือกตําง ๆ ได๎เหมาะสมขึ้น 
 11. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia technology) เป็นการนําเอาคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑
เก็บข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส๑มาจัดเก็บข๎อมูลหรือขําวสารในลักษณะที่แตกตํางกันทั้งรูปภาพ ข๎อความ 
เสียง โดยสามารถเรียกกลับมาใช๎เป็นภาพเคลื่อนไหวได๎ และยังสามารถโต๎ตอบกับผู๎ใช๎ด๎วยการ
ประยุกต๑เข๎ากับความรู๎ทางด๎านคอม พิวเตอร๑ เชํน หนํวยความจําแบบอํานอยํางเดียวที่บันทึกใน
แผํนดิสก๑ (CD-ROM) จอภาพที่มีความละเอียดสูง (high resolution) เข๎ากับอุปกรณ๑ตําง ๆ เพื่อจัดเก็บ
และนําเสนอข๎อมูล ภาพ และเสียงที่สามารถโต๎ตอบกับผู๎ใช๎ได๎ ปัจจุบันเทคโนโลยีมัลติมีเดียเป็น
เทคโนโลยีที่ต่ืนตัวแ ละได๎รับความสนใจจากบุคคลหลายกลุํม เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญวําจะเป็น
ประโยชน๑ตํอวงการศึกษา โฆษณา และบันเทิงเป็นอยํางมาก 
 12. การใช๎คอมพิวเตอร๑ในการฝึกอบรม (Computer base training) เป็นการนําเอาระบบ
คอมพิวเตอร๑เข๎ามาชํวยในการฝึกอบรมในด๎านตําง ๆ หรือการนําเอาคอ มพิวเตอร๑มาชํวยในด๎านการ
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เรียนการสอนท่ีเรียกวํา “คอมพิวเตอร๑ชํวยการสอน (computer assisted instruction) หรือ CAI” การ
ใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยในการสอนเปิดชํองทางใหมํในการเรียนรู๎ โดยสํงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู๎ 
ตลอดจนปรัชญาการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
 13. การใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยในการออกแบบ (Computer aided design) หรือ CAD เป็นการ
นําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑และระบบข๎อมูลเข๎ามาชํวยในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ รวมทั้งรูปแบบหีบ
หํอของผลิตภัณฑ๑หรือการนําคอมพิวเตอร๑มาชํวยทางด๎านการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมให๎
มีความเหมาะสมกับความต๎องการและ ความเป็นจริง ตลอดจนชํวยลดต๎นทุนการดําเนินงานในการ
ออกแบบ โดยเฉพาะในเรื่องของเวลา การแก๎ไข และการจัดเก็บแบบ 
 14. การใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยในการผลิต (Computer aided manufacturing) หรือ CAM เป็น
การนําคอมพิวเตอร๑มาชํวยในการผลิตสินค๎าในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากระบบคอ มพิวเตอร๑จะมี
ความเที่ยงตรงและนําเชื่อถือได๎ในการทํางานที่ซ้ํากัน ตลอดจนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและ
ข๎อผิดพลาดของผลิตภัณฑ๑ได๎ตามมาตรฐานที่ต๎องการ ซึ่งจะชํวยประหยัดระยะเวลาและแรงงาน 
ประการสําคัญ ชํวยให๎คุณภาพของผลิตภัณฑ๑มีความสม่ําเสมอตามที่กําหนด 
 15. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑ (Geographic information system) หรือ GIS เป็นการ
นําเอาระบบคอมพิวเตอร๑ทางด๎านรูปภาพ (graphics) และข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑มาจัดทําแผนที่ใน
บริเวณที่สนใจ GIS สามารถนํามาประยุกต๑ให๎เป็นประโยชน๑ในการดําเนินกิจการตําง ๆ เชํน การ
วางแผนยุทธศาสตร๑ การบริหารการ ขนสํง การสํารวจและวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติ การชํวยเหลือ
และกู๎ภัย เป็นต๎น 
 ที่กลําวมานี้เป็นเพียงสํวนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน และกําลัง
ทําการศึกษาและปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพเหมาะสมตํอการใช๎งานในอนาคต โครงการพัฒนาความรู๎
ตําง ๆ เหลํานีจ้ะมีผลไมํเพียงต๎องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศเทํานั้น แตํยังจะสํงผลกระทบ
ตํอการดําเนินงานขององค๑การและความเป็นอยูํของมนุษย๑ในสังคมสํวนรวมอีกด๎วย เราจะเห็นวํา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข๎ามามีบทบาทและอิทธิพลตํอชีวิตมนุษย๑เพิ่มขึ้น ดังนั้นเราต๎อง
พยายามติด ตาม ศึกษา และทําความเข๎าใจแนวทางและพัฒนาการที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต๑ใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ในการดํารงชีวิตอยํางเหมาะสม  
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การปฏิบัติตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ปัจจุบันความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศได๎มีบทบาทที่สํา คัญตํอวิถีชีวิตและสังคม
ของมนุษย๑ เทคโนโลยีสารสนเทศได๎สร๎างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสให๎แกํองค๑การ เชํน เปลี่ยน
โครงสร๎างความสัมพันธ๑และการแขํงขันในอุตสาหกรรม ปรับโครงสร๎างการดําเนินงานขององค๑การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ เป็นต๎น เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเท ศกํอให๎เกิดรูปแบบใหมํใน
การติดตํอสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล ทําให๎มีการพัฒนาและกระจายตัวของภูมิปัญญา ซึ่ง
ต๎องอาศัยบุคคลที่มีความรู๎และความเข๎าใจในการใช๎งานเทคโนโลยีให๎เกิดประโยชน๑ ปัจจุบันองค๑การใน
ประเทศไทยได๎มีการต่ืนตัวที่จะนําเทคโนโลยีเหลํานี้มาใช๎ งานมากขึ้น เพื่อที่จะทําให๎เราติดตามความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีได๎ทัน และสามารถใช๎เทคโนโลยีให๎เป็นประโยชน๑ในการแขํงขัน 
อยํางไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีขององค๑การจะขึ้นอยูํกับผู๎บริหารเป็นสําคัญ โดยที่ผู๎บริหารจะต๎อง
เตรียมความพร๎อมสําหรับองค๑การดังตํอไปนี้  
 1. ทําความเข๎าใจตํอบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตํอธุรกิจปัจจุบัน เพื่อให๎สามารถนํา
ความรู๎ตําง ๆ มาประยุกต๑ใช๎กับงานที่กําลังทําอยูํ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแขํงขัน
ขององค๑การ เชํน การนําเอาคอมพิวเตอร๑เข๎ามาชํวยในระบบคลังสินค๎าของบริษัท การใช๎ความก๎าวหน๎า
ด๎านการสื่อสารมาชํวยในการเชื่อมโยงข๎อมูลของแผนกตําง ๆ หรือการใช๎ระบบแลกเปลี่ยนข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส๑ในการเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางผู๎ขายวัตถุดิบ องค๑การ และลูกค๎า เป็นต๎น  
 2. ระบบสารสนเทศเก่ียวข๎องกับการจัดการข๎อมูลขององค๑การ นักวิเคราะห๑ระบบและ ผู๎ใช๎จะ
ศึกษาหรือพิจารณาถึงข๎อมูลและขําวสารตําง ๆ ที่องค๑การต๎องการและใช๎ในการดําเนินงานอยํูเป็น
ประจํา เพื่อที่จะทําการรวบรวมและจัดระเบียบเก็บไว๎ในระบบสารสนเทศ และเมื่อมีความต๎องการ
ข๎อมูล ก็สามารถเรียกออกมาใช๎ได๎ทันที โดยการพัฒนาระบบต๎องให๎ความสําคัญกับภาพรวมแ ละความ
สอดคล๎องในการใช๎งานสารสนเทศขององค๑การเป็นสําคัญ  
 3. วางแผนที่จะสร๎างและพัฒนาระบบ เพื่อให๎การดําเนินการสร๎างหรือพัฒนาระบบ
สารสนเทศเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ขององค๑การภายใต๎งบประมาณและระยะเวลาที่กําหนดไว๎ การ
วางแผนถือเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะระบบสารสนเทศจะประกอบด๎วยระบบยํอยอ่ืน ๆ อีกมาก ซึ่งจะต๎อง
สัมพันธ๑กันและใช๎เวลาในการพัฒนาให๎สมบูรณ๑  
 โดยที่การเตรียมงานเพื่อให๎การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค๑การประสบ
ความสําเร็จ สมควรประกอบด๎วยการเตรียมการในด๎านตํอไปนี้  
 1. บุคลากร การเตรียมบุคลากรให๎พร๎อมเป็นสิ่งสําคัญในการ ที่จะสร๎างและพัฒนา ตลอดจน
การใช๎งานระบบสารสนเทศเมื่อจัดสร๎างเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว บุคลากรที่ต๎องจัดเตรียมควรเป็นทั้งระดับ
ผู๎บริหาร นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาชีพเฉพาะ และพนักงานปฏิบัติการ เพื่อให๎มีความรู๎ ทักษะ 
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และความเข๎าใจในขีดความสามารถและศักยภาพของเทคโนโ ลยีสารสนเทศ โดยการจัดฝึกอบรมหรือ
บรรยายพิเศษ รวมทั้งการสรรหาบุคลากรทางสารสนเทศให๎สอดคล๎องกับความต๎องการทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตของหนํวยงาน 
 2. งบประมาณ เตรียมกําหนดจํานวนเงินและวางแนวทางในการจัดหาเงินที่จะมาพัฒนา
ระบบสารสนเทศให๎เพียงพอกับแผนที่วางไว๎ ตลอดจนจัดทํา งบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีขององค๑การอาจจะล๎าสมัยและสูญเสียความสามารถในการแขํงขันใน
ระยะเวลาสั้น 
 3. การวางแผน ผู๎บริหารต๎องจัดทําแผนการจัดสร๎างหรือพัฒนาระบบทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ซึ่งอาจจะต๎องมีการจัดต้ังคณะทํางาน ซึ่งอาจจะประกอบด๎วยผู๎บริหาร ผู๎ใช๎ นักออกแบบระบบ
และผู๎เชี่ยวชาญจากภายนอกมาปฏิบัติงานรํวมกัน 
 องค๑การที่เจริญเติบโตในอนาคตต๎องสามารถประยุกต๑เทคโนโลยีเข๎าไปในโครงสร๎างการ
บริหารงานและการติดตํอสื่อสาร โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเปรียบเสมือนเส๎นประสาทของธุรกิจ แตํการ
ประยุกต๑เทคโนโลยีสารสนเทศในองค๑การจะสํงผลกระทบตํอการดําเนินงานและบุคลากร มากกวําการ
เพิ่มประสิทธิภาพหรือการลดขั้นตอนในการทํางาน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวข๎องกับ
จริยธรรมและความรับผิดชอบตํอสํวนรวม เชํน การไหลเวียนของข๎อมูลผํานขอบเขตขององค๑การและ
เขตแดนของประเทศ การติดตา มผลและตรวจสอบการทํางานกับความเป็นสํวนตัวของพนักงาน การ
ทุจริตหรือฉ๎อโกงในระบบเครือขําย การกํอการร๎ายหรือการโจรกรรม ซึ่งผู๎บริหารจะต๎องติดตามทํา
ความเข๎าใจในศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตํอองค๑การและสังคม เพื่อให๎เลือกใช๎
เทคโนโลยีให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดและกํ อให๎เกิดผลกระทบในด๎านลบน๎อยที่สุดตํอองค๑การและสังคม
แวดล๎อม 
 
บทบาทความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ทําให๎มีการพัฒนาคิดค๎นสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายตํอการดําชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได๎เข๎ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตได๎ เป็น
อยํางดี เทคโนโลยีทําให๎การสร๎างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค๎าและให๎บริการตําง 
ๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการของมนุษย๑มากขึ้น เทคโนโลยีทําให๎ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค๎าได๎
เป็นจํานวนมากมีราคาถูกลง สินค๎าได๎คุณภาพ เทคโนโลยีทําให๎มีการติดตํอสื่อสารกัน ได๎สะดวก การ
เดินทางเชื่อมโยงถึงกันทําให๎ประชากรในโลกติดตํอรับฟังขําวสารกันได๎ตลอดเวลา 
 พัฒนาการของเทคโนโลยีทําให๎ชีวิตความเป็นอยูํเปลี่ยนไปมาก ลองย๎อนไปในอดีตโลกมีกํา
เนินมาประมาณ 4600 ล๎านปี เชื่อกันวําพัฒนาการตามธรรมชาติทําให๎เกิดสิ่งมีชีวิตถือกําเนินบนโลก
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ประมาณ 500 ล๎านปีท่ีแล๎ว ยุคไดโนเสาร๑มีอายุอยูํในชํวง 200 ล๎านปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผําพันธุ๑มนุษย๑ 
คํอย ๆ พัฒนามา คาดคะเนวําเมื่อห๎าแสนปีที่แล๎วมนุษย๑สามารถสํงสัญญาณทําทางสื่อสารระหวํางกัน
และพัฒนามาเป็นภาษา มนุษย๑สามารถสร๎างตัวหนังสือ และจารึกไว๎ตามผนึกถํ้า เมื่ อประมาณ 5000 
ปีที่แล๎ว กลําวได๎วํามนุษย๑ต๎องใช๎เวลานานพอสมควรในการพัฒนาตัวหนังสือที่ใช๎แทนภาษาพูด และ
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร๑พบวํา มนุษย๑สามารถจัดพิมพ๑หนังสือได๎เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล๎ว 
กลําวได๎วําฐานทางประวัติศาสตร๑พบวํา มนุษย๑สามารถจัดพิมพ๑หนังสือได๎เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปี
ที่แล๎ว เทคโนโลยีเริ่มเข๎ามาชํวยในการพิมพ๑ ทําให๎การสื่อสารด๎วยข๎อความและภาษาเพิ่มขึ้นมาก 
เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกัน โดยสํงข๎อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท๑ได๎ประมาณร๎อย
กวําปีที่แล๎ว และเมื่อประมาณห๎าสิบปีที่แล๎ว ก็มีการสํงภ าพโทรทัศน๑และคอมพิวเตอร๑ทําให๎มีการใช๎
สารสนเทศในรูปแบบขําวสารมากขึ้น ในปัจจุบันมีสถานที่วิทยุ โทรทัศน๑ หนังสือพิมพ๑ แ ละสื่อตําง ๆ ที่
ใช๎ในการกระจํายขําวสาร มีการแพรํภาพทางโทรทัศน๑ผํานดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ๑สด เห็นได๎
ชัดวําเทคโนโลยีได๎เข๎ามามีบทบาทอยํา งมาก บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการ
พัฒนาอุปกรณ๑ทางด๎านคอมพิวเตอร๑และสํวนประกอบ จะเห็นได๎วําในชํวงสี่ห๎าปีที่ผํานมาจะมี
ผลิตภัณฑ๑ใหมํ ซึ่งมีคอมพิวเตอร๑เข๎าไปเกี่ยวข๎องให๎เห็นอยูํตลอดเวลา 
 
ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โดยพื้นฐานของเทคโนโลยียํอมมีประโยชน๑ตํอการพัฒนาประเทศชาติให๎เจริญก๎าวหน๎าได๎ แตํ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับวิถีความเป็นอยูํของสังคมสมัยใหมํอยํูมาก ลักษณะเดํนที่
สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศชํวยเพิ่มผลผลิต ลดต๎นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทํางาน ในการ
ประกอบการทางด๎านเศรษฐกิจ การค๎า และการอุตสาหกรรม จําเป็นต๎องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลด
ต๎นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานคอมพิวเตอร๑และระบบสื่อสารเข๎ามาชํวยทําให๎เกิดระบบ
อัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผํานเครื่องเอทีเอ็มได๎ตลอดเวลา ธนาคารสามารถให๎ บริการได๎ดี
ขึ้น ทําให๎การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบการจัดการทุกแหํงต๎องใช๎ข๎อมูลเพื่อการ
ดําเนินการและการตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใช๎เครื่องมือเหลํานี้ชํวยในการทํางาน เชํน ใช๎ในระบบจัดเก็บ
เงินสด จองตั๋วเครื่องบิน เป็นต๎น 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริ การเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบ
ข๎อมูล และการใช๎ข๎อมูลได๎ดี การบริการตําง ๆ จึงเน๎นรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผู๎ใช๎สามารถ
สั่งซื้อสินค๎าจากที่บ๎าน สามารถสอบถามข๎อมูลผํานทางโทรศัพท๑ นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัย
สามารถใช๎คอมพิวเตอร๑สอบถามผลสอบจากที่บ๎านได๎  
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 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จําเป็น สําหรับการดําเนินการในหนํวยงานตําง ๆ ปัจจุบันทุก
หนํวยงานตํางพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข๎อมูลเพื่อใช๎ในองค๑การประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร๑
ที่จัดทําด๎วยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข๎อมูลภาษี ในองค๑การทุกระดับ
เห็นความสําคัญที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวข๎องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให๎
ชีวิตความเป็นอยูํของคนเกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได๎จาก การพิมพ๑ด๎วยคอมพิวเตอร๑ การใช๎
ตารางคํานวณ และใช๎อุปกรณ๑สื่อสารโทรคมนาคมแบบตําง ๆ เป็นต๎น  
 
ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การกําเนิดของคอมพิวเตอร๑เมื่อประมาณห๎าสิบกวําปีที่แล๎ว เป็นก๎าวสําคัญที่นําไปสูํยุค
สารสนเทศ ในชํวงแรกมีการนําเอาคอมพิวเตอร๑มาใช๎เป็นเครื่องคํานวณ แตํตํอมาได๎มีความพยายาม
พัฒนาให๎คอมพิวเตอร๑เป็นอุปกรณ๑สําคัญสําหรับการจัดการข๎อมูล  เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑ได๎
ก๎าวหน๎ามากขึ้น ทําให๎สามารถสร๎างคอมพิวเตอร๑ที่มีขนาดเล็กลง แตํประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใช๎
งานจึงใช๎งานกันอยํางแพรํหลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตํอชีวิตความเป็นอยูํและสังคมจึงมี
มาก มีการเรียนรู๎และใช๎สารสนเทศกันอยํางกว๎าง ขวาง ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมกลําวได๎
ดังนี้ 
 การสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยูํของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช๎
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดตํอสื่อสารให๎สะดวกขึ้น มีการประยุกต๑มาใช๎กับเครื่องอํานวยความ
สะดวกภายในบ๎าน เชํน ใช๎ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช๎ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ๎าน เป็นต๎น  
 เสริมสร๎างความเทําเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศทําให๎เกิด
การกระจายไปทั่วทุกหนแหํง แม๎แตํถิ่นทุรกันดาร ทําให๎มีการกระจายโอการการเรียนรู๎ มีการใช๎ระบบ
การเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู๎ไปยังถิ่ นหํางไกล นอกจากน้ีในปัจจุบันมีความ
พยายามที่ใช๎ระบบการรักษาพยาบาลผํานเครือขํายสื่อสาร 
 สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนํา
คอมพิวเตอร๑และเครื่องมือประกอบชํวยในการเรียนรู๎ เชํน วีดีทัศน๑ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร๑ชํวย
สอน คอมพิวเ ตอร๑ชํวยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คํานวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทํารายงาน
เพื่อให๎ผู๎บริหารได๎ทราบถึงปัญหาและการแก๎ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น  
 เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอยํางจําเป็นต๎องใช๎
สารสนเทศ เชํน การดูแลรักษาป่า จําเป็นต๎องใช๎ข๎อมูล มีการใช๎ภาพถํายดาวเทียม การติดตามข๎อมูล
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สภาพอากาศ การพยากรณ๑อากาศ การจําลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล๎อมเพื่อปรับปรุงแก๎ไข การเก็บ
รวมรวมข๎อมูลคุณภาพน้ําในแมํน้ําตําง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช๎ระบ บการตรวจวัด
ระยะไกลมาชํวย ที่เรียกวําโทรมาตร เป็นต๎น  
 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด๎านการทหารมีการใช๎เทคโนโลยี 
อาวุธยุทโธปกรณ๑สมัยใหมํล๎วนแตํเกี่ยวข๎องกับคอมพิวเตอร๑และระบบควบคุม มีการใช๎ระบบป้องกัน
ภัย ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร๑ควบคุมการทํางาน  
 การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแขํงขันทางด๎านการผลิตสินค๎า
อุตสาหกรรมจําเป็นต๎องหาวิธีการในการผลิตให๎ได๎มาก ราคาถูกลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑เข๎ามามี
บทบาทมาก มีการใช๎ข๎อมูลขําวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การดําเนินการและยังรวมไปถึงการ
ให๎บริการกับลูกค๎า เพื่อให๎ซื้อสินค๎าได๎สะดวกขึ้น 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข๎องกับทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน บทบาทเหลํานี้มีแนวโน๎มที่
สําคัญมากย่ิงขึ้น ด๎วยเหตุนี้เยาวชนคนรํุนใหมํจึงควรเรียนรู๎ และเข๎าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
จะได๎เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ก๎าวหน๎าและเกิดประโยชน๑ตํอประเทศตํอไป  
 
ธุรกิจค้าปลีกและการบริหารความรู้ 
 ประเภทธุรกิจค๎าปลีก รูปแบบธุรกิจค๎าปลีก พัฒนาเปลี่ยนจากร๎านค๎าเล็กๆ เป็นขนาดใหญํ 
ต๎นทุนดําเนินงานสูงกวํารูปแบบเดิม บริหารงานเป็นระบบมากขึ้น และใช๎บุคลากรดําเนินการจํา นวน
มาก ปัจจุบัน จําแนกธุรกิจค๎าปลีกได๎ตามลักษณะสินค๎า และการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ร๎านค๎าปลีกด้ังเดิม (Tradเทคโนโลยีสารสนเทศ ion Trade) หรือร๎านโชหํวย ลักษณะร๎านเป็น
ห๎องแถว พื้นที่คับแคบ ไมํมีการตกแตํงหน๎าร๎านมากมาย สินค๎าสํวนใหญํเป็นสินค๎าอุปโภคบริโภค การ
จัดวางสินค๎าไมํเป็นหมวดหมูํ และไมํทันสมัย และจัดวางตามความสะดวกการหยิบสินค๎า  เป็นกิจการ
ดําเนินงานโดยเจ๎าของคนเดียว หรือรํวมกันต้ังเป็นห๎างหุ๎นสํวน ดําเนินธุรกิจแบบครอบครัว เงินลงทุน
น๎อย บริหารงานงํายๆ ไมํซับซ๎อน ไมํมีการใช๎เทคโนโลยีทันสมัย ทําให๎ระบบการจัดการไมํได๎ มาตรฐาน 
ลูกค๎าเกือบทั้งหมดอยูํบริเวณใกล๎เคียงร๎านค๎า ร๎านค๎าที่จัดอยูํประเภทนี้ เชํน ร๎านค๎าสํง ร๎านค๎าปลีก
ทั่วไป ร๎านขายของชํา 
 ร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ (Modern Trade) ประกอบด๎วย ห๎าง /ร๎านขนาดกลาง- ใหญํ ออกแบบ
ร๎าน และจัดวางสินค๎าเป็นหมวดหมูํ เพื่อความสวยงาม และ เป็นระเบียบ บริการทันสมัย เพื่อดึงดูด
ลูกค๎าใช๎บริการมากขึ้น การดําเนินธุรกิจ มีทั้งแบบครอบครัวและมืออาชีพ ลงทุนสูงขึ้น และระบบ
จัดการบริหารงานซับซ๎อนมากขึ้น ธุรกิจการค๎าแบบใหมํนี้ ประกอบด๎วย กลุํมธุรกิจ 2 รูปแบบ คือ 
Discount Store หรือ Hypermarket ซึ่งเน๎นสินค๎าราคาถูก และ Convenience Store ซึ่งเน๎นจํานวน
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สาขา ความสะดวกสบาย สถานที่ต้ังอยูํใกล๎กับผู๎บริโภค เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ธุรกิจรูปแบบนี้ 
เพิ่งนําเข๎าไทยราวต๎นทศวรรษ 1990 ทั้งลักษณะรํวมทุนตํางชาติ และนักลงทุนชาวไทยเป็นเจ๎าของ 
ทวําผลพวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี  2540 และผลกระทบเปิดเสรีการค๎า สํงผลธุรกิจค๎าปลีกสํวนใหญํใน
ไทยตกเป็นของชาวตํางชาติ ธุรกิจที่จัดอยูํค๎าปลีกประเภทนี้ ได๎แกํ 
 ห๎างสรรพสินค๎า (Department Store) ร๎านค๎าปลีกขนาดใหญํ เป็นศูนย๑รวมสินค๎าทุกชนิดที่มี
คุณภาพ เพื่อจําหนํายให๎ลูกค๎าจํานวนมาก ทุกระดับ คร บวงจร (One Stop Shopping) จัดวางสินค๎า 
แบํงเป็นหมวดหมูํชัดเจน เพื่อสะดวกการค๎นหาและเลือกซื้อ เน๎นจําหนํายเสื้อผ๎า เครื่องสําอาง รองเท๎า 
กระเป๋า รูปแบบบริหาร และจัดการ คํอนข๎างซับซ๎อน พนักงานมาก และเน๎นบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
สร๎างความประทับใจให๎ลูกค๎า ลูกค๎าก ลุํมเป้าหมายสํวนใหญํ เป็นกลุํมคนทํางานที่มีฐานะ อํานาจซื้อ
สูง สามารถเลือกซื้อสินค๎าคุณภาพและราคาสูงได๎ สถานที่ต้ัง จะอยูํบริเวณชุมชน หรือเป็นศูนย๑รวม
การค๎า ผู๎ประกอบการประเภทนี้ เชํน ห๎างสรรพสินค๎าเซ็นทรัล เดอะมอลล๑ โรบินสัน ต้ังฮั่วเส็ง พาต๎า 
เป็นต๎น 
 ซูเปอร๑เซ็นเตอร๑ (Supper Center) ร๎านค๎าปลีกขนาดใหญํ พัฒนาจากซูเปอร๑มาร๑เก็ต และ
ห๎างสรรพสินค๎า พื้นที่ขายประมาณ 10,000-20,000 ตารางเมตร เน๎นจําหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภคที่
หลากหลายและมีมาก ราคาประหยัด คุณภาพสินค๎า ต้ังแตํคุณภาพดีจนถึงคุณภาพปานกลาง สํวน
ใหญํกวํา 60% เป็นอาหาร ลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย เป็นกลุํมระดับปานกลางลงมา ผู๎ประกอบการประเภท
นี้ เชํน บ๊ิกซี เทสโก๎ โลตัส คาร๑ฟูร๑ เป็นต๎น 
 ซูเปอร๑มาร๑เก็ต (Supermarket) ร๎านค๎าปลีกเน๎นจําหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภค เป็นสินค๎าสด
ใหมํ โดยเฉพาะอาหารสด เชํน เนื้อสัตว๑ ผักและผลไม๎ อาห ารสําเร็จรูปตํางๆ ตลอดจนสินค๎าอุปโภค
บริโภคจําเป็นตํอชีวิตประจําวัน ทําเลที่ต้ังสํวนใหญํ จะอยํูชั้นลํางห๎างสรรพสินค๎า เพื่อความสะดวกขน
ถํายสินค๎า ตัวอยํางผู๎ประกอบการประเภทนี้ เชํน ท็อปส๑ ซูเปอร๑มาร๑เก็ต ฟู้ดแลนด๑ เป็นต๎น 
 ร๎านค๎าเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) จําหนํายสินค๎าให๎ร๎านค๎ายํอย หรือบุคคลที่
ต๎องการซื้อสินค๎าคราวละจํานวนมาก ราคาขายสํง หรือราคาคํอนข๎างต่ํา ซึ่งจะเอื้อร๎านค๎ายํอย หรือร๎าน
โชหํวย หาสินค๎ามาจําหนํายได๎เพิ่มขึ้น โดยไมํต๎องผํานย่ีปั๊ว ซาป๊ัว จําหนํายสินค๎าคุณภาพปานกลาง 
สํวนใหญํกวํา 60% เป็นสินค๎าไมํใชํอาหาร ที่เหลือเป็นอาหาร ลูกค๎ายังสามารถสมัครเป็นสมาชิก เพื่อ
รับขําวสารเป็นประจํา ที่สําคัญ ลูกค๎าต๎องบริการตัวเอง จึงมีพนักงานไมํมากนัก ผู๎ประกอบการประเภท
นี้ เชํน แม็คโคร 
 ร๎านค๎าเฉพาะอยําง (Specialty Store) จําหนํายสินค๎าเฉพาะอยําง เน๎นสินค๎าอุปโภคบริ โภค
เกี่ยวกับเวชภัณฑ๑ เครื่องสําอาง ดูแลผิว ดูแลเส๎นผม เป็นสินค๎าหลากหลาย ตามลักษณะแฟชั่นและยุค
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สมัย สินค๎าคุณภาพสูง บริการสะดวกและทันสมัย กลุํมลูกค๎าเป้าหมาย คือลูกค๎าทั่วไป ผู๎ประกอบการ
ประเภทนี้ เชํน บู๏ทส๑ วัตสัน MARK & SPENCER เป็นต๎น  
 ร๎านค๎าประชันชนิด  (Category Killer) พัฒนาจากร๎านขายสินค๎าเฉพาะประเภท จุดเดํนคือ 
สินค๎าครบถ๎วนประเภทนั้นๆ คล๎ายแยกแผนกใดแผนกหนึ่งในห๎างสรรพสินค๎าออกไว๎ตํางหาก นําสินค๎า
คุณภาพ และลักษณะใช๎งานใกล๎เคียงกัน แตํราคาและยี่ห๎อตํางกัน จัดวางประชัน เพื่อให๎ผู๎บริโภค
เปรียบเทียบคุณภาพ และราคาสินค๎า ผู๎ประกอบการประเภทนี้ ได๎แกํ แม็คโครออฟฟิศ พาวเวอร๑บาย 
พาวเวอร๑มอลล๑ ซูเปอร๑สปอร๑ต เป็นต๎น 
 ร๎านสะดวกซื้อ (Convenience Store) หรือ Minimart ร๎านค๎าปลีกพัฒนาจากร๎านค๎าปลีก
แบบเกํา หรือร๎านขายของชําผสมผสานกับซูเปอร๑มาร๑เก็ต แตํขนาดเล็กกวํา ให๎ควา มสําคัญทําเลที่ตั้ง
ร๎านค๎าเป็นสําคัญ พื้นที่ค๎าขายไมํมากนัก สํวนใหญํจําหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภคจําเป็นตํอ
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มประเภทอาหารจานดํวน สั่งเร็วได๎เร็ว สะดวก ราคาไมํแพง
เกินไป ทําเลตั้งแหลํงชุมชน 
 สถานที่บริการน้ํามัน มีกลุํมลูกค๎าเป้าหมายสํวนใหญํเป็นลูกค๎าที่ต๎องการความสะดวก 
ต๎องการซื้อสินค๎าใกล๎บ๎านหรือใกล๎สถานที่ทํางาน และที่สําคัญเปิดให๎บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
ผู๎ประกอบการประเภทนี้ เชํน 7-eleven am/pm และ Family Mart เป็นต๎น 
"วันหน้าทุกคนจะเชื่อในสิ่งที่ผมพูด" 
นายธนินท๑ เจียรวนนท๑ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ๑ (ซี.พี.) 
 กลําวให๎สัมภาษณ๑ผู๎สื่อขําวเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนของเครือซี.พี.ในสํวนที่เกี่ยวกับธุรกิจค๎า
ปลีก ภายหลังจากการทําพิธีซูเปอร๑แบรนด๑มอลล๑ ที่เซี่ยงไฮ๎ อยํางเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2545 
ที่ผํานมาวํา 
 ในเมืองไทยธุรกิจค๎าปลีก ซี.พี.เหลือแตํเซเวํน-อีเลฟเวํนเทํานั้น เพราะเราไปเน๎นในประเทศจีน 
นอกจากซูเปอร๑แบรนด๑มอลล๑ที่เซี่ยงไฮ๎แล๎ว ยังให๎ความสําคัญกับโลตัสเป็นพิเศษ ลงทุนเทําไหรํเทํากัน 
เพราะตนขายของถูก อยํางในมอลล๑ต๎องขายของแพง ขายให๎คนมีเงิน แตํสําหรับโลตัสจะขายให๎กับ
มหาเศรษฐีลงไปจนถึงยาจก ทุกชนชั้นมีสิทธิที่จะเข๎ามาซื้อของในโลตัส เพราะคนรวยก็มีสิทธิซื้อของถูก 
 นอกจากน้ี นายธนินท๑กลําวให๎ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาค๎าปลีกเมืองไทยวํา ร๎านโชหํวยเมือง
ไทยที่เดือดร๎อนกันอยูํในเวลานี้ เพราะยังคิดแบบเกําๆ วํา ต๎องการกําไรมากๆ พอกําไรมากๆ คนก็ไมํซื้อ 
แตํถ๎ากําไรน๎อย ขายมาก เรากําไร 2% ขายไป 10 คํู ในเนื้อที่เทํากัน ใช๎เวลาเทํากัน คําใช๎จํายเทําเดิม 
มันก็มีกําไร 20% เพราะฉะนั้นการค๎าปลีกสมัยใหมํเปลี่ยนยุค ไมํใชํคนขายถูกแล๎วไปห๎ามเขาวําขาย
ไมํได๎ และไปปกป้องคนขายแพง รัฐบาลจะต๎องมาสํงเสริมฝึกอบรม จัดให๎ร๎านค๎าปลีกมีประสิทธิภาพ 
และทําของแพงให๎มีราคาถูกให๎ประชาชน 
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 การเป็นรัฐบาลที่ถูกต๎อง ต๎องเข๎าข๎างคนซื้อ คือ ผู๎บริโภค ไมํใชํเข๎าข๎างคนขาย แตํแนํนอน การ
เป็นรัฐบาลก็ต๎องดูแล คนขายของถือเป็นลูก ก็ต๎องดูแล แตํการดูแลต๎องถูกวิธี ทําให๎เขาเข๎มแข็งขึ้น 
ไมํใชํกลับไปถอยหลังเข๎าคลอง ปกป้องความล๎าหลัง 
 เมื่อกํอนเราพัฒนาจากแบกะดิน แผงลอย หาบเรํ รถเข็น ร๎านค๎า น่ีคือประวัติค๎าปลีกของโลก 
จากนั้นก็พัฒนามาเป็นดีพาร๑ตเมนต๑สโตร๑ ซูเปอร๑มาร๑เก็ต ซูเปอร๑สโตร๑ แตํเวลานี้รัฐบาลไทยกําลังใช๎วิธี
เพื่อให๎ค๎าปลีกไทยกลับไปที่เดิม ต นอาจจะพูดผิด แตํเอาความจริงมาพูด เพราะทุกทํานยังไมํรู๎วํา ตน
เอาพลังงานทั้งหมดมา อยูํที่นี่เมืองจีน โลตัสตนเหลือหุ๎นอยูํนิดเดียว แม็คโครตนก็ถอนหุ๎น เหลือแตํ
เซเวํน- อีเลฟเวํน แตํที่พูด ตนพูดเพื่อประเทศชาติ  " วันนี้อาจจะไมํเข๎าใจ แตํวันหน๎าตนวําทุกคนจะ
เข๎าใจสิ่งที่ตนพูดวันนี"้ 
ART คัมภีร๑ตํออายุโชหํวย "ทําดีทีเหลว" 
 รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย๑ เสนอต้ัง "บริษัท รวมค๎าปลีกเข๎มแข็ง จํากัด " ชื่อภาษาอังกฤษ 
Allied Retail Trade : ART เป็นหนํวยงานเอกชนดําเนินการโดยไมํแสวงหาผลกําไร ซึ่งผําน ครม . 7 
พ.ค. ต้ังเป็นทางการ 25 ม.ิย. ที่ผํานมา บริษัทดังกลําว ทุนจดทะเบียน 395 ล๎านบาท ให๎บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดยํอม (บอย.) ถือหุ๎น 49% สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดยํอม (สสว.) ถือหุ๎น 51% 
เริ่มเปิดดําเนินการต๎น ก .ย. แนวทางดําเนินงานเน๎นความเป็นเอกเทศ และอิสระการบริหารจัดการ
องค๑กรรูปแบบบริษั ทเอกชน ซึ่งกรรมการบริหารจะมีอิสระการตัดสินใจด๎วยตนเอง กรอบนโยบาย
ดําเนินธุรกิจบริษัทเพื่อสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบธุรกิจรายยํอย ให๎อยูํรอด และ
เข๎มแข็ง เวทีการค๎าระดับท๎องถิ่นและระดับประเทศ อีกทั้งยังทําหน๎าที่บริการสนับสนุนด๎านการเงิน การ
ลงทุน และสินเชื่อธุรกิจสมาชิก ผํานกระบวนการจัดการจากหนํวยงานตํางๆ 
 รวมทั้งสํงเสริมความรู๎วิทยาการสมัยใหมํ ตลอดจนให๎คําปรึกษาบริการจัดการร๎านค๎าปลีกค๎า
สํงตํอเนื่องแกํสมาชิก เป้าหมายโครงการดังกลําว คาดวําจะทําให๎ร๎านค๎าปลีกรายยํอยแขํงขันด๎านราคา 
ต๎นทุน กับร๎านค๎า ปลีก ที่เป็นกลุํมทุนตํางชาติรูปแบบตํางๆ ได๎ การจัดต้ังบริษัทรวมค๎าปลีกเข๎มแข็ง
นับเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร๎างความแข็งแกรํงและสามารถชํวยลดปัญหาให๎กับผู๎ค๎า
ปลีกรายยํอยได๎ดีระดับหนึ่ง อยํางน๎อยก็เป็นการยืดอายุธุรกิจค๎าปลีกรายยํอย หรือโชหํวยให๎ ได๎มีลม
หายใจในอันที่จะตํอสู๎กับร๎านค๎าปลีกกลุํมทุนตํางชาติทั่วไปได๎บ๎างในสถานการณ๑เฉกเชํนที่เป็นอยูํใน
ปัจจุบัน แตํมา ณ วันน้ีก็เกิดอาการเป๋เสียแล๎ว เพียงแคํเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีจากนายเนวิน ชิดชอบ ที่นั่ง
แป้นปลุกปั้นมากับมือ แตํพอนายวัฒนา เมืองสุข "เขยขวัญซี .พี." มานั่งคุมแทน อาการฝันร๎ายก็เกิด
ขึ้นกับโครงการนี้เสียแล๎ว 
 ต๎องจับตาดูให๎ดีวําโครงการนี้จะไปรอดหรือไมํ และน้ํายาของรัฐบาลตํอการแก๎ปัญหาโชหํวย
จะเป็นอยํางไร จับตาดู ห๎ามกะพริบเด็ดขาด !! 
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หนุน ก.ม.ควบคุมค้าปลีกค้าส่ง  
 เกิดกระแสต๎านตํางชาติเพิ่มดีกรีความร๎อ นแรง ซึ่งเอแบคโพลระบุ ประชาชน 67.6% หวั่น
ธุรกิจตํางชาติแยํงตลาดในไทย ขณะที่กวํา 79.2% ต๎องการกฎหมายควบคุมธุรกิจค๎าปลีก- ค๎าสํง ไมํ
มั่นใจ "วัฒนา เมืองสุข " พาบริษัทค๎าปลีกเข๎มแข็งรอด สํานักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
สํารวจความคิดเห็นตํอการขยายธุรกิจของตํ างชาติในประเทศไทย : กรณีศึกษาตัวอยํางประชาชนอายุ 
18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนผู๎ตอบแบบสอบถาม 1,457 ตัวอยําง ผลการสํารวจพบวํา 
คนไทยร๎อยละ 67.6 กังวลตํอปัญหาการขยายตัวของธุรกิจตํางชาติวํา จะสํงผลกระทบตํอผลประโยชน๑
ของคนไทย ในขณะที่ร๎อยละ 19.2 ไมํกังวลใ นเรื่องดังกลําว และร๎อยละ 13.2 ไมํมีความเห็น 
นอกจากน้ัน ยังพบวํา กลุํมตัวอยํางที่ตอบแบบสอบถาม ร๎อยละ 79.2 ต๎องการให๎ออกกฎหมายควบคุม
ธุรกิจค๎าปลีก/ค๎าสํงของชาวตํางชาติในประเทศไทย สํวนด๎านความมั่นใจ นโยบายจัดต้ังบริษัทค๎าปลีก
เข๎มแข็งเพื่อชํวยเหลือธุรกิจค๎าปลีกรายยํอยของคนไทย จะได๎รับการสนับสนุนเหมือนเดิม ภายหลังจาก
การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีที่รับผิดชอบคือ จากนายเนวิน ชิดชอบ มาเป็นนายวัฒนา เมืองสุข พบวํา  มี
ความไมํมั่นใจร๎อยละ 40.3 ในขณะที่กลุํมตัวอยํางร๎อยละ 30.6 ยังมีความมั่นใจวํา รัฐบาลจะสนับสนุน
เหมือนเดิม ในขณะที่ร๎อยละ 29.1 ไมํมีความเห็นในเรื่องดังกลําว เอแบคโพล ยังพบวําร๎อยละ 48.1ของ
ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นวํารัฐบาลจะเสียจุดยืนในการแก๎ไขปัญหาเรื่องธุรกิจค๎าปลีก /ค๎าสํง จากกรณีที่
มีนักการเมืองในรัฐบาลหรือเครือญาติ มีผลประโยชน๑เกี่ยวข๎องกับธุรกิจค๎าปลีก /ค๎าสํง ในขณะที่ร๎ อยละ 
21.2 เห็นวํา ไมํเสียจุดยืน และร๎อยละ 30.7 ไมํมีความเห็น ตํอประเด็นความมั่นใจตํอรัฐบาลชุดปัจจุบัน
วํา จะสามารถปกป้องผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจของคนไทยได๎อยํางแท๎จริง พบวํา ร๎อยละ 34.6 ไมํมี
ความเห็น รองลงมาร๎อยละ 33.3 ไมํมั่นใจ และร๎อยละ 32.1 มีความมั่นใจในรั ฐบาล เพราะเชื่อถือใน 
รัฐบาล ยอมรับในผลงานที่ผํานมา เชื่อมั่นในตัวผู๎นํารัฐบาล ยอมรับตํอตัวนายกรัฐมนตรี รัฐบาลมี
นโยบายชัดเจนในการปกป้องเศรษฐกิจของประเทศ มีมาตรการทางกฎหมายท่ีรัฐบาลสามารถ
นํามาใช๎ปกป้องผลประโยชน๑ของประชาชนได๎ เชํน รัฐบาลมีความจริงใจ มีทีมงานที่ มีคุณภาพ เป็นต๎น 
ประชาชนกลุํมตัวอยําง แสดงความคิดเห็นในเรื่องการกําหนดนโยบาย การออกกฎหมาย การออก
มาตรการที่เกี่ยวข๎องกับบทบาทของตํางชาต ิ
 
ในเรื่องต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี  
 ร๎อยละ 64.1 ไมํเห็นด๎วยกับการเปิดโอกาส ให๎ตํางชาติเข๎ามาลงทุนอยํางเสรีมากขึ้น ร๎อยละ 
79.2 ไมํเห็นด๎วย ที่จะสนับสนุนให๎ตํางชาติเชํา ซื้อ ครอบครองอสังหาริมทรัพย๑ได๎มากขึ้น ร๎อยละ 69.5 
ไมํเห็นด๎วย ที่จะให๎ตํางชาติถือหุ๎นในบริษัทของคนไทยได๎มากขึ้น ร๎อยละ 67.6 ไมํเห็นด๎วย ที่จะเปิด
โอกาสให๎ตํางชาติมีสิทธิตํอรองกับแรงงานไทยมากขึ้น ร๎อยละ 65.1 ไมํเห็นด๎วย ที่จะให๎ตํางชาติ มี
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อํานาจตํอสู๎คดีความกับคนไทยได๎มากขึ้น และร๎อยละ 70.4 ไมํเห็นด๎วย ที่จะให๎ตํางชาติซื้อหุ๎นเป็น
เจ๎าของกิจการรัฐวิสาหกิจได๎  
ซ.ีพ.ีชูธง "เซเวํน-อีเลฟเวํน"  
 อยํางไรก็ตาม ภายหลังในกลุํมธุรกิจค๎าปลีก ซี.พี.ได๎ทําการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร๑การลงทุน 
โดยการลงทุนในประเทศไทย จะลดความสําคัญในธุรกิจค๎าปลีก (เทสโก๎ โลตัส) ค๎าสํง (แม็คโคร) ขนาด
ใหญํ โดยได๎ทยอยขายหุ๎นที่ถืออยูํในบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอก- ชัย ดีสทริ
บิวชั่น ซิสเทม จํากัด ผู๎บริหารห๎างแม็คโคร  (ค๎าสํง ) และเทสโก๎ โลตัส (ค๎าปลีก ) กิจการค๎าสํงค๎าปลีก
ขนาดใหญํในชํวงที่ผํานมา และหันมาให๎ความสําคัญกับการขยายสาขาร๎านเซเวํน- อีเลฟเวํนเต็มตัว แตํ
ก็ไมํได๎หมายความวํา ซี.พี.จะทิ้งธุรกิจค๎าปลีกขนาดใหญํเสียทีเดียว เพราะยังคงให๎ความสําคัญกับการ
ขยายสาขาห๎างโลตัส ซูเปอร๑สโตร๑ในประเทศจีนอยํางตํอเนื่องปรากฏการณ๑ดังกลําวนักวิเคราะห๑มองวํา 
หลังจากที่ธุรกิจค๎าปลีกขนาดใหญํมีการแขํงขันกันสูงขึ้น ทางซี .พี.จึงได๎ทําการปรับยุทธศาสตร๑การ
ลงทุนในธุรกิจนี้ในไทยใหมํ หันมาให๎ความสําคัญกับการขยายสาขาของร๎านเซเวํน- อีเลฟเวํน ที่ผุดขึ้น
เป็นดอกเห็ดขยายครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาค จนกลําวได๎วําเป็นผู๎นําตลาดอยํางแท๎จริง  
 ซี.พี.วางบทบาทร๎านเซเวํนอีเลฟเวํนไว๎ไมํเพียงแตํเป็นร๎านโชหํวยติดแอร๑เทํานั้นแตํร๎านเซเวํน
อีเลฟเวํน จะทําหน๎าที่เป็นแหลํงกระจายสินค๎าให๎ผลิตภัณฑ๑ของซี .พี.ทั้งหมด ต้ังแตํอาหารยันสิ นค๎า
ด๎านโทรคมนาคม และเป็นแหลํงกระจายสินค๎าผํานทางอินเตอร๑เน็ต ซึ่งถูกมองวําเป็นรูปแบบการซื้อ
ขายสินค๎าที่สําคัญในอนาคต ถึงขนาดที่มองไปถึงวํา ร๎านเซเวํน- อีเลฟเวํนจะทําหน๎าที่สํงอาหาร 3 มื้อ
ไปถึงบ๎านผู๎ซื้อโดยตรงซึ่งร๎านเซเวํน- อีเลฟเวํนจะมีความได๎เปรียบในเรื่อ งของจํานวนสาขาที่ครอบคลุม
อยูํทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจํานวนสาขาแล๎วกวํา 2,100 สาขา และจะขยายอีก 320 สาขา เป็น 2,420 
สาขาในปีหน๎า ทั้งนี้รูปแบบการลงทุนจะเป็นทั้งการลงทุนเอง และแฟรนไชส๑ คาดวํายอดขายในปี 2546 
จะเพิ่มเป็น 30,000 ล๎านบาท จากที่ต้ังเป้าหมายในปีนี้ 24,000 ล๎านบาท  
 สํวนการลดบทบาทธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีกขนาดเล็ก เพราะมองวําเป็นธุรกิจที่มีการแขํงขัน
กันสูง อีกทั้งเป็นการแขํงโดยกลุํมทุนจากตํางประเทศโดยตรง ซึ่งการขยายสาขาแตํละครั้งต๎องใช๎เงิน
ลงทุนจํานวนมาก ซึ่งตํางจากร๎านเซเวํน-อีเลฟเวํนที่ไมํจําเป็นต๎องลงทุนเองทั้งหมด แตํใช๎การขายแฟรน
ไชส๑แทน 
สื่อการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 
 



 

   

287 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การนําเข๎าสูํบทเรียน 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมอธิบายถึงความสําคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค๎าสํงและค๎า
ปลีก 

 3. ผู๎เข๎ารับการอบรมในห๎องรํวมกันซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การประเมินผล 
 การสังเกตการณ๑ของผู๎เข๎ารับการอบรม 
 
เอกสารอ้างอิง 
สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยี

สารสนเทศพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น. สืบค๎นมาวันที่ 20 สิงหาคม 2553, จาก
http://lpn.nfe.go.th/Management/B13.html 
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หัวข้อวิชาที่ 7 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
 
แนวคิด 
 การเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี ประกอบด๎วยองค๑ประกอบของการใช๎เทคโนโลยีเพื่อก ารเพิ่ม
ผลผลิตคือองค๑ประกอบด๎านกําลังคน ด๎านเทคโนโลยี และด๎านระบบการซํอมบํารุงที่ต๎องพิจารณาให๎
การใช๎เทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบํารุงรักษาแบบมีสํวนรํวม คือ ความรํวมมือของผู๎ใช๎
เทคโนโลยี ผู๎ซํอมบํารุงและหัวหน๎าหนํวยงานในการดูแล รักษา และซํอมบํารุงเทคโนโลยี ให๎พร๎อมใช๎
งานเสมอ การใช๎เทคโนโลยีต๎องคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน โดยคํานึงถึงความสิ้นเปลืองของการใช๎
พลังงาน และการบริหารการใช๎พลังงานให๎ประหยัด การนําเอาระบบคอมพิวเตอร๑มาใช๎ในองค๑กร ทั้งใน
สํานักงาน ในงานออกแบบ และงานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ทําให๎การทํางานมีประสิ ทธิภาพและ
ได๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพแตํการเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยีมีทั้งประโยชน๑และปัญหาที่ควรจะให๎
ความสําคัญในการพิจารณาลงทุนจัดหาเทคโนโลยี 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหาร 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถประยุกต๑การใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารกับธุรกิจของตนเองได๎ 
 
เนื้อหาสาระ 
หลักการเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี 
 1.องค๑ประกอบของการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ได๎แกํ  
  1.1. องค๑ประกอบด๎านกําลังคน 
  คน คือ ผู๎สร๎าง ผู๎ใช๎และผู๎บํารุงรักษาเทคโนโลยี ดังนั้น เทคโนโลยีจะมีประโยชน๑มากหรือ
น๎อยขึ้นอยูํกับองค๑ประกอบด๎านกําลังคน 3 ด๎าน ได๎แกํ 
   1) ความรู๎ความสามารถของกําลังคนในการใช๎เทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยี 
(เครื่องจักรกล เคร่ืองใช๎สํานักงาน หุํนยนต๑ ฯลฯ) มีระบบการทํางานที่ซับซ๎อน และยังมีการพัฒนาที่รวดเร็ว
ทําให๎เกิดเทคโนโลยีใหมํ ๆ ดังนั้นการใช๎เทคโนโลยีจึงต๎องมีการศึกษาคํูมือการใช๎มีการทดลองใช๎และฝึก
การใช๎ให๎เกิดความชํานาญกํอน การฝึกอบรมให๎กับผู๎ใช๎เทคโนโลยีจึงต๎องมีความจําเป็นอยํางยิ่ง 
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   2) ความรู๎ความสามารถของกําลังคนในการบํารุงรักษา เนื่องจากระบบการ
บํารุงรักษาเทคโนโลยีที่ดีจะชํวยให๎เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพคงทน และทํางานได๎สะดวก ดังนั้นผู๎ใช๎
เทคโนโลยีจึงต๎องมีความรู๎ความสามารถในการบํารุงรักษา เชํน การทําความสาด การใสํน้ํามันหลํอลื่น 
หรือการเปลี่ยนอะไหลํที่หมดอายุ เป็นต๎น  
   3) ความรู๎ความสามารถของกําลังคนในการสร๎างสรรค๑เทคโนโลยี หมายถึง
ความสามารถในการปรับปรุงวิธีการใช๎เทคโนโลยีให๎เกิดประสิทธิภาพ และสามารถปรับแตํงหรือ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีอยูํให๎เกิดเทคโนโลยีใหมํที่มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น หรือทํางาน
ได๎สะดวกกวํา หรือมีการประหยัดพลังงานมากกวํา เป็นต๎น 
  1.2. องค๑ประกอบด๎านเทคโนโลยี 
  เทคโนโลยีเป็นสํวนสําคัญตํอระบบการผลิตและการให๎บริการเพราะทําให๎ลดเวลาการ
ทํางานและลดจํานวนแรงงาน ขณะเดียวกันก็ชํวยเพิ่มคุณภาพและความสะดวกในการทํางาน แตํ
เทคโนโลยีก็เป็นต๎นทุนที่สูงสําหรับการลงทุน ดังนั้นการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตจึงต๎อง
คํานึงถึงองค๑ประกอบด๎านเทคโนโลยี 3 ด๎าน ได๎แกํ 
   1) ราคาต๎นทุนของเทคโนโลยี มีความเหมาะสมกับขนาดของการลงทุน เพราะถ๎า
ราคาต๎นทุนของเทคโนโลยีสูงเกินไป ก็จะทําให๎ต๎นทุนของสินค๎าสูงตาม สํงผลให๎ราคาสินค๎าสูงกวํา
ความต๎องการของผู๎บริโภค ดังนั้น การเลือกใช๎เทคโนโลยีจึงต๎องพิจารณาที่ราคาต๎นทุนด๎วย  
   2) ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ต๎องมีความเหมาะสมกับราคาและงานที่ต๎องการใช๎ 
หากเราจัดหาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงกวําความต๎องการใช๎งานจริง เราก็ต๎องลงทุนสูงกวําความ
จําเป็น แตํถ๎าเราจัดหาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงกวําคามต๎องการใช๎งานจริง เราก็ต๎องลงทุนสูงกวํา
ความจําเป็น แตํถ๎าเราจัดหาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพต่ํากวําความต๎องการใช๎งานจริง เราก็ไมํ
สามารถเพิ่มผลผลิตได๎ตามเป้าหมาย ดังนั้น การศึกษาประสิทธิภพของเทคโนโลยีจึงมีความจําเป็น
อยําย่ิงในการเลือกหาเทคโนโลยีมาใช๎ 
   3) ระบบการบํารุงรักษาเทคโนโลยี นับวําเป็นต๎นทุนอีกด๎านหนึ่ง ดังนั้น การเลือกใช๎
เทคโนโลยีจึงต๎องคํานึงถึงระบบการบํารุงรักษาด๎วย เชํน  
   -  วิธีการทํางานที่ยากหรืองําย 
   -  วิธีการเปลี่ยนถํายน้ํามันหลํอลื่น 
   -  อุปกรณ๑ที่หมดอายุแล๎วจะสามารถหามาทดแทนได๎หรือไมํ 
   -  มีการบริการซํอมบํารุงหลังการขายหรือไมํ 
   -  มีการับประกันอุปกรณ๑หรือไมํ 
   -  มีคูํมือแสดงระบบการบํารุงรักษาท่ีชัดเจน หรือทําความเข๎าใจได๎งําย  
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   -  มีระบบการฝึกอบรมให๎กับผู๎ใช๎ 
  
 2.การบํารุงรักษาแบบมีสํวนรํวม (Total Productive Maintenance) 
  TPM เป็นหลักการดูแล บํารุง และรักษาให๎เทคโนโลยีที่ใช๎รํวมกันมีประสิทธิภาพ มีความ
พร๎อมใช๎งาน และลดการสูญเสีย ประกอบด๎วย 
  2.1. การมีสํวนรํวมของพนักงานทุกคนและเจ๎าหน๎าที่ทุกระดับที่รับผิดชอบและเกี่ยวข๎อง
ในการวางระบบการบํารุงรักษาแบบมีสํวนรํวม 
  2.2. แผนการบํารุงรักษาแบบมีสํวนรํวม มีการจัดทําตารางกําหนดเวลาดูแล ตรวจสอบ
และซํอมบํารุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ๑อยํางเหมาะสม 
  2.3. การพัฒนาจิตสํานึกของผู๎ใช๎ พนักงานซํอมบํารุง และหัวหน๎า ให๎เกิดความตระหนัก
ในภาระหน๎าที่ของตนเอง ได๎แกํ 
   1) ผู๎ใช๎เทคโนโลยีมีทักษะการใช๎งานอยํางแท๎จริง สามารถดูแลหรือบํารุงรักษา
เทคโนโลยีตาแผนที่กําหนดไว๎อยํางถูกต๎อง  
   2) พนักงานซํอมบํารุง ทําการตรวจสอบเทคโนโลยีตามระยะเวลาที่กําหนดมี
ความสามารถวิเคราะห๑ปัญหา ซํอมบํารุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ๑ได๎อยํางชํานาญการ  
   3) วิศวกรผู๎ควบคุมงาน ต๎องเลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให๎การอบรมพนักงาน
ซํอมบํารุง และผู๎ใช๎อยํางจริงจัง ดูแลและติดตามผลงานอยํางใกล๎ชิด พร๎อมให๎ตําปรึกษาแกํผู๎ใช๎และ
พนักงานซํอมบํารุง 
   4) หัวหน๎าฝ่ายผลิตหรือผู๎จัดการ ต๎องคอยอํานวยความสะดวกให๎ระบบการ
บํารุงรักษาแบบมีสํวนรํวมเกิดขึ้น โดยไมํมีข๎อขัดข๎องแตํอยํางใด เพราะการซํอมบํารุงทําให๎หยุดการ
ผลิต 
 
แนวทางการบํารุงรักษาแบบมีสํวนรํวม มี 2 แนวทาง ได๎แกํ 
 1.การบํารุงรักษาเพื่อการป้องกัน (Preventive Maintenance) หมายถึง กระบวนการวางแผน
การตรวจสอบและบํารุงรักษาเทคโนโลยีตามระยะเวลาที่กําหนดไว๎ โดยไมํต๎องคํานึงถึงสภาพที่ยังใช๎
งานได๎อยูํ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะบังเกิดขึ้นอยํางกะทันหัน ซึ่งอาจจะสร๎างความสูญเสีย
มากกวํา การบํารุงรักษาเพื่อป้องกันทําได๎ 2 ลักษณะ คือ 
  1) การบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา 
  2) การบํารุงรักษาตามอายุการใช๎งาน 
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 ทั้งนี้ขึ้นอยํูกับการเสื่อมของอุปกรณ๑ประกอบ บางชนิดเสื่อมตามเวลา แม๎จะไมํใช๎งาน แตํบาง
ชนิดก็เสื่อมเมื่อมีการใช๎งานเทํานั้น ดังนั้นจึงต๎องศึกษาคํูมือกํอนการวางแผน  
 2. การบํารุงรักษาเพื่อการตรวจสอบ (Inspection Maintenance) หมายถึง การวางแผนการ
ตรวจสอบสภาพการทํางานของเทคโนโลยี เพื่อประเมินสภาพจริงของอุปกรณ๑ประกอบวํายังคงใช๎งาน
ได๎ตํอไปหรือไมํ กําบํารุงรักษาเพื่อตรวจสอบทําได๎ 2 ลักษณะ คือ 
  1) การตรวจสอบระบบการทํางานของเทคโนโลยี (FUntiom Check) 
  2) การตรวจสอบความพร๎อมของเทคโนโลยี (Condเทคโนโลยีสารสนเทศion Check) 
 ทั้งนี้ขึ้นอยํูกับความเหมาะสมและลักษณะของเทคโนโลยีแตํละประเภท 
 ผลที่ได๎จากการบํารุงรักษาแบบมีสํวนรํวม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและของ
พนักงาน 
 1.การเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเกิดจากการขจัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหวํางการทํางาน ได๎แกํ 
  1) การสูญเสียวัตถุดิบเมื่อเริ่มการผลิต (Start up) เพราะความไมํแนํนอนของระบบการ
ทํางานของเทคโนโลยี 
  2) ได๎ผลผลิตที่ไมํมีคุณภาพหรือใช๎งานไมํได๎ เนื่องจากความบกพรํองของเทคโนโลยี  
  3) เทคโนโลยีมีอัตราเรํง (Speed) ที่ตํ่ากวํามาตรฐาน ทําให๎ผลิตได๎น๎อยกวําเป้าหมาย  
  4) ต๎องหยุดการทํางานของเทคโนโลยี เพื่อปรับแตํงเครื่องใหมํ  
  5) ต๎องหยุดการทํางานเมื่อเกิดความขัดข๎อง  
  6) ต๎องหยุดเพื่อดําเนินการซํอมแซม 
 การหยุดทํางาน คือ การนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งเวลา ผลงานและรายได๎  
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน เกิดจากระบบการบํารุงรักษาแบบมีสํวนรํวมต๎องมี
การพัฒนาพนักงานทุกระดับอยํางตํอเนื่อง ทําให๎พนักงานมีความตระหนักในความรับผิดชอบของ
ตนเองในการดูแล รักษา ให๎เทคโนโลยีมีความพร๎อมในการใช๎งานและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นใน
ระบบการทํางาน ทําให๎พนักงานเกิดความมั่นใจในการทํางาน  
 3. การประหยัดพลังงาน 
 องค๑กรมีการใช๎พลังงานคํอนข๎างสูง ทั้งพลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิงที่ใช๎ในกระบวนการผลิต 
  3.1. ความสิ้นเปลืองของพลังงาน เกิดจากสาเหตุดังตํอไปนี้ 
   1) สิ้นเปลืองจากการใช๎โดยไมํระมัดระวัง มีการใช๎โดยไมํจําเป็น เชํน  
    -  เปิดไฟฟ้าสวํางจ๎าในเวลากลางวัน 
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    -  ใช๎ห๎องทํางานขนาดใหญํ ต๎องใช๎เครื่องปรับอากาศขนาดใหญํเปลืองไฟโดยไมํ
จําเป็น 
    - เปิดเครื่องจักรให๎เดินเคร่ืองกํอนการทํางานเป็นเวลานาน (Warm-up) ทํางาน
เสร็จก็ไมํปิด เครื่อง 
   2) สิ้นเปลืองเพราะอุปกรณ๑ไฟฟ้าเสื่อมคุณภาพ ทําให๎เกิดการลัดวงจร หรือไฟรั่ว  
   3) กระบวนการการผลิตที่ต๎องใช๎ระบบไอน้ํา ต๎องการพลังงานมากในการผลิตไอน้ํา 
แตํมีการปลํอยให๎ระบบความร๎อนรั่วไหล หรือใช๎ระบบไอน้ําแบบไมํประหยัด  
  3.2. การบริหารการใช๎พลังงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน มีขั้นตอนดังนี้  
   1) มีการสํารวจการใช๎พลังงานอยํางละเอียด ได๎แกํ 
    -  ปริมาณการใช๎ของแตํละหนํวยงาน 
    -  สภาพของเครื่องใช๎ไฟฟ้า 
    -  สภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ๑ 
    -  สภาพของ Streamer  
    - สภาพของระบบสายไฟฟ้า และแผงควบคุม 
   2) นําผลการสํารวจมาวิเคราะห๑เปรียบเทียบปริมาณการใช๎ไฟฟ้าจริงกับปริมาณการ
ใช๎ไฟฟ้าที่คํานวณจากเครื่องจักรและอุปกรณ๑การใช๎ไฟ ก็จะทําให๎เราทราบได๎วํามีการสูญเสียพลังงาน
เกิดขึ้นซึ่งก็ต๎องดําเนินการสํารวจเชิงลึกตํอไปวํามีการสูญเสีย ณ จุดใด เพื่อหาทางแก๎ไข  
   3) นําผลการใช๎ไฟฟ้ามาคํานวณเชิงเศรษฐศาสตร๑ถึงความค๎ุมทุนขององค๑กร  
   4) ออกแบบควบคุมการใช๎พลังงานในองค๑กร  
   5) ใช๎ผลิตภัณฑ๑หรือเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 
  3.3. เปิดโอกาสให๎พนักงานมีสํวนรํวมประหยัดพลังงาน ทั้งในด๎านปรับปรุงพฤติกรรมการ
ใช๎ และปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือสร๎างสรรค๑เทคโนโลยีประหยัดพลังงานขึ้น  
  3.4. เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ถูกพัฒนาขึ้นมาแทนเทคโนโลยีที่ต๎องใช๎กระแสไฟฟ้า 
และน้ําเชื้อเพลิง ตัวอยํางเชํน 
   -  เครื่องทําน้ําร๎อนพลังงานแสงอาทิตย๑ 
   -  รถยนต๑พลังงานแสงอาทิตย๑ 
   - โรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานชีวภาพ 
   -  Bio-DIESEL 
   - พลังงานจาก นิวเคลียร๑ แม๎จะให๎พลังงานมหาศาล แตํยังไมํมั่นใจในความปลอดภัย
เพราะมีการระเบิดของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร๑ที่เชอโนบิล ประเทศรัสเซีย  
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   - เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจากกังหันลม กังหันน้ํา 
 ดังนั้นองค๑กรต๎องมีการศึกษาเรื่องพลังงานโดยเฉพาะ เพราะพลังงานเป็นต๎นทุนการผลิตที่สูงมาก 
 
หลักการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร 
 ปัจจุบันมีการนําระบบคอมพิวเตอร๑มาใช๎ในองค๑กรจนกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีความจําเป็นตํอ
การพัฒนาระบบงานตําง ๆ ไมํวําจะเป็นงานสํานักงาน งานออกแบบผลิตภัณฑ๑ งานในกระบวนการ
ผลิตสื่อ และการสื่อสาร เราะระบบคอมพิวเตอร๑มีคุณลักษณะพิเศษที่ชํวยเพิ่มผลผลิต ได๎แกํ  
 หนํวยความจํา เป็นองค๑ประกองของ CPU ใช๎เก็บหรือบันทึกโปรแกรม (คําสั่ง) และข๎อมูลที่
ผู๎ใช๎สํงเข๎าถึงหนํวยความจําที่เรียกวํา RAM (Random-Access) ซึ่งมีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บันทึกข๎อมูลมากขึ้นตามลําดับ ได๎แกํ 16 MB 32 MB และ 64 MB 
 ความรวดเร็วในการคํานวณและประมวลผล สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร๑สามารถทํางาน
ได๎เร็วถึง 500,000 คําสั่งตํอวินาทีโดยประมาณ ขึ้นอยูํกับการกําหนดหนํวยความเร็วที่เรียกวํา 
เมกะเฮิรตซ๑ (MGs) ตามประสิทธิภาพของ CPU  
 1.การใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑กับงานสํานักงาน  
  งานสํานักงาน มีการใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑ด๎วยวัตถุประสงค๑ดังนี้  
   1.1.จัดเก็บข๎อมูล 
   1.2.พิมพ๑เอกสาร 
   1.3.ออกแบบเอกสาร 
   1.4.ประมวลผลข๎อมูล และการจัดเก็บอยํางมีระบบ 
   1.5.เชื่อมโยงการสื่อสารภายในองค๑กร 
 ข๎อดีของการใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑ในสํานักงาน คือ ความสะดวกและรวดเร็วประสิทธิภาพ
ของงานที่ได๎จากระบบคอมพิวเตอร๑ ขึ้นอยูํกับผู๎ใช๎และเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร๑ที่นํามาใช๎มีความ
เหมาะสมกับงาน 
 ข๎อควรพิจารณา คือ การเลือกใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑ในสํานักงานจะต๎องกําหนดลักษณะการ
ใช๎งาน คุณภาพของงาน และประเภทของงานกํอนตัดสินใจเลือกระบบคอมพิวเตอร๑ให๎เหมาะสม  
 2. การใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยงานออกแบบ (Computer Aid Desing :CAD) 
 ในปัจจุบันองค๑กรตําง ๆ มีการนําโปรแกรมงานออแบบที่ใช๎ในระบบคอม พิวเตอร๑มาชํวยใน
งานออกแบบผลิตภัณฑ๑ ออกแบบบ๎านหรืออาคาร หรืองานกํอสร๎างทุกประเภท อุตสาหกรรมพลาสติก 
และอุตสาหกรรมอะไหลํรถยนต๑เป็นอุตสาหกรรมที่นะเอาโปรแกรมงานออกแบบผลิตภัณฑ๑มาใช๎
เนื่องจากผลิตภัณฑ๑ทั้ง 2 ประเภท มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วมาก และมีรายละเอียดสู งมากจึงทํา



 

   

294 

ให๎บุคลากรที่ทํางานออกแบบและเขียนแบบต๎องทํางานหนักและอาจจะทํางานไมํทันหรือกําหนด
รายละเอียดได๎ไมํชัดเจนทําให๎คุณภาพผลิตภัณฑ๑ลดลง ดังนั้นการนําโปรแกรมงานออกแบบผลิตภัณฑ๑
ด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑มาใช๎ จึงอํานวยความสะดวก และสร๎างประสิทธิภาพของงานออกแบบได๎มาก
ขึ้น ตํอมามีการาพัฒนาโปรแกรมการออกแบบไมํใช๎งานด๎านอ่ืน ๆ อีกมาก เชํน งานออกแบบแผนผัง 
โครงสร๎างอาคาร บ๎านเรือน งานออกแบบด๎านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ๑เป็นต๎น 
 ข๎อดีของการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ชํวยงานออกแบบ ได๎แกํ  
  1) ลดลงเวลาการทํางาน เนื่องจากในโปรแกรมสามารถบันทึกแบบตําง ๆ ที่เราเรียก
ขึ้นมาปรับใช๎ได๎ทันที ไมํต๎องเขียนขึ้นใหมํ 
  2) ลดปัญหาความผิดพลาดจากการคํานวณ เนื่องจากในโปรแกรมสามารถคํานวณระยะ
ได๎อยํางแมํนยํา 
  3) โปรแกรมสามารถจัดภาพให๎เป็น 3 มิติ และปรับมุมมองได๎ทุก ๆ ด๎าน 
  4) โปรแกรมให๎มีสีสันได๎ตามใจผู๎ออกแบบ 
  5) ผู๎ออกแบบสามารถสร๎างจินตนาการได๎ตามความฝันของตัวเอง  
 
 3.การใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑กับงานในระบบการผลิต  
 เป็นการนําระบบคอมพิวเตอร๑มาชํวยควบคุมกระบวนการผลิต ประกอบด๎วย  
  3.1. การวางแผนการผลิต โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑ควบคุม
กระบวนการผลิต จะทําโปรแกรมแผนการผลิตในทุกขั้นตอนไว๎ โดยแผนการผลิตแตํละแผนจะกําหนด
รายละเอียดดังนี้ 
   - ปริมาณและคุณลักษณะของวัตถุดิบ 
   -  ขั้นตอนการทํางาน วิธีการทํางาน 
   -  ระยะเวลาในแตํละขั้นตอนการผลิต 
   -  ข๎อสังเกตขณะที่กําลังผลิต 
   -  ลักษณะผลผลิต 
 ฝ่ายวางแผนการผลิตจะเขียนโปรแกรมเตรียมไว๎ให๎ฝ่ายผลิตนําไปใช๎ได๎ทันทีที่มีใบสั่งซื้อ 
  3.2.ควบคุมเครื่องจักร/อุปกรณ๑ตําง ๆ ให๎สามารถทํางานได๎เต็มประสิทธิภาพ เป็น
โปรแกรมที่สร๎างควบคํูกับการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ๑ เป็นหนํวยความจําที่สร๎างขึ้นเฉพาะ
ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร 
  3.3. ตรวจสอบคุณภาพผลิ ตภัณฑ๑ โดยองค๑การสามารถสามารถสร๎างโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑เพื่อบันทึกผลการทดสอบและเปรียบเทียบผลการทดสอบผลิตภัณฑ๑ในงานประกัน
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คุณภาพ ทําให๎การทํางานของฝ่ายประกันคุณภาพได๎รับความสะดวกและสร๎างความเชื่อมั่นมากกวํา 
เชํนเดียวกับการนําไปใช๎ในฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ QC โดยให๎ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพบันทึกข๎อมูลผล
การตรวจสอบ และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ทําให๎ฝ่าย QC ทํางานอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 อุตสาหกรรมขนาดใหญํยังใช๎ระบบ Computer Integrated Manufacturing (CIM) เป็นการ
ใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑ควบคุมงานทั้งระบบขององค๑กร ประกอบด๎วย 
  -  การรับใบสั่งซื้อ 
  -  วิเคราะห๑ใบสั่งซื้อ 
  -  วางแผนการผลิต 
  -  ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบ 
  -  ควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบ 
  -  ควบคุมคลังสินค๎า 
  -  ออกแบบวิธีการผลิต 
  -  กระบวนการผลิต 
  -  ออกใบสั่งการผลิตไปยังฝ่ายผลิต 
  -  เวลาการผลิต 
  -  กําหนดอัตรากําลังการผลิต 
  -  ทรัพยากรที่ใช๎ผลิต 
  -  คํานวณต๎นทุนการผลิต 
  -  กําหนดราคาจําหนําย 
  -  ควบคุมคุณภาพผลผลิต 
  -  ตรวจสอบผลการจําหนําย 
  -  วิเคราะห๑ข๎อมูลฝ่ายการผลิต 
  -  วิเคราะห๑ข๎อมูลฝ่ายการตลาด 
  -  ออกแบบผลิตภัณฑ๑ใหมํ ๆ 
 โดยงานทั้งหมดที่กลําวมาข๎างต๎นจะเชื่อมโยงกันได๎ ทุกฝ่ายจะต๎องมีข๎อมูลเดียวกันและ
สามารถสื่อสารถึงด๎วย 
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ประโยชน์และปัญหาของการเพิ่มของการเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี 
  1.ประโยชน๑ของการเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี แบํงได๎หลายลักษณะ ดังนี้  
   1.1. ประโยชน๑ด๎านประสิทธิภาพของการทํางาน หรือกระบวนการผลิต เชํน ระบบ
คอมพิวเตอร๑และหุํนยนต๑ ทําให๎ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น เพราะ 
    1) ชํวยให๎การทํางานเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
    2) เกิดความผิดพลาดขึ้นระหวํางการทํางานน๎อยกวํา  
    3) เพิ่มประสิทธิภาพของมนุษย๑ที่มีอยูํให๎มีมากขึ้น เชํน คอมพิวเตอร๑ชํวยงาน
ออกแบบ คอมพิวเตอร๑วางแผนการผลิต เป็นต๎น  
    4) ชํวยในการตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎เร็วขึ้น เนื่องจากระบบข๎อมูลของคอมพิวเตอร๑
เรียกใช๎ได๎รวดเร็ว 
   1.2.ประโยชน๑ด๎านเพิ่มคุณคํา และคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ ด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑
ออกแบบผลิตภัณฑ๑มีความละเอียด ทําได๎รวดเร็วและหลากหลาย ทําให๎การตัดสินใจเลือกแบบ
ผลิตภัณฑ๑ มีแบบให๎เลือกมากและวิเคราะห๑แบบได๎จากภาพจําลอง 3 มิติ ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร๑มี
โปรแกรมภาพจําลองภาพ 3 มิติได๎ 
   1.3.ประโยชน๑ในด๎านการบริหารงาน ได๎แกํ 
    1) ลดคําใช๎จํายในการจ๎างบุคลากร เพราะเทคโนโลยีทํางานแทนมนุษย๑ได๎
หลากหลาย 
    2) ลดความสิ้นเปลืองจากการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการผลิตท่ีไมํแนํนอน
เพราะมีการนําเอาเทคโนโลยีมาวางแผนและควบคุม  
    3) ลดการสูญเสียจากผลิตภัณฑ๑ไมํตรงตามข๎อกําหนดเพราะหุํนยนต๑สามารถ
ทํางานได๎อยํางสม่ําเสมอตามแบบที่กําหนดให๎ 
    4) ควบคุมระบบการทํางานของทุกหนํวยงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
    5) ลดปัญหาการบริหารงานให๎น๎อยลง โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ชํวยงานด๎าน
การวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   1.4. ประโยชน๑ที่บุคลากรได๎รับ มีหลายด๎าน ได๎แกํ  
    1) การทํางานมีความสะดวกสบาย ได๎แกํ 
    2) สภาพแวดล๎อมการทํางานดีกวํา 
    3) ประสิทธิภาพการทํางานมีมากกวํา 
    4) บุคลากรได๎พัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นระดับควบคุมเทคโนโลยีแทนการ
ปฏิบัติงาน 
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    5) บุคลากรเกิดความพึงพอใจในผลงานเพราะความผิดพลาดมีน๎อยกวํา  
   1.5. ประโยชน๑ที่องค๑กรได๎รับ 
    1) ผลกําไรสูงขึ้น 
    2) ภาพพจน๑ขององค๑กรดีกวํา 
    3) ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค๎าและงานบริการมีมากกวํา 
  2.ปัญหาจากการเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี  
  ประสิทธิภาพและคุณภาพของเทคโนโลยีชํวยสร๎างประโยชน๑แกํองค๑กรอยํางมากดังได๎
กลําวถึงข๎างต๎น แตํการใช๎เทคโนโลยีก็มีปัญหาเกิดขึ้นได๎ ดังนี้  
   2.1.ปัญหาด๎านต๎นทุน การลงทุนจัดหาเทคโนโลยีเป็นการลงทุนที่สูง ดังนั้น กา ร
พิจารณาจัดหาเทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพขององค๑กรใดด๎านใด ๆ ก็ตาม ควรคํานึงถึง
จุดค๎ุมทุน การคํานวณจุดต๎นทุน คือ คํานวณจากราคาของเทคโนโลยี หารด๎วยระยะเวลาการใช๎งาน คือ 
ต๎นทุนของระยะเวลาการใช๎งานในปีแรก สํวนปีถัดไปต๎องบวกคําเสื่อมราคาอีกร๎อยละ 5-10 แล๎วแตํ
ลักษณะการซํอมบํารุง 
   2.2. ปัญหาด๎านแผนการลงทุน การลงทุนด๎านเทคโนโลยีระยะยาว 5-10 ปี จึงจะค๎ุม
ทุนการใช๎เทคโนโลยี ดังนั้นแผนการลงทุนของเรา ต๎องคาดคะเนเหตุการณ๑ในอนาคตอยํางแมํนยํา 
เพราะหากผิดพลาดการลงทุนไมํเป็นไปตามแผนงาน ก็จะทําให๎เทคโนโลยีที่จัดหามาใช๎ไมํคุ๎มทุน 
   2.3. ปัญหาด๎านการใช๎เทคโนโลยี การใช๎เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงต๎องการ
บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสูงเชํนเดียวกัน ดังนั้น การใช๎เทคโนโลยีจึงต๎อง
วางแผนด๎านบุคลากรด๎วยการเตรียมบุคลากรให๎มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีให๎เกิด
ประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสําคัญและต๎องมีการเตรียมการลํวงหน๎า หากบุคลากรที่ใช๎เทคโนโลยีไมํมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีก็ไมํมีเชํนเดียวกัน 
   2.4.ปัญหาด๎านการซํอมบํารุง และการบํารุงรักษาเทคโนโลยี ปัญหาด๎านการซํอม
บํารุง ได๎แกํ ความรู๎ของบุคลากรและอะไหลํหรืออุปกรณ๑ที่ใช๎ซํอมบํารุง หากไมํพร๎อมหรือหายากก็จะทํา
ให๎การใช๎เทคโนโลยีมีปัญหาด๎านการซํอมบํารุง เพราะถ๎าไมํสามารถซํอมบํารุงได๎การใช๎เทคโนโลยีก็จะ
เสื่อมประสิทธิภาพลงอยํางรวดเร็ว ไมํค๎ุมกับเงินลงทุนของเรา 
   2.5. ปัญหาด๎านสังคม มีผลกระทบตํอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ดังนี้  
    1) ทําให๎บุคลากรมีความรู๎สึกวําตนเองด๎อยคุณคําเมื่อเทคโนโลยีมีความสามารถ
มากกวํา 
    2) ทําให๎เกิดปัญหาการวํางงาน 
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    3) การใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑อยํางไมํมีประสิทธิภาพ จะทําให๎เกิดความเสียหาย
ดังนี้ 
     - ข๎อมูลที่บันทึกถูกลักลอบนําไปใช๎ในทางผิดกฎหมายหรือกํออาชญากรรม
ทําให๎ การคํานวณหรือแสดงผลผิดพลาดไปจากวัตถุประสงค๑การใช๎  
     -  วิศวกรผู๎เขียนโปรแกรมกับผู๎ใช๎ไมํเข๎าใจกันทําให๎มีประสิทธิภาพของงานไมํ 
เป็นไปตามนโยบายหรือความต๎องการขององค๑กร  
 
ระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้งาน  
ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ข๎อมูล (Data) หมายถึง ข๎อมูลดิบ หรือข๎อเท็จจริงตํางๆ ที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน อาจเป็นข๎อมูลที่
แทนด๎วยสัญลักษณ๑ตํางๆ ที่แทนปริมาณหรือการกระทําตํางๆ ซึ่งยังไมํผํานการกลั่นกรองหรือ
ประมวลผล อาจอยํูในรูปของตัวเลข ตัวอักษร ข๎อความ ภาพ และเสียง เป็นต๎น คุณสมบัติของข๎อมู ลที่
ดีจะต๎องมีความถูกต๎องเชื่อถือได๎ ทันตํอความต๎องการใช๎งาน ตรงตามความต๎องการใช๎งาน มีปริมาณ
กะทัดรัด และสามารถตรวจสอบแหลํงที่มาได๎ 
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข๎อมูลตํางๆ ที่ผํานการกลั่นกรองหรือประมวลผลแล๎ว 
เป็นความรู๎ที่สามารถนําไปใช๎เป็นประโยชน๑ตามความต๎องการได๎ 
  
 การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)  
 สามารถจําแนกวิธีการประมวลผลตามลักษณะเครื่องมือที่ใช๎ ได๎ 3 วิธี คือ  
  1. การประมวลผลด๎วยมือ (Manual Data Processing) เป็นวิธีด้ังเดิม วิธีการประมวลผล
ไมํซับซ๎อน เหมาะสําหรับงานที่มีปริมาณไมํมาก และไมํเรํงดํวน มีการนําอุปกรณ๑ธรรมดามาชํวย เชํน 
การใช๎ลูกคิด กระดาษ ปากกา  
  2. การประมวลผลด๎วยเครื่องจักรกล (Mechanical Data Processing) เป็นวิธีการ
ประมวลผลที่อาศัยเครื่องจักรกลมาทํางานรํวมกับอุปกรณ๑สําหรับการประมวลผลด๎วยมือ เชํน เครื่อง
ทําบัญชี  
  3. การประมวลผลด๎วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส๑ (Electronic Data Processing) เป็นวิธีการที่
นิยมใช๎ในปัจจุบัน ซึ่งนําคอมพิวเตอร๑มาใช๎ประมวลผล เหมาะสําหรับงานที่มีปริมาณมาก ต๎องการ
ความรวดเร็ว ถูกต๎อง  

 งานที่มีปริมาณมาก 

 งานที่ต๎องการความรวดเร็ว 
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 งานที่ต๎องการความถูกต๎อง 

 งานที่ต๎องการความปลอดภัยของข๎อมูล 

 งานที่มีความซับซ๎อนในการคํานวณ 

 งานที่มีขั้นตอนและรูปแบบการทํางานซ้ําๆ 
 
สําหรับการประมวลผลด๎วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส๑ ยังสามารถแบํงได๎เป็น 2 วิธี คือ  
 การประมวลผลแบบแบทซ๑ (Batch Processing) 
  เป็นวิธีที่ต๎องใช๎เวลารวบรวมข๎อมูลตามชํวงเวลาที่กําหนด กํอนเข๎าสูํขั้นตอนการ
ประมวลผล วิธีนี้จะไมํมีการโต๎ตอบกัน (Interactive) ระหวํางผู๎ใช๎กับคอมพิวเตอร๑ จึงเรียกวิธีการ
ประมวลผลแบบนี้วํา ออฟไลน๑ (off-line) เชํน ระบบการคิดดอกเบี้ยทบต๎นทุก 3 เดือน หมายถึง หากยัง
ไมํถึงกําหนด 3 เดือน จะไมํมีการคิดดอกเบี้ยให๎ 
ข๎อดี  
 - เหมาะสําหรับบริษัทที่มีขนาดใหญํ มีปริมาณงานมาก แตํไมํจําเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลทันที  
 -  งํายตํอการตรวจสอบ ในกรณีที่เกิดข๎อผิดพลาดสามารถตรวจสอบข๎อมูลได๎งําย  
ข๎อเสีย 
 -  ข๎อมูลที่ได๎ไมํทันสมัย เนื่องจากมีกําหนดระยะเวลาในการประมวลผล 
 -  เสียเวลาในการรวบรวมข๎อมูล  
 
 การประมวลผลแบบอินเทอร๑แอคทีฟ (Interactive Processing) 
  เป็นวิธีที่ไมํต๎องรอเวลาในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เมื่อคอมพิวเตอร๑ระบบข๎อมูลเข๎าสูํระบบ
ก็จะทําการประมวลผลและให๎ผลลัพธ๑ได๎ทันที วิธีนี้ผู๎ใช๎และคอมพิวเตอร๑จะมีการโต๎ตอบกัน จึงเรียก
วิธีการประมวลผลแบบน้ีวํ า ออนไลน๑ (on-line) เชํน การถอนเงินจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
เมื่อมีการถอนเงิน ยอดเงินในบัญชีจะมีการเปลี่ยนแปลงทันที  
ข๎อดี       
 - สามารถตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลที่นําเข๎าไปได๎ทันที  
 -  ข๎อมูลที่ได๎ทันสมัย  
ข๎อเสีย 
 -  มีโอกาสที่เกิดความผิดพลาดได๎ 
 -  การแก๎ไขข๎อผิดพลาดทําได๎ยาก  
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 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology - เทคโนโลยีสารสนเทศ ) หมายถึง 
เทคโนโลยีตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บข๎อมูล การประมวลผล และการเผยแพรํสารสนเทศใน
รูปแบบตํางๆ ซึ่งประกอบด๎วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง การไหลของข๎อมูลทั้งภายในและภายนอกองค๑กรอยํางเป็น
ขั้นตอน ต้ังแตํการจัดเก็บข๎อมูล การประมวลผล และการนําเสนอสารสนเทศ  
 กิจกรรมของระบบสารสนเทศพื้นฐานมี 3 ชนิด คือ Input , Process และ Output การทํางาน
จะเริ่มตั้งแตํการเปลี่ยนข๎อมูลดิบที่เข๎า มาทางด๎าน Input โดยผํานการประมวลผลหรือการกลั่นกรองให๎
เป็นสารสนเทศที่ออกมาทาง Output ผลลัพธ๑ที่ได๎จาก Output จะย๎อนกลับไปยัง Input เพื่อให๎มีการ
ประเมินผลการทํางานตํอไป  
 องค๑ประกอบของระบบสารสนเทศ ได๎แกํ องค๑กร , เทคโนโลยี และ ข๎อมูลหรือสารสนเทศ  
 
ความจ าเป็นของระบบสารสนเทศ  
 ข๎อมูล ขําวสารเป็นหัวใจหลักของการดําเนินงานในทุกๆ องค๑กร ไมํวําจะเป็นองค๑กรที่ดําเนิน
ธุรกิจ การศึกษา หรือบริหารประชาชน ซึ่งบุคลากรของแตํละองค๑กรก็มีความต๎องการใช๎สารสนเทศที่
แตกตํางกัน ได๎แกํ 
 ผู๎บริหารระดับสูง (Top Manager) เชํน ปลัดกระทรวง อ ธิบดี ประธานบริษัท มีหน๎าที่กําหนด
ทิศทาง วิสัยทัศน๑ นโยบายขององค๑กร รวมทั้งการวางแผนในระยะยาว มักมีความต๎องการสารสนเทศ
ทั้งภายในและภายนอกองค๑กรโดยสรุปของสภาพในอดีต ปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน๎มในอนาคต 
 ผู๎บริหารระดับกลาง (Middle Manager) เชํน ผู๎อํานวยการ อธิการบดี มีหน๎าที่รับนโยบาย
จากผู๎บริหารระดับสูงมาวางแผนเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ มักมีความต๎องการสารสนเทศท่ีคํอนข๎าง
ละเอียดของสภาพในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน๎มในอนาคต 
 ผู๎บริหารระดับปฏิบัติการ (Operation Manager) เชํน เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายตํางๆ มีหน๎าที่ดูแล
ควบคุมด๎านการปฏิบัติงาน มักมีความต๎องการสารสนเทศเฉพาะด๎านที่ทํางานอยํูในปัจจุบัน 
 การใช๎สารสนเทศของผู๎บริหารในระดับตํางๆ ก็เพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งสามารถแบํง
ประเภทของการตัดสินใจออกได๎ 3 ประเภท คือ  
  1. การตัดสินใจแบบมีโครงสร๎าง (Structure Decision) เป็นการตัดสินใจเกี่ ยวกับงานที่
ทําเป็นประจํา (Routine) มักมีหลักเกณฑ๑และขั้นตอนในการแก๎ไขปัญหาที่กําหนดขึ้นอยํางชัดเจน  
  2. การตัดสินใจแบบไมํมีโครงสร๎าง (Unstructured Decision) เป็นการตัดสินใจกับงานที่
ไมํได๎เกิดขึ้นเป็นประจํา ไมํสามารถคาดการณ๑ได๎ลํวงหน๎า สํวนใหญํจะเกี่ยวข๎องกั บปัจจัยภายนอก
องค๑กร 
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  3. การตัดสินใจแบบก่ึงโครงสร๎าง (Semi-structured Decision) เป็นการตัดสินใจที่อยูํ
ระหวํางการดัดสินใจแบบท่ี 1 และแบบที่ 2 
 
ระดับผู๎บริหารในองค๑กร (Manager Level) แบํงได๎ 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ผู๎บริหารระดับสูง (Top Manager) ดูแลกําหนดทิศทางขององค๑กร ด๎านวิสัยทัศน๑ นโยบาย 
เป็นการวางแผนในระยะยาว จะใช๎การตัดสินใจในระดับกลยุทธ๑ (Strategic planning) 
 2. ผู๎บริหารระดับกลาง (Middle Manager) รับนโยบายจากผู๎บริหารระดับสูงมาวางแผน 
เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ จะใช๎การตัดสินใจในระดับยุทธวิธี (Practical planning) 
 3. ผู๎บริหารระดับปฏิบัติการ (Operational Manager) รับผิดชอบดูแลควบคุมด๎านการ
ปฏิบัติงานรายวัน โดยรับแผนปฏิบัติมาจากผู๎บริหารระดับกลาง จะใช๎การตัดสินใจระดับปฏิบัติการ 
(Operational Planning) 
 * บทบาทการตัดสินใจของผู๎บริหารเป็นจุดสําคัญสําหรับองค๑กร ดังนั้นผู๎บริหารจําเป็นต๎องมี
เครื่องมือที่ชํวยในการวางแผนและตัดสินใจสําหรับปัญหารูปแบบตําง ๆ เครื่องมือนั้นคือ "สารสนเทศท่ี
ถูกต๎อง ชัดเจนและรวดเร็ว"    
 
ประเภทของระบบสารสนเทศ  
 1. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS) 
 2. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System: OAS) 
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) 
 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS)  
 5. ระบบสารสนเทศสําหรับผู๎บริหาร (Executive Support System: ESS) 
 6. ระบบผู๎เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ๑ (Expert System and Artificial Intelligence: ES 
& AI) 
 ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS) 
 ชํวยให๎ผู๎บริหารทําการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงข๎อมูลใน
กิจกรรมตํางๆ ขององค๑กร โดยจะใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑เป็นเครื่องมือชํ วยในการประมวลผลเพื่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน เชํน การคํานวณ การจัดหมวดหมูํ การเรียงลําดับข๎อมูล การจัดเก็บและการ
ค๎นคืนข๎อมูล เป็นต๎น 
 ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation System: OAS) 
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 เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อชํวยให๎การทํางานในสํานักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สํวนใหญํ
เป็นการนําคอมพิวเตอร๑มาเชื่อมโยงเป็นเครือขํายกับอุปกรณ๑ตํางๆ ของสํานักงาน เพื่อประโยชน๑ในการ
ใช๎งาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติประกอบด๎วย 

 ระบบจัดการเอกสาร 

  ระบบจัดการด๎านขําวสาร  

 ระบบประชุมทางไกล  

 ระบบสนับสนุนสํานักงาน  
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) 
 เป็นระบบที่สนับสนุนให๎การทํางานสํานักงานของผู๎บริหารทั้ง 3 ระดับ โดยเน๎นการเตรียม
รายงานสรุปให๎กับผู๎บริหารระดับตํางๆ สารสนเทศท่ีได๎รับมักมาจากระบบ TPS นํามาสรุปให๎อยูํในรูป
ของรายงาน กราฟ ในรูปแบบที่งํายตํอการวิเคราะห๑ พิจารณา  เพื่อให๎ผู๎บริหารใช๎วางแผนและกําหนด
นโยบายตํอไป เชํน การรายงานยอดขาย รายงานสินค๎าคงคลัง เป็นต๎น  
 ลักษณะของระบบ MIS ที่ด ี

 สนับสนุนการทํางานของระบบประมวลผลข๎อมูลและการจัดเก็บข๎อมูลรายวัน  

 ใช๎ฐานข๎อมูลที่ถูกรวมเข๎าด๎วยกัน และสนับสนุนการทํางานของฝ่ายตํางๆ ในองค๑การ  

 ชํวยให๎ผู๎บริการระดับต๎น ระดับกลาง ระดับสูง เรียกใช๎ข๎อมูลที่เป็นโครงสร๎างได๎ตาม
ต๎องการ  

 มีความยืดหยุํนสามารถรองรับความต๎องการข๎อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปขององค๑กร  

 ต๎องมีระบบรักษาความลับของข๎อมูลและจํากัดการใช๎งานของบุคคลเฉพาะผู๎ที่
เกี่ยวข๎องเทํานั้น 

 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) 
 เป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ MIS เนื่องจากในบางกรณีองค๑ประกอบในการตัดสินใจมี
ความซับซ๎อนมากเกินกวําความสามารถในการประมวลผลของมนุษย๑ ที่จะประมวลผลได๎อยํางถูกต๎อง
จึงทําให๎เกิดระบบ DSS ซึ่งเป็นระบบที่สามารถกําหนดทาง เลือกให๎ผู๎บริหาร หรืออาจมีการจัดลําดับ
ทางเลือกให๎กับผู๎บริหาร ระบบ DSS เป็นระบบที่สามารถโต๎ตอบได๎ นอกจากน้ียังมีโมเดลในการ
วางแผนตัดสินใจและการทํานาย ข๎อมูลที่ใช๎มักได๎มาจากระบบ TPS, MIS และข๎อมูลภายนอกองค๑กร  
 
 
 



 

   

303 

 ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Support System: ESS) 
 เป็นระบบ DSS ที่ออกแบบให๎ใช๎เฉพาะกับผู๎บริหารระดับสูง เป็นระบบที่เข๎ามาชํวยให๎ข๎อมูล 
ขําวสาร การนําเสนอสารสนเทศ ระบบสามารถโต๎ตอบกันระหวํางผู๎ใช๎กับระบบ ทําให๎ใช๎งานได๎สะดวก 
ข๎อมูลที่ใช๎มาทั้งจากภายในและภายนอกองค๑กร นํามาสรุปให๎อยูํในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได๎ 
 ระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์ ( Expert System and Artificial Intelligence: 
ES & AI) 
 เป็นระบบที่รวบรวมความรู๎ในสาขาตํางๆ ของผู๎เชี่ยวชาญไว๎ในอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ เพื่อ
จุดมุํงหมายในการวิเคราะห๑หาเหตุผลของผู๎เชี่ยวชาญ เชํน ระบบวินิจฉัยโรคด๎วยคอมพิวเตอร๑ 
 การประยุกต๑ใช๎งาน AI มี 4 ระบบ คือ 
  1. ระบบผู๎เชี่ยวชาญ เป็นการสร๎างโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ให๎มีความสามารถในการให๎
เหตุผล การให๎คําแนะนําแกํผู๎ที่ต๎องตัดสินใจ  
  2. ภาษาธรรมชาติ เป็นการสร๎างโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ให๎สามารถเข๎าใจภาษามนุษย๑ 
เป็นการประยุกต๑ศาสตร๑คอมพิวเตอร๑ และภาษาศาสตร๑เข๎าด๎วยกัน โดยหาวิธีให๎คอมพิวเตอร๑เข๎าใจ
ความหมายของประโยค หรือคําตํางๆ  
  3. ความสามารถในการจําลองประสาทสัมผัสของมนุษย๑ เป็นการพัฒนาให๎คอมพิวเตอร๑
เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย๑ เชํน การพูด การมองเห็น การได๎ยิน การ
สัมผัส   
  4. ศาสตร๑ด๎านหุํนยนต๑ เป็นการนําคอมพิวเตอร๑เข๎ามาทํางานรํวมกับหุํนยนต๑เพื่อมา
ทํางานแทนมนุษย๑ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางธุรกิจ  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) 
 พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ คือ การทําธุรกิจผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ โดยอาศัยบริการ EDI และ E-
mail ซึ่งเป็นบริการที่อาศัยระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต ข๎อดีของการพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑สําหรับ
ผู๎บริโภค ได๎แกํ การซื้อสินค๎าได๎โดยไมํต๎องเบียดเสียดกับผู๎คนตํางๆ สามารถซื้อสินค๎าได๎ตลอดเวลาที่
ต๎องการ และสามารถซื้อสินค๎าได๎ทุกทีไมํวําจะอยํูที่บ๎านหรือที่ทํางาน 
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 การแลกเปลี่ยนข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส๑( Electronic Data Interchange: EDI) 
 การแลกเปลี่ยนข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส๑ คือ การสื่อสารข๎อมูลในรูปแบบมาตรฐานหรือรูปแบบที่
ได๎รับการยอมรับจากกลุํมผู๎แลกเปลี่ยนข๎อมูล เพื่อนําไปดําเนินการทางธุรกิจ โดยสํงผํานเครือขําย
สื่อสาร เชํน โทรศัพท๑ ดาวเทียม เป็นต๎น การแลกเปลี่ยนข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส๑มีประโยชน๑อยํางมากใน
การทําการพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ เพราะชํวยลดคําใช๎จําย ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง รวดเร็ว และชํวยลดงาน
ด๎านเอกสาร 
 
สื่อการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การนําเข๎าสูํบทเรียน 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมอธิบายถึงการใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
 3. ผู๎เข๎ารับการอบรมในห๎องรํวมกันซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
การประเมินผล 
 การสังเกตการณ๑ของผู๎เขา๎รับการอบรม 
 
เอกสารอ้างอิง 
การเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี. สืบค๎นมาวันที่ 20 สิงหาคม 2553, จาก 

http://lpn.nfe.go.th/Management/B13.html 
ระบบสารสนเทศและการประยุกต๑ใช๎งาน. สืบค๎นมาวันที่ 20 สิงหาคม 2553, จาก http://เทคโนโลยี

สารสนเทศc.edupolice.org 
  
 
 
 
 
 

http://lpn.nfe.go.th/Management/B13.html
http://itc.edupolice.org/
http://itc.edupolice.org/
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หัวข้อวิชาที่ 8 การสร้างตัวชี้วัดด้วยแบบการประเมินตนเองส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
 
แนวคิด 
 การดําเนินการใดๆ ที่ต๎องการการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให๎ดีขึ้นจําเ ป็นท่ีจะต๎องมีการวัด
ประสิทธิภาพ (Performance Measurement) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการชี้บํงสถานะหรือผลลัพธ๑ของ
การดําเนินกิจกรรมนั้นๆ การวัดประสิทธิภาพสามารถใช๎เป็นเป้าหมายของกระบวนการเพื่อที่จะมุํงเน๎น
ในการปรับปรุง แก๎ไข เปรียบเทียบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให๎ ดีขึ้น สําหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 
(Key Performance Indicator) จะเป็นตัวชี้บํงสถานะ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในการสร๎างตัวชี้วัดด๎วยแบบการประเมินตนเอง
สําหรับผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีก 
 2. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสามารถสร๎างตัวชี้วัดด๎วยแบบการประเมินตนเองสําหรับผู๎ประกอบการ
ค๎าสํงและค๎าปลีก 
 
เนื้อหาสาระ 
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สื่อการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การนําเข๎าสูํบทเรียน 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมอธิบายถงึ การสร๎างตัวชี้วัดด๎วยแบบการประเมินตนเองสําหรับ
ผู๎ประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีก 
 3. ผู๎เข๎ารับการอบรมในห๎องรํวมกันซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
การประเมินผล 
 การสังเกตการณ๑ของผู๎เข๎ารับการอบรม 
เอกสารอ้างอิง 
Misao Nomoto ( 2551 ) , องค๑การสํงเสริมการค๎าตํางประเทศของญี่ปุ่น  หนังสือมาตรวจสุขภาพร๎านค๎า 
 ปลีกกันเถอะ 
วีระพัฒน๑ กฤตธนาทิพย๑. (2551). เอกสารบรรยาย “โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส๑และโซํอุปทานธุรกิจ 
 ค๎าสํงและค๎าปลีก” ของกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า. 
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หัวข้อวิชาที่ 9 กิจกรรมการใช้แบบประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้างตัวชี้วัดส าหรับผู้ประกอบการ 
 
แนวคิด 
 การดําเนินการใดๆ ที่ต๎องการการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให๎ดีขึ้นจําเป็นที่จะต๎องมีการวัด
ประสิทธิภาพ (Performance Measurement) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการชี้บํงสถานะหรือผลลัพธ๑ของ
การดําเนินกิจกรรมนั้นๆ การวัดประสิทธิภาพสามารถใช๎เป็นเป้าหมายของกระบวนการเพื่อที่จะมุํงเน๎น
ในการปรับปรุง แก๎ไข เปรียบเทียบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให๎ดีขึ้น สําหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 
(Key Performance Indicator) จะเป็นตัวชี้บํงสถานะของธุรกิจ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจการใช๎แบบประเมินด๎วยตนเองเพื่อสร๎างตัวชี้วัด
สําหรับผู๎ประกอบการ 
 2. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติการใช๎แบบประเมินด๎วยตนเองเพื่อสร๎างตัวชี้วัดสําหรับ
ผู๎ประกอบการได ๎
 
เนื้อหาสาระ 
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สื่อการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การนําเข๎าสูํบทเรียน 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมทํากิจกรรมกลุํมเกี่ยวกับการใช๎แบบประเมินด๎วยตนเองเพื่อสร๎างตัวชี้วัด
สําหรับผู๎ประกอบการ 
 3. ผู๎เข๎ารับการอบรมในห๎องรํวมกันซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
การประเมินผล 
 การสังเกตการณ๑ของผู๎เข๎ารับการอบรม 
 
เอกสารอ้างอิง 
Misao Nomoto. (2551), องค๑การสํงเสริมการค๎าตํางประเทศของญี่ปุ่น  หนังสือมาตรวจสุขภาพร๎านค๎า 
 ปลีกกันเถอะ. 
วีระพัฒน๑ กฤตธนาทิพย๑. (2551). เอกสารบรรยาย “โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส๑และโซํอุปทานธุรกิจ 
 ค๎าสํงและค๎าปลีก” ของกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า. 
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หัวข้อวิชาที่ 10 ฝึกปฏิบัตกิารวางกลยุทธ์และเขียนแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 
 
แนวคิด 
 เครื่องมืออยํางหนึ่งที่ร๎านที่ร๎านค๎าปลีกเชํนพวก ดิสเคาท๑สโตร๑ หรือ ไฮเปอร๑มาร๑เกต ซุปปอร๑
มาเกตหรือร๎านสะดวกซื้อ ชอบใช๎กันก็คือวิธีการบริหารจัดการหมวดหมูํสินค๎าในร๎านที่เรียกวํา แคธิกอรี่
แมนเนจเมนต๑ (Category Management) หรือที่ในวงการเรียกกันวํา แคทแมน (Cat. Man.) สาเหตุ
ใหญํสองประการที่ร๎านค๎าปลีกได๎นําเอาแนวคิดของแคธิกอรี่ แมนแนจเมนต๑มาใช๎ก็คือ 
 1. การแขํงขันที่มีรุนแรงมากขึ้นในตลาดค๎าปลีก ทําให๎สินค๎านั้นกระจายอยูํทั่วตลาด  
 2. ความสับสนในการจับจํายของผู๎บริโภคในชํองทางจัดจําหนําย ไมํแนํใจวําควรจะซื้อสินค๎า
ที่ไหนดี 
 เกิดอะไรขึ้นในตลาดจึงทําให๎ผู๎บริโภคสับสนในตัวของชํองทางการจัดจําหนําย หากลอง
สังเกตดีๆ ก็จะพบวําปัจจุบันลูกค๎านั้นมีความสับสนในการซื้อสินค๎าเนื่องเพราะในสมัยกํอนนั้นร๎านค๎าที่
ขายสินค๎านั้นเคยแยกอยูํเป็นหมวดหมูํเชํนร๎านขายยาก็ขายสินค๎าจําพวกยาและอุปกรณ๑การแพทย๑ 
ตลาดสดก็ขายสินค๎าพวกอาหารสด ร๎านขายเครื่องเขียนก็สินค๎าเครื่องเขียน แตํด๎วยการแขํงขันกันแบบ
เอาเป็นเอาตายในธุรกิจร๎านค๎าปลีกนั้น ทําให๎โรงงานหรือผู๎ผลิตสินค๎าเริ่มพยายามที่จะระบายสินค๎าเข๎า
สูํตลาดโดยไมํจํากัดชํองทาง นั่นคือชํองทางไหนที่เข๎าไปวางจําหนํายได๎และเกิดยอดขายก็ทําทั้งนั้น 
ยกตัวอยํางเชํนเราจะเห็นร๎านสะดวกซื้ออยําง 7-11 ในบ๎านเรานั้นมีสินค๎าประเภทอาหารขายมากขึ้น
เรื่อยๆ หรือ ในแมคโครออฟฟิศก็ที่นําจะเป็นสถานที่ขายสินค๎าพวกอุปกรณ๑และเครื่องไม๎ใช๎สอยใน
สํานักงานก็มีสินค๎าจําพวกอาหารขายปะปนอยูํเป็นจํานวนไมํน๎อย สํวนร๎านซุปเปอร๑มาเกตที่เน๎นวําจะ
ขายสินค๎าอาหารสด ก็มีอาหารปรุงสําเร็จหรือบางที่ก็มีร๎านอาหารอยูํข๎างในเสียเลย สิ่ งเหลํานี้แหละ
ครับท่ีทําให๎ลูกค๎าเริ่มสับสนเพราะตอนนี้สินค๎าหลายๆชนิดนั้นสามารถหาซื้อได๎ในร๎านค๎าในทุกรูปแบบ 
บางครั้งก็เกิดความสับสนวําจะควรซื้อสินค๎าในชํองทางไหนดีและเกิดคําถามวําในชํองทางที่แปลกๆ ไมํ
เคยซื้อมากํอนนั้นสินค๎านั้นถึงแม๎สินค๎าจะเป็นแบรนด๑เดียวกันแตํคุณภาพจะเหมือนกันหรือไมํ 
 การท่ีร๎านค๎าจะลดความสับสนในการจับจํายของลูกค๎าก็คือบริหารสินค๎าในร๎านค๎าของให๎เป็น
หมวดหมูํที่ชัดเจน ทําให๎ผู๎บริโภคจดจําและงํายท่ีจะซื้อสินค๎า โดยการทําให๎ผู๎บริโภคนึกถึงสินค๎าใน
สถานที่จัดจําหนํายที่ควรจะเป็น และเมื่อไปก็มีสินค๎า นั้นขายแนํนอน มีขนาดสินค๎าที่ต๎องการ เมื่อเดิน
ซื้อสินค๎าก็ไมํเกิดความสับสนงุนงง แบํงเป็นโซนที่ชัดเจน ร๎านค๎าหลายร๎านหลังจากการทําแคธิกอรี่ 
แมนเนจเมนต๑ ก็พบวําร๎านค๎าในนั้นมีลูกค๎ามาซื้อสินค๎ามากขึ้น การบริหารสินค๎าและสินค๎าคงคลังก็มี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหารระบบการหมุนเวียนของสินค๎ามีมากขึ้นและแนํนอนสิ่งเหลํานี้สํงผลถึง
กําไรที่มากขึ้นตามไปด๎วย 
 อันที่จริงแล๎วการทําแคธิกอรี่ แมนเนจเมต๑นั้นไมํใชํการบริหารหมวดหมูํสินค๎าในผํายของ
ร๎านค๎าปลีกแตํเพียงข๎างเดียว แตํต๎องเป็นการประสานความรํวมมือระหวํางร๎านค๎าปลีก กับโ รงงานหรือ
เจ๎าของสินค๎าในการบริหารการจัดสํงสินค๎าด๎วยจึงจะเกิดประสิทธิภาพ แคธิกอรี่ แมนเนจเมต๑นั้นมี
ขั้นตอนหลักๆ อยูํ 8 ขั้นตอน แตํในบทความนี้คงจะไมํลงไปในรายละเอียดใน 8 ขั้นตอนนั้นวําต๎องทํา
อะไรบ๎าง แตํจะขอพูดถึงกลยุทธ๑ในการทําตลาดของร๎านค๎าปลีกกํอน ซึ่งกลยุ ทธ๑เหลํานี้ร๎านค๎าปลีกที่ได๎
อํานนําจะสามารถนําไปพิจารณาปรับใช๎กับร๎านค๎าของทํานได๎เร็วกวําที่จะมาพูดถึงหลักการทั้งหมด ซึ่ง
ต๎องใช๎เวลาในการศึกษากันนานพอควร 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจในการวางกลยุทธ๑และเขียนแผนพัฒนาการจัดการโล
จิสติกส๑และโซํอุปทาน 
 2. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสามารถการวางกลยุทธ๑และเขียนแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑และโซํ
อุปทาน 

 
เนื้อหาสาระ 
กลยุทธ์การตลาดภายในร้านค้าปลีก 
 สําหรับกลยุทธ๑การตลาดที่ใช๎ร๎านค๎าปลีกเพื่อดึงดูดผู๎บริโภคและทําให๎ร๎านค๎ามีการขายสินค๎า
มากขึ้นโดยอาศัยกลยุทธ๑ของแคธิกอรี่ แมนเนจเม๎นต๑ก็คือ  
 1. การสร๎างความคับค่ังภายในร๎าน (Traffic Buiding) 
 ในสํวนนี้คือการตอบคําถามที่วําเราจะทําอยํางไรที่จะทําให๎ผู๎บริโภคหันรู๎สึกอยากอยูํในร๎าน
นานๆ อยากเข๎ามาเยี่ยมเยียนจับจํายสินค๎าภายในร๎าน คําตอบก็คือการสร๎างการจราจรในร๎านให๎คับค่ัง
ขึ้น เชํนการจัดหน๎าร๎านที่ทําให๎คนรู๎สึกอยากจะแวะเข๎ามาไมํวําจะใช๎สีของร๎าน ป้ายโฆษณา ป้ายลด
ราคา ภาพสินค๎าที่ดูนําแวะชม เมื่อลูกค๎าเข๎ามาในร๎านก็ต๎องทําให๎คิดถึงสิ่งที่ทําให๎ผู๎บริโภครู๎สึกสนุกที่
จะจับจํายสินค๎าในร๎านค๎าของทําน เชํนการจัดป้ายบอกราคาที่ดูแล๎วสะดุดมา หรือมีป้ายแนะนําสินค๎า
ที่ชั้นวางสินค๎า การจัดชั้นวางสินค๎าที่ดูเตะตา หรือการจัดหัวและปลายชั้นวางสินค๎าโดยการวางสินค๎า
ที่ผู๎บริโภคจับจํายใช๎สอยบํอยๆ ในราคาที่เตะตา อาจจะถูกกวําที่อ่ืนหรือสินค๎าใหมํที่ร๎านอ่ืนยังไมํมี
วางขาย 
 2. เพิ่มปริมาณการซื้อตํอครั้งให๎มากขึ้น (Transaction Building) 
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 กลยุทธ๑อีกอยํางเป็นการตอบคําถามที่วําจะทําอยํางไรที่จะทําให๎ลูกค๎าซื้อสินค๎าได๎มากขึ้นใน
แตํละครั้ง สิ่งที่ร๎านนําจะพิจารณาทําก็เชํนการนําเอาสินค๎าที่ผู๎บริโภคไมํได๎คิดวําจะจงใจซื้อมาวางตาม
ชั้น เชํนพวกขนม ลู กอม สินค๎าพวกน้ีเป็นสินค๎าที่ลูกค๎าอาจจะคิดไมํได๎คิดวําจะซื้อแตํเมื่อขณะเดินซื้อ
สินค๎าเห็นสินค๎าเหลํานี้แขวนหรือห๎อยอยูํตามชั้นวางสินค๎า ก็รู๎สึกถึงความจําเป็นขึ้นมา ก็จะหยิบซื้อ 
สินค๎ากลุํมนี้เราเรียกวํา Impulse product ซึ่งโดยปกติแล๎วจะอยูํบริเวณแคชเชียร๑ เก็บเงิน หรืออาจปิด
ป้ายสินค๎าแนะนําบนชั้นวางสินค๎าเพื่อทําให๎กํอให๎เกิดผู๎บริโภคต๎องหยุดนานกวําปกติในการเลือกซื้อ
สินค๎า นอกจากน้ียังมีวิธีการอ่ืนๆ เชํนการปรับขนาดของตะกร๎าให๎ใหญํขึ้น บางครั้งสิ่งเหลํานี้ร๎านค๎า
ต๎องทดลองทําดูครับ ถ๎าสิ่งไหนไมํประสบความสําเร็จก็ ให๎ลองเปลี่ยนไปเป็นในรูปแบบอ่ืนๆ โดยมี
เป้าหมายคือเมื่อลูกค๎ามาจํายเงินคําเฉลี่ยในการซื้อสินค๎าตํอครั้งจะต๎องมากขึ้น  
 3. ขายสินค๎าที่กําไรตํอสินค๎าให๎มากขึ้น (Profเทคโนโลยีสารสนเทศ Generating) 
 การจัดพื้นที่บนชั้นวางของนั้นต๎องพิจารณาให๎ดีด๎วยวํากําไรที่เกิด ขึ้นตํอพื้นที่นั้นมาสัดสํวน
เป็นเทําไร คิดงํายๆ จากมุมมองกว๎างๆ ก็คือการเก็บข๎อมูลและถามตัวเองวําชั้นวางสินค๎าในชํวงไหนที่
ทํากําไรให๎กับร๎านค๎ามากที่สุด และชั้นไหนกําไรน๎อยที่สุด และลองพิจารณาชั้นวางที่ทํากําไรน๎อยวําจะ
ปรับเปลี่ยนแปลงได๎อยํางไรถึงจะสามารถทํากําไรได๎มากขึ้น สินค๎าตัวใดควรอยูํในระดับชั้นใด หลักการ
งํายๆ คือสินค๎าที่อยูํระดับสายตานั้นควรจะเป็นสินค๎าที่ขายดีที่สุด หากเราจัดสินค๎าที่ขายได๎ดีๆ ไปไว๎
ด๎านลําง โอกาสทํากําไรนั้นก็จะมีน๎อยลง 
 4. สร๎างกระแสเงินสด (Cash Generating) 
 กลยุทธ๑อีกประการหนึ่งที่จะทําให๎ร๎านค๎าอยูํรอดได๎คือการขายเงินสด โดยเฉพาะร๎านเล็กๆ นั้น
การซื้อขายด๎วยเงินสดนั้นทําให๎สภาพคลํองมีมากและมีปัญหาน๎อยลงเรื่องเงินหมุนเวียน ดังนั้นอยํา
พยายามออกบัตรเครดิตร๎านค๎านะครับ เก็บเงินสดดีที่สุด 
 5. สร๎างภาพลักษณ๑ในใจผู๎บริโภค (Image Enhancing) 
 บางครั้ง เวลาผู๎บริโภคมาจับจํายซื้อสินค๎าที่ร๎านเรานั้นเขาไมํได๎เข๎ามาแตํซื้อสินค๎าหรอกนะ
ครับ เขาซื้อความเชื่อมั่นที่มีตํอร๎านค๎าของทํานด๎วย ดังนั้นร๎านค๎าที่มีภาพลักษณ๑เดํนชัดก็มีแนวโน๎มวําจะ
มีลูกค๎าเข๎ามาซื้อหาสินค๎ามากกวําร๎านท่ีผู๎บริโภคสับสนไมํไว๎ใจ เชํนถ๎าร๎า นของทํานมีภาพลักษณ๑ของ
ความซื่อสัตย๑ไมํเอาเปรียบ และทํานเน๎นย้ําและทําเรื่องเหลํานี้อยํางตํอเนื่อง สิ่งนี้จะเป็นกลยุทธ๑ที่ทําให๎
ทํานสามารถยืนอยูํในใจผู๎บริโภคได๎นาน รูปแบบอ่ืนของการสร๎างภาพลักษณ๑เชํน เป็นร๎านที่มีสินค๎าหมวด
เครื่องปรุงรสครบครัน หรือร๎านค๎าที่บรกิารรวดเร็ว ร๎านค๎าที่มีสินค๎านําเข๎าหลากหลายเป็นต๎น 
 6. สร๎างความตื่นตาต่ืนใจในร๎านค๎า (Excเทคโนโลยีสารสนเทศement Creating) 
 อันนี้ก็เป็นโจทย๑ในที่ร๎านค๎าต๎องคิดวําจะสามารถทําอยํางไรถึงจะสามารถทําให๎ผู๎บริโภคเข๎า
มาจับจํายใช๎สอยในร๎านรู๎สึกต่ืนเต๎นอยากแวะมา ล องคิดถึงตอนที่ทํานเป็นเด็กๆ และคุณครูบอกวําจะ
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พาไปเที่ยวสวนสนุกซิครับ มันนําต่ืนเต๎นแคํไหน ก็แบบเดียวกันคือเราจะปรับร๎านของเราให๎ดูนําต่ืนเต๎น
ได๎อยํางไร วิธีการก็อยํางเชํนการจัดวางสินค๎าให๎เป็นมีสีสัน มีรูปแบบของร๎านที่ดูแปลกตา การทําให๎
ร๎านค๎าดูสวํางนําเดิน การมีภาพหรือเสียงในร๎านค๎า ความหลากหลายของสินค๎าที่จําเป็นซึ่งไมํมีในร๎าน
อ่ืน หรือรถเข็นหรือตะกร๎าซื้อสินค๎าที่แปลกตา 
 7. ปกป้องจุดขายสินค๎าของเรา (Turf Defending) 
 ในกรณีที่ร๎านเราเดํนในเรื่องสินค๎าหมวดใดหมวดหนึ่งในใจผู๎บริโภคนั้นเราต๎องพยายามรักษา
ไว๎ให๎ได๎ ซึ่งการปกป้องจุดขายน้ันแคํคิดในเชิงตรรกะนั้นก็ยังไมํพอเพียงครับ ต๎องทําการสํารวจตลาด
ร๎านค๎าอ่ืนๆ ด๎วย วํามีใครที่เริ่มกว๎างเข๎าขายสินค๎าแบบเดียวกับเรามากขึ้น อาจจะต๎องออกไปดูร๎านค๎า
อ่ืนๆ ด๎วยครับ อยํางเชํนร๎านของทํานดังในเรื่องกลุํมสินค๎ายาสระผมเนื่องจากมี ยอดขายท่ีมาก 
เนื่องจากมีความหลากหลายของยี่ห๎อและขนาด ทํานก็ต๎องพยายามปกป้องจุดนี้ไว๎ให๎ได๎ เพราะหาก
สินค๎าในหมวดนี้ขายดี บางครั้งคูํแขํงก็จ๎องที่จะเลียนแบบสินค๎าของทํานทันทีเพราะเค๎าเห็นวําอยูํใน
ความนิยมของผู๎บริโภค ดังนั้นงานปกป้องจุดขายของร๎านนั้นไมํใชํเ รื่องงําย หากคํูแขํงตามทันและแยํง
ชิงไป ร๎านเราอาจจะกลายเป็นร๎านเคยดังไปเลยก็ได๎ 
 ทั้ง 7 กลยุทธ๑นี้หวังวําร๎านค๎าคงจะสามารถนําไปปรับใช๎ในการทําธุรกิจของทํานได๎นะครับ 
งานที่หลักที่สําคัญคือทํานควรจะลองไปเยี่ยมชมร๎านค๎าอ่ืนๆ ให๎มากหนํอย แล๎วทํานก็จะเห็นวําเขาทํา
อะไรกันอยูํ และทํานจะหนีหํางพวกเขาได๎อยํางไร 
 
การวางแผนกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ 
 กลยุทธ๑ทางการตลาดสมัยใหมํซึ่งเป็นสํวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)หรือที่เรียก
สั้นๆวํา 8P’s ซึ่งต๎องมีแนวทางความคิดทางการสื่อสารการตลาด (IMC)โดยอาศัยเครื่องมือการ 
ติดตํอสื่อสารกับผูบ๎ริโภคแบบสมัยใหมํซึ่งแบํงสํวนขยายเพิ่มเติมจากเดิมอีก หลายสํวนท้ังงานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศเชื่อมโยงสูํการทําธุรกิจสมัย ใหมํซึ่งเน๎นการสร๎างผลกําไรสูงสุดบนความ
พอใจของผู๎บริโภคซึ่งเป็นการทํา ธุรกิจระยะยาว (Long-Term Business) พร๎อมกับพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไ ปของผู๎บริโภคสมัยใหมํซึ่งเปลี่ยนไปอยํางมากโดย เฉพาะการแบํงสํวนการตลาด
(Segmentation)ซึ่งไมํสามารถแบํงสํวนการตลาดแบบ เดิมๆได๎แล๎ว ซึ่งการเอกสารการศึกษาในสํวน
แรกเป็นแนวทางทําธุรกิจและกํอให๎เกิดพฤตกรรมใน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร  สํวนที่เอกสาร
อ่ืนๆจะชํวยในการวางแผนการตลาด ในธุรกิจผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารท่ีมีความเกี่ยวข๎องและสอดคล๎อง
กับการศึกษาใน ครั้งนี้ 
 1.แนวคิดทางการวางแผนกลยุทธ๑ทางการตลาดโดยใช๎ 8P’s ซึ่งประกอบไปด๎วยสํวนผสมทาง
การตลาด ดังนี้ 
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  1.1 กลยุทธ๑ผลิตภัณฑ๑ (Product Strategy) 
  1.2 กลยุทธ๑ราคา (Price Strategy) 
  1.3 กลยุทธ๑การจัดจําหนําย (Place Strategy) 
  1.4 กลยุทธ๑การสํงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
  1.5 กลยุทธ๑การบรรจุภัณฑ๑ (Packaging Strategy) 
  1.6 กลยุทธ๑การใช๎พนักงานขาย (Personal Strategy) 
  1.7 กลยุทธ๑การให๎ขําวสาร (Public Relation Strategy) 
  1.8 กลยุทธ๑ พลัง (Power Strategy) 
 
 ซึ่งสามารถอธิบายเพื่อให๎เข๎าใจงํายๆ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์  (Product Strategy) 
 กลยุทธ๑ผลิตภัณฑ๑นั้น จะเกี่ยวข๎องกับกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับ  

  1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ๑ (Product attribute) 
  2.  สํวนประสมผลิตภัณฑ๑ (Product mix) 
  3. สายผลิตภัณฑ๑ (Product lines) 
 สิ่งที่ต๎องพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ 
  1. แนวความคิดด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product Concept) 
  เป็นคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ๑ที่สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค 
Product ได๎ ต๎องมีความชัดเจนในตัวผลิตภัณฑ๑นั้น ๆ 

  2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ๑ (Product attribute) จะต๎องทราบวําผลิตภัณฑ๑นั้นผลิตมาจาก
อะไร มีคุณสมบัติอยํางไร ลักษณะทางกายภาพ ฟิสิกส๑ เคมี ชีวะ ขนาด ความดี ความงาม ความคง
ทนทานด๎านรูปรําง รูปแบบของผลิตภัณฑ๑ที่มีอยูํในตัวของมันเอง  

  3.ลักษณะเดํนของสินค๎า (Product Feature) การนําสินค๎าของบริษัทไปเปรียบเทียบกับ
สินค๎าของคูํแขํงขันแล๎วมีคุณสมบัติ แตกตํางกัน และจะต๎องรู๎วําสินค๎าเรามีอะไรเดํนกวํา เชํน ลักษณะ
เดํนของ Dior คือเป็นผลิตภัณฑ๑ชันนําจากปารีส 

  4.ประโยชน๑ของผลิตภัณฑ๑ (Product Benefเทคโนโลยีสารสนเทศ) พิจารณาวําสินค๎ามี
ลักษณะเดํนอยํางไรบ๎าง และสินค๎าให๎ประโยชน๑อะไรกับลูกค๎าบ๎าง ระหวํางการให๎สัญญากับลูกค๎า กับ
การพิสูจน๑ด๎วยลักษณะเดํนของสินค๎า 

 ตัวอยํางกลยุทธ๑ 
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  : ขยายวิธีการใช๎ใหมํๆ ของผลิตภัณฑ๑เรา เพื่อกลุํมเป้าหมายใหมํ คือ กลุํมผู๎ใหญํที่ อายุ
ต้ังแตํ 55 ปี ขึ้นไป 
  : ละทิ้งผลิตภัณฑ๑ซึ่งบังไมํสามารถทํากําไรนับต้ังแตํเมื่อนําผลิตภัณฑ๑นั้นๆ สูํตลาดแล๎ว
เป็นเวลา 5 ปี 
 
 กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) 
 เป็นการกําหนดวําเราจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธ๑ราคาสูงหรือราคาตํ่า สิ่งที่จะต๎องตระหนักคือ 
ราคาทีได๎กําหนดไว๎นั้นเหมาะสมในการแขํงขัน หรือสอดคล๎องกับตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ของสินค๎านั้น
หรือไมํกลยุทธ๑ด๎านราคา (Price Strategy) ในการกําหนดกลยุทธ๑ด๎านราคามีประเด็นสําคัญที่จะต๎อง
พิจารณาดังนี้ 
 1.ต้ังราคาตามตลาด (On going price) หรือต้ังราคาตามความพอใจ (Leading price)  
  1.1 ต้ังราคาตามตามตลาด (On going price) เหมาะสําหรับสินค๎าที่สร๎างความแตกตําง
ได๎ยากจึงไมํสามารถจะตั้งราคาให๎แตก ตํางจากตลาดคํูแขํงขันได๎ นั่นคือ การต้ังราคาตามคูํแขํงขัน  
  1.2 ต้ังราคาตามความพอใจ (Leading price) เป็นการต้ังราคาตามความพอใจ โดยไมํ
คํานึงถึงคูํแขํงขัน เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ๑ที่มีความแตกตํางในตราสินค๎า สินค๎าที่มีเอกลักษณ๑สํวนตัว
มีภาพพจน๑ที่ดี จะต้ังราคาเทําไรก็ไมํมีใครเปรียบเทียบ 
 2. สินค๎าจะออกเป็นแบบราคาสูง (Premium price) เมื่อแนํใจในคุณภาพที่เหนือกวําและการ
ยอมรับในราคาของลูกค๎าหรือราคามาตรฐาน (Standard) เมื่อใช๎การต้ังราคาโดยพิจารณาจากราคา
ของคูํแขํงขัน หรือตราสินค๎าเพื่อการแขํงขัน (Fighting brand) เป็นสินค๎าด๎อยคุณภาพกวําคํูแขํงขัน
เล็กน๎อย จะลงตลาดลําง 
 3. การต้ังราคาเทํากันหมด (One pricing) คือสินค๎าหลายอยํางที่มีราคาติดอยูํบนกลํอง 
หมายถึง ไมํวําจะขายอยูํที่ใดฤดูหนาวหรือฤดูร๎อนราคาก็เทํากันหมด หรือราคาแตกตํางกัน 
(Discriminate price) ข๎อดี คือสามารถเรียกราคาได๎หลายราคา แตํข๎อเสียก็คือ เราต๎องหาเหตุผลใน
การต้ังราคาหลายอยําง เพื่อให๎คนยอมรับได๎ 
 4. การขยายสายผลิตภัณฑ๑ (Line extension) ในกรณีนี้การนําเสนอสินค๎าเริ่มต๎นด๎วยราคา
หนึ่ง แล๎วมีกลยุทธ๑เผยแพรํความนิยมไปยังตลาดบน หรือตลาดลําง  
 5.  การขยับซื้อสูงขึ้น (Trading up) เป็นการปรับราคาสูงขึ้นทําให๎ได๎กําไรมากขึ้น จึงพยายาม
ขายให๎ปริมาณมากขึ้นหรือการขยับซื้อตํ่าลง (Trading down) เป็นการผลิตสินค๎าที่มีราคาแพงให๎มี
คุณภาพกวําสินค๎าที่ราคาถูกเล็กน๎อยแตํ ต้ังราคาสูงกวํา เพื่อให๎คนซื้อสิ้นที่รองลงมา  
 6. การใช๎กลยุทธ๑ด๎านขนาด (Size) คือไมํทําขนาดเทํากับผู๎ผลิตรายอ่ืน ๆ 
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 ตัวอยําง กลยุทธ๑  
  : ต้ังราคาสูงกวําคํูแขํงร๎อยละ 30 เพื่อแสดงภาพลักษณ๑ของตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ของสินค๎า
ที่อยูํในระดับสูง 
  : ต้ังราคาตํ่าสําหรับชํวงฤดูกาลที่ยอดขายน๎อย และตั้งราคาตํ่ากวําผู๎นําเล็กน๎อยในชํวง
ฤดูกาลที่ยอดขายดี 
 
 กลยุทธ์ช่องทางการจัด จ าหน่าย( Place Strategy) 
 วิธีการจัดจําหนําย จะต๎องพิจารณาถึง 
 1. ชํองทางการจัดจําหนําย (Channel of distribution) 
 เป็นเส๎นทางที่สินค๎าเคลื่อนย๎ายจากผู๎ผลิตหรือผู๎ขายไปยังผู๎บริโภคหรือผู๎ ใช๎ ซึ่งอาจจะผํานคน
กลางหรือไมํฝ่ายคนกลางก็ได๎ 
  2. ประเภทของร๎านค๎า (Outlets) ในทุกวันนี้จะพบได๎วําวิวัฒนาการของการจัดจําหนํายนั้น
เป็นสิ่งที่เจริญเติบ โตรวดเร็วมากประเภทของร๎านค๎ามีมากมาย จนแทบจะตามไมํทัน จะขอเรียงลํา ดับ
ประเภทของร๎านค๎าจากใหญํไปหาเล็ก  
  (1) ร๎านค๎าสํง (Wholesale store) เป็นร๎านค๎าที่ขายสินค๎าในปริมาณมาก ลูกค๎าสํวนใหญํ
เป็นคนกลาง  
  (2)  ร๎านค๎าขายของถูก (Discount store) เป็นร๎านค๎าที่ขายสินค๎าราคาพิเศษ   
  (3)  ร๎านห๎างสรรพสินค๎า (Department store) 
  (4)  ซูเปอร๑มาร๑เก็ตที่อยูํเด่ียว ๆ (Stand alone supermarket) เป็นร๎านที่มีทําเลเดี่ยวไมํ
ติดกับร๎านค๎าใดๆ  
  (5) ช๎อปปิ้งชุมชน (Communเทคโนโลยีสารสนเทศy mall) เป็นร๎านค๎าที่อยูํในยํานชุมชน 
  (6) Minimart จะเห็นได๎จากร๎านค๎าเล็กๆ ตามตึกอาคารสูงๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งตั้งฮั่วเส็ง
เริ่มบุกตลาด Minimart พอสมควร   
  (7)  ร๎านค๎าสะดวกซื้อ (Convenience store) เป็นร๎านค๎าที่ขายสินค๎าอุปโภคบริโภค หรือ
สินค๎าสะดวกซื้อ บางร๎านจะเปิดบริการ 24 ชั่วโมง  
  (8) ร๎านค๎าในป๊ัมน้ํามัน   
  (9) ซุ๎มขายของ (Kiosk) เป็นร๎านที่จัดเป็นซุ๎มขายของ บางคร้ังจัดเป็นบูท  
  (10) เครื่องขายอัตโนมัติ (Vending machine) เป็นการขายสินค๎าผํานเครื่องจักรอัตโนมัติ  
  (11) การขายทางไปรษณีย๑ (Mail order) เป็นการขายสินค๎าซึ่งใช๎จดหมายสํงไปยังลูกค๎า 
มีการลงในหนังสือพิมพ๑ นิตยสาร ถ๎าพอใจก็สํงข๎อความสั่งซื้อทางไปรษณีย๑  



 

   

327 

  (12) ขายโดยแคตตาล็อก (Catalog sales) 
  (13) ขายทางโทรทัศน๑ (T.V. Sales)  
  (14) ขายตรง (Direct sales) การขายโดยใช๎พนักงานขายออกเสนอขายตามบ๎าน  
  (15) ร๎านค๎าสวัสดิการ เป็นร๎านค๎าที่ต้ังขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกกับพนักงานตาม
หนํวยงานราชการ ตํางๆ ของบริษัท หรือสํานักงานตํางๆ 
  (16) ร๎านค๎าสหกรณ๑ เป็นร๎านค๎าที่ต้ังอยูํตามมหาวิทยาลัย และโรงเรียนตํางๆ  
 3. จํานวนคนกลางในชํองทาง (Number of intermediaries) หรือความหนาแนํนของคนกลา 
 ในชํองทางการจัดจําหนําย (Intensเทคโนโลยีสารสนเทศy of distribution) ในการพิจารณา
เลือกชํองทางการจัดจําหนํายจะมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดัง นี้  
  (1) การพิจารณาเลือกลูกค๎ากลุํมเป้าหมายวําเป็นใคร  
  (2) พฤติกรรมในการซื้อของกลุํมเป้าหมาย เชํน ซื้อเงินสดหรือเครดิต ต๎องจัดสํงหรือไมํ 
ซื้อบํอยเพียงใด   
  (3) การพิจารณาที่ต้ังของลูกค๎าตามสภาพภูมิศาสตร๑ 
 4. การสนับสนุนการกระจายตัวสินค๎าเข๎าสูํตลาด (Market logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง
กับการเคลื่อนย๎ายปัจจัยการผลิต และตัวสินค๎าจากแหลํงปัจจัยการผลิตผํานโรงงานของผู๎ผลิต แล๎ว
กระจายไปยังผู๎บริโภค 
  
 กลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
 กลยุทธ๑การสํงเสริมการตลาดจะต๎อง ประสานกับแผนการตลาดโดยรวมและควรกําหนด
แผนการสํงเสริมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง 
 ตัวอยํางกลยุทธ๑ 
  : ใช๎กลยุทธ๑การสํงเสริมการตลาดให๎เกิดผลประโยชน๑สูงสุดกับคํูค๎า เพื่อให๎คํูค๎าสนับสนุน
ตราสินค๎าของเรา 
  : ใช๎กลยุทธ๑สํงเสริมการตลาดให๎เกิดผลสูงสุดเพื่อกระต๎ุนให๎เกิดการซื้อสินค๎า ของเรา
ในชํวงที่ยอดขายตกตํ่าของปี 
 
 กลยุทธ์ การบรรจุภัณฑ์  (Packaging Strategy) 
 การตัดสินใจเลือกรูปแบบการบรรจุภัณฑ๑และประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑ๑มักจะใช๎ กับสินค๎า
อุปโภคบริโภคที่พัฒนาใหมํ หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค๎าใหมํ กลยุทธ๑การบรรจุภัณฑ๑ มี
หลักในการพิจารณาดังนี้ 
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  1. บรรจุภัณฑ๑นั้นเหมาะสมที่จะบรรจุสินค๎า (Put in) หรือไมํ 
  2. สินค๎าเมื่อวางบนชั้นแล๎วได๎เปรียบ (เดํน) (Put up) หรือไมํ 
  3. สินค๎าเมื่อนําเอามาใช๎แล๎วเก็บสะดวก (Put away) หรือไมํ 
  4. บรรจุภัณฑ๑สวยงาม (Prettiness) หรือไมํ 
  5. สามารถเชิญชวนให๎ใช๎ (Pleading) ได๎หรือไมํ 
  6. บรรจุภัณฑ๑สามารถสะท๎อนตําแหนํงครองใจของสินค๎า (Posเทคโนโลยีสารสนเทศ
ioning) ได๎หรือไมํ 
  7. บรรจุภัณฑ๑สามารถสะท๎อนบุคลิกภาพของสินค๎า (Personalเทคโนโลยีสารสนเทศy) 
ได๎หรือไมํ 
  8. บรรจุภัณฑ๑สามารถปกป้องสินค๎า (Protection) ได๎หรือไมํ 
  9. บรรจุภัณฑ๑มีความสะดวกตํอการใช๎งาน (Practicalเทคโนโลยีสารสนเทศy) หรือไมํ 
  10. บรรจุภัณฑ๑ที่เลือกนั้นสามารถทํากําไรได๎มากขึ้น (Profเทคโนโลยีสารสนเทศabil
เทคโนโลยีสารสนเทศy) ได๎หรือไมํ 
  11. บรรจุภัณฑ๑นั้นสามารถนํามาใช๎ในการสํงเสริมการตลาด (Promotion) ได๎หรือไมํ 
  12. เป็นการบอกถึงวิธีการใช๎สินค๎า (Preaching) ได๎หรือไมํ 
  13. สามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม (Preservation) ได๎หรือไมํ 
 ถ๎านําสิ่งเหลํานี้มาพิจารณาทั้งหมดจะเห็นได๎วําในการออก แบบบรรจุภัณฑ๑ของบริษัทจะ
เป็นโลโก๎ ตัวหนังสือ ตัวอักษร การเลือกเป็นกระดาษ เป็นโฟม เป็นฝาจุก หรือเครื่องหมาย สีสันตํางๆ 
บริษัทก็จะได๎บรรจุภัณฑ๑ที่ดี 
 ตัวอยําง กลยุทธ๑    
  :  เปลี่ยนบรรจุภัณฑ๑ใหมํด๎วยสีสันที่สดใสเพื่อให๎ผู๎บริโภคเห็นอยําง ชัดเจน ณ จุดขาย  
  
 กลยุทธ์ การใช้พนักงานขาย (Personal Strategy) 
 การขายโดยใช๎พนักงานขายจัดเป็นรูปแบบการปฏิบัติ ตัวตํอตัวระหวํางกิจการกับลูกค๎า ท้ังนี้
เพื่อมุํงหวังคําสั่งซื้อด๎วยรูปแบบการขายที่แตกตํางกัน    การขายโดยพนักงานขายนั้นเก่ียวข๎องกับการจ๎าง
พนักงานขาย การจัดการท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับพนักงานขาย ตลอดจนการบริหารสินค๎าคงคลัง การเตรียมการ
เสนอขายและการบริการหลังการขาย ในการพัฒนาแผนกการขายนั้น กิจการจะเริ่มต้ังแตํการต้ัง
วัตถุประสงค๑และปฏิบัติการ ซึ่งต๎องมีความชัดเจนและสอดคล๎องกับประเภทของธุรกิจ โดยอาจเป็นธุรกิจ
ค๎าปลีก ธุรกิจการบริการ หรือธุรกิจการผลิต จากนั้นจึงกําหนดกลยุทธ๑การขายและการดําเนินงาน การ
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ขายโดยใช๎พนักงานขายนั้นหวังผลลัพธ๑เพื่อเพิ่มยอดขายและขณะเดียวกันก็ เพื่อสร๎างสัมพันธ๑ภาพ
ระยะยาวกับลูกค๎าอีกด๎วย 
 นอกจากน้ีการขายโดยใช๎ พนักงานขายนั้น ยังมีการใช๎โบว๑ชัวร๑ เอกสาร ใบปลิว วัสดุอุปกรณ๑
ตํางๆ เพื่อชํวยในการนําเสนอขายของพนักงาน  ตลอดจนเป็นหลักฐานอ๎างอิงและสามารถมอบไว๎ให๎
ลูกค๎าเพื่อศึกษาข๎อมูลเพิ่ม เติม 
 ตัวอยําง กลยุทธ๑   
  : กําหนดตัวเลขอัตราสํวนการขาย เชํน จํานวนลูกค๎าที่คาดหวัง (Prospect) เมื่อเทียบกับ
จํานวนที่กลายเป็นลูกค๎าที่ซื้อสินค๎าของเราในที่สุดหรือจํานวน ลูกค๎าที่ซื้อสินค๎าเมื่อเทียบกับลูกค๎าที่
เข๎ามาในห๎าง ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของพนักงานขาย 
  : คิดค๎นโปรแกรมการให๎ผลตอบแทนการขาย (Incentive Program) ใหมํๆ เพื่อเป็นรางวัล
แกํพนักงานขายที่ทํายอดขายตามเป้า 
 
  กลยุทธ์ การให้ข่าวสาร( Public Relation Strategy) 
 การให๎ขําวสารน้ัน คือ รูปแบบหนึ่งของการติดตํอสื่อสารที่ไมํเสียคําใช๎จํายในการซื้อสื่อ ทั้งนี้เพื่อ
สร๎างทัศนคติที่เป้นบวกตํอสินค๎าและกิจการของเรา แตํปัจจุบันการสื่อสารโดยวิธีดังกลําวอาจมีคําใช๎จําย
อ่ืนๆ รวมทั้งคําใช๎จํายทางอ๎อมเกี่ยวกับสื่ออีกด๎วย การให๎ขําวสารแกํสาธารณะชนนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การประชาสัมพันธ๑ การให๎ขําวสารจัดวําเป็นการสร๎างภาพลักษณ๑ในระยะยาวแกํองค๑กร และต๎องการให๎
ผลลัพธ๑นี้ออกมาในเชิงบวกแกํองค๑กร 
 สิ่งที่เราต๎องพิจารณาอยํางยิ่งในการให๎ขําวสารคือ กลุํมเป้าหมายที่ต๎องการไ ด๎รับขําวสารและ
สื่อโฆษณาที่จะใช๎เพื่อการสื่อขําว สาร 
 ตัวอยํางกลยุทธ๑ 
  : การรํวมมือกับสื่อบางสื่อ เพื่อจัดเทศกาลในโอกาสพิเศษ  
  : กําหนดโปรแกรมการเปิดตัวการบริการรูปแบบใหมํของธุรกิจเรา  
 
กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix Strategy 
 สิ่งที่จะสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ มีอยูํ 4 ประการ คือ ผลิตภัณฑ๑ ราคา ชํองทางการจัด
จําหนําย การสํงเสริมการตลาด ทั้ง 4 ประการจะต๎องสอดคล๎องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให๎สนอง
ความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางกลมกลืน  
 1. ผลิตภัณฑ์             
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  ผลิตภัณฑ๑ หมายถึง สิ่งที่จะสนองความต๎องการของลูกค๎า อาจมีตัวตนหรือไมํมีตัวตนก็
ได๎ จะต๎องพิจารณาสิ่งตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้  
  - แนวความคิดด๎านผลิตภัณฑ๑ ต๎องรู๎วําสิ่งที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคคืออะไร  
  - คุณสมบัติผลิตภัณฑ๑ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวะ ความงาม 
ความทนทาน รูปรํางรูปแบบของผลิตภัณฑ๑  
  - จุดเดํนของผลิตภัณฑ๑ เป็นลักษณะเดํนเป็นพิเศษกวําสินค๎าอ่ืน  
  - ผลประโยชน๑ที่ได๎รับจากผลิตภัณฑ๑ เป็นผลประโยชน๑ที่ผลิตภัณฑ๑มีตํอลูกค๎า มี 2 ด๎าน
คือ ผลประโยชน๑โดยหน๎าที่ของผลิตภัณฑ๑ และผลประโยชน๑ทางด๎านอารมณ๑  
  - สํวนประสมผลิตภัณฑ๑ คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ โดยทั่วไปเรามักจะมี
ผลิตภัณฑ๑มากกวํา 1 ชนิด สํวนประสมทางผลิตภัณฑ๑อาจแบํงออกตามชนิด ตามรุํน ตามขนาด ตาม
ลักษณะจัดจําหนํายหรือตามความเกี่ยวข๎องกันของผลิตภัณฑ๑แตํละชนิด  
  - ตราสินค๎า เป็นการบรรยายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ๑ซึ่งอาจเป็นคําพูด สัญลักษณ๑ หรือ
รวมกัน โดยทั่วไปเจ๎าของผลิตภัณฑ๑มักใช๎ตราสินค๎า มาจําแนกสินค๎าให๎เห็นวําแตกตํางจากสินค๎าของ
คนอ่ืนและทําให๎ผู๎บริโภคจดจําสินค๎าได๎งําย ตราสินค๎ามีสํวนสําคัญมากท่ีทําให๎ผู๎บริโภคหันกลับมาซื้อ
สินค๎าของเราในโอกาสหน๎าอีก  
 - บรรจุภัณฑ๑ เป็นสิ่งที่หุ๎มหํอสินค๎า อาจทําหน๎าที่ในการบรรจุ หุ๎มหํอ รวมทั้งสื่อสารทางการ
ตลาด โดยบรรจุภัณฑ๑จะเป็นตัวที่ชํวยสนองความต๎องการของลูกค๎า ในบางกรณีบรรจุภัณฑ๑จะชํวย
อํานวยความสะดวกให๎กับลูกค๎า เป็นการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑ซึ่งอาจทําให๎ลูกค๎ายินดีที่จะ
จํายในราคาที่สูงขึ้นได๎  
 2. ราคา  
  - ราคาเป็นสํวนประสมทางการตลาดเพียงอยํางเดียวที่ทําให๎เกิดรายได๎  
  - องค๑ประกอบหลักในการกําหนดราคาตํ่าสุดคือ ต๎นทุนการผลิต และองค๑ประกอบในการ
กําหนดราคาสูงสุดคือ คุณคําในสายตาของผู๎บริโภค  
  - วิธีการกําหนดราคา มี 3 ประเภท คือ  
   1) พิจารณาจากต๎นทุน  
   2) พิจารณาจากลูกค๎า  
   3) พิจารณาจากคํูแขํงขัน  
  - การกําหนดราคาเป็นกลยุทธ๑ที่สําคัญมากในการบริหารธุรกิจ ในการกําหนดราคา
จะต๎องมีความชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงค๑ของการกําหนดราคา เชํน ลดราคาเพื่อสกัดคํูแขํง ตั้งราคาตํ่า
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เพื่อไมํให๎เสียโอกาสในการได๎ลูกค๎าใหมํ ลดราคาเพื่อไลํตามคูํแขํง สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การทํา
ให๎ลูกค๎ายอมรับในการเปลี่ยนแปลงราคา 
  - ประเด็นสําคัญของราคาไมํได๎อยูํที่ต้ังไว๎ที่ราคาเทําไหรํ หากแตํขึ้นกับการเปรียบเทียบ
ระหวํางราคาของสินค๎า กับคุณคําของสินค๎าที่มีตํอผู๎บริโภค หากลูกค๎ารู๎สึกวําสินค๎ามีคุณคํามากกวํา
ราคา เขาก็จะยินดีซื้อสินค๎าในราคาที่กําหนด  
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 ชํองทางการจัดจําหนําย มีความหมายครอบคลุมในเรื่อง การนําสินค๎าจากผู๎ผลิตไปถึงมือ
ผู๎บริโภค การควบคุมปริมาณสินค๎า การขนสํง การติดตํอสื่อสาร จนกระทั่งเรื่องประเภ ทของร๎านจํานวน
ของร๎าน โกดัง การกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจายสินค๎า ชํองทางการจัดจําหนํายต๎องคํานึงถึง  
  1) การเข๎าถึง เชํน การใช๎สื่อ การกระจายสินค๎าไปหาลูกค๎าให๎ตรงตามพฤติกรรม 
ลักษณะนิสัยความต๎องการ ฯลฯ  
  2) ขายสินค๎าได๎ จะเกิดหลังจากที่เราสามารถเข๎าถึงลูกค๎าได๎แล๎ว  
  3) รักษาไว๎ คือ สร๎างความสัมพันธ๑ให๎เกิดการซื้อขายตํอเนื่อง เพื่อให๎ลูกค๎าอยูํกับเรา
ตลอดไป  
 ข๎อพิจารณาในการเลือกชํองทางการจัดจําหนําย ได๎แกํ 
  1) พื้นที่ครอบคลุม ซึ่งอาจครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เป็นไปได๎ ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่
เลือกสรร หรือครอบคลุมพื้นที่เพียงจุดเดียว  
  2) ประเภทของร๎านค๎าปลีก  3) ผลประโยชน๑ที่ต๎องให๎กับร๎านค๎า  
 4. การส่งเสริมการตลาด 
  หมายถึง ความพยายามทั้งสิ้นที่จะสํงเสริมให๎การตลาดบรรลุเป้าหมายได๎ ทําให๎ลูกค๎ามา
ซื้อสินค๎า สนใจสินค๎าของเรา ลูกค๎าเปลี่ยนพฤติกรรมให๎สอดคล๎องกับสินค๎ าและรักษาไว๎ไมํให๎
เปลี่ยนแปลง  
 การสํงเสริมการตลาดประกอบไปด๎วย  
  1) การแจ๎งขําวสารข๎อมูล  
  2) การโน๎มน๎าวชักจูงใจ  
  3) การเตือนความจํา ประกอบไปด๎วย  
   - การโฆษณา  
   - การสํงเสริมการขาย  
   - การขายโดยใช๎พนักงาน  
   - การประชาสัมพันธ๑  
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   - การพูดแบบปากตํอปาก  
 1. การโฆษณา เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ที่มีประสิทธิภาพสําหรับตลาดแบบมวลชน มี
ลักษณะเป็นการเสนอขําวสาร ทําให๎เกิดการรับรู๎ สร๎างสรรค๑ความรู๎สึกที่ดีตํอสินค๎า และทําสร๎างการ
เรียนรู๎เรํงเร๎าให๎เกิดการซื้อ  
 2. การสํงเสริมการขาย เป็นการสื่อสารทางเดียวเกี่ยวกับเนื้อหาที่นําสนใจเฉพาะอยําง ทําให๎
เกิดแรงจูงใจระยะสั้น ๆ มีวัตถุประสงค๑ทําให๎เกิดการรับรู๎ การเรียนรู๎และแนะวิธีการใช๎สินค๎า  
 3. การขายด๎วยพนักงานขาย เป็นการสื่อสารสองทางที่มีคุณภาพสูงโดยผํานการพูดคุยหรือ
ชี้แนะการใช๎สินค๎าตํอผู๎บริโภคแตํละคนโดยตรง มีลักษณะเป็นการเสนอขําวสารข๎อมูลพิเศษให๎กับผู๎ที่
จะเป็นลูกค๎า  
 4. การประชาสัมพันธ๑ เป็นการสื่อสารทางเดียวเกี่ยวกับขําวสารในเชิงพาณิชย๑ของสินค๎าผําน
สื่อสาธารณะมีลักษณะเป็นการเสนอขําวผลิตภัณฑ๑ใหมํ การประเมินผลิตภัณฑ๑ มีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎
เกิดการรับรู๎ การเรียนรู๎ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสนับสนุนการตัดสินใจ  
 5. การพูดปากตํอปาก เป็นการสื่อสารสองทาง มีลักษณะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน มี
วัตถุประสงค๑เพื่อให๎เกิดการรับรู๎ การเรียนรู๎ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ สนับสนุนการตัดสินใจ การ
พูดแบบปากตํอปากมีอิทธิพลตํอผู๎บริโภคมาก โดยเฉพาะสินค๎าที่มีราคาสูง และสินค๎าที่ไมํมีรูปรําง  
 
Lifestyle Marketing: กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด  
 ปฏิเสธไมํได๎เลยวํา พฤติกรรมของผู๎บริโภคไทยได๎มีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องมาตั้งแตํ
ในชํวง 6 ปีที่ผํานมา ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจ สํงผลให๎ธุรกิจ
การตลาดต๎องมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและไมํหยุดนิ่งอยูํกับที่ อีกทั้งอิทธิพลของสื่อก็มีบทบาทสําคัญ
ตํอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎วย เนื่องจากเป็นตัวชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสํง
ข๎อมูลขําวสารระหวํางนักการตลาดและผู๎บริโภค 
 จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น ทําให๎นักการตลาดเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภค โดยเฉพาะทางด๎าน Lifestyle ของผู๎บริโภค ดังนั้น Lifestyle จึงกลายมาเป็นปัจจัยสําคัญของ
การกําหนดทิศทางการตลาดของหลาย ๆ บริษัท เพื่อที่จะชํวยให๎นักการตลาดสามารถค๎นพบถึงความ
ต๎องการที่ซํอนอยูํในใจของผู๎บริโภคและสามารถตอบสนองลูกค๎าได๎รวดเร็ว (economy of speed) และ
สร๎างนวัตกรรมใหมํ ๆ ที่แตกตํางกัน อีกทั้งยังสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน๎ากับคํูแขํงขันราย
ใหญํได๎ ดังนั้น การตลาดในศตวรรษน้ีจึงไมํควรมองข๎าม "Lifestyle Marketing" 
 ดังนั้น "Lifestyle Marketing" คือ การที่นักการตลาดนําวิถีชีวิตของกลุํมลูกค๎าเป้าหมายมา
ประยุกต๑ใช๎เป็นกลยุทธ๑ทางการตลาด โดยการศึกษาในเชิงพฤติกรรมของผู๎บริโภค เพื่อนักการตลาดจะ
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ได๎นําเสนอสินค๎าและบริการได๎ตรงกับกลุํมเป้าหมายมากที่สุด ตัวอยํางขององค๑กรที่ประสบ
ความสําเร็จจากการใช๎กลยุทธ๑การแขํงขันแบบ Lifestyle Marketing 
 ดังนั้น Lifestyle Marketing จึงเหมาะกับการทําการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งไมํใชํแคํการ
นําเสนอสินค๎าและบริการ ให๎เหมาะกับ Lifestyle ของผู๎บริโภคเทํานั้น แตํยังสามารถนําเสนอโฆษณาที่
แสดงถึง Lifestyle ของ presenter เชื่อมกับ Lifestyle ของผู๎บริโภค ซึ่งถือได๎วํา Lifestyle Marketing 
เป็นกลยุทธ๑ทางการตลาดที่นักการตลาดไมํควรมองข๎าม ซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ก็ต๎องคอยจับตาทั้งนักการตลาด
และผู๎บริโภค เพื่อดูวําบริษัทไหนจะเป็นรายตํอไป ที่งัดเอากลยุทธ๑ Lifestyle Marketing มาตํอกรกับคํู
แขํงขัน ภายใต๎กระแสการแขํงขันทางธุรกิจที่กําลังรุนแรง อยํางเชํนในปัจจุบันนี้ 
 
กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อความอยู่รอด 
 กลยุทธ๑สําคัญในยามที่เศรษฐกิจทั่วโลกอยูํในชํวงชะลอตัวถดถอย สิ่งที่สําคัญที่ทุกคนใน
องค๑การคงต๎องเตรียมตัวเตรียมใจวํา "เราต๎องรํวมกันเสริมส ร๎างความแข็งแกรํงในทุก ๆ ด๎าน " หมั่น
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของตนเองในแตํละฝ่ายตลอดเวลา ขยันติดตามและตรวจสอบ ประเมินผล
การดําเนินงาน ยอดขาย และต๎องศึกษาให๎เข๎าใจถึงความรู๎สึกความต๎องการ และพฤติกรรมของลูกค๎า
ตลอดจนผลกระทบท่ีมีตํอลูกค๎าประจําของเรา และอยําละเลยที่ต๎ องขยันคิด ขยันสร๎างสรรค๑ ขยัน
ค๎นหาแนวทางใหมํ ๆ แตํไมํใชํเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอยํางใหมํหมดโดยไมํได๎พิจารณาอยํางรอบคอบและควร
รักษาสิ่งดี ๆ ที่เคยทําแล๎วสําเร็จไว๎ และพัฒนาสิ่งที่ดี ๆ เหลํานั้นให๎แข็งแกรํงมากขึ้น ต๎องไมํเป็น
กระตํายต่ืนตูม ตื่นตระหนกกับสถานการณ๑จนขาดสติ  
 การปรับปรุงควรวางแผนมองแบบภาพรวมให๎ทุกคนในองค๑กรรํวมรับรู๎ทุกสถานการณ๑ที่มี
ผลกระทบ และรํวมคิดรํวมสร๎างพลัง ค๎นหาหนทางที่จะทําให๎ทุก ๆ คนในองค๑อยูํรอดรํวมกัน การปรับ
การกระทํา ให๎ริเริ่มกระทําอยํางมีการ "คิดกํอนทํา" แบบที่เรียกวํา "คิดดี ต๎องทําได๎ " และ "คิดได๎ ต๎องทํา
ดี" และ 9 กลยุทธ๑ทางการตลาดดังตํอไปนี้ เชื่อมั่นวําจะเป็นหนทางเพื่อให๎กิจการฝ่าวิกฤตทําให๎องค๑กร
อยูํรอดและยั่งยืนได๎  
 1.กลยุทธ์ ราคา  
 ขอให๎ใช๎อยํางเข๎าใจและใช๎กลยุทธ๑ราคานี้บนพื้นฐานของการศึกษามากกวําการใช๎ตาม
ความรู๎สึกที่วําใคร ๆ เขาก็ใช๎กลยุ ทธ๑ราคากัน แนํนอนกลยุทธ๑ราคาชํวยกระตุ๎นการใช๎จํายในสินค๎า
โดยเฉพาะสินค๎าประเภท Commodเทคโนโลยีสารสนเทศ y ที่ลูกค๎าไมํยึดติดในตราสินค๎า ดังนั้น กล
ยุทธ๑ราคามักจะเหมาะสมกับสินค๎าประเภทที่ลูกค๎าสํวนใหญํไมํมีความภักดีในตราสินค๎า ดังนั้น
ผู๎ประกอบการควรใช๎กลยุทธ๑รา คาอยํางสร๎างสรรค๑ เชํน ควรลดราคาสําหรับสมาชิก หรือการลดราคา
ในชํวงสิ้นเดือนที่ลูกค๎าเพิ่งได๎รับเงินเดือน และการลดราคาให๎ผู๎มีกําลังซื้อน๎อยเชํนข๎าราชการ หรือผู๎ใช๎



 

   

334 

แรงงานของบริษัทที่ทําสัญญากับกิจการ แม๎ในภาวะวิกฤตเชํนนี้ การจะใช๎กลยุทธ๑การลดราคาควรมี
เป้าหมายด๎วยและควรเจาะจงมากกวํากระทําไปโดยไมํมีเป้าหมาย  
 2.กลยุทธ์ การสร้างคุณค่าที่แตกต่าง  
 กลยุทธ๑นี้ควรสร๎างความยอมรับให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียโดยรวมด๎วยเพื่อความอยูํรอดรํวมกัน 
ถ๎าให๎ดีควรเน๎นขายสินค๎า หรือให๎บริการที่มากคุณคํา ค๎ุมคํา และจํายในราคาที่ประหยัดกวําแ ตํหาซื้อที่
ไหนไมํได๎ หรือซื้อได๎แตํถ๎าซื้อที่เราให๎ความค๎ุมคํา และให๎คุณคํากับผู๎ซื้อและสังคมสํวนรํวมเป็นอยําง
มาก เชํนกลยุทธ๑การขายสินค๎าแบบนําสินค๎าที่ใช๎แล๎วมาแลกซื้อสินค๎าใหมํในราคาที่ถูกกวํา หรือกล
ยุทธ๑การเพิ่มเติมบริการเสริมในเรื่องการรับซื้อของเกําท่ีใช๎แล๎ว เพื่อนําไปแลกชื้อสินค๎าใหมํถึงบ๎าน หรือ
แม๎แตํการรับซื้อบรรจุภัณฑ๑เกําเพื่อแลกซื้อสินค๎าใหมํของเรา จะเห็นวําถ๎าแตกตํางแบบนี้ทุกคนได๎
ประโยชน๑ทั้งนั้น สังคมสํวนรวมก็ได๎ด๎วย   
 3.กลยุทธ์ สร้างความผูกพันในตราสินค้า  
 กิจการควรใช๎กลยุทธ๑การสร๎างความผูกผันในคุณภาพ ความคุ๎มคํา และทําให๎ลูกค๎าเกิดความ
ผูกพันในทุกสิ่งทุกอยํางของสินค๎าและบริการซึ่งต๎องทําให๎มากขึ้นกวําเดิมที่เน๎นแคํความผูกพันใน
ความรู๎สึกแตํเพียงอยํางเดียว เชํน กลยุทธ๑การให๎ลูกค๎ามีสํวนรํวมในการเสนอแนะวิธีพัฒนาคุณภาพ
สินค๎าในชํวงวิกฤตเพื่อสร๎างความอยูํรอดให๎สินค๎า เพราะลูกค๎าเคยมีประสบการณ๑ในการใช๎เป็นอยํางดี 
ซึ่งกลยุทธ๑สร๎างความผูกพันแบบนี้ต๎องมีวิธีการแสดงความขอบคุณที่ลูกค๎ารํวมแสดงความคิดเห็นติชม
โดยอาจใช๎ชื่อลูกค๎าในรุํนสินค๎านั้น ๆ หรือแสดงความขอบคุณในสื่อตําง ๆ   
 4.กลยุทธ์ การวางแผนเลือกใช้สื่อ  
 ในอดีตเมื่อยอดขายไมํดีทุกกิจการมักตัดงบประมาณการสื่อสารการตลาดกํอน แตํในปัจจุบัน
กิจการตําง ๆ ใช๎กลยุทธ๑การสื่อสารกันอยํางเต็มที่แตํที่ต๎องระมัดระวัง คือควรเลือกการวางแผนการใช๎
สื่อให๎ดีและเจาะจงมีเป้าหมายชัดเจน นั่นคือ การเลือกใช๎สื่อควรมุํงเน๎นการสื่อสา รที่สํงเสริมและสร๎าง
ความสัมพันธ๑โดยตรงกับกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย เน๎นการสร๎างความไว๎วางใจ เน๎นการสร๎างความเป็น
กันเอง และยังเน๎นความเป็นสํวนตัวกับลูกค๎า โดยต๎องมีการคิดวางแผนเลือกใช๎สื่ออยํางสร๎างสรรค๑ 
แบบที่เรียกวํา Innovative idea เชํน การใช๎โทรศัพท๑เคลื่อนที่ แตํต๎องสื่อสารในสิ่งที่เป็นประโยชน๑กับ
ลูกค๎าจริง ๆ การใช๎สื่อ internet และการใช๎สื่อควรเป็นสื่อที่เข๎าถึงวิถีชีวิตท่ีเรียบงํายของลูกค๎าชํวยให๎
ลูกค๎ารับรู๎ด๎วยความไมํยุํงยาก นอกจากน้ีการสร๎างเลือกสื่อควรคํานึงถึงการความสัมพันธ๑แบบญาติพี่
น๎องกับลูกค๎า หรือใช๎ กลยุทธ๑การเลือกใช๎สื่อที่ต๎องมุํงสร๎าง social network มากกวําการให๎เพียงข๎อมูล
ขําวสารแกํลูกค๎าเทํานั้น  
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 5.กลยุทธ์ การวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าของตน  
 หากกิจการใดยอมเสียเวลาทําการวิจัยยํอมรู๎และเข๎าใจลูกค๎ามากขึ้น แตํการกระทําวิจั ยควร
ทําให๎ลูกค๎ารับรู๎วํากิจการมีความสนใจและตระหนักถึงทุกความคิดและความรู๎สึกของลูกค๎าอยูํเสมอ 
หมายความวํายิงปืนนัดเดียวได๎ความเข๎าใจอันดีกับลูกค๎าด๎วย และที่สําคัญปัจจุบันนี้ลูกค๎ามีแนวโน๎มที่
จะสนใจเรื่องความรับผิดชอบตํอสังคมสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ดังนั้นกิจการ ควรเริ่มสนใจและศึกษาวํา
ลูกค๎าของเราเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมโลกหรือไมํ และลูกค๎าของเราเปลี่ยนไปเน๎นเรื่องความ
รับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมมากน๎อยแคํไหน ถ๎ามีมากเราก็ควรเตรียมปรับกลยุทธ๑การตลาดให๎
มุํงเน๎นเรื่อง Green marketing มากยิ่งขึ้นในอนาคต 
 6.กลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (CRM)  
 ยังคงเป็นเรื่องสําคัญอยํางตํอเนื่องโดยเฉพาะการสร๎างสินค๎าและบริการท่ีตรงตํอความ
ต๎องการแตํละรายบุคคล (Customized products) มุํงเน๎นนําเสนอสินค๎าบริการที่สร๎างความสุข สร๎าง
ให๎เกิดการชื่นชอบและชอบใช๎อยํางสม่ําเสมอ และบอก ให๎คนอ่ืนใช๎ ซึ่งเรียกวําลูกค๎าเกิดความภักดีใน
ตราสินค๎า (brand loyalty) และเกิดความผูกพันอยํางลึกซึ้งในตราสินค๎า กลยุทธ๑ที่ควรใช๎และใช๎อยําง
ตํอเนื่องก็คือการบริหารการจัดเก็บและใช๎ประโยชน๑ข๎อมูลการใช๎จํายของลูกค๎า นําเสนอสินค๎าที่ลูกค๎า
ชื่นชอบ แนํนอนกิจการต๎องเน๎นเรื่องการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับลูกค๎าและต๎องทําอยํางจริงใจ จริงจัง 
ตํอเนื่องและตลอดเวลา  
 7.กลยุทธ์ การวิจัยพฤติกรรมการซื้อ   
 ควรค๎นหาข๎อเท็จจริงจากลูกค๎ามากขึ้น และควรวิจัยถึงเหตุผลในการซื้อมากกวําการวิจัย
ทัศนคติ ความรู๎สึก การรับรู๎เทํานั้น เพรา ะในสภาพเศรษฐกิจเชํนนี้การรับรู๎วําลูกค๎ามีความรู๎สึกอยํางไร
เพื่อมาทํากลยุทธ๑การตลาดให๎ลูกค๎ารู๎จักผลิตภัณฑ๑เราอยํางเดียวนั้นไมํเพียงพอ ต๎องรู๎ข๎อเท็จจริงให๎
ได๎มากที่สุดวําอะไรกันแนํท่ีจะทําให๎ลูกค๎าตัดสินใจซื้อ เชํน กลยุทธ๑วิจัยจากการจัดเก็บข๎อมูลการใช๎จําย
ของลูกค๎าประจําจากบัตรสมาชิก มากกวําการทําวิจัยสํารวจความชื่นชอบในตราสินค๎า   
 8.กลยุทธ์ สร้างความโดดเด่นในการบริการอย่างเฉพาะเจาะจง 
 เพื่อตอบสนองความต๎องการที่เพิ่มขึ้นในเรื่องคุณคํา ความค๎ุมคําในการใช๎จําย เชํน กลยุทธ๑
การติดตํอกับลูกค๎าประจํา และให๎ความสําคัญใ นการให๎บริการเสริมที่ตามลูกค๎าแนะนํา ทําให๎ลูกค๎า
รับรู๎วํากิจการให๎ความสําคัญและยอมรับฟังลูกค๎านําเสนอบริการตามที่ลูกค๎าแนะนําแนํนอนลูกค๎าก็จะ
ไมํไปใช๎บริการของคูํแขํงขัน 
 9.กลยุทธ์ สร้างความสะดวกสบาย ง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อนในการซื้อสินค้าหรือในการ
เข้ารับบริการ 
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 กลยุทธ๑ที่ 9 นี้เป็นกลยุทธ๑ที่สําคัญมาก ขณะที่ลูกค๎าต๎องใช๎เหตุผลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น 
กิจการควรนําเสนอรูปแบบการบริการที่ชํวยให๎การตัดสินใจของลูกค๎ากระทําได๎งํายขึ้น ไมํลําบาก โดย
มุํงเน๎นการสร๎างสินค๎าและบริการที่อํานวยความสะดวก เน๎นความสบายให๎ลูกค๎ามากขึ้น เ พื่อกระต๎ุน
ความอยากใช๎ อยากซื้อ 
 โดยรวมแล๎วอาจจะมองวํา 9 กลยุทธ๑การตลาดข๎างต๎นเป็นสิ่งที่รู๎อยูํแล๎ว แตํอาจมีหลายคน
หลงลืมไปวํา น่ีก็คือกลยุทธ๑ที่นักการตลาดทั่วโลกกําลังเรํงทําในชํวงภาวะวิกฤตเชํนนี้  
 
สื่อการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การนําเข๎าสูํบทเรียน 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมอธิบายถึง การวางกลยุทธ๑และเขียนแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑และโซํ
อุปทาน 
 3. ผู๎เข๎ารับการอบรมในห๎องรํวมกันซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
การประเมินผล 
 การสังเกตการณ๑ของผู๎เข๎ารับการอบรม 
 
เอกสารอ้างอิง 
Misao Nomoto ( 2551 ) , องค๑การสํงเสริมการค๎าตํางประเทศของญี่ปุ่น  หนังสือมาตรวจสุขภาพร๎านค๎า 
 ปลีกกันเถอะ. 
วีระพัฒน๑ กฤตธนาทิพย๑. (2551). เอกสารบรรยาย “โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส๑และโซํอุปทานธุรกิจ 
 ค๎าสํงและค๎าปลีก” ของกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า. 
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หัวขอ้วิชาที่ 11 อภิปรายและน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 
แนวคิด 
 แผนธุรกิจ ( ฺBusiness plan) เป็นเอกสารที่อธิบายถึงโอกาสทางธุรกิจ พร๎อมระบุตลาดที่
ต๎องการตอบสนอง และให๎รายละเอียดเกี่ยวกับแผนขององค๑กรผู๎ประกอบการ  
 แผนธุรกิจ จะบรรยายถึงคุณสมบัติเฉพาะของทีมผู๎บริหาร ท่ีจะนํามาซึ่งความสําเร็จรํวมกัน 
ด๎วยการอธิบายถึงทรัพยากรที่จําเป็นตํอความสําเร็จ และนําเสนอผลลัพธ๑ของการพยากรณ๑ในชํวงเวลา
อันสมควร 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 
 2. ผู๎เข๎าอบรมสามารถจัดทําแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 
 
เนื้อหาสาระ 
การเขียนแผนธุรกิจ เรื่องพื้นฐานที่ต้องท าเป็น 
 
จุดมุ่งหมายของแผนธุรกิจ 
 -  แผนธุรกิจที่สมบูรณ๑เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับธุรกิจใดก็ตามที่กําลังแสวงหาเงินทุนจากภายนอก 
จากธนาคาร หรือนักลงทุน สํวนบุคคล (Angels) และกลุํมผู๎รํวมลงทุนในกิจการ (venture cap
เทคโนโลยีสารสนเทศalists) หรือกระทั่งจากญาติพี่น๎อง  
 การแสวงหาเงินทุน ไมํใชํเพียงเหตุผลเดียวในการพัฒนาแผนธุรกิจที่สมบูรณ๑ เพราะยังมีอีก
หลายเหตุผลซึ่งได๎แกํ 

- การเขียนแผนบังคับให๎คุณและทีมงานของคุณคิดอยํางละเอียดรอบคอบ เกี่ยวกับ
องค๑ประกอบที่สําคัญของธุรกิจคุณ 

- บุคคลภายนอกที่มีประสบการณ๑และไว๎วางใจได๎ ซึ่งมาเป็นคนตรวจทานแผนแรกเริ่มของ
คุณ จะชํวยให๎คุณสามารถระบุจุดอํอน โอกาสที่มองข๎ามไป สมมติฐานที่ไมํมีเหตุผลมา
รองรับ และการประมาณการที่มองโลกในแงํดีเกินไป การค๎นพบและหาทางแก๎ปัญหา
เหลํานี้ในแผน จะชํวยเพิ่มโอกาสที่คุณมีกับเจ๎าของเงินทุน และชํวยลดโอกาสของความ
ล๎มเหลวของการดําเนินงานในอนาคต 
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- แผนที่สมบูรณ๑ อาจเป็นแมํแบบสําหรับการดําเนินงานของธุรกิจของคุณในชํวงปีหรือสองปี
แรก และเพิ่มโอกาสของความสําเร็จให๎มากขึ้น แผนธุรกิจจะชํวยบอกคุณวําคุณมีเงินพอ
สําหรับจ๎างบุคลากร คําโฆษณา และคําใช๎จํายอ่ืนมากแคํไหน และมันจะชํวยระบุลูกค๎า
กลุํมเป้าหมายและปัจจัยแหํงความสําเร็จด๎วย 

- การประมาณการด๎านการเงินของแผนธุรกิจ อาจนํามาใช๎เป็นงบประมาณได๎ ผลลัพธ๑ที่
เกิดขึ้นจริงซึ่งน๎อยกวําผลลัพธ๑ที่วางแผนเอาไว๎ จะกระต๎ุนให๎คุณตรวจสอบและหา
ทางแก๎ไขมัน 

รูปแบบตัวอย่างของแผนธุรกิจ 
 
I. สารบัญ 
II. บทสรุปสําหรับนักบริหาร 
III. โอกาส 
IV. บริษัทและผลิตภัณฑ๑ (หรือบริการ) ของบริษัท รวมถึงกลยุทธ๑ 
V. ทีมผู๎บริหาร 
VI. แผนการตลาด 
VII. แผนการดําเนินงาน 
VIII. แผนการเงิน 
ภาคผนวก 
 ประวัติของสมาชิกในทีมผู๎บริหาร 
 งานวิจัยที่ใช๎สนับสนุนข๎อมูล 
 ประมาณการยอดขายสําหรับผลิตภัณฑ๑ในระยะแรก 
 

 สารบัญ และบทสรุปส าหรับนักบริหาร 
 สารบัญ ชํวยให๎ผู๎อํานได๎รับความสะดวกในการมองภาพรวมวํา แผนธุรกิจฉบับน้ีมีอะไรมา
นําเสนอ และจะหารายละเอียดได๎จากตรงไหน 
 สารบัญควรจะตามด๎วย บทสรุปสําหรับนักบริหาร (executive summary) ซึ่งเป็นสํวนสั้น ๆ ซึ่ง
มีความยาวประมาณ 2-3 หน๎า สําหรับการเสนอแผนโดยสรุปของคุณให๎กับผู๎สนับสนุนด๎านเงินทุน สํวน
นี้ถือได๎วําเป็นสํวนที่สําคัญที่สุดของแผนธุรกิจ ดังนั้น จงใช๎เวลากับมันเพื่อทําให๎ถูกต๎องสมบูรณ๑ที่สุด 
 บทสรุปสําหรบผู๎บริหารไมํใชํบทนํา แตํมันเป็นภาพรวมของทั้งแผน โดยจะเป็นสิ่งที่อธิบาย
เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ให๎ผู๎อํานที่เฉลียวฉลาดเข๎าใจภายในเวลาไมํกี่นาที บทสรุปสําหรับผู๎บริหารที่
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เขียนมาเป็นอยํางดี จะดึงความสนใจผู๎อํานไว๎ได๎ และทําให๎พวกเขาพร๎อมที่จะอํานสิ่งที่จะตามมาใน
ภายหลัง 
  1. เป้าหมาย (Goals) 
 2.  กลยุทธ์ของคุณ (Strategy) 
 อาจรวมไว๎ในสํวนนี้ หรือแยกออกมาเป็นสํวนเฉพาะของกลยุทธ๑บริษัทก็ได๎ กลยุทธ๑เป็นเรื่อง
ของการสร๎างความแตกตํางและความได๎เปรียบทางการแขํงขัน โดยอธิบายวําวิธีการของบริษัทคุณนั้น
แตกตํางจากท่ีใช๎กันในตลาดอยํางไรบ๎าง แ ละความแตกตํางจะสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันที่
ยั่งยืนให๎กับบริษัทได๎อยํางไร การสร๎างความแตกตํางอาจจะอยูํที่ตัวผลิตภัณฑ๑หรือบริการ ในทาง
กลับกัน การสร๎างความแตกตํางอาจจะอยูํที่วิธีการเข๎าถึงลูกค๎าของคุณ เชํนเดียวกับการตัดสินใจในขั้น
แรกของเดล ที่จะขายคอมพิ วเตอร๑สํวนบุคคลตามคําสั่งให๎กับผู๎ใช๎โดยตรง และไมํใช๎ชํองทางการขาย
ผํานร๎านค๎าปลีก 
  สิ่งที่ทําให๎สินค๎า/บริการของคุณ หรือวิธีการจัดสํงสินค๎า มีความแตกตํางและนําสนใจมากกวํา
ในสายตาของลูกค๎าคืออะไร ? ความแตกตํางนั้นจะแปลงเป็นความได๎เปรียบทางการแขํงขัน ที่จะสร๎าง
ผลกําไรและเพิ่มมูลคําของสํวนทุนให๎เพิ่มขึ้นได๎อยํางไร ? นักลงทุนต๎องการคําตอบที่ชัดเจนสําหรับ
คําถามเหลํานี้ ซึ่งคุณก็จําเป็นต๎องตอบพวกเขาให๎ชัดเจนเชํนกัน  
 3. ความเป็นเจ้าของ (Ownership) 
 ในสํวนที่เกี่ยวกับ “บริษัท” นั้น ยังคงใสํข๎อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ๎าของไว๎ด๎วย ซึ่งได๎แกํ 
 -  ใครเป็นเจ๎าของในปัจจุบัน และพวกเขามีอํานาจควบคุมอยูํก่ีเปอร๑เซ็นต๑ ? 
 -  ความเป็นเจ๎าของจะเห็นได๎จากหลักฐานอะไรบ๎าง ตัวอยํางเชํน ในรูปของหุ๎นสามัญ และหุ๎น
บุริมสิทธิ  
 -  มีตราสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย๑สิน (options) ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย๑ 
(warrants) หรือหุ๎นกู๎แปลงสภาพ (convertible bonds) ที่จะเพิ่มสํวนของความเป็นเจ๎าของที่ได๎ออกไป
แล๎วหรือไมํ  
 -  เจ๎าของคนไหนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการบริหารงานประจําวันของธุรกิจ  
 
ทีมผู้บริหาร 
 นักลงทุนตํางก็อยากจะรู๎เกี่ยวกับคนที่อยูํเบื้องหลังธุรกิจ ซึ่งพวกเขามองเห็นวําเป็นสินทรัพย๑ที่
สําคัญ โดยเฉพาะอยํางยิ่งพวกเขามีประสบการณ๑ หรือคุณสมบัติอะไรที่จะนํามาใช๎กับบริการได๎บ๎าง  
คําถามด๎านบุคลากร 14 คําถามที่ทุกแผนธุรกิจควรมีคําตอบ 
 -  ผู๎กํอต้ังบริษัทมีพื้นเพมาอยํางไร  
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 -  พวกเขาจบการศึกษาอะไรจากที่ไหน  
 -  พวกเขาได๎ทํางานที่ไหนมาแล๎วบ๎าง และทํางานให๎กับใคร  
 -  พวกเขาได๎ทําอะไรสําเร็จมาแล๎วในอดีต ทั้งในเรื่องการทํางานและชีวิตสํวนตัว  
 -  ชื่อเสียงของพวกเขาในกลุํมนักธุรกิจเป็นอยํางไร  
 -  พวกเขามีประสบการณ๑อะไรที่มีความเกี่ยวข๎องโดยตรงกับโอกาสที่กําลังไขวํคว๎าอยูํบ๎าง  
 -  พวกเขามีทักษะ ความสามารถ และความรู๎อะไรบ๎าง  
 -  พวกเขายึดตามสภาพความเป็นจริงแคํไหนเกี่ยวกับโอกาสของความสําเร็จ และอุปสรรคที่
ธุรกิจจะต๎องเผชิญ  
 -  มีใครอีกบ๎างที่จําเป็นต๎องรวมเข๎าไปอยํูในทีมงาน  
 -  พวกเขาพร๎อมที่จะสรรหาคนที่มีคุณภาพสูงหรือไมํ  
 -  พวกเขาจะตอบสนองตํอความยากลําบากได๎อยํางไร  
 -  พวกเขามีความกล๎าพอที่จะทําการตัดสินใจที่ยากลําบากและหลีกเลี่ยงไมํได๎หรือไมํ  
 -  พวกเขามีความมุํงมั่นตํอกิจการน้ีมากแคํไหน  
 -  แรงจูงใจของพวกเขาคืออะไร  
 แผนสํวนใหญํจะใช๎แผนผังองค๑กร สําหรับแสดงถึงสายบังคับบัญชาในกลุํมของบุคลากรหลัก 
โดยตารางที่แสดงถึงชื่อ ตําแหนํงและเงินเดือนก็เป็นประโยชน๑เชํนกัน  
 
แผนการตลาด 
 ถ๎าสํวนของ “คน” ในแผนธุรกิจ เป็นสํวนที่ดึงความสนใจของผู๎อํานได๎มากที่สุด แผนการตลาด 
(Marketing plan) ก็จะเป็นสํวนที่ตามมาเป็นอันดับสอง นักลงทุนรู๎วําการตลาดเป็นกิจกรรมที่ มี
ความสัมพันธ๑กับความสําเร็จหรือความล๎มเหลวมากที่สุด ผลิตภัณฑ๑หรือบริการที่ดึงดูดใจก็เป็นสิ่ง
สําคัญ แตํบริษัทจะประสบความล๎มเหลว ถ๎าไมํสามารถสื่อสารกับลูกค๎าได๎ แผนการตลาดที่ดีและ
เป็นไปตามความจริง จะเป็นสิ่งที่รับประกันได๎ดีที่สุดจะทําให๎สามารถเชื่อมโยงกับลูกค๎าได๎อยํางดี 
แผนการตลาดจึงควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับทุกแงํมุมของการตลาด ซึ่งได๎แกํเรื่องตํอไปนี้  
 -  การระบุตัวลูกค๎า 
 -  จํานวนผู๎ที่จะมาเป็นลูกค๎า และรายได๎ที่คาดวําจะได๎รับ  
 -  ความต๎องการของลูกค๎าในแตํละสํวนตลาด (Market segment) 
 - ความสําคัญของความสะดวกในการซื้อ การจัดสํงที่รวดเร็ว การปรับผลิตภัณฑ๑ให๎เป็นไปตาม
ความต๎องการและสิ่งอื่นๆ สําหรับสํวนตลาดเหลํานี้  
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 -  วิธีที่จะเข๎าถึงแตํละสํวนตลาดได๎อยํางมีประสิทธิผลโดยผํานผู๎แทนจําหนําย พนักงานขายที่
มุํงมั่น จดหมายทางตรง (Direct mail) และพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-commerce) เป็นต๎น 
 -  วิธีการขายและการสํงเสริมการตลาดที่เหมาะสม 
 -  การวิเคราะห๑วําการตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นได๎อยํางไร  
 -  ความอํอนไหวตํอราคาของลูกค๎า 
 -  ต๎นทุนของการได๎ลูกค๎าใหมํและรักษาลูกค๎าเดิม  
 -  จุดแข็งและจุดอํอนของคูํแขํง และสิ่งที่คํูแขํงนําจะทําเพื่อตอบโต๎เมื่อบริษัทเข๎าไปแขํงใน
ตลาด 
 ประการที่สําคัญคือ เพื่อให๎แผนของคุณมีความนําเชื่อถือ ประเด็นเหลํานี้ควรได๎รับการ
สนับสนุนจากข๎อมูลด๎านการตลาดที่ดี 
แผนการด าเนินงาน 
 ไมํวําคุณจะอยูํในธุรกิจด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ๑ การผลิต เป็นตัวแทนจําหนําย หรือขาย
สินค๎าผํานทางเว็บไ ซด๑ คุณก็จะต๎องเผชิญกับประเด็นตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินงาน เชํน คุณมี
ความสัมพันธ๑อยํางไรกับซัพพลายเออร๑ในปัจจุบัน หรือมองไว๎วําจะเป็นอยํางไร ? คุณต๎องมีสินค๎าคง
คลังในปริมาณเทําไร  ถ๎าคุณเป็นผู๎ผลิต คุณจะใช๎การผลิตแบบเสร็จเป็นงาน ๆ (job shop) หรือการ
ผลิตอยํางตํอเนื่อง (continuous flow)  งานประจําวันอะไรบ๎างที่จัดการทํากันเองภายในบริษัท และ
งานไหนที่จะจ๎างให๎บริษัทภายนอกทํา  
 แผนการดําเนินงาน ต๎องคํานึงถึงรายละเอียดมากมายที่เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนปัจจัยนําเข๎า  
ให๎ออกมาเป็นผลผลิต  ที่ลูกค๎าเห็นคุณคํา ถ๎าเชํนนั้นแล๎วแผนของคุณคืออะไร 
แผนการเงิน 
 ถ๎าบริษัทเปิดดําเนินการอยูํแล๎ว ก็ยํอมจะมี (หรือควรมี) งบการเงินตํางๆ ซึ่งได๎แกํ งบดุล 
(balance sheet) งบกําไรขาดทุน (income statement) และงบกระแสเงินสด (cash flow statement) 
โดยงบดุลจะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทเป็นเจ๎าของ ซึ่งก็คือสินทรัพย๑การสร๎างหนี้หรือใช๎เงินทุนของของ
เจ๎าของในปัจจุบัน) ณ วันที่ที่กําหนด 
 งบกําไรขาดทุนแสดงให๎เห็นถึงรายได๎ของบริษัท และสิ่งที่บริษัทใช๎จํายไปเพื่อให๎มีรายได๎
เหลํานั้น รวมทั้งดอกเบี้ยและภาษีที่บริษัทจํายไปในชํวงเวลาหนึ่ง สุดท๎ายก็คืองบกระแสเงินสด ที่จะ
บอกผู๎อํานถึงแหลํงที่มาและการใช๎ไปของเงินสดในชํวงเวลาเดียวกัน เมื่อนํางบทั้งสามมารวมกัน ก็จะ
เป็นการเปิดเผยข๎อมูลอยํางเต็มที่ให๎กับผู๎ที่จะมารํวมลงทุนได๎ 
 โดยทั่วไปแล๎ว มันเป็นการดีที่สุดท่ีจะใสํงบการเงินที่สมบูรณ๑ลงในภาคผนวกของแผนธุรกิจของ
คุณ โดยใสํเฉพาะข๎อมูลที่สําคัญจากงบการเงินเหลํานี้ลงในสํวนนี้ ซึ่งเป็นข๎อมูลที่จะทําให๎ผู๎อํานมองเห็น
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ภาพรวมของธุรกิจคุณและอนาคตที่ต้ังใจไว๎ ข๎อมูลที่สําคัญเหลํานี้รวมถึงประมาณการยอดขายและ
คําใช๎จําย ที่ได๎อธิบายไปกํอนหน๎านี้แล๎ววําเป็นประมาณการงบกําไรขาดทุน สําหรับบริษัท 
 ตามปกติแล๎ว ประมาณการยอดขายและรายการอ่ืนในประมาณการงบกําไรขาดทุนนี้จะมาจาก
การต้ังสมมติฐาน นักลงทุนที่มีประสบการณ๑มักจะตระหนักถึงสิ่งเหลํานี้ และต๎องการรู๎วําสมมติฐาน
เหลํานั้นคืออะไร และทําไมคุณจึงต้ังขึ้นมาแบบนั้น ให๎คุณทําการปรึกษาหารือกันในสํวนน้ีด๎วย 
รูปแบบ 
 ทุกแผนธุรกิจนั้นเป็นการผสมผสานระหวํางรูปแบบ (style) และเนื้อหาสาระ (substance) 
และเนื่องจากนักธุรกิจตํางๆ ก็ไมํใชํผู๎เชี่ยวชาญด๎านการใช๎ภาษา ผู๎ประกอบการสํวนมากจึงมักมุํงเน๎น
ไปที ่
เนื้อหาสาระ และไมํคํอยสนใจเรื่องรูปแบบ จึงเป็นเรื่องที่นําเสียดาย เพราะการไมํใสํใจกับรูปแบบ อาจ
ทําให๎แผนธุรกิจของคุณนั้นดูนําเบื่อและยากที่จะอําน 

 ทางแก๎ใขข๎อหนึ่งก็คือ การทํางานรํวมกับนักเขียนที่มีประสบการณ๑ในการเขียนแผนธุรกิจ อีก
ทางหนึ่งคือ เป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านการใช๎ภาษาด๎วยตัวคุณเองเสียเลย โดยฝึกสังเกตดูหลักของการเขียน
ที่ดี ซึ่งได๎แกํ การใช๎คําที่ไมํเยิ่นเย๎อ ใช๎ประโยคที่เข๎าใจงําย ใช๎องค๑ประกอบของการออกแบบให๎ดูดีที่สุด 
และใช๎ภาพประกอบตามความเหมาะสม 
 ใช๎คําท่ีไมํเยิ่นเย๎อ 
 ในโลกธุรกิจ การสื่อสารข๎อมูลที่ต๎องการให๎สั้นเทําที่จําเป็นนั้นเป็นสิ่งที่ดี โดยในหนังสือ 
“Elements of Style” ของสตรังค๑ “Strank” และไวท๑ “Whเทคโนโลยีสารสนเทศe” ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะที่ดี
เกี่ยวกับการสื่อสารไว๎ดังนี้ 
 “การเขียนที่มีพลังจะต๎องสั้นกระชับ ไมํควรใสํคําที่ไมํจําเป็นลงในประโยค รวมทั้งการใสํ
ประโยคที่ไมํจําเป็นในยํอหน๎าใดๆ ด๎วย ด๎วยเหตุผลเดียวกับที่ภาพวาดไมํควรมีเส๎นที่เกินความจําเป็น 
และเครื่องจักรไมํควรมีสํวนประกอบที่ไมํสําคัญ แตํก็ไมํใชํการให๎นักเขียนเขียนประโยคของเขาให๎สั้น หรือ
หลีกเลี่ยงการให๎รายละเอียดทั้งหมดและเขียนเฉพาะหัวข๎อ แตํทุกคําพูดควรสื่อสารสิ่งที่ต๎องการได๎” 
 จากคําพูดดังกลําว ทุกคําพูดล๎วนมีความสําคัญ การใช๎คําอยํางประหยัดมีประโยชน๑หลักๆ อยูํ 
2 ข๎อ สําหรับผู๎เขียนแผนธุรกิจ คือ ข๎อความสําคัญของคุณจะโดดเดํนออกมา และการใช๎ข๎อความน๎อย 
ๆ จะชํวยประหยัดเวลาอันมีคําของผู๎อํานของคุณได๎ 
 
ใช้ประโยคที่เข้าใจง่าย 
 ประโยคเป็นสํวนประกอบพื้นฐานของงานเขียน ประโยคสํวนใหญํนั้นจะเป็นบอกเลํา โดย
ประโยคเหลํานี้อาจจะงํายหรือซับซ๎อนก็ได๎ ให๎คุณพิจารณาประโยคตํอไปนี้  
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1. ความนิยมที่เพิ่มขึ้นตํออาหารท่ีมีคาร๑โบไฮเดตรตํ่า ได๎สร๎างโอกาสทางธุรกิจให๎กับผู๎ผลิต
อาหารท่ีมีคาร๑โบไฮเดรตตํ่า 

2. เราได๎เห็นระดับที่สูงขึ้นของโรคอ๎วนในกลุํมเด็ก และผู๎ใหญํ  ทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรป
ตะวันตก ซึ่งได๎เพิ่มความนิยมตํออาหารท่ีมีคาร๑โบไฮเดรตตํ่า และได๎สร๎างโอกาสทางธุรกิจ
สําหรับบริษัทอาหารท่ีมีคาร๑โบไฮเดรตตํ่านี้ รวมถึงผู๎ผลิตอาหารประเภทนี้รายอ่ืนๆ ด๎วย  

ประโยคแรกตํางจากประโยคที่สองตรงที่มีความสั้น กระชับและตรงประเด็นมากกวํา ซึ่งจะทํา
ให๎ผู๎อํานจดจําได๎มากข้ึน โดยไมํได๎ยัดเยียดข๎อมูลทั้งหมดลงไปเหมือนในประโยคที่สอง การอัด
ข๎อมูลสําคัญๆ แบบวกไปวนมา รังแตํจะทําให๎ผู๎อํานต๎องคร่ําเครํง กังวลและที่ร๎ายที่สุดก็คือ 
อาจจะกลายเป็นความสับสนได๎ 

 
 ผู๎อํานแผนธุรกิจของคุณนั้นเป็นคนไมํคํอยมีเวลา พวกเขาจึงมักจะต๎องอํานแบบผํานๆ และ
อํานเฉพาะรายละเอียดที่เกี่ยวข๎องเทํานั้น  คุณอาจชํวยพวกเขาได๎ด๎วยการใช๎องค๑ประกอบของการ
ออกแบบ ซึ่งได๎แกํ หัวเรื่อง หัวข๎อยํอย และการเว๎นวรรค แม๎กระทั่งการเว๎นที่วําง ก็สามารถใช๎เป็น
องค๑ประกอบของการออกแบบได๎เชํนกัน ทุกอยํางล๎วนมีประโยชน๑สําหรับเอกสารที่มีเนื้อหามาก ซึ่งเมื่อ
นํามาใช๎อยํางเหมาะสม สิ่งเหลํานี้สามารถจะ :- 
 - ทําให๎เอกสารที่คุณเขียนนําอํานมากขึ้น 
 -  ทําให๎ความเข๎าใจของผู๎อํานดีขึ้น 
 -  ชํวยให๎อํานเนื้อหาในแผนได๎อยํางรวดเร็ว 
 
การใช้หัวเรื่องและหัวข้อย่อย 
 หัวเรื่องและหัวข๎อยํอยเป็นตัวบอกวาหัวข๎อใหมํ หรือหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกําลังจะเริ่มขึ้น ซึ่งจะทํา
ให๎งานของคุณนําดูนําอํานมากขึ้นและ “สามารถอํานแบบเจาะลงเป็นสํวนๆ ได๎” นอกจากน้ี คุณยัง
สามารถใช๎หัวเรื่องและหัวข๎อยํอย เพื่อแสดงความคิดหลักได๎อีกด๎วย ดังนั้นผู๎อํานที่มีเวล าจํากัดจะ
สามารถรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญ จากสํวนไหนในแผนธุรกิจของคุณก็ได๎ด๎วยการใช๎หัวเรื่องและหัวข๎อ
ยํอยนี้เอง 
 
การแบ่งข้อความ 
 ข๎อความที่เขียนติดตํอกันยืดยาวเป็นพืด ทําให๎ผู๎อํานไมํยากอําน และก็ยากท่ีจะอํานแบบเจาะ
เป็นชํวงๆ ได๎ หัวเรื่องและหัวข๎อยํอยสามารถชํวยให๎คุณแบํงข๎อความเหลํานี้ ออกเป็นสํวนที่เล็กลงหรือ



 

   

344 

เป็นยํอหน๎าสั้นๆ ก็ได๎ ผู๎เชี่ยวชาญบางคนแนะนําวําโดยเฉลี่ยแล๎ว หนึ่งยํอหน๎าไมํควรมีความยาว
มากกวํา 200 คํา หรือประมาณ 5 บรรทัด หรือมีความยาว 1.5 นิ้ว ของการพิมพ๑แบบเว๎นบรรทัดปกติ 
 หัวข๎อที่เป็นตัวเลข ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิผลในการแบํงข๎อความที่ยาวและไมํนําอําน 
ทําใหเพิ่มความนําสนใจได๎มากขึ้น คุณสามารถใช๎หัวข๎อท่ีเป็นตัวเลขเพื่อสรุปประเด็นสําคัญ หรือเพื่อ
สื่อสารความคิดของคุณออกไปได๎อยํางรวดเร็ว  
 
ให้ภาพประกอบเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราว 
 แผนธุรกิจต๎องมีข๎อมูลที่เป็นตัวเลขมากมายอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ เมื่อเป็นเรื่องของการถํายทอด
ข๎อมูลที่เป็นตัวเลขให๎เป็นที่เข๎าใจกันได๎อยํางรวดเร็ว ก็ไมํมีอะไรที่จะดีไปกวําแผนภูมิแทํง และแผนภูมิ
วงกลม ซึ่งผู๎อํานสามารถเข๎าใจข๎อมูลได๎ทันที โดยไมํต๎องดึงออกมาและสร๎างจินตนาการบรรยายที่เยิ่ น
เย๎อ และตัวเลขมากมาย ให๎ดูวําสิ่งใดตํอไปนี้จะทําให๎คนจดจําได๎มากกวํากัน  
 

สื่อการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การนําเข๎าสูํบทเรียน 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมอธิบายถึง การจัดทําแผนธุรกิจ 
 3. ผู๎เข๎ารับการอบรมในห๎องรํวมกันซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

การประเมินผล 
 การสังเกตการณ๑ของผู๎เข๎ารับการอบรม 
 
เอกสารอ้างอิง 
Misao Nomoto ( 2551 ) , องค๑การสํงเสริมการค๎าตํางประเทศของญี่ปุ่น  หนังสือมาตรวจสุขภาพร๎านค๎า 
 ปลีกกันเถอะ 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและยํอม  หนังสือวิธีการเขียนแผนธุรกิจ 
เอกสารบรรยายของ ดร.วีระพัฒน๑ กฤตธนาทิพย๑  
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หัวข้อวิชาที่ 12 สถานการณ์และกลยุทธ์การตลาด ส าหรับธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก 
 
แนวคิด 
 เครื่องมืออยํางหนึ่งที่ร๎านที่ร๎านค๎าปลีกเชํนพวก ดิสเคาท๑สโตร๑ หรือ ไฮเปอร๑มาร๑เกต ซุปปอร๑
มาเกตหรือร๎านสะดวกซื้อ ชอบใช๎กนัก็คือวิธีการบริหารจัดการหมวดหมูํสินค๎าในร๎านที่เรียกวํา แคธิกอรี่
แมนเนจเมนต๑ (Category Management) หรือที่ในวงการเรียกกันวํา แคทแมน (Cat. Man.) สาเหตุ
ใหญํสองประการที่ร๎านค๎าปลีกได๎นําเอาแนวคิดของแคธิกอรี่ แมนแนจเมนต๑มาใช๎ก็คือ 
 1. การแขํงขันที่มีรุนแรงมากขึ้นในตลาดค๎าปลีก ทําให๎สินค๎านั้นกระจายอยูํทั่วตลาด  
 2. ความสับสนในการจับจํายของผู๎บริโภคในชํองทางจัดจําหนําย ไมํแนํใจวําควรจะซื้อสินค๎า
ที่ไหนดี 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. เพื่อสามารถเข๎าใจแนวคิดพื้นฐานในการวินิจฉัยสภาพทางการตลาด ความชัดเจนของธุรกิจ 
จุดแข็ง จดุอํอน โอกาส และอุปสรรค สําหรับผู๎ประกอบการเพื่อใช๎พิจารณาทิศทางอนาคต 
 2. เพื่อนําความเข๎าใจพื้นฐานมาวินิจฉัยเบื้องต๎นด๎านการตลาดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
เนื้อหาสาระ 
 ก าหนดวัตถุประสงค์การตลาดและกลยุทธ์ (Setting market objectives and 
strategies)  
 วัตถุประสงค๑การตลาดและกลยุทธ๑จัดวําเป็นแกนสําคัญยิ่งของการทําแผนตลาด  
 วัตถุประสงค๑การตลาด (Marketing objectives) เพื่อบอกวํา ในการบรรลุยอดขายท่ีต้ังไว๎นั้น
ต๎องการอะไรบ๎าง 
 กลยุทธ๑การตลาด (Marketing strategies) จะอธิบายวําเราจะบรรลุวัตถุประสงค๑ดังกลําวได๎
อยํางไร 
 วัตถุประสงค๑การตลาดเป็นข๎อความที่จะบอกถึงความต๎องการของหนํวยธุรกิจวํา ต๎องการ
บรรลุถึงผลลัพธ๑อะไรบ๎าง  
 วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ดีจะมีลักษณะดังน้ี  
  -  มีความเฉพาะเจาะจง (Be specific) วัตถุประสงค๑จะต๎องมีเป้าหมายที่เน๎นเฉพาะ มิใชํ
กําหนดลักษณะกว๎าง ๆ  
  - สามารถวัดได๎ (Measurable) โดยวัดได๎เป็นตัวเลขเชิงปริมาณได๎  
  -  สัมพันธ๑กับเงื่อนเวลา (Relate to a specific time period) แผนการตลาดมักมีการ
กําหนดเวลาที่ชัดเจน เชํน ภายใน 1 ปี หรือ 6 เดือนข๎างหน๎า เป็นต๎น  
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  -  เน๎นพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย (Focus on affecting target market behavior) 
เชํน สํงเสริมให๎มีการลองซื้อครั้งแรก หรือมีการซื้อซ้ํา หรือซื้อมากขึ้น  
  เราจะพัฒนาวัตถุประสงค์การตลาดได้อย่างไร  
  ข้ันท่ี 1 ทบทวนยอดขาย (Review sales objectives)  
  เนื่องจากวัตถุประสงค๑ทางการตลาดจะมีผลตํอตลาดเป้าหมาย เพื่อให๎บรรลุวัตถุประ สงค๑
ด๎านการขาย วัตถุประสงค๑ทางการตลาดจึงต๎องเป็นสิ่งที่วัดได๎ และตัวเลขตําง ๆ ที่กําหนดไว๎ในเชิง
ปริมาณต๎องมีขนาดใหญํเพียงพอที่จะทําให๎บรรลุเป้าหมายด๎านการขายได๎  
  ข้ันท่ี 2 ทบทวนตลาดเป้าหมาย (Review target market)  
  ขนาดและศักยภาพของตลาดเป้าหมาย ตลอดจนฐานข๎ อมูลลูกค๎าปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ต๎อง
สามารถคาดคะเนได๎ ข๎อมูลเหลํานี้เป็นสิ่งจําเป็น เพราะวัตถุประสงค๑ทางการตลาดแตํแตํละข๎อล๎วนมี
ผลกระทบตํอพฤติกรรมตลาดเป้าหมายทั้งสิ้น การทบทวนตลาดเป้าหมายจะทําเพื่อจะได๎ทราบจํานวน
ลูกค๎าที่ได๎รับผลกระทบดังกลําว  
  ข้ันท่ี 3 ทบทวนปัญหาและโอกาสทางการตลาด (Review of problems and opportun
เทคโนโลยีสารสนเทศies)  
  การแก๎ไขปัญหาและขานรับตํอโอกาสทางการตลาด เป็นฐานในการกําหนดวัตถุประสงค๑
ทางการตลาดอยูํแล๎ว เชํน ถ๎าพบวําอัตราการลองใช๎สินค๎าใหมํจากกลุํมลูกค๎าปัจจุบันตํ่า แตํตัวเลข
ดังกลําวกลับสงูสําหรับกลุํมลูกค๎าใหมํ เราอาจกําหนดวัตถุประสงค๑มุํงไปยังลูกค๎าใหมํ ขณะเดียวกันถ๎า
อัตราการซื้อซ้ําของกลุํมเป้าหมายยังต่ํา เมื่อเทียบกับสินค๎าคํูแขํงขันเราอาจกําหนดวัตถุประสงค๑
ทางการตลาดมุํงไปที่ลูกค๎ากลุํมเดิมในปัจจุบัน  
  ข้ันท่ี 4 การกําหนดเกณฑ๑หรือหลักการที่สอดคล๎องกัน (Formulate a rationale)  
  เกณฑ๑หรือหลักการที่กําหนดเพื่อจะได๎ประเมินวําวัตถุประสงค๑ทางการตลาดที่ต้ังไว๎นั้น 
สามารถบรรลุเป้าของการขายหรือไมํ มีความสอดคล๎องและเป็นเหตุเป็นผลมากน๎อยเพียงใด 
วัตถุประสงค๑อยํางใดอยํางหนึ่งจะสอดคล๎องหรือสนับสนุนวัตถุประสงค๑ด๎านอ่ืน ๆ หรือเป้าหมายรวม
หรือไมํ 
 
 กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) 
  กลยุทธ๑การตลาดจะบอกรายละเอียดวําวัตถุประสงค๑ทางการตลาดแตํละอยํางนั้น เราจะ
ใช๎วิธีการอยํางไร เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ดังกลําว ในขณะที่วัตถุประสงค๑ทางการตลาดที่เรากําหนด
นั้นต๎องมีความเฉพาะกําหนดขอบเขตตําง ๆ ชัดเจน และเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการซื้อของบริโภคนั้น 
กลยุทธ๑การตลาดกลับมีความหมายกว๎างกวําและจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของแผนตลาด กําหนดการ
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วางตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ของสินค๎า (Product posเทคโนโลยีสารสนเทศ ioning) กลยุทธ๑การตลาดและ
ยังจะใช๎เป็นกรอบอ๎างอิงในการพัฒนาโปรแกรมด๎วยสํวนผสมการตลาด (marketing mix) อีกด๎วย 
  
ธุรกิจสามารถก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ มากกว่า 1 กลยุทธ์ โดยพิจารณาจากหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. กลยุทธ๑การสร๎างตลาดหรือแยํงชิงสํวนตลาด (Build the market or steal market share)  
 ในการพัฒนากลยุทธ๑ ทางการตลาดในแผนการตลาดนั้น เราต๎องมีการตัดสินใจอยํางชัดเจน
วํา เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายยอดขายรวมนั้น เราจะใช๎กลยุทธ๑อยํางไร ระหวํางกลยุทธ๑การสร๎างตลาด 
(Build the market) และกลยุทธ๑แยํงสํวนครองตลาด (steal share) จากคํูแขํงขัน  
  การสร๎างตลาด (Build market) เหมาะกับสถานการณ๑สําหรับประเภทสินค๎าใหมํ ขณะที่งาน
ตลาดในปัจจุบันยังมีขนาดเล็ก และศักยภาพของผู๎ซื้อยังมีสูง ขณะที่คูํแขํงขันยังไมํมาก บริษัทที่ลงสูํ
ตลาดนี้ และใช๎วิธีการสร๎างตลาดขึ้นมา สํวนใหญํจะเป็นผู๎นําตลาดนี้ ตัวอยํางเชํน มิลเลอร๑ไลท๑เบียร๑ 
เป็นผู๎สร๎างตลาดเ บียร๑รสอํอน เป็นต๎น กลยุทธ๑การสร๎างตลาดเป็นสิ่งที่ต๎องใช๎เวลาและเงินตราและ
ความพยายามโดยเริ่มตั้งแตํการพัฒนาความต๎องการของลูกค๎า และพยายามทําให๎เขาซื้อสินค๎าของ
เรา  
 การแยํงชิงสํวนตลาด (Steal market share) เป็นการแยํงสํวนตลาดจากคํูแขํงขัน ด๎วยการ
เสนอสินค๎าหรื อข๎อเสนอที่ดีกวําหรือเหนือกวําคํูแขํงขันนั่น หมายความวํากลุํมเป้าหมายของเรากับ
กลุํมเป้าหมายของคูํแขํงขันนั้น มีความใกล๎เคียงกัน และต๎องสื่อสารให๎กลุํมเป้าหมายกลุํมนี้ ทราบถึง
ประโยชน๑และคุณคําตําง  ของสินค๎าเราซึ่งเหนือกวําคํูแขํงขัน 
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  สร๎างตลาดน้ํามันพืชที่สกัดจากข๎าวโพด และเจาะกลุํมเป้าหมายระดับสูง ซึ่งใสํใจใน
สุขภาพ โดยการแยํงชิงสํวนคลาดระดับบน (Premiums) ของตลาดน้ํามันพืช  
  
 2. กลยุทธ๑ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และกลยุทธ๑เฉพาะท๎องถิ่น (National, Regional and 
Local Marketing Strategies)  
 กลยุทธ๑ดังกลําวจะชํวยให๎กิจการตัดสินใจวําจะใช๎กลยุทธ๑การตลาดระดับตําง ๆ หรือจะใช๎กล
ยุทธ๑แบบผสมผสานระหวํางระดับชาติกับระดับท๎องถิ่น  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  พัฒนากลยุทธ๑รวมจากสํานักงานกลางให๎เป็นกลยุทธ๑ระดับชาติ และสนับสนุนโดยใช๎
โปรแกรมการตลาดในแตํละท๎องที่ โดยสํานักงานขายแตํละเขตเป็นผู๎ดําเนินงาน 
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  -  พัฒนาโปรแกรมการตลาดโดยใช๎แคมเปญโฆษณา และการสํงเสริมการตลาดสําหรับ
ดีลเลอร๑เหมือนกันหมดทั่วประเทศ  
 
 3. กลยุทธ๑ฤดูการขาย (Seasonalเทคโนโลยีสารสนเทศy strategies)  
 กิจการต๎องตัดสินใจการใช๎งบประมาณการตลาดและโฆษณาให๎สอดคล๎องกับชํวงการขาย 
ซึ่งมีความแตกตํางกันในแตํละชํวงของปีด๎วย  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  เนื่องจากชํวงขายสินค๎าเป็นชํวงสั้นมาก เราควรพัฒนากลยุทธ๑การตลาดและโปรแกรม
การให๎ขําวสารเพื่อให๎เกิดยอดขายเร็วที่สุด ต้ังแตํต๎นฤดูการขาย และให๎เกิดการซื้อซ้ํามากที่สุด  
 
 4. กลยุทธ๑คํูแขํงขัน (Competเทคโนโลยีสารสนเทศive strategies) 
 เมื่อเราพิจารณาแล๎วเห็นวํา คํูแขํงขันโดยตรงของเรามีผลตํอขนาดสํวนครองตลาดที่ลดลง 
หรือคํูแขํงก๎าวมารุกล้ําตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ (Unique posเทคโนโลยีสารสนเทศioning) ของเราแล๎ว เรา
จําต๎องพัฒนากลยุทธ๑การตลาดเพื่อการแขํงขันในแผนของเรา  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  เพื่อเป็นการสกัดกั้นมิให๎คํูแขํง X เข๎ามาในตลาด เราต๎องใช๎กลยุทธ๑ เสริมการตลาดอยําง
หนักหนํวงในชํวงการเปิดตัวสินค๎าของคูํแขํง X โดยมุํงไปยังเขตการขายที่เป็นกลุํมเป้าหมายของคูํแขํง X  
  
 5. กลยุทธ๑เพื่อตลาดเป้าหมาย (Target market strategies) 
 จากการที่มีการกําหนดตลาดเป้าหมายอยํางชัดเจน เป็นกลุํมเป้าหมายหลักและ
กลุํมเป้าหมายรอง เราต๎องมีการพิจารณาวําจะเข๎าถึงหรือมุํงเน๎นตลาดเป้าหมายเหลํานี้ได๎อยํางไร  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  มุํงไปที่กลุํมผู๎ใช๎หลัก (Heavy user) โดยเสนอด๎วยสินค๎าที่มีประสิทธิภาพ  
  -  มุํงกลุํมเป้าหมายไปที่คุณแมํซึ่งมาซื้อสินค๎าพร๎อมกับลูก ๆ โดยเสนอรองเท๎ากีฬาที่มี
คุณคําสําหรับเด็ก ๆ พร๎อม ๆ กับรองเท๎าลําลองสําหรับคุณแมํด๎วย  
  -  กลุํมเป้าหมายหลักน้ัน เราจะใช๎โปรแกรมสํวนผสมการตลาดทุกสํวน ขณะเดียวกัน
กลุํมเป้าหมายรองเราใช๎วิธีการสร๎างแรงจูงใจโดยสํงเสริมการขายผํานร๎านค๎า  
 
 6. กลยุทธ๑ผลิตภัณฑ๑ (Product strategies) 
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 การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑นั้นจะมีการพิจารณากลยุทธ๑เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํ กลยุทธ๑
ทางการขยายสายผลิตภัณฑ๑ กลยุทธ๑การปรับปรุงผลิตภัณฑ๑ และกลยุทธ๑การเลิกผ ลิตภัณฑ๑หรือการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ๑ที่อํอนแอ การใช๎กลยุทธ๑เพื่อฟื้นผลิตภัณฑ๑ หรือยืดอายุของสายผลิตภัณฑ๑  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  ขยายวิธีการใช๎ใหมํ ๆ ของผลิตภัณฑ๑เรา เพื่อกลุํมเป้าหมายใหมํ คือ กลุํมผู๎ใหญํที่อายุ
ต้ังแตํ 55 ปี ขึ้นไป  
  - ละทิ้งผลิตภัณฑ๑ซึ่งยังไมํสามารถทํากําไรนับต้ังแตํเมื่อนําผลิตภัณฑ๑นั้น ๆ สูํตลาดแล๎ว
เป็นเวลา 5 ปี  
 
 7. กลยุทธ๑ตรายี่ห๎อ (Branding strategies) 
 ธุรกิจจะต๎องทําการตัดสินใจเกี่ยวกับชื่อย่ีห๎อ ตรายี่ห๎อ เอกลักษณ๑หรือตัวบํงชี้แสดงตัวสินค๎า  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  ให๎พัฒนาชื่อใหมํของสินค๎าเรา โดยชื่อดังกลําวต๎องสะท๎อนถึงคุณภาพที่เหนือกวํา  
 
 8. กลยุทธ๑การบรรจุภัณฑ๑ (Packaging strategies) 
 การตัดสินใจรูปแบบบรรจุภัณฑ๑และประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑ๑มักจะใช๎กับสินค๎าอุปโภค
บริโภคที่พัฒนามาใหมํ หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค๎าใหมํ  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  เปลี่ยนบรรจุภัณฑ๑ใหมํเพื่อให๎ผู๎บริโภคเห็นอยํางชัดเจน ณ จุดขาย  
 
 9. กลยุทธ๑ราคา (Pricing strategies) 
 เราต๎องกําหนดวําจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธ๑ราคาสูง หรือราคาที่สอดคล๎องกับตลาดหรือคํู
แขํงขัน หรือตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ขอสินค๎านั้นหรือไมํ 
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  ต้ังราคาสูงเพื่อสอดคล๎องกับตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ของสินค๎าที่สูง  
  -  ต้ังราคาตํ่าสําหรับชํวงฤดูกาลที่ยอดขายน๎อย และตั้งราคาตํ่ากวําผู๎นําเล็กน๎อยในชํวง
ฤดูกาลที่ขายดี  
 
 10. กลยุทธ๑กระจายสินค๎า และการครอบคลุมตลาด (Distribution of product/ coverage 
strategies) 
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 การตัดสินใจมีความแตกตํางกันขึ้นกับประเภทของสินค๎าวําเป็นสินค๎าอุปโภคบริโภค หรือ
สินค๎าองค๑กร หรือสินค๎าบริการ สินค๎าอุปโภคบริโภคและสินค๎าอุตสาหกรรม สินค๎าองค๑กรต๎องพิจารณา
วําจะวางจําหนํายที่จุดใดจึงจะเข๎าถึงกลุํมเป้าหมาย ด๎วยรูปแบบของร๎านค๎า หรือจุดจําหนําย สินค๎า
อยํางไร ธุรกิจค๎าปลีกและบริการมักจะตัดสินใจวํา วัตถุประสงค๑การตลาดที่ต้ังไว๎นั้นจะบรรลุโดยใช๎ชํอง
ทางการขายที่มีอยูํหรือไมํ จําเป็นต๎องเพิ่มร๎านค๎าใหมํ ๆ หรือชํองทางใหมํ ๆ หรือไมํ 
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  ไมํขยายชํองทางใหมํ ๆ อีกจนกวําจะเจาะกลุํมตลาดเดิมได๎ครบถ๎วนแล๎ว 
  -  ขยายการกระจายสินค๎าให๎มากขึ้น โดยเน๎นที่เขตตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
 11. กลยุทธ๑การสํงเสริมการตลาด (Promotion strategies) 
 กลยุทธ๑การสํงเสริมการตลาดจะต๎องประสานกับแผนการตลาดโดยรวม และกําหนดแผนการ
สํงเสริมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  ใช๎กลยุทธ๑การสํงเสริมการตลาดให๎เกิดผลประโยชน๑สูงสุดกับคํูค๎า เพื่อให๎คํูค๎าสนับสนุน
ตราสินค๎าของเรา  
  -  ใช๎กลยุทธ๑สํงเสริมการตลาดให๎เกิดผลสูงสุดเพื่อกระต๎ุนให๎เกิดการซื้อสินค๎าของ เรา
ในชํวงระยะเวลาที่ยอดขายตํ่าของปี  
 
 12. กลยุทธ๑การใช๎จํายทางการตลาด (Spending strategies) 
 กลยุทธ๑ดังกลําวจะบอกรายละเอียดคําใช๎จํายทางการตลาดนั้นวํามีการใช๎อยํางไร เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค๑ทางการตลาดอะไรบ๎าง ต๎องการเพิ่มยอดขายของตราย่ีห๎อ ยอดขายของร๎านค๎าหรือ
ยอดขายในเขตการขาย หรือใช๎จํายไปเพื่อดึงดูดลูกค๎าให๎ ๆ ให๎มาลองใช๎ หรือลองซื้อสินค๎าตรายี่ห๎อของ
เรา ในการตัดสินใจเรื่องคําใช๎จํายนี้ เราต๎องพิจารณาวําจะใช๎ในระดับใด สําหรับตรายี่ห๎อตัวใด หรือ
ตลาดใดหรือเขตการขายใด  
 การพิจารณาคําใช๎จํายโดยรวม จัดวําเป็นสิ่งจําเป็นเชํนกัน คําใช๎จํายที่อยูํในแผนนั้น สอดคล๎อง
กับตัวเลขคําใช๎จํายในอดี ตอยํางไร เพิ่มขึ้นหรือลดลงด๎วยเหตุผลอะไร รายละเอียดของคําใช๎จํายและ
งบประมาณจะปรากฏอยูํในสํวนงบประมาณของแผนการตลาด  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  เพิ่มคําใช๎จํายด๎านโฆษณาคิดเป็นร๎อยละของยอดขายท่ีต้ังไว๎ โดยเปรียบเทียบกับ
คําใช๎จํายของผู๎นําตลาด  
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  -  ใช๎จํายงบการตลาดอยํางมาก ยังสินค๎าหลัก 3 ตัวของบริษัท เพื่อสร๎างศักยภาพทาง
การตลาดสูงสุด  
 
 13. กลยุทธ๑การใช๎พนักงานขายและการปฏิบัติการของพนักงานขาย (Personal selling / 
operation strategies)  
 เมื่อพิจารณาวําโครงสร๎างการขายและการบริหารงานขายมีความเหมาะสมมากเพียงตํอ
แผนการตลาด 
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  กําหนดตัวเลขอัตราสํวนการขาย (เชํน จํานวนลูกค๎าที่คาดหวัง Prospect นั้นเมื่อเทียบ
กับจํานวนที่กลายเป็นลูกค๎าที่ซื้อสินค๎า หรือจํานวนลูกค๎าที่ซื้อสินค๎าเมื่อเทียบกับลูกค๎าที่เข๎ามาในห๎าง ) 
เพื่อไว๎ตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของพนักงานขาย   
  -  คิดค๎นโปรแกรมการให๎ผลตอบแทนการขาย (Incentive program) ใหมํ ๆ เพื่อเป็น
รางวัลแกํพนักงานขายที่ทํายอดขายตามเป้า  
 
 14. กลยุทธ๑ขําวสารที่สื่อทางโฆษณา (Advertising message strategies)  
 นักการตลาดต๎องทราบถึงจุดเน๎นที่จะสํงขําวสารไปยังผู๎บริโภค และจะใช๎โฆษณาเพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑ทางการตลาดอยํางไร  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  ใช๎โฆษณาเพื่อการสร๎างภาพลักษณ๑ (Image) ของสินค๎าเพื่อหวังยอดขายระยะยาว 
และความจงรักภักดีตํอตรายี่ห๎อสินค๎า (Brand loyalty)  
  - เน๎นการใช๎โฆษณาเพื่อการสํงเสริมการขาย โดยหวังยอดขายชํวงสั้น ๆ  
 
 15. กลยุทธ๑การใช๎สื่อโฆษณา  
 การเลือกสื่อโฆษณามีความสําคัญยิ่ง เพราะจะเป็นทิศทางในการกําหนดกลยุทธ๑การตลาด
อ่ืน ๆ เชํน กลยุทธ๑ผลิตภัณฑ๑ กลยุทธ๑คูํแขํงขัน และกลยุทธ๑การใช๎จํายทางการตลาด  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  การใช๎สื่อโฆษณาใหมํ ๆ เพื่อสร๎างความตระหนักในตรายี่ห๎อ (Awareness) และสร๎าง
ให๎เกิดการลองใช๎สินค๎า  
  -  ลงทุนมากขึ้นในสื่อโฆษณานี้สามารถเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าที่มีศักยภาพ และ สามารถเจาะ
ตลาดกลุํมนี้ได๎  
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 16. กลยุทธ๑การบริหารและการจัดการสินค๎า (Merchandising strategies)  
 กลยุทธ๑นี้จะกลําวถึงการกําหนดรูปแบบและการจัดการของสถานที่และจุดที่แสดงสินค๎า แผํน
พับโฆษณา เอกสารการขาย บุคลากร ณ จุดขาย การจัดงานตําง ๆ เพื่อสนับสนุนการขาย  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  การจัดแตํงหน๎าร๎านอยํางนําดึงดูดใจ เพื่อดึงลูกค๎าเข๎ามาในร๎าน  
  - สนับสนุนเพิ่มพนักงานขาย พร๎อมกับเอกสารและวัสดุอ่ืน ๆ เพื่อให๎มีการปิดการขาย  
 
 17. กลยุทธ๑การให๎ขําวสาร (Publicเทคโนโลยีสารสนเทศy)  
 เราต๎องพิจารณาวําการสื่อขําวสารและการประชาสัมพันธ๑นั้นมีความจําเป็นตํอกิจการของเรา
หรือไมํ ถ๎าเป็นเรื่องจําเป็นควรกําหนดกลยุทธ๑ดังกลําวในแผนการตลาดด๎วย  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  มีการรวํมมือกับสื่อบางสื่อ เพื่อจัดเทศกาลในโอกาสพิเศษ  
  - กําหนดโปรแกรมการเปิดตัวการบริการรูปแบบใหมํของธุรกิจเรา  
 
 18. กลยุทธ๑การวิจัยและพัฒนา (Research and development)  
 ธุรกิจตําง ๆ ล๎วนแตํต๎องการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง พร๎อม ๆ กับยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น การทําวิจัย
และพัฒนาเป็นองค๑ประกอบหนึ่งของความสําเร็จทางธุรกิจ แม๎วําจะต๎องใช๎การวางแผน การทดสอบ 
และการดําเนินงาน ตลอดจนเรื่องคําใช๎จํายตําง ๆ แตํจะทําให๎ธุรกิจเรายืนอยูํแถวหน๎าในอุตสาหกรรม
ได๎ และสามารถตํอสู๎กับคํูแขํงขัน ถ๎าเรากําหนดวําจะการวิจัยและพัฒนา เราต๎องทราบวําจะทําการวิจัย
และทดสอบอะไรบ๎าง เชํน สินค๎าใหมํ บรรจุภัณฑ๑ใหมํ หรือประชาสัมพันธ๑ใหมํของโปรแกรมการตลาด
ตําง ๆ  
 ตัวอยํางกลยุทธ๑ 
  -  กําหนดโปรแกรมการทดสอบตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ตัวอ่ืนๆ  
 
 19. กลยุทธ๑การหาข๎อมูลทางการตลาด (Marketing research strategies)  
 ธุรกิจใช๎วิจัยตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาท่ีเฉพาะทางการตลาดบางอยําง 
ขณะเดียวกันมักจะชํวยเพิ่มยอดขายและบรรลุถึงวัตถุประสงค๑อีกด๎วย อีกทั้งใช๎การวิจัยเพื่อการศึกษา
และติดตามพฤติกรรมของผู๎บริโภค และใช๎ข๎อมูลเพื่อเป็นฐานในการเปรียบเทียบการดําเนินงานของเรา 
เมื่อเทียบกับคํูแขํง  
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 ตัวอยํางกลยุทธ๑  
  -  จัดทําโปรแกรมการสํารวจเพื่อศึกษาและติดตามการรับรู๎ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภค  
 กลําวโดยสรุป เมื่อถึงขั้นตอนนี้เราจะต๎อง ทบทวนปัญหาและโอกาสทางการตลาด ทบทวน
วัตถุประสงค๑ทางการตลาดที่กําหนดไว๎ พัฒนากลยุทธ๑ทางการตลาด  
 
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 

1. ความหมายของการพัฒนากลยุทธ๑ทางการตลาด 
 การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให๎ดีขึ้นเพื่อให๎ก๎าวไปข๎างหน๎าได๎อยํางมั่นคง
เหมาะสมกับสถานการณ๑ การพัฒนากลยุทธ๑ทางการตลาดจึงเป็นการศึกษาเพื่อให๎ธุรกิจก๎าวไป
ข๎างหน๎าอยํางมั่นคง เพราะวําความมั่นคงจะมีความสําคัญมากของธุรกิจกลางหรือเล็ก 
 ในการพัฒนากลยุทธ๑กาตลาด ผู๎ประกอบการต๎องเปลี่ยนทัศนคติในการมองเรื่องตําง ๆ และ
ต๎องให๎ความสําคัญกับข๎อมูล ต๎องประเมินสถานการณ๑อยํางถูกต๎องและเป็นธรรม การพัฒนากลยุทธ๑
ทางการตลาดจะประกอบด๎วย 2 ประเด็นใหญํ ๆ คือ ตลาดและผลิตภัณฑ๑ 
 2. มุมมองด๎านตลาด 
 ตลาดเกํา หมายความวํา ลักษณะของลูกค๎าเดิม ๆ ซึ่งก็จะเป็นลูกค๎าประจํา หรือวําจะเป็น
ลูกค๎าขาจรที่ผํานมาแล๎วก็ผํานไป 
 ตลาดใหมํ หมายความวํา ลูกค๎าใหมํ ๆ ที่เราไมํเคยได๎สัมผัสมากํอน ซึ่งพฤติกรรมของลูกค๎าที่
ผํานเข๎าก็จะความหลากหลายไปด๎วย 
 3. มุมมองด๎านผลิตภัณฑ๑ มี 2 ประเภทด๎วยกัน 
 ผลิตภัณฑ๑เกํา คือ สินค๎าหรือผลิตภัณฑ๑ที่เราเคยขายกํอน   
 ผลิตภัณฑ๑ใหมํ คือ สินค๎าหรือบริการใหมํ ๆ ท่ีเราไมํเคยมีมากํอน และ เมื่อประเมิน
สถานการณ๑เราสามารถนําเอา 2 ปัจจัยมาผสมกันแล๎วจะได๎เป็นคํู ๆ 
  คํูที่   1  คือ           ตลาดเกํา       ผลิตภัณฑ๑เกํา  
  คํูที่   2  คือ           ตลาดเกํา       ผลิตภัณฑ๑ใหมํ  
  คํูที่   3  คือ           ตลาดใหมํ      ผลิตภัณฑ๑เกํา  
  คํูที่   4  คือ           ตลาดใหมํ      ผลิตภัณฑ๑ใหมํ  
  คํูที่   5  คือ           การผสมผสานแตํละคูํมารวมกัน 
 4. การพัฒนากลยุทธ๑การตลาด มี 5 ตัวหลัก ๆ ที่จะต๎องคํานึงถึง 
  1. กลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 
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  2. ผลิตภัณฑ๑ คือ สินค๎าและการบริการ 
  3. กลยุทธ๑ราคา 
  4. กลยุทธ๑การจัดจําหนําย 
  5. กลยุทธ๑การสํงเสริมการตลาด 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแผนทางการตลาด 
 การว างแผนทางการตลาดต๎องมีการเก็บข๎อมูลเพื่อที่จะใช๎เป็นกําหนดทิศทางและการ
ตัดสินใจวํากิจกรรมทางการตลาดตําง ๆ ที่จะใช๎ในการแขํงขันควรมีอะไรบ๎าง ดังนั้น ข๎อมูลทางการ
ตลาดที่ได๎มีการเก็บรวบรวมมาจึงจําเป็นต๎องผํานขั้นตอนในการวิเคราะห๑และประมวลผลเพื่อใช๎ในการ
ตัดสินใจได๎ 
 การวิเคราะห๑เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลทางการตลาดมี 2 ประเภทสําคัญใหญํ ๆ คือ การวิเคราะห๑เชิงปริมาณ 
และการวิเคราะห๑เชิงคุณภาพ โดยทั่วไปการวิเคราะห๑เชิงปริมาณจะใช๎เครื่องมือตัววัดในทางสถิติ 
ในขณะที่การวิเคราะห๑เชิงคุณภาพจะใช๎ประเด็ดเป็นเครื่อง มือในการวัด เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจใน
ประเด็นหรือข๎อมูลที่ยังขาดความชัดเจน 
 การวิเคราะห๑ในเชิงการทดสอบสมมุติฐาน 
 การวิเคราะห๑และทดสอบในทางสมมุติฐาน โดยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห๑เชิงปริมาณที่ได๎
จากข๎อมูลจากการสํารวจ และมักใช๎คําสถิติในการวิเคราะห๑และตีความ ซึ่งมั กจะให๎ความสนใจตํอ
นัยสําคัญทางสถิติวํามีหรือไมํ มากน๎อยอยํางไร หรือวําเชื่อถือได๎มากน๎อยแคํไหน การวิเคราะห๑ประเภท
นี้มักจะใช๎คําเฉลี่ย คําสถิติอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ๎อนมากขึ้น แตํก็สรุปงําย ๆ ก็คือ สํวนใหญํจะเป็นการหา
คําความสัมพันธ๑หรือความแตกตํางกันระหวํางตัว แปร เพื่อนําผลไปวิเคราะห๑ไปใช๎ในการวางแผนทาง
การตลาด 
 การวิเคราะห๑ในเชิงการทดสอบสมมุติฐาน 
 การวิเคราะห๑ในเชิงการทดสอบสมมุติฐาน โดยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห๑เชิงปริมาณที่ได๎จาก
ข๎อมูลที่ได๎จากการสํารวจ และมักจะใช๎คําสถิติในการวิเคราะห๑และตีความ ซึ่งถ๎าหากพบวํามีค วาม
แตกตํางกัน ผู๎ใช๎ข๎อมูลในการตลาดก็จะนําเอาข๎อมูลนี้ไปวิเคราะห๑เพื่อนําไปสูํการตัดสินใจหรือการ
วางแผนทางการตลาดเพื่อให๎ตรงกับกลุํมเป้าหมายและมีความชัดเจนมากขึ้น 
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 การวิเคราะห๑เชิงสรุปประเด็น 
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห๑เชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห๑และสรุปเก่ียวกับประเด็นตําง ๆ 
ในเชิงลึก เพื่อให๎เข๎าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ๑ทางการตลาดนั้น ๆ มากขึ้น หากแตํวําข๎อมูลเชิงคุณภาพ
อาจสามารถประมวลความคิดเห็นและสรุปได๎ลึกซึ่งกวํา   
 ดังนั้นการวางแผนทางการตลาดที่ดีควรมีการประยุกต๑ใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลทางการตลาดที่
ครอบคลุมและหลากหลายของข๎อมูลที่เก็บรวบรวมมา จึงจะเกิดประโยชน๑สูงสุดตํอการใช๎ข๎อมูลทาง
การตลาดที่นับวันจะมีความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ  
 
หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ของแผนการตลาด 
 กลยุทธ๑เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับองค๑กรเพราะองค๑กรใช๎กลยุทธ๑ในการทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค๑ของตน โดยกลยุทธ๑ของแตํละองค๑กรจะถูกกําหนดตามธรรมชาติและลักษณะขององค๑กร
นั้น ๆ ทั้งนี้ องค๑กรจะกําหนดกลยุทธ๑ได๎นั้นต๎องรู๎สถานภาพหรือสภาวะขององค๑กรของตนเสียกํอน  
 นอกจากน้ียังต๎องมีกระบวนการกําหนดกลยุทธ๑ ที่เหมาะสมสําหรับตนเอง วิธีกา รและเทคนิค
ในการวิเคราะห๑สภาวะขององค๑กรและกระบวนการกําหนดกลยุทธ๑มีหลายวิธีด๎วยกัน หนึ่งในวิธีการ
เหลํานี้ คือกระบวนการวิเคราะห๑ SWOT ซึ่งเป็นวิธีการที่รู๎จักและใช๎กันอยํางแพรํหลาย  
 SWOT เป็นคํายํอมาจากคําวํา Strengths, Weaknesses, Opportunเทคโนโลยีสารสนเทศ
ies, and Threats โดย  
 Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ๑ภายในองค๑กรที่เป็นบวก ซึ่ง
องค๑กรนํามาใช๎เป็นประโยชน๑ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค๑ หรือหมายถึง การดําเนินงานภายใน
ที่องค๑กรทําได๎ดี  
 Weaknesses คือ จุดอํอน หมายถึง สถานการณ๑ภายในองค๑กรที่ เป็นลบและด๎อย
ความสามารถ ซึ่งองค๑กรไมํสามารถนํามาใช๎เป็นประโยชน๑ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค๑ หรือ
หมายถึงการดําเนินงานภายในท่ีองค๑กรทําได๎ไมํดี  
 Opportunเทคโนโลยีสารสนเทศ ies คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ๑ภายนอกที่
เอื้ออํานวยให๎การทํางานขององค๑กรบรรลุวั ตถุประสงค๑ หรือ หมายถึง สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เป็น
ประโยชน๑ตํอการดําเนินการขององค๑กร  
 Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ๑ภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของ
องค๑กรไมํให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ หรือหมายถึง สภาพแวดล๎อมภายนอก ที่เป็นปัญหาตํอองค๑กร  
 บางครั้ง การจําแน กโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทําได๎ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําให๎สถานการณ๑ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได๎
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และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได๎เชํนกัน ด๎วยเหตุนี้องค๑กรมีความจําเป็นอยําง
ยิ่งที่จะต๎องปรับเปลี่ยนกลยุทธ๑ของตนให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ๑แวดล๎อม  
 
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญ 
 1. การกําหนดตลาดเป้าหมาย และการกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ (Targeting and pos
เทคโนโลยีสารสนเทศioning) ต๎องสอดคล๎องกัน  
 2. การต้ังชื่อ (branding) การต้ังชื่อในการตลาดแบบอิเล็กท รอนิกส๑จะต๎องคํานึงความงํายถึง
การค๎นหาของผู๎ซื้อเป็นหลัก ดังนั้นการต้ังชื่อจะต๎องบํงบอกสินค๎า และต๎องใช๎คําศัพท๑ที่เป็นสากล  
 3. ต๎องมีปฏิสัมพันธ๑กับลูกค๎า (interactivเทคโนโลยีสารสนเทศ y) คือต๎องสามารถสื่อสาร 2 
ทาง ผู๎ขายและผู๎ซื้อต๎องสามารถโต๎ตอบกันได๎ และตอ๎งรวดเร็ว  
 4. ข๎อมูลของสินค๎า (product information) เป็นปัจจัยที่สําคัญ เพราะการขายบนเว็บไซต๑
จะต๎องทําเว็บให๎ทําหน๎าที่เหมือนโชว๑รูมพนักงาน และพนักงานบริการ ไมํมีพนักงานขายคอยแนะนํา
สินค๎าไมํมีแค็ตตาล็อกสินค๎าให๎อําน และไมํมีคนคอยเชียร๑ให๎ซื้อสินค๎า ดังนั้น "ข๎อมูล" จึงเป็นสิ่งสําคัญ
มากในการตัดสินใจซื้อของลูกค๎า  
 5. การแนะนําสินค๎า (product recommendation) เป็นกลยุทธ๑ที่สําคัญกลยุทธ๑หนึ่ง เพื่อชํวย
เรํงเร๎าการตัดสินใจซื้อของลูกค๎าให๎เร็วขึ้น เพราะบนเว็บไมํมีพนักงานทําหน๎าที่ปิดการขาย  
 6. สร๎างจุดเดํนให๎กับเว็บไซต๑ (web sเทคโนโลยีสารสนเทศe differentiation)  
 7. เพิ่มคุณคําให๎กับสินค๎า (enhancing to product) ด๎วยการปรับปรุงและพัฒนาสินค๎าอยําง
ตํอเนื่อง หาบริการใหมํ ๆ นําเสนอลูกค๎า  
 8. พยายามกระตุ๎นให๎ผู๎เข๎ามาเยี่ยมชมเว็บมาซ้ําบํอย ๆ (encouraging repeated vis
เทคโนโลยีส ารสนเทศ s) กลยุทธ๑นี้เป็นกลยุทธ๑ที่สําคัญ เพราะการที่มีผู๎เข๎ามาเยี่ยมชมบํอย 
เปรียบเสมือนกับร๎านค๎าหรือธุรกิจที่มีผู๎คนพลุกพลําน ซึ่งทําให๎โอกาสในการขายสินค๎าและบริการสูง
ตามไปด๎วย  
 9. การสร๎างเว็บให๎เป็นแหลํงชุมชน (building communเทคโนโลยีสารสนเทศ y) กลยุทธ๑
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สร๎างเว็บให๎เป็นศูนย๑รวมของผู๎คน เพื่อให๎มีผู๎เข๎ามาเยี่ยมชมอยูํตลอดเวลา
และเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ  
 10. ตอบสนองความพึงพอใจลูกค๎าให๎มากที่สุด  
 11. การสํงเสริมการขาย (sales promotion) เชํน การแจกตัวอยํางสินค๎า (sampling)  
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กลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าไทยสู่โลก 
 ปัจจุบันการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางมาก จากความสัมพันธ๑ทางธุรกิจที่มีอยํูแคํใน
วงจํากัดได๎เปลี่ยนแปลงไปสูํความสัมพันธ๑ใหมํที่มีพื้นฐานอยูํบนการทําธุรกิจ การบริหารจากเดิมที่เน๎น
แตํสมาชิกภายในครอบครัวก็เปลี่ยนไปเป็นเป็นการ มุํงเน๎นความสนใจไปที่ลูกค๎ามากขึ้น และความ
เคลื่อนไหวจากเดิมที่มุํงเน๎นกลยุทธ๑ระยะสั้นและกิจกรรมสํงเสริมการขายเทํานั้นก็ได๎เปลี่ยนเป็นการ
สร๎างกลยุทธ๑ในระยะยาวให๎มากขึ้น   
 ด๎านการทําตลาดสมัยกํอนที่ผู๎ผลิตพยายามเพียงแตํจะสํงสินค๎าออกมาเทํานั้น ก็ต๎องหันมา
ทําการตลาดแบบกระต๎ุนความต๎องการของลูกค๎าให๎มากขึ้น ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการตลาด
แบบเดิมที่เรียกวํา Push marketing เป็นการทําตลาดแบบ pull marketing โดยมุํงเน๎นไปที่ผู๎บริโภค ให๎
ความสําคัญ กับความพอใจและความต๎องการของผู๎บริโภคเป็นหลักมากกวําการจัดจําหนํายตัวสินค๎ า
หรือผลิตภัณฑ๑  
 ปัจจัยที่มีความสําคัญและจําเป็นสําหรับการทําตลาดแบบ Pull Marketing นั้นก็คือ "แบรนด๑" 
หรือ "ตราสินค๎า ” ซึ่งเป็นกลยุทธ๑การทําตลาดที่มีการกลําวถึงและนิยมทํากันมากในปัจจุบันทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากแบรนด๑มีสํวนเกี่ยวข๎องกับผู๎บริโภคในหลาย ๆ  ด๎านด๎วยกัน เชํน ด๎าน
สังคมซัพพลายเออร๑ และสื่อตําง ๆ จึงจําเป็นต๎องมีการทําวิจัยเกี่ยวกับผู๎บริโภค เมื่อมีการออก
ผลิตภัณฑ๑ หรือบริการใหมํ ๆ เพื่อให๎ทราบถึงวิถีชีวิตหรือพฤติกรรม และความต๎องการของผู๎บริโภคใน
การบริโภค สินค๎าหรือบริการนั้น ๆ 
 ดังนั้นกลยุทธ๑การตลาดโดยการสร๎างแบรนด๑ จึงเป็นการสร๎างความรับรู๎ที่สอดคล๎องกับความ
เป็นจริง โดยมีรูปแบบการวางตําแหนํงของการทําแบรนด๑ดังนี้ คือ  
 1. การอธิบายลักษณะของแบรนด๑หรือสินค๎าและบริการ (functional attributes) 
 2. อธิบายถึงคุณสมบัติของสินค๎าวํามีข๎อดี หรือจุดเดํนและมีประโยชน๑อยํางไร เพื่อให๎เหตุผล
ที่ควรซื้อสินค๎า/บริการ กับผู๎บริโภค (rational benefเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 3. สามารถเชื่อมโยงกับความรู๎สึกของผู๎บริโภคที่มีตํอสินค๎า (emotional benefเทคโนโลยี
สารสนเทศs) เชํน การมีความคิดสร๎างสรรค๑ ความทันสมัย และความเป็นสินค๎าสํวนตัว  
 4. ขั้นตอนการเข๎าสูํลักษณะหรือบุคลิกของแบรนด๑ (personalเทคโนโลยีสารสนเทศy) เชํน 
ฉลาด ชัดเจน และไมํตามใคร ซึ่งขั้นตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลาตามความเหมาะสม    
 5. ขั้นตอนสูงสุดคือการเข๎าถึงหัวใจของแบรนด๑ (brand essence) ซึ่งขั้นตอนนี้แบรนด๑ของ
เอเชียรวมทั้งประเทศไทยยังไมํได๎คํานึงถึงกันมากนัก   
 เหตุผลที่แบรนด๑ของเอเชียและไทยไมํให๎ความสําคัญกับการวางตําแหนํงแบรนด๑ และการ
คํานึงถึงขั้นตอนของหัวใจของแบรนด๑นั้น เนื่องจาก คิดวําไมํจําเป็นจะต๎องทํา เพราะสามารถขยาย
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ตลาดได๎ และในหลาย ๆ อุตสาหกรรม คิดวําการทําตลาดดังก ลําวไมํได๎ชํวยดึงสํวนแบํงตลาดเพียงแตํ
เป็นการชํวยให๎ตลาดโดยรวมเติบโตขึ้นเทํานั้น และคิดวําการจัดจําหนํายมีประสิทธิภาพอยูํแล๎วเพียง
แคํหาผู๎จัดจําหนํายดี ๆ แล๎วสํงสินค๎าไปก็สามารถขายสินค๎าได๎ จึงไมํจําเป็นต๎องสนใจในการวาง
ตําแหนํงแบรนด๑สินค๎า ด๎วยเหตุผลดังกลําวจึง ทําให๎สินค๎าของไทยไมํสามารถแขํงขันได๎ในระดับโลกได๎
เทําที่ควร ขาดการพัฒนารูปแบบสินค๎าใหมํที่เป็นเอกลักษณ๑ของตนเอง และขาดความโดดเดํนเฉพาะ
ตนเอง 
 อยํางไรก็ตามในประเทศกลุํมเอเชียก็ยังมีแบรนด๑ที่เดํน ๆ และติดอันดับโลกอยูํหลายแบรนด๑
เชํนกัน ซึ่งสํวนใหญํเป็นแบรนด๑ขอ งประเทศญี่ปุ่น เชํน โตโยต๎า ฮอนด๎า โซนี่ พานาโซนิค นินเทนโด 
และนิสสัน เป็นต๎น สํวนแบรนด๑ในประเทศเกาหลีใต๎ที่ติดในระดับสากลคือ ซัมซุง และในประเทศจีนมี
แบรนด๑ที่ประสบความสําเร็จ และโดดเดํน ได๎แกํ ลูกอม Whเทคโนโลยีสารสนเทศ e Rabbเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแบรนด๑เครื่องใช๎ไฟฟ้า Haier  
 สําหรับตลาดของไทย สามารถทําการตลาดได๎ในตํางประเทศ เพราะไทยเป็นตลาดที่นําสนใจ 
และแบรนด๑ของไทยก็มีสินค๎าเป็นท่ียอมรับ เชํน สินค๎าอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑ เบียร๑ ธุรกิจ
เกี่ยวกับการทํองเที่ยว ธนาคาร และของเลํน สํวนสินค๎าระดับลําง ได๎แกํ ซอสตําง ๆ การสร๎างแบรนด๑ให๎
ประเทศเป็นที่รู๎จัก ควรสื่อสารข๎อความเดียวที่งําย ๆ และชัดเจนออกสูํสากลเพื่อไมํให๎เกิดความสับสน 
เชํน การสํงเสริมการทํองเที่ยว ควรมีการดึงจุดเดํนบางอยํางของประเทศมานําเสนอเทํานั้น เพื่อดึงดูด
กลุํมนักทํองเที่ยว การใช๎หลายสํวนมาเป็นจุดขายหรือมาทําการประชาสัมพันธ๑ ทําให๎กลุํมเป้าหมายไมํ
สามารถจําได๎หมด 
 การนําเสนอเครื่องหมายการค๎านั้น ก็เหมือนตัวแทนของบริษัทที่จะสามารถทําให๎ลูกค๎าที่เห็น
สัญลักษณ๑แล๎ว สามารถนึกถึงบริษัทและผลิตภัณฑ๑ของบริษัทนั้น ๆ การนําเสนอจําเป็นต๎องใช๎สิ่งที่
เข๎าใจและจดจําได๎งําย หลีกเลี่ยงจากความซับซ๎อน มุํงเน๎นความเรียบงําย และมีความพิเศษเสมอ  
 การสร๎างแบรนด๑ระดับสากลนั้น สิ่งแรกที่ควรคํานึงถึง คือ การตีโจทย๑ให๎แตก ในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ๑และลูกค๎าวํา ลูกค๎าในแตํละประเทศมีความความต๎องการอะไร และมีพฤติกรรมในการ
บริโภคอยํางไร สําหรับธุรกิ จขนาดเล็กเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีเงินลงทุนน๎อย แตํก็มีความเป็นไปได๎ในการ
สร๎างความเชื่อมั่นให๎กับลูกค๎า เพราะการสร๎างความนําเชื่อถือ ก็คือการสร๎างแบรนด๑อยํางหนึ่งตลอดจน
การสร๎างสภาพแวดล๎อมของธุรกิจให๎เกิดการลงมือป ฏิบัติจริง โดยวางกลยุทธ๑ภาพรวม  และมีการ
ดําเนินการตามแผน (tactic) ให๎สอดคล๎องกัน  
 สําหรับเคล็ดลับการสร๎างแบรนด๑ออกสูํระดับสากลอยูํ 7 ประการ คือ 
  1. สร๎างฐานตลาดในประเทศให๎แข็งแกรํงกํอนแล๎วจึงใช๎ประโยชน๑จากความแข็งแกรํง
ดังกลําว  
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  2. เมื่อเข๎าสูํตลาดโลกแล๎วต๎องรักษาพันธะสัญญาของแบรนด๑ให๎ได๎   
  3. ต๎องใช๎หลักการตลาด 4P ด๎วย (Product, Price, Place, Promotion)   
  4. แบรนด๑จําเป็นต๎องโดดเดํนด๎านใดด๎านหนึ่ง และต๎องมีความยืดหยุํนตามแตํละตลาดด๎วย   
  5. ดําเนินตามขั้นตอนของการสร๎างหํวงโซํคุณคํา (supply chain)   
  6. กลยุทธ๑ราคาจะเริ่มจากตลาดหรูหรือไมํก็ตลาดระดับลําง และ   
  7. ถ๎าต๎องการประสบความสําเร็จในตลาดตํางประเทศ ควรมีบริษัทยํอยในประเทศนั้น ๆ   
 ถ๎าหากผู๎ประกอบการไทยรายใดสามารถปฏิบัติหรือนํากลยุทธ๑ดังกลําวข๎างต๎นมาใช๎ในการ
สร๎างแบรนด๑ของตนเองได๎ก็จะทําให๎ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และสามารถแขํงขันได๎ใน
ตลาดโลก ด๎วยแบรนด๑ของตัวเองอยํางภาคภูมิใจ  
 

สื่อการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การนําเข๎าสูํบทเรียน 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมอธิบายถึงสถานการณ๑และกลยุทธ๑การตลาด สําหรับธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก 
 3. ผู๎เข๎ารับการอบรมในห๎องรํวมกนัซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

การประเมินผล 
 การสังเกตการณ๑ของผู๎เข๎ารับการอบรม 
 
เอกสารอ้างอิง 
เสรี วงษ๑มณฑา. (2542ก). กลยุทธ์การตลาด. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล๑มและไซเท็กซ๑ 
 . (2540). ครบเรื่องเครื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑พัฒนภาษา. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑. (2541). การบริหารตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล๑มและไซเท็กซ๑. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ. (2541). กลยุทธ์การตลาดการบริหารการตลาดและกรณีศึกษา . กรุงเทพฯ: 

ธีระฟิล๑มและไซเท็กซ๑. 
กําหนดวัตถุประสงค๑การตลาดและกลยุทธ๑. สืบค๎นมาวันที่ 20 สิงหาคม 2553, จาก 

http://www.smesmart.is.in.th 
การพัฒนากลยุทธ๑ทางการตลาด. สืบค๎นมาวันที่ 20 สิงหาคม 2553, จาก http://www.nanosoft.co.th 

http://www.smesmart.is.in.th/
http://www.nanosoft.co.th/


 

   

360 

หัวข้อวิชาที่ 13 การประยุกต์เทคนิคทางการตลาดในการพฒันาวิสาหกิจค้าส่งและค้างปีก 
 
แนวคิด 
 ทุกวันนี้องค๑กรตํางๆ ตํางเจอปัญหาเศรษฐกิจรุมเร๎า องค๑กรบางแหํงได๎รับผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจจนทําให๎ต๎องปิดไป หรือองค๑กรบางแหํงเริ่มหามาตรการลดจํานวนพนักงานลง รวมถึง
การหาแนวทางตํางๆ เพื่อลดคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะคาํใช๎จํายเรื่อง “คน” มีผลทําให๎พนักงานตําง
กลัวและวิตกกังวลวําตนเองจะได๎รับผลพวงจากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรือไมํ 
 ดังนั้นกระแสหรือเทรนที่นําสนใจที่เหมาะสมกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ การพัฒนา
ตนเอง (Self Development) ทําให๎พนักงานตํางเรํงปรับปรุ งและพัฒนาตนเองให๎สามารถอยูํรอดใน
องค๑กรได๎ การพัฒนาตนเองด๎วยแนวคิดหรือหลักการตลาดจึงเป็นเทรนหนึ่งที่พนักงานตํางให๎
ความสําคัญเป็นอยํางมาก ทั้งนี้การตลาดไมํใชํแตํคนที่อยากจะเป็นนักการตลาดที่จําเป็นจะต๎องรู๎และ
เข๎าใจเทํานั้น ในทุกสายอาชีพยํอมต๎องรู๎และสามารถกําหนดกลยุทธ๑การตลาดเพื่อสร๎างความได๎เปรียบ
ของตนเองให๎ได๎ ไมํจําเป็นต๎องรู๎หลักการ ระบบ ทฤษฎี และวิธีการด๎านการตลาดด่ังเชํนนักการตลาด 
แตํสิ่งที่พนักงานควรจะรู๎ก็คือจะต๎องทําอยํางไรในการเข๎าถึงกลุํมคนที่ได๎ชื่อวําเป็นลูกค๎าของตน แล๎ว
ทําไมจึงต๎องรู๎เทคนิคและกลยุทธ๑การตลาด : การตลาดเป็นเสมือนสะพานเชื่อมให๎คนอ่ืนรู๎จัก รับรู๎ และ
ยอมรับในทักษะและความสามารถของเรา  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจการประยุกต๑เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนาธุรกิจค๎าสํง 
และค๎าปลีก 
 2. ผู๎เข๎าอบรมมีความสามารถการประยุกต๑เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนาวิสาหกิจค๎าสํงและ
ค๎าปลีก 
 
เนื้อหาสาระ 
เทคนิคการตลาด 
เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองด้วยกลยุทธ์ “การตลาด” 
  
 การตลาดเป็นกลวิธี หรือกลยุทธ๑ที่จะทําให๎ลูกค๎า หรือคนที่เราพูดคุยด๎วยสนใจ พร๎อมที่จะเข๎า
มาหา และพร๎อมที่จะยอมรับถึงความรู๎และความสามารถของตัวเรา  ซึ่งจะสํงผลดีตํอภาพลักษณ๑ของ
คุณในสายตาของผู๎อ่ืน การวางแผนกลยุทธ๑การตลาดให๎กับตัวเราจึงเกิดขึ้นได๎ในทุกสายอาชีพ จะเห็น
ได๎วํากลยุทธ๑การตลาดที่ดีมีชัยไปกวําครึ่ง ดังนั้นผู๎เขียนจึงขอนําเสนอเทคนิควิธีการกําหนดกลยุทธ๑ด๎าน
การตลาด ดังภาพแสดงตํอไปนี้ 
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 กลยุทธ๑ด๎านการตลาดต๎องเริ่มต๎นจาก “ตัวเรา” กํอน นั่นก็คือความสามารถ หรือ 
Competency ที่เป็นความรู๎ ทักษะ ทัศนคติ การรับรู๎ ความเข๎าใจของตัวเราที่มีตํอ 5Ps ได๎แกํ 
 People เป็นกลุํมลูกค๎าของเรา ขอให๎มองวําทุกอาชีพ ทุกสายงาน ยํอมต๎องมีลูกค๎า ไมํจําเป็น
วําจะต๎องเป็นลูกค๎าภายนอกที่ซื้อสินค๎าและบริการเทํานั้น อาจเป็นลูกค๎าภายในที่มาติดตํอ ขอข๎อมูล 
ขอความชํวยเหลือจากเรา ซึ่งคุณเองต๎องบอกให๎ได๎วํ า กลุํมลูกค๎าเป็นใคร ลูกค๎ามีความต๎องการหรือ
คาดหวังอะไรบ๎างจากเรา ลูกค๎าชอบหรือไมํชอบอะไร ลูกค๎าสํวนใหญํมีความพึงพอใจในการให๎บริการ
ของเรามากน๎อยแคํไหน ข๎อมูลตําง ๆ เหลํานี้อาจต๎องสังเกต หรือเข๎าไปพูดคุยเพื่อสอบถามความ
คิดเห็นจากลูกค๎าโดยตรง  
 Product แนํนอนวําคุณยํอมต๎องรู๎วําสินค๎าหรือบริการที่รับผิดชอบอยูํนั้นคืออะไร แตํจะมีสักก่ี
คนที่รู๎วําสินค๎าและบริการท่ีทําอยูํนั้นมีคุณภาพได๎มาตรฐานดีมากน๎อยแคํไหน สินค๎าที่เราผลิตหรือทํา
ข้ึนน้ันเป็นท่ีถูกอกถูกใจของลูกค๎าบ๎างหรือไม ํแล๎วจะทําอยํางไรให๎สินค๎าของเราเป็นท่ี ยอมรับในสายตา
ของลูกค๎า เชํน คุณเป็นผู๎จัดการฝ่ายบุคคล สินค๎าของคุณคือการบริหารและพัฒนาคนในองค๑การ คุณ
ควรคิดวําจะทําอยํางไรให๎ลูกค๎าหรือพนักงานในองค๑การมาใช๎บริการจากคุณ และพยายามหาวิธีการท่ี
จะตอบสนองความต๎องการของพนักงาน 
 Process กระบวนการหรือขั้นตอนการทํางา นมีประสิทธิภาพหรือไมํ สามารถดูได๎จากมีข๎อ
ร๎องเรียนถึงการให๎บริการของคุณบ๎างหรือไมํ คุณภาพงานไมํได๎มาตรฐานตามที่กําหนดขึ้นหรือไมํ คุณ
ต๎องทํางานดึก ๆ ด่ืน ๆ จนไมํมีเวลาให๎กับครอบครัว ตนเอง หรือคนที่เรารักหรือไมํ ด๎วยการหาเวลา
ทบทวนกระบวนการทํางานของตนเองเพื่อให๎ ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎ามากที่สุด โดยต๎อง
ตระหนักไว๎เสมอวํา…ขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จะทําให๎มีเวลาพอที่จะทํางานอ่ืน ๆ อีกมาก  
 Promotion เป็นนโยบายด๎านการสํงเสริมการขาย ด๎วยวิธีการลด แลก แจก แถม หรือการ
ให๎บริการด๎านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตงานที่ รับผิดชอบ พบวําคนสํวนใหญํมักจะพอใจกับงาน
หรือการให๎บริการที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขอบเขตงานที่ตกลงกันไว๎ เชํน คุณเป็นเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายบุคคล 
คุณสามารถชํวยฝ่ายขายขายสินค๎าหรือบริการตําง ๆ ได๎ ด๎วยการแนะนําเพื่อน คนรู๎จัก หรือสมาชิกใน



 

   

362 

ครอบครัว การให๎ในสิ่งที่มากกวํา งานที่รับผิดชอบก็เทํากับเป็นการสร๎างบารมี ให๎บุคคลตําง ๆ ยกยํอง
และยอมรับนับถือในตัวเรา 
 Price ราคาในที่นี้ให๎มองไปที่ต๎นทุน (Cost) และผลตอบแทนหรือผลกําไร (Profเทคโนโลยี
สารสนเทศ ) ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ต๎นทุนนั้นมิใชํเป็นเพียงต๎นทุนที่เป็นตัวเงิน (Monetary Price) ที่เกิดขึ้น
เทํานั้น ต๎นทุนยังหมายรวมถึงต๎นทุนด๎านเวลา (Time Cost) วําเราใช๎เวลาไปกับการทํางานนั้น ๆ มาก
น๎อยแคํไหน และต๎นทุนด๎านพลังงาน (Energy Cost) เป็นความเหน็ดเหนื่อยหรือความยากลําบากใน
การบริหารงานตําง ๆ ซึ่งต๎องพยายามทําให๎ต๎นทุนที่เป็นตัวเงิน เวลาและพลั งงานลดลง โดยเน๎นให๎เกิด
ผลตอบแทนหรือผลกําไรที่เพิ่มมากขึ้น 
 เมื่อรับรู๎ข๎อมูลทั้ง 5 Ps แล๎ว ขั้นตอนถัดไปคือการเริ่มกําหนดกลยุทธ๑ด๎านการตลาด ด๎วยการ
พยายามหาชํองทางในการสื่อสารหรือทําให๎ตัวเราเป็นที่รับรู๎และยอมรับในสายตาของผู๎อ่ืน ทั้งนี้
ชํองทางหรือโอกาสในการสื่อสารนั้นสามารถทําได๎หลายวิธี ดังตํอไปนี้ 
 เข๎าหาลูกค๎ากํอน กํอนที่ลูกค๎าจะร๎องขอ : การเสนอขายสินค๎าและการให๎บริการที่มีคุณภาพ
ของคุณสูํสายตาลูกค๎ากํอน โดยไมํต๎องให๎พวกเขามาขอความชํวยเหลือจากคุณกํอน เชํน คุณนําเสนอ
หลักสูตรการฝึกอบรมตํอหัวหน๎างานในสายงานตํางๆ โดยไมํต๎องรอที่จะจัดฝึกอบรมตามคําร๎องขอจาก
หนํวยงานเพียงฝ่ายเดียว 
 อาสาชํวยเหลือลูกค๎าเทําที่มีโอกาส : คุณอาจจะเสนอตัวรับผิดชอบบริหารโครงการพิเศษตําง 
ๆ ที่นอกเหนือจากงานประจําที่ได๎รับมอบหมาย ซึ่งนั่นหมายความวําคุณจะต๎องบริหารงานประจําของ
คุณอยํางมีประสิทธิภาพกํ อน เพราะขั้นตอ นงาน  ที่มีประสิทธิภาพจะทําให๎คุณมีเวลาพอที่ จะ
รับผิดชอบงานโครงการอ่ืนๆ  
 นําเสนอสิ่งใหมํ ๆ แกํลูกค๎า : กลยุทธ๑การตลาดเพื่อให๎ลูกค๎าติดใจ หรือสร๎างความจงรักภักดี
ของลูกค๎านั้น จําเป็นอยํางยิ่งที่คุณจะต๎องพัฒนาขั้นตอน ระบบงาน และสินค๎าหรือบริการตํ าง ๆของตัว
คุณ พยายามคิดริเริ่มสิ่งใหมํๆ เพื่อเพิ่มมูลคําในตัวสินค๎าและบริการแกํลูกค๎า 
  ดังนั้นชํองทางหรือโอกาสที่คุณพยายามสร๎างให๎เกิดขึ้นนั้น เป็นกลยุทธ๑ด๎านการตลาดเพื่อ
มุํงเน๎นให๎ลูกค๎าเกิดทัศนคติที่ดี มีการรับรู๎และพอใจในสินค๎าหรือบริการที่พนักงานมอบให๎  และการรับรู๎
หรือทัศนคติของลูกค๎านี้เองจะนํามาซึ่งความจงรักภักดี ความต๎องการที่อยากจะใช๎สินค๎าและบริการ
ตํอไป ก็เทํากับวําคุณเองยังเป็นผู๎หนึ่งที่มีความสําคัญและยังอยํูในสายตาของลูกค๎าตลอดไป
เชํนเดียวกัน 
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กลยุทธ์การสร้างตลาดเพื่อความเติบโตท่ียั่งยืน   
 ตลาดเป็นแหลํงที่มาของรายได๎ในการทําธุรกิจ หากผู๎ประกอบการต๎องการให๎ธุรกิจของตน
เติบโตและอยูํได๎อยํางยั่งยืน ผู๎ประกอบการควรเรียนรู๎และรู๎จัก "การสร๎างตลาด" ด๎วยกลยุทธ๑ตําง ๆ  
 การสัมมนา "เริ่มธุรกิจอยํางไรให๎รุํง" ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ได๎กลําวถึง "กลยุทธ๑
การสร๎างตลาดเพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน" สําหรับผู๎ประกอบการที่ทําธุรกิจแล๎ว และเป็นกลยุทธ๑ของ "ร๎าน
ใหญํ" และ "ร๎านเล็ก" ดังนี้  
 
กลยุทธ์ส าหรับร้านใหญ่  
 ร๎านใหญํ ถ๎าใหญํเป็นที่ 1 ครองสํวนแบํงตลาดมาก สํวนใหญํจะใช๎กลยุทธ๑เดียวคือการผลิต 
สินค๎าด๎วยต๎นทุนตํ่าสุด และเน๎นยอดขายจํานวนมาก  
 ร๎านใหญํ ถ๎าเป็นท่ี 2 จะใช๎กลยุทธ๑คุณภาพและราคามาตรฐาน ทําอะไรควรมีราคาเดียว ถ๎ามี
หลายราคาลูกค๎าจะไมํไว๎ใจ  
 ร๎านใหญํ ถ๎าเป็นท่ี 3 จะใช๎กลยุทธ๑คุณภาพพิเศษ ราคาพิเศษ แตํถ๎าผู๎ประกอบการคิดวํา
สินค๎าของตนมีคุณภาพพิเศษเหนือคํูแขํง แตํต้ังราคาขายเทํารายอ่ืน ๆ ลูกค๎าอาจไมํเชื่อวําสินค๎านั้นมี
คุณภาพพิเศษจริง จําไว๎วําถ๎าสินค๎ามีอะไรดี ต๎องขายราคาพิเศษเสมอ  
 
กลยุทธ์ส าหรับร้านเล็กที่ต้องพึ่งพาตนเองมี 5 วิธี  
 1. ควรจํากัดธุรกิจที่เราเกํงสุด ถนัดที่สุด และตีวงให๎แคบที่สุดถึงจะเกํงจริง อยําคิดวํ ารวย 
แล๎วจะทําธุรกิจหลาย ๆ อยําง ขอให๎ทําธุรกิจหลักให๎มั่นคงหรือเกาะแกนให๎แนํนกํอน  
 2. การทําอะไรต๎องให๎เร็วกวําร๎านใหญํ เพราะเราเป็นร๎านเล็กทําอะไรต๎องเอาชนะด๎วย
ความเร็วไว๎กํอน จะทําอะไรช๎า ๆ ไมํได๎  
 3. จรยุทธ๑เร็วกวําใคร อาจหมายถึงการเข๎ากํอน-ออกกํอน เชํนการเดินสายย๎ายแผงขายสินค๎า
ไปเรื่อย ๆ ทําเลไหนไมํดีก็ย๎ายไปหาทําเลอื่นท่ีดีกวํา ไมํควรอยูํในทําเลเดิมทั้ง ๆ ที่รู๎วําทําเลนั้นไมํดี  
 4. แนวรํวมธุรกิจ เพื่อน ๆ รํวมวงการธุรกิจเดียวกัน แม๎จะเป็นคํูแขํงกัน แตํเราก็สามารถ
รวมตัวกันเพื่อให๎มีอํานาจตํอรองในการซื้อสินค๎าหรือวัตถุดิบได๎ เชํน แมํค๎าขายกล๎วยทอด ก็สามารถ
รวมตัวกันเพื่อซื้อน้ํามันทอดกล๎วยแขกได๎ในราคาที่ถูกกวําตํางคนตํางซื้อ จําไว๎วําเราเป็นคนรุํนใหมํ
เพื่อนที่แขํงกันอยูํในแวดวงเดียวกันไมํใชํศัตรู แตํเราเรียกคํูแขํง ซึ่งสามารถเจรจาเพื่อแบํงปันกันได๎  
 5. ริเริ่มบํอย ๆ ร๎านเล็กก็เหมือนเรือเล็ก ต๎องคิดและรู๎จักการวางแผนลํวงหน๎า เชํน การขาย
กล๎วยทอด เราสามารถขายของทอดชนิดอ่ืน ๆ ได๎อีกทั้งข๎าวเมํา มันทอด เผือกทอด ฯลฯ เพราะของ
ทอดเหลํานี้ใช๎กะทะเดียวกัน  
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 ในทางการตลาดมีสูตรสําคัญที่นักการตลาดยึดเป็นคัมภีร๑ที่ต๎องคิดให๎ครบ  ที่เรียก 4P อัน
ได๎แกํ Product (สินค๎า) Price (ราคา) Promotion (สํงเสริมการขาย) Place (ชํองทางจัดจําหนําย) 
หลักการก็คือ หากทั้ง 4 ประการนี้ถูกวางแผนจัดวางอยํางเหมาะสม ก็จะทําให๎โอกาสสําเร็จมีสูง 
สําหรับธุรกิจค๎าปลีก ก็มีคัมภีร๑เชํนกัน เป็นสูตรพื้นฐานที่ควรต๎องคํานึงถึง เพื่อเพิ่มโอกาสทําได๎สําเร็จ
สมประสงค๑ เมื่อนําไปประยุกต๑ประกอบกับกลยุทธ๑หลักที่จะใช๎ คัมภีร๑นี้มีชื่อเรียกวํา Retail Mix 
(สํวนผสมการค๎าปลีก) 

 
 
ส่วนผสมการค้าปลีก 
 เพื่อที่จะทําให๎ร๎านมีองค๑ประกอบอันเป็นที่พึงใจของลูกค๎า และ จะได๎มาซื้อแล๎ว ซื้ออีก มี
ปัจจัย 6 ประการ ที่เรียกวํา สํวนผสมการค๎าปลีก ( Retail Mix) ที่ควรพิจารณา 
 สถานที่ รวมถึง ที่ต้ัง (Location) อาคาร ความสะดวกสบาย (air condเทคโนโลยีสารสนเทศ
ion, music) การตกแตํง (concept, style, furnishing) การวางผังร๎าน (Store layout) สํวนอํานวย
ความสะดวก (service area) ของร๎าน อาทิ ที่นั่ง ที่จอดรถ ห๎องน้ํา และ จุดชําระเงิน  
 สินค๎า  ต้ังแตํลักษณะและความหลากหลายของสินค๎า  จนถึงการจัดเพื่อแสดงสินค๎าบนชั้นที่
ขาย และอุปกรณ๑ เสริมเพื่อการแสดงสินค๎า 
 ราคา  กลยุทธ๑ราคาหลายรูปแบบ ทําให๎เกิดผลโดยตรงตํอการรับรู๎ราคา และ เ กิดผลตํอ
จิตวิทยาถึงภาพลักษณ๑ของร๎าน ลักษณะสินค๎า และ ราคาเป็นสิ่งละเอียดอํอน และ แปรเปลี่ยนตาม
ลักษณะลูกค๎า  ร๎านค๎าที่ใช๎นโยบายราคาถูกกับนาฬิกา Rolex อาจไมํเป็นร๎านที่ลูกค๎า Rolexคิดจะซื้อ 
 สํงเสริมการขาย  การสํงเสริมการขายชํวยให๎เกิดการตัดสินใจที่เร็วขึ้น   สร๎างบรรยากาศการ
ซื้อ และ อาจสํงผลถึงความเพลิดเพลินพึงใจ ( Retail Experience) 
 การบริการ  เป็นองค๑ประกอบที่ควบคํูกับการขายปลีก จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะสินค๎า 
และรูปแบบร๎าน เป็นที่ทราบกันวํา การบริการมีผลโดยตรงตํอความพึงพอใจ และ ความผูกพันของ
ลูกค๎าที่จะมีตํอร๎าน 



 

   

365 

 องค๑กรและบุคคลากร  การจัดสรรทรัพยากรบุคคล การจัดบทบาทหน๎าที่ ความสามารถและ
ความต้ังใจเอาใจใสํตํอหน๎าที่ของบุคคลากร เป็นปัจจัยสําคัญในองค๑รวมที่จะทําให๎ ทั้ง 5 ปัจจัยข๎างต๎น 
บรรลุผลตามเป้าหมาย  มีผู๎รู๎ทํานหนึ่งได๎เลําให๎ฟังถึงเรื่องการสร๎างจิตสํานึกกับที มงานด๎วยเหตุการณ๑ที่
ทํานผู๎นั้นได๎ประสบมาวํา “เถ๎าแกํบอกกับลูกน๎อง จะทํางานที่ร๎านน้ี หรือ จะไปทําที่ไหนก็ไมํวํา แตํเมื่อ
อยูํที่ร๎านนี้ ขอให๎ฝึกเป็นเถ๎าแกํ อยําได๎ฝึกเป็นลูกจ๎างเลย” จากนั้นลูกน๎องแตํละคนก็ต้ังใจทํางานเสมือน
หนึ่งเป็นเถ๎าแกํ มีจิตใจมุํงมั่นสร๎ างงานที่ดีที่สุดให๎แกํร๎าน งานนี้จึงเกิดความเจริญทั้งแกํร๎านและตัว
บุคลากรอยํางนําชื่นชมพร๎อมๆกัน 
 มีเครื่องมือ แนวทาง และ กลยุทธ๑อยํูหลายประการที่สามารถนํามาใช๎เพื่อการสร๎าง สํวนผสม
การค๎าปลีก ให๎เกิดความเหมาะสมกับร๎านและลูกค๎าเป้าหมายของร๎านได๎ ทั้งนี้ จะสํ งผลไปถึงความ
สอดคล๎องการวางแผนกลยุทธ๑ทางการค๎าปลีก อีกสํวนหนึ่ง ที่สําคัญคือ  เข๎าใจธุรกิจที่ตนเอง (หรือร๎าน) 
ทําอยูํ (ขายยา ขายวีดีโอ เครื่องไฟฟ้า)  รู๎ชัดเจนวําลูกค๎าหรือ (ลูกค๎าเป้าหมาย) คือใคร 
 
กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีก 
 1. กลยุทธ์ด้านการเงิน  

 ต๎นทุนการดําเนินงาน ผู๎ประกอบการต๎องรู๎จักการบริหารการผลิตเพื่อชํวยลดต๎นทุนการ
เก็บสินค๎าคงคลังที่ไมํจําเป็นไว๎ในสต็อกนานเกินไป  

 รายได๎เสริม นอกจากการขายสินค๎าภายในร๎านแล๎ว ในชํวงเวลาวําง ผู๎ประกอบการอาจ
ผลิตสินค๎าอ่ืน ๆ ออกมาจําหนําย หรือแบํงพื้นที่หน๎าร๎านให๎ เชําเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับร๎านค๎าในอีกทาง
หนึ่ง  

 เน๎นสินค๎าที่มีกําไร ผู๎ประกอบการควรเน๎นสินค๎าที่คนสํวนใหญํนิยมซื้อ หรือสินค๎าที่ให๎
กําไรสูงมากเป็นพิเศษกวําสินค๎าประเภทอ่ืน เชํน เครื่องดื่ม เพราะเป็นสินค๎าที่ด่ืมกันทุกเพศ ทุกวัย เป็น
ต๎น  

 ไมํแขํงขันด๎านราคา ผู๎ประกอบการควรเน๎นสร๎างความแตกตําง ให๎สินค๎ามีความแปลก
ใหมํ มีดีไซน๑เก๐ไมํเหมือนใคร มากกวําจะแขํงขันกันด๎านราคา  

 ไมํขยายตัวด๎วยเงินกู๎ การทําธุรกิจให๎ประสบความสําเร็จนั้นไมํยากเลย ถ๎ากิจการไมํมี
หนี้สิน ดังนั้น ผู๎ประกอบการร๎านค๎าปลีกไมํควรรีบร๎อนขยายกิจการถ๎าผู๎ประกอบการยังไมํมีเงินลงทุน
เพียงพอ และไมํควรก๎ูเงินเพื่อนํามาขยายกิจการ  
 2. กลยุทธ์การตลาด 
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 Marketing Back to Basics เป็นพื้นฐานทางการตลาด เพื่อศึกษาถึงความต๎องการและ
พฤติกรรมของกลุํมเป้าหมาย ข๎อมูลเหลํานั้นจะชํวยให๎ผู๎ประกอบการสามารถจัดหาผลิตภัณฑ๑ที่ลูกค๎ า
ต๎องการได๎อยํางเหมาะสม  

 การปรับ Layout เป็นการจัดรูปแบบร๎านใหมํ โดยให๎ลูกค๎ามีสํวนรํวมในการเลือกซื้อเลือก
หยิบสินค๎าด๎วยตนเอง หรือที่เรียกวําการบริการด๎วยตัวเอง (Self Service)  

 ถ๎ามีคํูแขํงตํางชาติ ให๎เลือกทําเลรอง 2 nd-class location ผู๎ประกอบการควรเลือกทําเล
ในพื้นที่ชั้น 2 หรือทําเลรอง เพราะพื้นที่ชั้น 1 หรือทําเลหลักจะมีคํูแขํงขันเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะ
คํูแขํงตํางชาติ ดังนั้น ผู๎ประกอบการควรเลือกทําเลรองลงไป แตํยังมีศักยภาพพอสมควร  

 Originalเทคโนโลยีสารสนเทศy คือ ความพิเศษของตัวสินค๎าที่มีเฉพาะร๎านเทํานั้น 

 กุมหัวใจลูกค๎าเดิม เป็นการรักษาความสัมพันธ๑กับลูกค๎าเดิมไว๎ เพราะการรักษาลูกค๎าเดิม
จะงํายและใช๎ต๎นทุนน๎อยกวําการแสวงหาลูกค๎าใหมํ  
 3. กลยุทธ์การบริหาร 

 ขายนอกร๎าน เป็นอีกชํองทางหนึ่งที่ชํวยให๎ผู๎ประกอบการมีชํองทางการจัดจําหนํายเพิ่ม
มากขึ้น และนั่นหมายถึง รายได๎ที่เพิ่มขึ้นด๎วย เชํน ร๎าน S&P ไมํได๎ขายของหวานเฉพาะในร๎านเทํานั้น 
แตํขนมของ S&P ยังถูกวางจําหนํายตามร๎านจิฟฟี่ในปั๊มน้ํามัน JET และห๎างสรรพสินค๎าตํางๆ อีกด๎วย  

 Non - Store เป็นการขายตรงแบบไมํมีร๎านค๎า เพื่อกระจายชํองทางการจําหนํายสินค๎า
ไปสูํผู๎บริโภคได๎อยํางรวดเร็ว และตรงกับกลุํมเป้าหมายมากขึ้น เชํน ศิริวัฒน๑แซนด๑วิช เป็นต๎น  

 Franchising ถ๎าหากกิจการยังไมํประสบความสําเร็จ กิจการนั้นคงไมํเหมาะสมที่จะ
ทําแฟรนไชส๑ เพราะแฟรนไชส๑เป็นกลยุทธ๑สําหรับธุรกิจที่มีความสําเร็จ แตํขาดแคลนทุนทรัพย๑และ
กําลังคนในการขยายงาน 

 หาพันธมิตร เป็นการรํวมมือกันระหวํางธุรกิจที่ดําเนินกิจการในรูปแบบเดียวกัน การสร๎าง
พันธมิตรจะทําให๎ธุรกิจมีโอกาสประสบความสําเร็จ มากกวําการดําเนินงานแตํเพียงลําพัง  
  
 กลยุทธ์ง่าย ๆ ที่ไม่ต้องลงทุน 
 วิธีการข๎างต๎นเป็นกลยุทธ๑ที่ผู๎ประกอบการสามารถนําไปพัฒนารูปแบบการบริหารร๎านค๎าปลีก
ได๎ โดยผู๎ประกอบการไมํต๎องอาศัยการลงทุนเพิ่ม นอกจากนี้ ผู๎ประกอบการร๎านค๎าปลีกจําเป็นต๎อง
ติดตามความเคลื่อนไหวทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมทั้งแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู๎บริโภคอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งผู๎ประกอบการต๎องมีความพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต
อีกด๎วย 
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กลยุทธ์ดึงและกลยุทธ์ผลัก 
 กลยุทธ๑ดึง คือ  การพยายามในการสํงเสริมการตลาดโดยผู๎ขายจะกระต๎ุนความต๎องการซื้อ
ของผู๎ใช๎ขั้นสุดท๎าย  ดังนั้นจึงต๎องใช๎ความพยายามอยํางเต็มที่ไปยังชํองทางการจัดจําหนําย  กลยุทธ๑นี้
ได๎นํามาใช๎กับวัตถุประสงค๑ในการ สร๎างความต๎องการซื้อของผู๎บริโภค  ดังนั้นผู๎บริโภคจะถามหา
ผลิตภัณฑ๑จากร๎านค๎าปลีก  กิจกรรมที่มักใช๎เป็นการโฆษณาและการสํงเสริมการขายไปยังผู๎บริโภค 
 กลยุทธ๑ผลัก  เป็นการใช๎พนักงานขายในการสํงเสริมการตลาดโดยมีวัตถุประสงค๑  คือ  
ต๎องการสํงเสริมผลิตภัณฑ๑ไปยังสมาชิ กของชํองทางการตลาด  มากกวําไปยังผู๎ซื้อขั้นสุดท๎าย  เป็นกล
ยุทธ๑ที่นิยมใช๎มากสําหรับสินค๎าอุตสาหกรรม 
 
 
 ดังน้ันแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกในปี 2552 จึงน่าจะเป็นไป
ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

 เน๎นสร๎างสรรค๑ประสบการณ๑แกํลูกค๎า ทํามกลางสภาพแวดล๎อมที่ไมํเอื้ออํานวยตํอการ
ขยายธุรกิจ ทําให๎ผู๎ประกอบการค๎าปลีกจําเป็นต๎องหาหนทางที่จะสร๎างความแตกตํางจากคํูแขํงโดย
การสร๎างมูลคําของแบรนด๑ และสร๎างประโยชน๑สูงสุดจากการเข๎ามาในร๎านของบรรดาลูกค๎าให๎มี
ประสบการณ๑ที่ดี ทั้งรูปแบบการตกแตํงของกิจการร๎านค๎า การให๎ข๎อมูลผลิตภั ณฑ๑ การอํานวยความ
สะดวกในการหาสินค๎า ระบบการชําระเงินที่รวดเร็ว รวมถึงการบริการหลังการขาย เป็นต๎น  

 เน๎นศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของตลาด และเลือกกลุํมเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น
ทั้งที่เป็นฐานกลุํมลูกค๎าเดิม กลุํมที่เกือบหรือกําลังจะมาเป็นลูกค๎า กลุํมที่เคยเป็นลูกค๎าเ กําแตํหายไป 
รวมถึงกลุํมที่มีแนวโน๎มมาซื้อ /ใช๎บริการ เพราะหากสามารถกําหนดกลุํมเป้าหมายได๎อยํางชัดเจน 
โอกาสที่จะบรรลุจุดมุํงหมายในการสร๎างรายได๎เหนือคํูแขํงก็มีความเป็นไปได๎สูง 

 การค๎นหาลูกค๎าตัวจริงของธุรกิจ ด๎วยการสํารวจวําลูกค๎าของกิจการคือใครหรือกลุํม
ไหน ลูกค๎ามาจากไหนเป็นขาประจําหรือขาจร อาศัยใกล๎ไกลจากร๎านในรัศมีเทําไร หรือการท่ีลูกค๎าหด
ตัวลดน๎อยลงนั้นก็ควรจะต๎องทราบด๎วยวําลูกค๎าไปใช๎บริการที่ไหน ขณะเดียวกันก็ต๎องประเมินความ
พึงพอใจของลูกค๎ากลุํมเป้าหมายอยํางตํอเนื่องด๎วยเพื่อรับรู๎ถึงปัญหา อันจะนําไปสูํแนวคิ ดในการ
ปรับปรุงแก๎ไขได๎ทันทํวงทีกํอนที่ลูกค๎าจะหันไปใช๎สินค๎าหรือบริการจากร๎านค๎าคํูแขํง ทั้งนี้ มีความ
เป็นไปได๎วํา กิจการที่รู๎จักลูกค๎าได๎ดีที่สุดจะอยํูรอดได๎ในปัจจุบัน แตํหากไมํมีข๎อมูลหรือมีน๎อยมากก็จะ
เหนื่อยกวําคํูแขํงในที่สุด 

 เน๎นกลยุทธ๑หวังผลแบบทันที ทันใดรองรับกําลังซื้อของผู๎บริโภคที่มีแนวโน๎มปรับตัว
ลดลง เพื่อให๎เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายมากที่สุด และให๎การใช๎งบประมาณเป็นไปอยํางคุ๎มคํา ขณะเดียวกัน
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ก็ได๎กระแสเงินสดกลับมาโดยเร็ว จึงเป็นไปได๎วํากลยุทธ๑การลดราคาสินค๎า ณ จุดขาย (โดยอาจจะ
เป็นไปในลักษณะของการลดราคา สินค๎าลงแตํยังคงจําหนํายในปริมาณเทําเดิม หรือการจําหนํายใน
ราคาเดิมแตํเพิ่มปริมาณมากขึ้น ) การขายสินค๎าแบบเป็นแพกเก็จหรือการขายพํวงกับสินค๎าชนิดอ่ืน 
การซื้อ 1 แถม 1 รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาด ณ จุดขายแบบเข๎าถึงกลุํมเป้าหมายโดยตรงที่คาดวํา
จะมีความรุนแรงมากขึ้น  ด๎วยความถี่ในการจัดงานที่มากขึ้น พรีเซ็นเตอร๑ที่นําสนใจ ของกํานัลที่เร๎าใจ 
และเปิดโอกาสให๎ลูกค๎ามีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆเพิ่มมากขึ้น นําจะเป็นกลยุทธ๑หลักที่ผู๎ประกอบการ
ค๎าปลีกและผู๎ผลิตสินค๎ารํวมกันนํามาใช๎กันมากขึ้นอยํางชัดเจน ขณะที่การสะสมแสตมป์ หรือสะสม
แต๎ม อาจจะใช๎ไมํได๎ผลนัก เพราะลูกค๎านําจะชอบเห็นการลดแบบเห็นผลทันทีมากกวํา 

 การปรับลดต๎นทุน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่อยํูในชํวงขาลง สํงผลให๎ผู๎ประกอบการ
ค๎าปลีกต๎องเผชิญกับความท๎าทายในการดําเนินกิจการที่ต๎องให๎ได๎กําไรเพิ่มมากขึ้นหรือขาดทุนให๎น๎อย
ที่สุด ด๎วยการพยายามปรับลดต๎นทุนการดําเนินการให๎ได๎มากที่สุด ทั้งการผนึกรวมหนํวยงานสนับสนุน
ธุรกิจให๎ทํางานรํวมกัน การผลิตหรือเจรจาจัดซื้อสินค๎าโดยคุมเรื่องต๎นทุนให๎ตํ่าที่สุด การใช๎ประโยชน๑
จากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในการสร๎างตลาดของผู๎ซื้อ รวมถึงการตัดสินใจปรับรูปแบบธุรกิจให๎
เหมาะสม และเน๎นหรือหันมาให๎ความสําคัญกับธุรกิจหลักของกิจการมากขึ้น 

 การบริหารความเสี่ยง เป็นไปได๎วําการบริหารความเสี่ยงจะก๎าวขึ้นมามีบทบาทมาก
ขึ้นในธุรกิจค๎าปลีกนับจากนี้ เพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยความเสี่ยงที่บริษัทจะหัน
มาให๎ความสําคัญ ได๎แกํ การเปลี่ยนแปลงของหํวงโซํอุปทาน ความผันผวนของคําเงิน ความรับผิดชอบ
ตํอสังคมที่อาจจะถูกตํอต๎านจากกลุํมชุมชนในท๎องถิ่นในกรณีการขยายสาขาของกิจการค๎าปลีกขนาด
ใหญํ โดยผู๎ค๎าปลีกที่เคยพึ่งพาซัพพลายเออร๑เพียงรายเดียว ก็ถึงเวลาที่จะต๎องปรับเปลี่ยนแนวคิดไป
เป็นการพึ่งแหลํงวัตถุดิบให๎หลากหลายมากขึ้น เพื่อบรรเทาความเสี่ยง  

 เน๎นร๎านค๎าปลีกขนาดเล็กลง เพราะหาก พ .ร.บ.การประกอบธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํงมีผล
บังคับใช๎ ก็อาจจะสํงผลให๎การขยายสาขาขนาดใหญํทําได๎ยากขึ้น และการที่ผู๎บริโภคแบํงเป็นหลาย
ประเภท ทําให๎การหันมาเน๎นตลาดเฉพาะกลุํม (Niche Market) จึงนําสนใจเพิ่มมากขึ้น ขณะที่รูปแบบ
คอมมูนิต้ีมอลล๑นั้นในปี 2552 นั้นนอกจากจะเป็นทางเลือกใหมํให๎แกํบรรดาผู๎ประกอบการค๎าปลีก
ขนาดเล็ก และขนาดกลางในการพัฒนากิจการเพื่อให๎มีความทันสมัย ความแปลกใหมํ และเข๎าถึงกลุํม
ลูกค๎าได๎มากย่ิงขึ้น โดยเป็นการเปิ ดพื้นที่ให๎ร๎านค๎าตํางๆเชําดําเนินการ ด๎วยวัตถุประสงค๑เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎ากลุํมวัยทํางาน และกลุํมครอบครัวคนรุํนใหมํขนาดกลาง- เล็กที่ยังมี
กําลังซื้อในยํานชุมชนแล๎ว มีความเป็นไปได๎วําผู๎ประกอบการค๎าปลีกรายใหญํๆอีกหลายรายก็มี
แนวโน๎มจะเปิดเกมรุกในรูปแบ บนี้ด๎วยเชํนกัน เพราะมีต๎นทุนการลงทุนไมํสูงนักเมื่อเทียบกับรูปแบบ
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ศูนย๑การค๎าหรือห๎างสรรพสินค๎า อีกทั้งยังสามารถที่จะสนองตอบพฤติกรรมผู๎บริโภคที่อาศัยตามยําน
ชานเมืองที่นิยมจะหันมาจับจํายซื้อสินค๎าใกล๎บ๎านมากขึ้นได๎ด๎วย  

 การปรับปรุงตกแตํงสถานที่ ร๎านค๎าขนาดเล็ กที่จะอยํูได๎ในอนาคตนั้นนอกจากทําเลดี 
ใกล๎แหลํงชุมชนและมีความสะดวกในการติดตํอและหางํายแล๎ว ต๎องมีการปรับปรุงร๎านให๎มีความโดด
เดํนหรือดูนําสนใจอยํูเสมอภายใต๎การออกแบบที่สอดคล๎องกับสินค๎าที่วางจําหนํายเพื่อเพิ่มความ
ชัดเจนในการรับรู๎ของลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย ด๎วยสิ นค๎าใหมํๆและสินค๎าเดิมๆที่ได๎รับตอบรับที่ดีจาก
ลูกค๎า นอกจากน้ี ควรต๎องมีการจัดตกแตํงร๎านให๎มีความสะอาด และใช๎พื้นที่ในการวางชั้นวางสินค๎าที่
เหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกให๎แกํลูกค๎า อันจะเป็นการสร๎างเสนํห๑หรือเป็นภาพลักษณ๑ที่
กํอให๎เกิดจดจําได๎งํายย่ิงขึ้น  
 
บทสรุป  
 ธุรกิจค๎าปลีก นับเป็นหนึ่งในภาคบริการ (Service sector) ที่มีบทบาทสําคัญในการชํวย
ขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศมาอยํางตํอเนื่องตลอดชํวง 2-3 ทศวรรษท่ีผํานมา โดย
สามารถสร๎างมูลคําให๎กับเศรษฐกิจของประเทศในสัดสํวนประมาณร๎อยละ 12-15 ของผลิตภัณฑ๑มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) นอกจากน้ี ยังเป็นธุรกิจที่มีการแขํงขันและการลงทุนของตํางชาติสูงมาก 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีผู๎ประกอบการรายใหญํระดับโลกขยายตลาดไปทั่วโลก อยํางไรก็ตาม จากการที่ 
แนวโน๎มพฤติกรรมการจับจํายใช๎สอยของผู๎บริโภคในปี 2552 นําจะเป็นไปอยํางระมัดระวั งไมํแตกตําง
จากปี 2551 เพราะผู๎บริโภคยังมีความหวั่นวิตกตํอสถานการณ๑เศรษฐกิจและรายได๎ในอนาคต โดยมี
ความเป็นไปได๎วําสถานการณ๑การเลิกจ๎างงานอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี 2552 ด๎วย ทําให๎
ผู๎บริโภคอาจจะซื้อหรือใช๎บริการร๎านค๎าใกล๎บ๎านมากขึ้น และซื้อสินค๎าที่มีขนาดเ ล็กลงเพื่อประหยัด
คําใช๎จํายแม๎จะต๎องซื้อถี่ขึ้นก็ตาม รวมถึงคํานึงถึงความค๎ุมคําที่สุดจากเม็ดเงินที่จํายไป หรือมีการ
เปรียบเทียบราคาของห๎างร๎านผํานสื่อตํางๆมากขึ้น  
 ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย จึงเห็นวําแม๎โดยภาพรวมแล๎วธุรกิจค๎าปลีกอาจจะได๎รับผลกระทบน๎อย
กวํากลุํมธุรกิ จอื่น เพราะประชาชนยังจําเป็นต๎องจับจํายใช๎สอยในสํวนของสินค๎าที่มีความจําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน และผลิตภัณฑ๑มวลรวมภาคค๎าปลีกค๎าสํงในปี 2552 อาจจะยังสามารถขยายตัวได๎ ด๎วย
การเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร๎อยละ 0-0.3 แตํก็นับเป็นระดับอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากระดับร๎อย
ละ 1.91 ในปี 2551 อีกทั้งยังนับเป็นอัตราการเติบโตที่ตํ่าสุดนับต้ังแตํวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ด๎วย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการตลาด 
 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อสารถึงผู๎บริโภคผํานสื่อตําง ๆ เพื่อให๎ข๎อมูลกับ
ผู๎บริโภค หรือเพื่อชักจูงให๎ผู๎บริโภคคล๎อยตาม โดยใช๎เงินชําระคําสื่อนั้น ๆ สื่อที่นิยมใช๎กันมี ทีวี 
หนังสือพิมพ๑ นิตยสาร บิลบอร๑ด โปสเตอร๑ วิทยุ โรงภาพยนตร๑ เป็นต๎น  
 การขายโดยผู้แทนขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสารโดยการพูดคุยกับลูกค๎าที่มี
ศักยภาพ เพื่อขายสินค๎าให๎กับลูกค๎า โดยมีเป้าหมาย คือ  การปิดการขาย 
 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นการใช๎สิ่งลํอ สิ่งจูงใจให๎ลูกค๎าหรือตัวแทน
จําหนํายเกิดความต๎องการซื้อสินค๎า 
 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)   เป็นการสื่อสารให๎ข๎อมูล ข๎อดีของผลิตภัณฑ๑ ตรา
สินค๎าหรือผู๎ประกอบการ ให๎กับสื่อ โดยไมํต๎องชําระเงินสําหรับคําเวลาหรือเนื้อที่วํางของสื่อโดยตรง  
 
ข๎อดีหรือข๎อเสียของการเครื่องมือสํงเสริมการตลาดแตํละประเภท  
 

เครื่องมือสํงเสริมการตลาด ข๎อดี ข๎อเสีย 
การโฆษณา - สร๎างความรู๎จักในตัวสินค๎า      

( Brand Awareness) 
- มีประสิทธิภาพในการเข๎าถึง
ผู๎บริโภคโดยรวม 
- ชื่อเสียงของตราสินค๎าหรือ
การวางตําแหนํงเป็นตัวชํวย
สร๎างความไว๎ใจในกับลูกค๎า 

- ไมํเป็นการสื่อสารระหวําง
บุคคล ไมํสามารถตอบคําถาม
ของลูกค๎าได๎ 
- ไมํทําให๎ลูกค๎าตัดสินใจซื้อ
สินค๎าหรือบริการ 

การขายโดยใช๎ผู๎แทนขาย - มีการตอบสนองอยํางทันที มี
การสื่อสารระหวํางผู๎ซื้อกับ
ผู๎ขาย 
- สามารถให๎ข๎อมูลผลิตภัณฑ๑
โดยละเอียดได๎ 
- ชํวยสร๎างความสัมพันธ๑กับ
ลูกค๎า โดยเฉพาะกรณีที่การ
ปิดการขายต๎องใช๎เวลานาน 
 

- ต๎นทุนในการจ๎างพนักงาน
ขายและคําตอบแทนสูง 
- ไมํเหมาะที่จะใช๎กับธุรกิจที่มี
ผู๎ซื้อรายยํอยจํานวนมาก 
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เครื่องมือสํงเสริมการตลาด ข๎อดี ข๎อเสีย 
การสํงเสริมการขาย - ชํวยกระตุ๎นยอดขายได๎อยําง

รวดเร็ว โดยเพิ่มความค๎ุมคํา
ให๎กับผลิตภัณฑ๑ 
- ใช๎เวลาไมํนานนัก 

- ถ๎าใช๎การสํงเสริมการขายเป็น
เวลานาน ๆ ลูกค๎าจะเคยชิน
กับการสํงเสริมการขายนั้น 
- การสํงเสริมการขายที่มาก
เกินไปจะทําลายภาพพจน๑ของ
สินค๎า 

การประชาสัมพันธ๑ - เป็นวิธีการที่ดูเหมือนวํา
นําเชื่อถือมากกวําวิธีอ่ืน 
เนื่องจากมาจากบุคคลที่ 3 
เชํนจากหนังสือพิมพ๑ นิตยสาร 
ไมํใชํจากบริษัทเอง  
- ต๎นทุนถูก และสามารถเข๎าถึง
ลูกค๎าได๎จํานวนมาก ถ๎ามีการ
ใช๎สื่อถูกต๎อง 

- ความเสี่ยงจากการควบคุม
ไมํได๎วําสื่อจะเขียนหรือพูด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ของเรา
อยํางไร 

 
ปัจจัยที่ใช๎กําหนดวําจะเลือกใช๎เครื่องมือการสํงเสริมการตลาดแบบใด  
 
 เครื่องมือการสํงเสริมการตลาดแตํละแบบมีข๎อดีและข๎อเสียตํางกัน การเลือกใช๎เครื่องมือแตํ
ละแบบควรคํานึงถึงปัจจัยตํอไปนี้ 
 1. ต๎นทุนคําใช๎จํายในการใช๎เครื่องมือแตํละแบบ เชํน การโฆษณาจะคํอนข๎างมี คําใช๎จํายสูง  
กวําวิธีอื่น 
 2. ขนาดของตลาด และการกระจายตัวของลูกค๎า ถ๎าตลาดมีขนาดเล็กและลูกค๎ามีจํานวนไมํ
มาก การขายโดยใช๎ผู๎แทนขายนําจะเป็นวิธีการที่ค๎ุมคําที่สุด เชํน การขายโปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําหรับ
ร๎านซุปเปอร๑มาร๑เก็ต การขายโครงการบ๎านจัดสรร แตํสําหรับตลาดที่มีขนาดใหญํ หรือมีการกระจายตัว
สูง การที่จะเข๎าถึงลูกค๎าสํวนใหญํได๎ต๎องใช๎การโฆษณาชํวย 
 3. ข๎อมูลที่ผู๎บริโภคต๎องการ ลูกค๎าบางคนต๎องการรายละเอียด และข๎อมูลที่ซับซ๎อนเพื่อชํวย
ในการตัดสินใจซื้อ เชํน การซื้อเครื่องมือสมัยใหมํทางการแพทย๑ เครื่องเอ็กเรย๑คอมพิว เตอร๑ เครื่องมือ
วินิจฉัยโรคโดยใช๎นิวเคลียร๑ ซึ่งการใช๎การขายโดยผู๎แทนขายจะเหมาะสมที่สุด ในทางตรงกันข๎าม ลูกค๎า
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บางสํวนต๎องการข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑เพียงเล็กน๎อย การโฆษณา การสํงเสริมการขาย นําจะเป็น
วิธีการที่เหมาะสม 
 
การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ “PUSH” หรือ “PULL” 
 โดยทั่วไปแล๎ว กลยุทธ๑ที่นักการตลาดใช๎ในการสํงเสริมการตลาด มี 2 กลยุทธ๑ใหญํ ๆ คือ กล
ยุทธ๑ Push และ Pull 

 PUSH 
 กลยุทธ๑ PUSH คือการท่ีบริษัทใช๎กิจกรรมการตลาดและสํงเสริมการขาย สร๎างแรงจูงใจให๎
ผู๎ขายไปเรํงเร๎าให๎ลูกค๎าซื้อสินค๎าหรือบริการนั้นๆให๎จงได๎ โ ดยบริษัทผู๎ผลิตทําการสํงเสริมการขายผําน
ไปยังร๎านขายสํง ร๎านขายสํงทําการสํงเสริมการขายผํานไปยังร๎านค๎าปลีก และผู๎ค๎าปลีกทําการสํงเสริม
การขายผํานไปยังผู๎บริโภค ตัวอยํางเชํน โทรศัพท๑มือถือ บริษัทผู๎ผลิตทําการโฆษณาผํานมายังร๎านค๎า
สํง ร๎านค๎าสํงสํงสินค๎ามาที่ร๎านค๎ าปลีก และลูกค๎าซื้อสินค๎าที่วางจําหนํายในร๎านค๎าปลีก จึงเหมือนกับ
การพยายามที่จะผลักดันสินค๎าเข๎าไปหาผู๎บริโภค 
 
 
 

 PULL 
 กลยุทธ๑ PULL ต๎องใช๎คําใช๎จํายในการโฆษณาสูงเพื่อสร๎างความต๎องการซื้อสินค๎าหรือบริการ 
และถ๎าการโฆษณาประสบความสําเร็จ ลูกค๎าก็จะหาซื้ อสินค๎าจาดร๎านขายปลีก ร๎านค๎าปลีกก็จะหาซื้อ
สินค๎าจากร๎านค๎าสํง และร๎านค๎าสํงจะหาซื้อสินค๎าจากผู๎ผลิตอีกตํอหนึ่ง ตัวอยํางเชํน ของเลํนเด็ก สํวน
ใหญํจะโฆษณาทีวีตามรายการเด็ก ผู๎ปกครองเด็กสนใจก็จะไปหาซื้อจากร๎านค๎าปลีก ร๎านค๎าปลีกก็จะ
ไปซื้อมาจากร๎านค๎าสํง ร๎าน ค๎าสํงก็จะไปรับมาจากบริษัทผู๎ผลิตอีกตํอหนึ่ง จึงเหมือนกับการท่ีผู๎บริโภค
มาดึงสินค๎าออกไปจากร๎านเอง โดยไมํต๎องผลักดัน 

    
 
 
การส่งเสริมการขาย 
 การสํงเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่กระต๎ุนยอดขายของสินค๎าหรือบริการ โดยการจัดกิจกรรม
การตลาดและสํงเสริมการขายตําง ๆ เชํน การเสนอของแถม การแสดงสินค๎าและการจัดวางสินค๎า การ
ลดราคา การตลาดทางไกล การตลาดทางไปรษณีย๑ และวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อชํวยกระต๎ุนยอดขาย 

ผู้ผลิต ร้านค้าส่ง 
ร้านค้าปลีก 

ผู้บริโภค 

ผู้ผลิต ร้านค้าส่ง 
ร้านค้าปลีก 

ผู้บริโภค 
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 การสํงเสริมการขายเป็นการกระตุ๎นการตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการ โดยอาจทําการสํงเสริม
การขายโดยตรงสูํผู๎บริโภคคนสุดท๎าย (กลยุทธ๑ Pull) หรือการสํงเสริมการขายไปยังชํองทางกระจาย
สินค๎าตําง ๆ (กลยุทธ๑ Push) ก็ได๎ 
 
วิธีการส่งเสริมการขาย 
 การส่งเสริมการขายด้านลดราคา 
 สํวนใหญํเป็นการลดราคาสินค๎า โดยอาจจะลดจากราคาขายปรกติ เชํน การจัดโปรโมชั่นตําง 
ๆ เป็นชํวงเวลา  การลดราคา 25% ทุกวันพุธของ สินค๎า S&P เป็นต๎น หรือการเพิ่มปริมาณสินค๎าโดย
ขายราคาเทําเดิม เชํน แลกตาซอย เอ็กตร๎า 300 เพิ่มปริมาณแตํไมํเพิ่มราคา เป็นต๎น 
 ยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นจากการลดราคานี้ จะมีต๎นทุนจากกําไรที่ลดลง การตัดสินใจใช๎กลยุทธ๑นี้จึง
ควรต๎องพิจารณาอยํางรอบคอบ และควรคํานึงถึงผลกระทบตํอชื่อเสียงของตราสินค๎าด๎วย 
 
 การส่งเสริมการขายโดยการใช้คูปอง 
 คูปอง เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการลดราคา โดยมีเทคนิคการแจกคูปองหลายอยําง ตัวอยํางเชํน  
  -  การติดคูปองไว๎บนบรรจุภัณฑ๑เพื่อกระต๎ุนการซื้อซ้ํา  
  -  การแจกคูปองในหนังสือพิมพ๑ หรือนิตยสารเพื่อให๎ผู๎บริโภคไปใช๎ซื้อสินค๎า เชํน โลตัส
ซุปเปอร๑มาร๑เก็ต มักมีการแจกคูปองลดราคา 50 บาทเมื่อซื้อสินค๎า 500 บาทขึ้นไปทางหน๎า
หนังสือพิมพ๑ไทยรัฐฉบับวันศุกร๑เช๎า เพื่อกระต๎ุนยอดซื้อวันสุดสัปดาห๑  
  -  การตัดคูปองจากสํวนหนึ่งของใบโฆษณา เชํน ร๎าน KFC มีจากแจกคูปองโฆษณา 
ซื้อสินค๎าเป็นชุดราคาพิเศษ เป็นต๎น 
  -  การพิมพ๑คูปองด๎านหลังของใบเสร็จ หรือสลิป ATM เพื่อใช๎เป็นสํวนลดในการชําระ
คําสินค๎าและบริการ 
 วัตถุประสงค๑หลักของการใช๎การสํงเสริมการขายโดยใช๎คูปอง คือ การกระตุ๎นให๎ลูกค๎าใช๎คูปองให๎มากที่สุด 
แตํปัญหาที่พบอยํางหน่ึงของการใช๎คูปอง คือ ลูกค๎าใช๎คูปองทําการซื้อสินค๎าหรือบริการท่ีเขาตั้งใจจะซื้ออยูํแล๎ว หรือ
ร๎านค๎าปลีกไมํมีสินค๎าเพียงพอท่ีจะจําหนํายเมื่อลูกค๎านําคูปองมาใช๎ ก็เกิดความไมํพอใจได๎  โดยสํวนใหญํแล๎ววิธีนี้
เป็นวิธีที่เหมาะสมสําหรับสินค๎าใหมํหรือสินค๎าเกําที่ยอดขายลดลงเทํานั้น 

 การส่งเสริมการขายโดยการให้ของแถม 
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 เป็นวิธีที่มีใช๎กันมาก โดยลูกค๎าจะได๎รับของแถมเมื่อซื้อครบตามที่กําหนด โดยสํวนใหญํใช๎กับ
การสมัครสมาชิกนิตยสารรายปี หรือการซื้อสินค๎าฟุ่มเฟือย  เชํน เครื่องสําอาง เมื่อซื้อครบ 3,000 บาท 
จะได๎รับของแถมซึ่งเป็นตัวอยํางชุดเล็ก ๆ ให๎ทดลองใช๎อีก มูลคํา 2,500 บาท เป็นต๎น 
 การส่งเสริมการขายโดยการแข่งขันและให้รางวัล 
 เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีใช๎กันมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะตามงานแสดงสินค๎าตําง ๆ ก็จะมีสาวสวย 
(Pretty) แตํงตัวนํารัก มากลําวแนะนําถึงสรรพคุณที่ดีของสินค๎า  และจัดเกมส๑ตอบคําถามงําย ๆ พร๎อม
ของรางวัลเล็ก ๆ น๎อย ๆ เพื่อเรียกร๎องความสนใจของลูกค๎าที่เดินผํานไปมา     
 การส่งเสริมการขายโดยการชิงโชค 
 ซึ่งวิธีนี้ก็อาจจะมีหลายวิธี แตํที่นิยมกันก็คือ การแนบใบลุ๎นรางวัลมาพร๎อมกับสินค๎า หรือให๎
ตัดชิ้นสํวน หรือ ป้ายฉลาก สต๊ิกเกอร๑  อยํางใดอยํางหนึ่ง สํงไปรํวมชิงโชค  ซึ่งวิธีการน้ีก็จะต๎อง
ระมัดระวังเรื่องความสะดวกในการที่จะสํงชิ้นสํวน หรือชิ้นสํวนจะต๎องไมํถูกแอบแกะอํานดูกํอนที่ผู๎ซื้อ
จะเป็นผู๎แกะคนแรก 
 การส่งเสริมการขายโดยการคืนก าไรให้ลูกค้า 
 วิธีนี้มีการใช๎กันอยํางแพรํหลายในอเมริกา แตํเมืองไทยเรายังไมํคํอยมีมากนัก โดยวิธีนี้ลูกค๎า
จะซื่อสินค๎ากํอน แล๎วจึงนําเอาสํวนที่แสดงเอกลักษณ๑ของสินค๎า เชํน บาร๑โค๎ด (UPC) พร๎อม
ใบเสร็จรับเงิน สํงกลับไปยังบริษัทเพื่อขอคืนกําไร ตามที่กําหนดไว๎ในเอกสารโฆษณา เมื่อบริษัทได๎รับ
เอกสารครบถ๎วนก็จะทําเช็คเงินสดสั่งจําย ในนามผู๎ซื้อ และสํงกลับมาที่ผู๎ซื้อตามจํานวนที่กําหนดไว๎ 
สินค๎าบางรายการอาจมีการคืนกําไรสูงมาก จนลูกค๎าแทบได๎สินค๎านั้นมาฟรีเลย ก็มี เชํน เครื่อง 
Scanner ที่ตกรุํน ราคา 50 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อซื้อสินค๎าแล๎วสํง UPC และใบเสร็จรับเงินกลับไปที่
บริษัท ก็จะได๎รับเช็คเงินสดกลับมาเป็นจํานวน 50 เหรียญสหรัฐเทํากัน เป็นต๎น เทํากับลูกค๎าต๎องชําระ
แตํคําภาษีมูลคําเพิ่ม และคําสํงไปรษณีย๑เทํานั้น 
 การส่งเสริมการขายส าหรับลูกค้าประจ า 
 เป็นการกระตุ๎นให๎ลูกค๎าประจํามาซื้อสินค๎าหรือใช๎บริการบํอย ๆ เชํน สายการบิน มีการสะสม
ไมล๑เพื่อแลกเป็ นต๋ัวเครื่องบินฟรี เมื่อสะสมไมล๑ได๎ตามที่กําหนด หรือร๎านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ หรือเซน มี
การประทับตราเมื่อรับประทานอาหารครบทุก 300 บาท และนํามาแลกเป็นบัตรสํวนลด หรืออาหาร 1 
จานเมื่อครบตามที่กําหนด เป็นการกระตุ๎นให๎ลูกค๎ามาซื้อสินค๎าหรือใช๎บริการบํอย ๆ หรือปั๊มน้ํามั นมี
การทําบัตรสมาชิกแล๎วให๎สํวนลดพิเศษสําหรับสมาชิกเป็นต๎น 
 การส่งเสริมการขาย ณ จุดวางสินค้า 
 มีผลการวิจัยพฤติกรรมผู๎บริโภคในร๎านค๎าปลีกออกมาวํา ยอดขายจะเพิ่มขึ้นถ๎าลูกค๎าสามารถ
เห็นสินค๎า ณ จุดวางสินค๎า การจัดวางสินค๎าที่นําสนใจ ให๎ข๎อมูลเหมาะสม และวางในตําแหนํงที่สังเกต
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ได๎งําย จะชํวยให๎ลูกค๎าซื้อสินค๎ามากขึ้น ในปัจจุบันจะเห็นได๎วํา สินค๎าอุปโภคบริโภคที่วางจําหนํายใน
ซุปเปอร๑มาร๑เก็ต มีการจัดเรียงเป็นแถวอยํางเป็นระเบียบ และผู๎ผลิตที่ต๎องการให๎สินค๎าเป็นท่ีสังเกตได๎
งําย ต๎องซื้อพื้นที่วางในระดับสายตา และต้ังวางสินค๎าเป็นแถว อยํางชัดเจนและเป็นระเบียบ 
 การส่งเสริมการขายโดยการแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ 
 วิธีนี้ให๎ลูกค๎าได๎ทดลองใช๎สินค๎าดูกํอน กํอนที่จะตัดสินใจซื้อ  ซึ่งวิธีนี้ก็อาจสามารถดึงลูกค๎าที่
ใช๎สินค๎าของคูํแขํงอยูํ ให๎หันมาทดลองของใหมํโดยที่ไมํต๎องเสียเงินซื้อ เพราะบางครั้งลูกค๎ามีความคิด
วําของที่ใช๎อยูํก็ดีที่สุดอยูํแล๎ว ทําไมต๎องไปเสียเงินซื้อสินค๎าอ่ืนมาทดลองใช๎เลํา  
 อยํางไรก็ตาม  การสํงเสริมการขาย  ควรยึดหลักที่วํา  ทําสิ่งที่งํายๆ ที่ไมํให๎ลูกค๎ารู๎สึกยํุงยาก
ในการที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมที่เราวางไว๎ 
สื่อการสอน 
 1. การบรรยาย 
 2. เอกสารประกอบการเรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การนําเข๎าสูํบทเรียน 
 2. ผู๎เข๎ารับการอบรมอธิบายถึงเทคนิคทางการตลาดในการพัฒนาวิสาหกิจค๎าสํงและค๎างปีก 
 3. ผู๎เข๎ารับการอบรมในห๎องรํวมกันซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การประเมินผล 
 การสังเกตการณ๑ของผู๎เข๎ารับการอบรม 
เอกสารอ้างอิง 
เสรี วงษ๑มณฑา. (2542ก). กลยุทธ์การตลาด. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล๑มและไซเท็กซ๑ 
 . (2540). ครบเรื่องเครื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑พัฒนภาษา. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑. (2541). การบริหารตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล๑มและไซเท็กซ๑. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ. (2541). กลยุทธ์การตลาดการบริหารการตลาดและกรณีศึกษา . 
กรุงเทพฯ: ธีระฟิล๑มและไซเท็กซ๑.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (ก่อนการฝึกอบรม) 

เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 
เฉลย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  (ก่อนการฝึกอบรม) 

เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทานธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้(ก่อนการฝึกอบรม) 
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก           
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 50 ข๎อ ให๎ทําทุกข๎อ 
 2.  อํานคําถามให๎เข๎าใจกํอนเลือกตอบ  

3.  ในแตํละข๎อมีคําตอบให๎เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให๎ทํานเลือกคําตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียงข๎อ

เดียว โดยเขียนเครื่องหมายกากบาท  ()  ลงในกระดาษคําตอบ 
 4.  ใช๎เวลาในการทําแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง  
 5.  ห๎ามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ  
 6.  ห๎ามนําแบบทดสอบออกนอกห๎องสอบ  

7.  เมื่อหมดเวลาให๎ทํานคืนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแกํเจ๎าหน๎าที่ควบคุม  
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (ก่อนการฝึกอบรม) 
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  

 
 

1. การลงทุนของธุรกิจขายปลีกขนาดใหญํที่มีศักยภาพในการแขํงขันสูงจากตํางประเทศ สํงผลกระทบ
ตํอสินค๎าปลีกรายยํอยของไทย ความจําเป็นสําคัญตํอการพัฒนาการค๎าปลีกของไทยคือ อะไร 

ก. มูลคําการลงทุนของค๎าปลีกตํางชาติ      
ข. สัญญาณที่จะใช๎ชี้บํงให๎ทราบถึงความสามารถทางการขาย          
ค. การมีข๎อมูลที่สําคัญของร๎านค๎าปลีก ที่เป็นมาตรประเมินถึงศักยภาพ  
ง.  ต๎นทุนในการดําเนินการของร๎านค๎าปลีก    

2. กระบวนการที่ชํวยแก๎ปัญหาการทํางานโดยการให๎ความรู๎ ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมกับงานแกํ
บุคลากร ข๎อใดตํอไปนี้ กลําวไมํถูกต๎อง 

ก. การฝึกอบรมเพียงอยํางเดียวสามารถชํวยให๎บุคลากรพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  
ข. องค๑กรที่ต๎องการอยูํรอดได๎ในสภาพแวดล๎อมในอนาคตจึงต๎องพัฒนาเทคโนโลยีอยํางตํอเนื่อง 
ค. องค๑กรที่ต๎องการอยูํรอดได๎ในสภาพแวดล๎อมในอนาคตจึงต๎องพัฒนารูปแบบสื่อและอยําง

ตํอเนื่อง 
ง. ผลจากการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบใหมํต๎องกํอให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ใหมํในการทํางาน 

3. ปัจจัยหรือสิ่งที่มีสํวนสําคัญในการทําให๎สังคมหรือองค๑กรนั้นเจริญก๎าวหน๎าหรือดําเนินการได๎อยําง
สูงมีประสิทธิผล 

ก. เงินทุน    
ข. สินทรัพย๑    
ค. ทรัพยากรมนุษย๑   
ง. นโยบายและกลยุทธ๑องค๑การ 

4. ในการเสริมสร๎างการปรับตัวและสร๎างความเข๎มแข็งแกํธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีกของไทย โดย กรม
พัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย๑ มีหลักการสําคัญอยํางไร 

ก. การบริหารจัดการภายในของธุรกิจให๎มีต๎นทุนที่เหมาะสมสามารถแขํงขันได๎ 
ข. การบริหารภาษีของธุรกิจให๎มีประสิทธิภาพสามารถแขํงขันได๎ 
ค. การบริหารจัดการระบบจัดซื้อของธุรกิจให๎มีประสิทธิภาพสามารถแขํงขันได๎  
ง. การบริหารจัดการการตลาดของธุรกิจให๎มีมูลคําที่เหมาะสมสามารถแขํงขันได๎ 
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5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีกอยํางมีมีประสิทธิภาพ จะสํงผล
ตํอเรื่องใดบ๎าง 

ก. ต๎นทุนลดลง                                                    ข . กิจกรรมที่ไมํกํอให๎เกิดมูลคําเพิ่มลดลง   
ค.  ความสูญเสียในกระบวนการทํางานลดลง          ง . ถูกทุกข๎อ 

6. ถ๎าต๎นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก โดยรวมของหนํวยธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกัน ที่
เรียกวําโซํอุปทานการค๎าสํง-ค๎าปลีก ทั้งระบบจะลดลง ใครจะได๎ประโยชน๑บ๎าง 

ก. กรมสรรพากร  
ข. ผู๎ผลิต                     
ค. ผู๎ประกอบการค๎าสํง ค๎าปลีก 
ง.    ข๎อ ข, ค          

7. การแขํงขันในทางธุรกิจจะมีปัจจัยความสําเร็จหลักอยูํ 2 ประการ คืออะไรบ๎าง 
ก. การแขํงขันเชิงราคา              
ข. การแขํงขันเชิงคุณภาพ          
ค. การแขํงขันเชิงปริมาณ         
ง. ข๎อ ก.  กับ ข.  

8. คํากลําวเกี่ยวกับ ระบบ โลจิสติกส๑ ข๎อใดไมํถูกต๎อง   
ก. กิจกรรมในการบริหารคําสั่งซื้อ-จัดหาเป็นกิจกรรมของระบบโลจิสติกส๑ 
ข. การจัดการคลังสินค๎า เป็นปัจจัยสําคัญในระบบโลจิสติกส๑      
ค. ระบบการขนสํง มีความหมายเชํนเดียวกับระบบโลจิสติกส๑     
ง. ระบบการจัดการสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสําคัญของ ระบบโลจิสติกส๑     

9. ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ในสํวนของธุรกิจการค๎าสํง-ค๎าปลีก สินค๎า
อุปโภค-บริโภค ประจําวัน  ประกอบไปด๎วยปัจจัยสําคัญ อะไรบ๎าง 

ก. คลังสินค๎า                  
ข. สินค๎าคงคลัง                        
ค. สารสนเทศ 
ง.   ถูกทุกข๎อ                    
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10. ข๎อใดไมํอยูํในระบบโซํอุปทาน (Supply Chain) ในธุรกิจทั้งค๎าปลีก-ค๎าสํง สินค๎าอุปโภค-บริโภค ประจําวัน  
ก. ร๎านโชว๑หํวย                 
ข. กิจการค๎าสํง                        
ค.   ศูนย๑กระจายสินค๎า       
ง.   โรงภาพยนตร๑      

11. แนวคิดในการพัฒนาการเชื่อมโยง หรือ โซํอุปทานระหวํางผู๎ผลิตกับผู๎ค๎าสํง และผู๎ค๎าสํงกับผู๎ ค๎าปลีกนี้ ได๎ประยุกต๑มาจากแนวคิด
อะไร 

ก. ระบบ TQM                  
ข. ระบบลีน                          
ค. ระบบ     MRP 
ง. ระบบ ECR                   

12. ระบบ ECR มีความหมายอยํางไร 
ก. การติดตามความพึงพอใจลูกค๎าอยํางรวดเร็ว      
ข. สินค๎ามีคุณภาพอยํางสม่ําเสมอ 
ค.   มีระบบการวางแผนงานอยํางมีประสิทธิภาพ       
ง.   การตอบสนองตํอผู๎บริโภคอยํางรวดเร็ว           

13. อะไร คือจุดมุํงหมายของ ECR ที่จะแก๎ไขหรือรองรับปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจค๎าปลีกและค๎าสํง สินค๎าอุปโภค-บริโภค 
ประจําวัน หนึ่งในแนวทางหรือวิธีการแก๎ปัญหานั้นเรียกวํา Collaboration Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)  

ก. การเติมเต็มสินค๎า (Replenishment) 
ข. การจัดการความรํวมมือ ระหวําง ผู๎ผลิตกับกิจการค๎าสํง  
ค. การจัดการความรํวมมือ ระหวําง กิจการค๎าสํงกับค๎าปลีก  
ง. ถูกทุกข๎อ 

14. ความหมายของตัวชี้วัด “สัดสํวนยอดขายตํอวันเทียบมูลคําสินค๎าคงคลังรวม มีคําเทํากับ 18 : 1  ” ข๎อใดให๎ความหมายโดย
สมบูรณ๑ 

ก. อัตรายอดขายตํอวันเทียบกับมูลคําสินค๎าคงคลังรวม ควรมีคําอยูํในสัดสํวน 1:18 กลําวคือ หากกิจการมียอดการจําหนํายตํอ
วันที่ 1 ล๎านบาท มูลคําของสินค๎าคงคลังรวมไมํควรเกิน 18 ล๎านบาท  

ข. อัตรายอดขายตํอเดือนเทียบกับมูลคําสินค๎าคงคลังรวม ควรมีคําอยูํในสัดสํวน 1:18 กลําวคือ หากกิจการมียอดการจําหนําย
ตํอเดือนที่ 1 ล๎านบาท มูลคําของสินค๎าคงคลังรวมไมํควรเกิน 18 ล๎านบาท  

ค. อัตรายอดขายตํอรอบสั่งซื้อเทียบกับมูลคําสินค๎าคงคลังรวม ควรมีคําอยูํในสัดสํวน 1:18 กลําวคือ หากกิจการมียอดการ
จําหนํายตํอรอบสั่งซื้อที่ 1 ล๎านบาท มูลคําของสินค๎าคงคลังรวมไมํควรเกิน 18 ล๎านบาท      
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ง. ข๎อ ก., ข. และ ค. ถูกต๎อง         
15. Backlog มีความหมายอยํางไร 

ก. สินค๎าเสียหายในแตํละรอบท่ีสํงสินค๎า             
ข. สินค๎าสูญหายในแตํละรอบท่ีสํงสินค๎า        
ค.   สินค๎าที่เป็นของแถมในแตํละรอบท่ีสํงสินค๎า    
ง.   โอกาสที่สินค๎าขายดีไมํพอจําหนําย  

16. ความคาดหมายที่จะพยากรณ๑ความต๎องการสินค๎าในแตํละประเภท แตํละชนิด ที่นํามาจําหนํายวํามีความต๎องการมากน๎อย
เพียงใด เพื่อที่จะดําเนินการสรรหาและจัดซื้อมาเพื่อจําหนํายได๎อยํางทันตํอความต๎องการ เป็นหนึ่งในแนวทางหรือวิธีการแก๎ปัญหา 
เรียกวําระบบอะไร 

ก. ระบบ POS                   
ข. ระบบ ABC         
ค. ระบบกระจายสินค๎า       
ง. ระบบการเติมเต็มสินค๎า     

17. จากที่ได๎ฝึกอบรมไป ได๎รับความรู๎เรื่องของ Sales Order คืออะไร 
ก. การพยากรณ๑ยอดขาย    
ข. การเพิ่มผู๎แทนจําหนําย      
ค. การสํงมอบสินค๎า         
ง. การกระจายสินค๎า           

18. จากที่ได๎ฝึกอบรมไป ได๎รับความรู๎เรื่องของ Purchase Order คืออะไร 
ก. การบริหารคําสั่งซื้อ         
ข. การสรรหาสินค๎า               
ค. การสํงมอบสินค๎า         
ง.   การกระจายสินค๎า           

19. การควบคุมสินค๎าคงเหลือทางด๎านมูลคํากิจการค๎าสํง   ทําได๎ในสองลักษณะ คือ อะไรบ๎าง  
ก. การควบคุมทางด๎านมูลคําสินค๎า(Value Control)    
ข. การควบคุมในด๎านปริมาณสินค๎า (Unเทคโนโลยีสารสนเทศ Control)  
ค. การควบคุมในด๎านคุณภาพสินค๎า (Qualเทคโนโลยีสารสนเทศy Control)  
ง. ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง         

20. จากข๎อมูล ข๎อ 19 ผู๎ประกอบการค๎าปลีกควรให๎ความสําคัญในการการควบคุมทางด๎านสินค๎าทางด๎านใดเป็นประการสําคัญ 
ก.  การควบคุมทางด๎านมูลคําสินค๎า(Value Control)    
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ข.  การควบคุมในด๎านปริมาณสินค๎า (Unเทคโนโลยีสารสนเทศ Control)  
ค.  การควบคุมในด๎านคุณภาพสินค๎า (Qualเทคโนโลยีสารสนเทศy Control)  
ง.   ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง         

21. การผสมผสานวิธีการควบคุมสินค๎าคงเหลือทั้งในด๎านมูลคําและปริมาณ  มีองค๑ประกอบสําคัญอะไรบ๎าง 
ก. ระยะเวลาในการสั่งซื้อ 
ข. ปริมาณในการสั่งซื้อ 
ค. การหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ 
ง.   ผลตอบแทนจากการลงทุน 

22. ข๎อใดไมํใชํสาเหตุ การที่สินค๎าคงเหลือมีการหมุนเวียนในอัตราสูง  
ก. การลงทุนสินค๎านั้นมีความมั่นคง 
ข. สินค๎าที่วางจําหนํายมีความใหมํสดนําสนใจ 
ค. ความสูญเสียอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงแฟชั่นเพิ่มขึ้น 
ง.   คําใช๎จํายในการเก็บรักษาสินค๎าคงเหลือลดลง 

23. วิธีการหนึ่งในการควบคุมการลงทุนการลงทุนในสินค๎าคงเหลือ  คือ  การกําหนดระดับของสินค๎าที่จะต๎องสั่งซื้อเพิ่มเติม  ซึ่ง
เรียกวํา  จุดสั่งสินค๎าเพิ่มเติม( Reorder point) การกําหนดระดับของสินค๎าเพิ่มขึ้นอยูํกับปัจจัย 3 ประการคือ ระดับสินค๎าที่คงเหลือที่
ปลอดภัย(Safety  stock) กับอะไรอีก 2 ประการ 

ก. ระยะเวลาที่ใช๎ในการสั่งซื้อ(Order  lead  time) 
ข. ระยะเวลาของวงจรเงินสด (Cash to Cash Cycle Time)  
ค. อัตราการขายสินค๎า (Usage  rate) 

      ง.   ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง 
24. กระบวนการสําคัญในระบบโลจิสติกส๑ภายในองค๑กรของกิจการค๎าสํง-ค๎าปลีก ข๎อใดกลําวได๎อยํางครอบคลุมที่สุด 

ก. กระบวนการบริหารคําสั่งซื้อ-การจัดการคลังสินค๎า-การบริหารภาษี 
ข. กระบวนการบริหารคําสั่งซื้อ-การจัดการคลังสินค๎า-การขายและสํงมอบ 
ค. กระบวนการบริหารคําสั่งซื้อ-การจัดการบุคคล-การขายและสํงมอบ 
ง. กระบวนการบริหารคําสั่งซื้อ-การจัดการทางการเงิน-การขายและสํงมอบ 

25. Safety Stock คืออะไร 
ก. สินค๎าสูงสุดที่ควรมี  
ข. สินค๎าสํารองสูงสุดที่ควรมี  
ค. สินค๎าสํารองที่ควรมีตํ่าสุด 
ง.   ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง         
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26. Dead Stock คืออะไร 
ก. ปริมาณสินค๎าที่สํารองไว๎ แตํยังไมํได๎ทําการเคลื่อนย๎าย 
ข. ปริมาณสินค๎าสํารองที่ไมํเคลื่อนไหว จําหนํายได๎ช๎า 
ค. ปริมาณสินค๎าที่สํารองไว๎ ไมํเคลื่อนไหว เก็บไว๎เป็นตัวอยําง 
ง. ปริมาณสินค๎าที่สํารองไว๎ ไมํได๎จําหนําย เพราะมีลูกค๎าจองไว๎ 

27. ข๎อใดอธิบายความหมายของการกระจายสินค๎าได๎ถูกต๎อง 
ก. การบริหาร ระบบชํองทางการจัดซื้อ ปริมาณในการสั่งซื้อ 
ข. การบริหาร ระบบการขนสํง ระบบชํองทางการจัดจําหนําย  
ค. การบริหาร ระบบสินค๎าคงคลัง 
ง. การบริหาร เพื่อให๎มีประสิทธิภาพทางการตลาดที่สินค๎าและบริการสูํมือผู๎บริโภค 

28. CPOS มีความหมายอยํางไร 
ก. POS ที่รวมลิ้นชักเก็บเงินเป็นชุด 
ข. POS ท่ีมีการใช๎ Software คอมพิวเตอร๑ในการประยุกต๑ใช๎งาน 
ค. อุปกรณ๑หรือระบบท่ีมีการบันทึกการซื้อขายของร๎านค๎าปลีก  
ง.   ข๎อ ก. กับ ข๎อ ข. ถูก  

29. ข๎อใด กลําวถึง ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ได๎อยํางถูกต๎อง 
ก. ระบบชี้เฉพาะอัตโนมัติ (Automatic Identification) แบบไร๎สาย (Wireless)  
ข. ระบบจะประกอบด๎วยอุปกรณ๑สองสํวน คือ สํวนเครื่องอําน (Reader) และสํวนป้ายชื่อ (Tag)  
ค. สามารถสํงข๎อมูลจําเพาะที่แสดงถึง "Identเทคโนโลยีสารสนเทศy" กลับมาประมวลผลที่ตัวอํานได๎ 
ง.   นายสมลัก หยิบสินค๎าที่ติด Tag ไว๎ เดินออกจากร๎านโดยไมํผํานเครื่องชําระเงิน แล๎วมีสัญญาณแจ๎งเตือน  

30. ข๎อใดไมํใชํการวางแผนโซํอุปทานภายในของธุรกิจค๎าสํง 
ก. การวางแผนการจัดซื้อ 
ข. การวางแผนการจัดเก็บ 
ค. การวางแผนการจัดสํง 
ง. การวางแผนการเงิน  

31. ข๎อใดไมํใชํกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ โลจิสติกส๑ 
ก. ต๎นทุนการสํงเสริมการขาย 
ข. ต๎นทนุการสั่งซื้อ  
ค. ต๎นทุนการจัดเก็บสินค๎าคงคลัง  
ง.   ต๎นทุนการขนสํง  
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32. ข๎อใดไมํใชํองค๑ประกอบของ แบบจําลองอ๎างอิงการดําเนินงานโซํอุปทาน (Supply Chain Operation Reference Model: 
SCOR-model) ในธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก 

ก. การวางแผน 
ข. การจัดซื้อจัดหาสินค๎า 
ค. การจัดเก็บและการสํงมอบสินค๎า 
ง.   การชําระเงินคําสินค๎า            

33. องค๑ประกอบข๎อใด ของแบบจําลองอ๎างอิงการดําเนินงานโซํอุปทาน (Supply Chain Operation Reference Model: SCOR-
model) ในธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก ที่ต๎องควบคุมไมํให๎มีปริมาณมาก 

ก. Plan 
ข. Souree 
ค.   Deliver  
ง.  Return             

34. ต๎นทุนที่สูงที่สุดในขบวนการโลจิสติกส๑ สําหรับธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีกสินค๎าอุปโภค-บริโภคประจําวันคืออะไร 
ก. การจัดเก็บสินค๎า 
ข. การจัดเรียงสินค๎า 
ค. การประชาสัมพันธ๑ 
ง.   การสํงคืนสินค๎า             

35. แนวคิดอยํางงํายที่ใช๎ในการประเมินคําสั่งซื้อ ตามหลักการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ข๎อใดกลําวถูกต๎อง 
ก. ซื้อสินค๎าให๎มาก จะได๎มีสํวนลดมาก  
ข. ซื้อสินค๎าให๎ได๎ตามเป้าหมายจะได๎ โบนัสไปทํองเที่ยว 
ค. ซื้อสินค๎าเทําไรก็ได๎ แตํต๎องขายให๎หมดในเดือนนั้นๆ  
ง. ซื้อสินค๎าเทําไรก็ได๎ แตํต๎องขายให๎หมดในรอบสั่งซื้อนั้นๆ  

36. ในการบริหารคําสั่งซื้อ ผู๎บริหารกิจการค๎าสํง-ค๎าปลีกไมํจําเป็นต๎องคํานึงถึงปัจจัยใด 
ก. ความต๎องการสินค๎าของตลาด 
ข. ประเภทสินค๎า 
ค. จํานวน สินค๎า  
ง.   เทคนิคการผลิต             

37. ข๎อความต๎อไปนี้ กลําวถึงตัวชี้วัดใด “ความถูกต๎องของจํานวนสินค๎าคงคลัง ซึ่งครอบคลุมต่ังแตํชั้นโชว๑สินค๎าและคลังจัดเก็บสินค๎า
สํารอง เทียบกับข๎อมูลที่มีอยูํในฐานข๎อมูล”  

ก. สัดสํวนยอดขายตํอวันเทียบมูลคําสินค๎าคงคลังรวม   



 384 

ข. ความแมํนยําของการพยากรณ๑ปริมาณขายและคําสั่งซื้อ  
ค. ระดับสินค๎าคงคลังตํอปริมาณการขายสินค๎าตํอรอบการสั่งซื้อ  
ง.   ความแมํนยําของสินค๎าคงคลัง  

38. ในการคาดคะเนความต๎องการซื้อสินค๎า ดังที่กลําวมาแล๎วนั้น เป็นความคาดหมายที่จะพยากรณ๑ความต๎องการสินค๎าในแตํละ
ประเภท แตํละชนิด ที่นํามาจําหนํายวํามีความต๎องการมากน๎อยเพียงใด เพื่อที่จะดําเนินการสรรหาและจัดซื้อมาเพื่อจําหนํายได๎อยําง
ทันตํอความต๎องการ แนวทางหรือวิธีการแก๎ปัญหาในธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก คือขอใด   

ก. ระบบ Jเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข. ระบบการเติมเต็มสินค๎า (Replenishment)  
ค. ระบบการกระจายสินค๎า (Distribution) 
ง.   ระบบ TQM  

39. องค๑ประกอบที่สําคัญในการกําหนดกลยุทธ๑ทางด๎านราคาของการขายปลีก ข๎อใดไมํได๎ต้ังตามวัตถุประสง ค๑ของการค๎าปลีก 
(Retail Objectives) 

ก. การกําหนดราคาพิเศษเนื่องในโอกาสตํางๆ  
ข. การเพิ่มขึ้นของราคาขายเมื่อต๎นทุนสินค๎าเพิ่มสูงขึ้น 
ค. การต้ังราคาเพื่อดึงดูดความสนใจหรือการลดมากเมื่อซื้อในปริมาณมาก  
ง.   ต้ังตามต๎นทุนหรือสภาวะของการแขํงขัน 
 

40. อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือที่ถือเป็นดัชนีชี้วัดการค๎าปลีกอยํางหนึ่ง ข๎อใดไมํถูกต๎อง   
ก. อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ   =    จํานวนสินค๎าที่ขายได๎ระหวํางปี  

                                                        จํานวนสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยทั้งปี  (จํานวนหนํวย) 
ข. อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ     =     ยอดขายสุทธิทั้งปี (เป็นจํานวนเงิน) 

                                                                     มูลคําสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยทั้งปี                                  
ค. อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ=   ยอดขายสุทธิทั้งปี (เป็นจํานวนชิ้น) 

                                                            มูลคําสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยทั้งปี       
ง. อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ       =     ต๎นทุนของสินค๎าที่ขายไประหวํางปี 

                                                                 มูลคําสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุนทั้งปี 
41. ดัชนีชี้วัดการค๎าปลีกที่ใช๎ประเมินผลตอบแทนการลงทุนของธุรกิจค๎าสํง- ค๎าปลีก ข๎อใดถูกต๎อง 

ก. ผลตอบแทนการลงทุน   =   อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ   คูณกับอัตรากําไร  
ข. ผลตอบแทนการลงทุน   =                     ยอดขายสุทธิ                    X     กําไรสุทธิ 

                                         ปริมาณสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุน       ยอดขายสุทธิ 
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ค. ผลตอบแทนการลงทุน    =                     กําไรสุทธิ 
                                          ปริมาณสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุน     

ง. ผลตอบแทนการลงทุน     =     ต๎นทุนของสินค๎าที่ขายไประหวํางปี 
                                           มูลคําสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุนทั้งปี 

42. กระบวนการวางแผนการสั่งซื้อ ซึ่งจะสัมพันธ๑กับผู๎จําหนํายสินค๎าหรือซับพลายเออร๑ (Supplier) โดยเรียกอีกอยํางหนึ่งวําอยํางไร 
ก. โลจิสติกส๑ภายใน (Internal Logistics) 
ข. โลจิสติกส๑ขาเข๎า (External Logistics) 
ค. โลจิสติกส๑ขาเข๎า (Inbound Logistics) 
ง.   โลจิสติกส๑ขาออก (Outbound Logistics) 

43. ความหมายของ Lead Time  ในธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก มีความหมายวําอยํางไร 
ก. จํานวนระยะเวลาสินค๎าแตํละชนิดเข๎ามาในสต็อกของบริษัท นับจากสั่งซื้อ   
ข. ระยะเวลาที่ผู๎แทนจําหนําย (Supplier) เข๎ามาจดรายการสั่งซื้อ   
ค. ระยะเวลานับจากวันสั่งซื้อจนถึงวันชําระเงินคําสินค๎า 
ง.   ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง  
 
       

44. การใช๎หลักในการจัดกลุํมสินค๎า ABC  สําหรับธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎อง  
ก. A หมายถึง  สินค๎าที่จําหนํายดี  เคลื่อนไหวมาก   
ข. A หมายถึง  สินค๎าที่จําหนํายงําย มีความนิยมมาก  
ค. B หมายถึง  สินค๎าที่จําหนํายได๎ปานกลาง   
ง. C หมายถึง  สินค๎าที่จําหนํายไมํเคลื่อนไหว   

45. ข๎อใดไมํใชํประโยชน๑ของการพัฒนาระบบโลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก 
ก. ต๎นทุนการจัดเก็บสินค๎าของผู๎ประกอบการลดลง  
ข. ต๎นทุนการเคลื่อนย๎ายสินค๎าของผู๎ประกอบการลดลง  
ค. ต๎นทุนการจัดซื้อของผู๎ประกอบการลดลง 
ง. หนํวยงานของรัฐได๎ผลงานด๎านการสํงเสริมผู๎ประกอบการ 

46. ข๎อใดไมํใชํประโยชน๑การสร๎างเครือขํายการค๎าปลีก  
ก. การจัดรายการสินค๎าโปรโมชั่นรํวมกัน 
ข. สร๎างอํานาจตํอรองกับผู๎ขาย 
ค. สร๎างข๎อมูลการพยากรณ๑เดียว 
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ง.   การผูกขาดการตลาดเฉพาะกลุํมเครือขําย 
47. จากการฝึกอบรม ทํานได๎รับความรู๎เรื่องการค๎าปลีก การปรับปรุงของร๎าน  ”ซื้อกิมจั้ว” จังหวัดสมุทรสงคราม คิดวําปัจจัยสําคัญที่
สามารถปรับปรุงร๎านค๎าได๎ คือปัจจัยด๎านใด 

ก. ทัศนคติแนวคิด 
ข. งบประมาณการลงทุน 
ค. การแขํงขันในความทันสมัยของร๎านค๎าปลีกในพื้นที่ 
ง.   พนักงานมีมากพร๎อมรํวมกันปรับปรุง 

48.  คํา Maximum Stock คือจํานวนสินค๎าที่สมควรมีไว๎ในสต็อกสินค๎าที่ไมํควรสูงกวํานี้ ข๎อใดเป็นวิธีคิดที่ถูกต๎อง    
ก. คําการขายเฉลี่ยตํอรอบการขาย คูณกับ ปริมาณการขายตํอรอบการสั่งซื้อ  
ข. คําการขายเฉลี่ยตํอรอบการขาย คูณกับ Lead Time 
ค. คําของ Minimum Stock คูณกับ ปริมาณการขายตํอรอบการสั่งซื้อ 
ง. คําของ Minimum Stock บวกรวมกับ ปริมาณการขายตํอรอบการสั่งซื้อ 
 
 
 

49. การพิจารณายอดการขายตํอรอบ สามารถนํามาจัดกลุํมสินค๎า A, B และ C ได๎ และนํามาใช๎ประโยชน๑ในการวางแผนคลังสินค๎า
ตามหลักการโลจิสติกส๑ได๎ ข๎อใดกลําวถูกต๎อง  

ก. สินค๎า A ควรอยูํในสุดของพื้นที่คลัง และสินค๎า C ควรอยูํใกล๎พื้นที่ทางเข๎า-ออก  
ข. สินค๎า A ควรอยูํในสุดของพื้นที่คลัง และสินค๎า B ควรอยูํใกล๎พื้นที่ทางเข๎า-ออก  
ค. สินค๎า C ควรอยูํในสุดของพื้นที่คลัง และสินค๎า A ควรอยูํใกล๎พื้นที่ทางเข๎า-ออก  
ง.   ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง         

50. การวางแผนการจัดเรียงสินค๎าตามหลักการบริหารจัดการโลจิสติกส๑  ธุรกิจค๎าสงํ-ค๎าปลีก ข๎อใดกลําวถูกต๎อง 
ก. คลังหน๎าร๎านกับคลังหลังร๎าน จัดเรียงสินค๎าตามกลุํมหรือประเภทสินค๎าเหมือนกัน  เพื่ออํานวยความสะดวกให๎กับลูกค๎าเพื่อ

เลือกซื้อสินค๎า 
ข. คลังหน๎าร๎าน จัดเรียงสินค๎าตามกลุํมหรือประเภทสินค๎า สํวนคลังหลังร๎านตามกลุํมผู๎จําหนํายสินค๎า (Supplier) เพื่ออํานวย

ความสะดวกให๎กับลูกค๎าเพื่อเลือกซื้อสินค๎าและหนํวยงานจัดซื้อรวมทั้งหนํวยงานจัดสํงสินค๎าเข๎าคลัง  
ค. คลังหน๎าร๎านกับคลังหลังร๎าน จัดเรียงสินค๎าตามกลุํมหรือประเภทสินค๎าเหมือนกัน                     เพื่ออํานวยความสะดวก

ให๎กับลูกค๎าเพื่อเลือกซื้อสินค๎าและหนํวยงานจัดซื้อรวมทั้งหนํวยงานจัดสํงสินค๎าเข๎าคลัง 
ง. ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง        
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เฉลย 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (ก่อนการฝึกอบรม) 
 เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  

 
 

1. ค 2. ก 3. ค 4. ก 5. ง 6. ง 7. ง 8. ค 9. ง 10. ง 

11. ง 12. ง 13. ง 14. ก 15. ง 16. ง 17. ก 18. ก 19. ง 20. ก 

21. ค 22. ก 23. ง 24. ข 25. ค 26. ข 27. ก 28. ง 29. ข 30. ง 

31. ก 32. ง 33. ง 34. ก 35. ง 36. ง 37. ง 38. ข 39. ข 40. ค 

41. ค 42. ค 43. ก 44. ง 45. ง 46. ง 47. ก 48. ง 49. ค 50. ข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (หลังการฝึกอบรม) 
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก           

เฉลย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (หลังการฝึกอบรม) 
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทานธุรกิจค๎าสํง- ค๎าปลีก 
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้(หลังการฝึกอบรม) 
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก           

 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 50 ข๎อ ให๎ทําทุกข๎อ 
 2.  อํานคําถามให๎เข๎าใจกํอนเลือกตอบ  

3.  ในแตํละข๎อมีคําตอบให๎เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให๎ทํานเลือกคําตอบที่ถูกต๎องที่สุดเพียงข๎อ

เดียว โดยเขียนเครื่องหมายกากบาท  ()  ลงในกระดาษคําตอบ 
 4.  ใช๎เวลาในการทําแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง  
 5.  ห๎ามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 6.  ห๎ามนําแบบทดสอบออกนอกห๎องสอบ  

7.  เมื่อหมดเวลาให๎ทํานคืนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแกํเจ๎าหน๎าที่ควบคุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 391 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (หลังการฝึกอบรม) 
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก  

 
1. ในการเสริมสร๎างการปรับตัวและสร๎างความเข๎มแข็งแกํธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีกของไทย โดย กรม
พัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย๑ มีหลักการสําคัญอยํางไร 

ก.   การบริหารจัดการระบบจัดซื้อของธุรกิจให๎มีประสิทธิภาพสามารถแขํงขันได๎  
ข.   การบริหารภาษีของธุรกิจให๎มีประสิทธิภาพสามารถแขํงขันได๎ 
ค.   การบริหารจัดการภายในของธุรกิจให๎มีต๎นทุนที่เหมาะสมสามารถแขํงขันได๎  
ง.   การบริหารจัดการการตลาดของธุรกิจให๎มีมูลคําที่เหมาะสมสามารถแขํงขันได๎ 

2. คํากลําวเกี่ยวกับ ระบบ โลจิสติกส๑ ข๎อใดไมํถูกต๎อง   
ก. ระบบการขนสํง มีความหมายเชํนเดียวกับระบบโลจิสติกส๑ 
ข. การจัดการคลังสินค๎า เป็นปัจจัยสําคัญในระบบโลจิสติกส๑      
ค. กิจกรรมในการบริหารคําสั่งซื้อ-จัดหาเป็นกิจกรรมของระบบโลจิสติกส๑     
ง. ระบบการจัดการสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสําคัญของ ระบบโลจิสติกส๑     

3. แนวคิดในการพัฒนาการเชื่อมโยง หรือ โซํอุปทานระหวํางผู๎ผลิตกับผู๎ค๎าสํง และผู๎ค๎าสํงกับผู๎ค๎า
ปลีกน้ี ได๎ประยุกต๑มาจากแนวคิดอะไร 

ก. ระบบ ECR                  
ข. ระบบลีน                          
ค. ระบบ     MRP 
ง. ระบบ TQM                   

4. ความหมายของตัวชี้วัด “สัดสํวนยอดขายตํอวันเทียบมูลคําสินค๎าคงคลังรวม มีคําเทํากับ 18 : 1  
” ข๎อใดให๎ความหมายโดยสมบูรณ๑ 

ก. อัตรายอดขายตํอรอบสั่งซื้อเทียบกับมูลคําสินค๎าคงคลังรวม ควรมีคําอยูํในสัดสํวน 1:18 
กลําวคือ หากกิจการมียอดการจําหนํายตํอรอบสั่งซื้อที่ 1 ล๎านบาท มูลคําของสินค๎าคงคลัง
รวมไมํควรเกิน 18 ล๎านบาท  

ข. อัตรายอดขายตํอเดือนเทียบกับมูลคําสินค๎าคงคลังรวม ควรมีคําอยูํในสัดสํวน 1:18 
กลําวคือ หากกิจการมียอดการจําหนํายตํอเดือนที่ 1 ล๎านบาท มูลคําของสินค๎าคงคลังรวม
ไมํควรเกิน 18 ล๎านบาท  

ค. อัตรายอดขายตํอวันเทียบกับมูลคําสินค๎าคงคลังรวม ควรมีคําอยูํในสัดสํวน 1:18 กลําวคือ 
หากกิจการมียอดการจําหนํายตํอวันที่ 1 ล๎านบาท มูลคําของสินค๎าคงคลังรวมไมํควรเกิน 18 
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ล๎านบาท      
ง. ข๎อ ก., ข. และ ค. ถูกต๎อง         

5. จากที่ได๎ฝึกอบรมไป ได๎รับความรู๎เรื่องของ Sales Order คืออะไร 

ก. การเพิ่มผู๎แทนจําหนําย    
ข. การกระจายสินค๎า      
ค. การสํงมอบสินค๎า         
ง. การพยากรณ๑ยอดขาย           

6. การควบคุมสินค๎าคงเหลือทางด๎านมูลคํากิจการค๎าสํง   ทําได๎ในสองลักษณะ คือ อะไรบ๎าง  

ก. การควบคุมในด๎านปริมาณสินค๎า (Unเทคโนโลยีสารสนเทศ Control)    
ข. การควบคุมทางด๎านมูลคําสินค๎า(Value Control) 
ค. การควบคุมในด๎านคุณภาพสินค๎า (Qualเทคโนโลยีสารสนเทศy Control)  
ง. ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง         

7. การผสมผสานวิธีการควบคุมสินค๎าคงเหลือทั้งในด๎านมูลคําและปริมาณ  มีองค๑ประกอบสําคัญ
อะไรบ๎าง 

ก. การหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ 
ข. ปริมาณในการสั่งซื้อ 
ค. ระยะเวลาในการสั่งซื้อ 
ง.   ผลตอบแทนจากการลงทุน 

8. วิธีการหนึ่งในการควบคุมการลงทุนการลงทุนในสินค๎าคงเหลือ  คือ  การกําหนดระดับของสินค๎าที่
จะต๎องสั่งซื้อเพิ่มเติม  ซึ่งเรียกวํา  จุดสั่งสินค๎าเพิ่มเติม( Reorder point) การกําหนดระดับของสินค๎า
เพิ่มขึ้นอยูํกับปัจจัย 3 ประการคือ ระดับสินค๎าที่คงเหลือที่ปลอดภัย(Safety  stock) กับอะไรอีก 2 
ประการ 

ก. อัตราการขายสินค๎า (Usage  rate) 
ข. ระยะเวลาของวงจรเงินสด (Cash to Cash Cycle Time)  
ค. ระยะเวลาที่ใช๎ในการสั่งซื้อ(Order  lead  time) 

      ง.   ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง 
9. Safety Stock คืออะไร 

ก. สินค๎าสํารองที่ควรมีตํ่าสุด  
ข. สินค๎าสํารองสูงสุดที่ควรมี  
ค. สินค๎าสูงสุดที่ควรมี 
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ง.   ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง         

10. ข๎อใดอธิบายความหมายของการกระจายสินค๎าได๎ถูกต๎อง 

ก. การบริหาร ระบบสินค๎าคงคลัง 
ข. การบริหาร ระบบการขนสํง ระบบชํองทางการจัดจําหนําย  
ค. การบริหาร ระบบชํองทางการจัดซื้อ ปริมาณในการสั่งซื้อ  
ง. การบริหาร เพื่อให๎มีประสิทธิภาพทางการตลาดที่สินค๎าและบริการสูํมือผู๎บริโภค 

11. ข๎อใด กลําวถึง ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ได๎อยํางถูกต๎อง 

ก. ระบบจะประกอบด๎วยอุปกรณ๑สองสํวน คือ สํวนเครื่องอําน (Reader) และสํวนป้ายชื่อ (Tag)  
ข. สามารถสํงข๎อมูลจําเพาะที่แสดงถึง "Identเทคโนโลยีสารสนเทศy" กลับมาประมวลผลที่ตัว

อํานได๎ 
ค. ระบบชี้เฉพาะอัตโนมัติ (Automatic Identification) แบบไร๎สาย (Wireless) 
ง.   นายสมลัก หยิบสินค๎าที่ติด Tag ไว๎ เดินออกจากร๎านโดยไมํผํานเครื่องชําระเงิน แล๎วมี

สัญญาณแจ๎งเตือน  
12. ข๎อใดไมํใชํกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ โลจิสติกส๑ 

ก. ต๎นทุนการสั่งซื้อ 
ข. ต๎นทุนการจัดเก็บสินค๎าคงคลัง 
ค. ต๎นทุนการสํงเสริมการขาย  
ง.   ต๎นทุนการขนสํง  

13. องค๑ประกอบข๎อใด ของแบบจําลองอ๎างอิงการดําเนินงานโซํอุปทาน (Supply Chain Operation 
Reference Model: SCOR-model) ในธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก ที่ต๎องควบคุมไมํให๎มีปริมาณมาก 

ก. Plan 
ข. Return 
ค.   Deliver  
ง.  Souree             

14. แนวคิดอยํางงํายที่ใช๎ในการประเมินคําสั่งซื้อ ตามหลักการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ข๎อใดกลําว
ถูกต๎อง 

ก. ซื้อสินค๎าให๎มาก จะได๎มีสํวนลดมาก  
ข. ซื้อสินค๎าเทําไรก็ได๎ แตํต๎องขายให๎หมดในรอบสั่งซื้อนั้นๆ 
ค. ซื้อสินค๎าเทําไรก็ได๎ แตํต๎องขายให๎หมดในเดือนนั้นๆ  
ง. ซื้อสินค๎าให๎ได๎ตามเป้าหมายจะได๎ โบนัสไปทํองเที่ยว  
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15. ข๎อความต๎อไปนี้ กลําวถึงตัวชี้วัดใด “ความถูกต๎องของจํานวนสินค๎าคงคลัง ซึ่งครอบคลุมต่ังแตํ
ชั้นโชว๑สินค๎าและคลังจัดเก็บสินค๎าสํารอง เทียบกับข๎อมูลที่มีอยูํในฐานข๎อมูล”  

ก. สัดสํวนยอดขายตํอวันเทียบมูลคําสินค๎าคงคลังรวม   
ข. ความแมํนยําของสินค๎าคงคลัง  
ค. ระดับสินค๎าคงคลังตํอปริมาณการขายสินค๎าตํอรอบการสั่งซื้อ  
ง.   ความแมํนยําของการพยากรณ๑ปริมาณขายและคําสั่งซื้อ 

16. องค๑ประกอบที่สําคัญในการกําหนดกลยุทธ๑ทางด๎านราคาของการขายปลีก ข๎อใดไมํได๎ต้ังตาม
วัตถุประสงค๑ของการค๎าปลีก (Retail Objectives) 

ก. การกําหนดราคาพิเศษเนื่องในโอกาสตํางๆ  
ข. ต้ังตามต๎นทุนหรือสภาวะของการแขํงขัน 
ค. การต้ังราคาเพื่อดึงดูดความสนใจหรือการลดมากเมื่อซื้อในปริมาณมาก  
ง.   การเพิ่มขึ้นของราคาขายเมื่อต๎นทุนสินค๎าเพิ่มสูงขึ้น 

17. ดัชนีชี้วัดการค๎าปลีกที่ใช๎ประเมินผลตอบแทนการลงทุนของธุรกิจค๎าสํง- ค๎าปลีก ข๎อใดถูกต๎อง 

ก. ผลตอบแทนการลงทุน   =                     ยอดขายสุทธิ                    X     กําไรสุทธิ 
                                         ปริมาณสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุน       ยอดขายสุทธิ 

ข. ผลตอบแทนการลงทุน   =   อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ   คูณกับอัตรากําไร  
ค.  ผลตอบแทนการลงทุน    =                     กําไรสุทธิ 

                                          ปริมาณสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุน     
ง. ผลตอบแทนการลงทุน     =     ต๎นทุนของสินค๎าที่ขายไประหวํางปี 

                                           มูลคําสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุนทั้งปี 
18. ความหมายของ Lead Time  ในธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก มีความหมายวําอยํางไร 

ก. ระยะเวลานับจากวันสั่งซื้อจนถึงวันชําระเงินคําสินค๎า   
ข. ระยะเวลาที่ผู๎แทนจําหนําย (Supplier) เข๎ามาจดรายการสั่งซื้อ   
ค. จํานวนระยะเวลาสินค๎าแตํละชนิดเข๎ามาในสต็อกของบริษัท นับจากสั่งซื้อ  
ง.   ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง  

19. ข๎อใดไมํใชํประโยชน๑ของการพัฒนาระบบโลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก 

ก. ต๎นทนุการจัดเก็บสินค๎าของผู๎ประกอบการลดลง  
ข. หนํวยงานของรัฐได๎ผลงานด๎านการสํงเสริมผู๎ประกอบการ 
ค. ต๎นทุนการเคลื่อนย๎ายสินค๎าของผู๎ประกอบการลดลง  
ง. ต๎นทุนการจัดซื้อของผู๎ประกอบการลดลง 
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20. จากการฝึกอบรม ทํานได๎รับความรู๎เรื่องการค๎าปลีก การปรับปรุงของร๎าน  ”ซื้อกิมจั้ว” จังหวัด
สมุทรสงคราม คิดวําปัจจัยสําคัญที่สามารถปรับปรุงร๎านค๎าได๎ คือปัจจัยด๎านใด 

ก. การแขํงขันในความทันสมัยของร๎านค๎าปลีกในพื้นที่ 
ข. งบประมาณการลงทุน 
ค. ทัศนคติแนวคิด 
ง.   พนักงานมีมากพร๎อมรํวมกันปรับปรุง 

21. การวางแผนการจัดเรียงสินค๎าตามหลักการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ ธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก ข๎อใด
กลําวถูกต๎อง 

ก. คลังหน๎าร๎าน จัดเรียงสินค๎าตามกลุํมหรือประเภทสินค๎า สํวนคลังหลังร๎านตามกลุํมผู๎
จําหนํายสินค๎า (Supplier) เพื่ออํานวยความสะดวกให๎กับลูกค๎าเพื่อเลือกซื้อสินค๎าและ
หนํวยงานจัดซื้อรวมทั้งหนํวยงานจัดสํงสินค๎าเข๎าคลัง 

ข. คลังหน๎าร๎านกับคลังหลังร๎าน จัดเรียงสินค๎าตามกลุํมหรือประเภทสินค๎าเหมือนกัน  เพื่อ
อํานวยความสะดวกให๎กับลูกค๎าเพื่อเลือกซื้อสินค๎า  

ค. คลังหน๎าร๎านกับคลังหลังร๎าน จัดเรียงสินค๎าตามกลุํมหรือประเภทสินค๎าเหมือนกัน                     
เพื่ออํานวยความสะดวกให๎กับลูกค๎าเพื่อเลือกซื้อสินค๎าและหนํวยงานจัดซื้อรวมทั้ง
หนํวยงานจัดสํงสินค๎าเข๎าคลัง 

ง. ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง        
22. การลงทุนของธุรกิจขายปลีกขนาดใหญํที่มีศักยภาพในการแขํงขันสูงจากตํางประเทศ สํงผลกระทบ
ตํอสินค๎าปลีกรายยํอยของไทย ความจําเป็นสําคัญตํอการพัฒนาการค๎าปลีกของไทยคือ อะไร 

ก. มูลคําการลงทุนของค๎าปลีกตํางชาติ      
ข. การมีข๎อมูลที่สําคัญของร๎านค๎าปลีก ที่เป็นมาตรประเมินถึงศักยภาพ          
ค. สัญญาณที่จะใช๎ชี้บํงให๎ทราบถึงความสามารถทางการขาย 
ง.  ต๎นทุนในการดําเนินการของร๎านค๎าปลีก    

23. กระบวนการที่ชํวยแก๎ปัญหาการทํางานโดยการให๎ความรู๎ ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมกับงาน
แกํบุคลากร ข๎อใดตํอไปนี้ กลําวไมํถูกต๎อง 

ก. องค๑กรที่ต๎องการอยูํรอดได๎ในสภาพแวดล๎อมในอนาคตจึงต๎องพัฒนารูปแบบสื่อและอยําง
ตํอเนื่อง 

ข. องค๑กรที่ต๎องการอยูํรอดได๎ในสภาพแวดล๎อมในอนาคตจึงต๎องพัฒนาเทคโนโลยีอยํางตํอเนื่อง 
ค. การฝกึอบรมเพียงอยํางเดียวสามารถชํวยให๎บุคลากรพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  
ง. ผลจากการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบใหมํต๎องกํอให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ใหมํในการทํางาน 
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24. ปัจจัยหรือสิ่งที่มีสํวนสําคัญในการทําให๎สังคมหรือองค๑กรนั้นเจริญก๎าวหน๎าหรือดําเนินการได๎
อยํางสูงมีประสิทธิผล 

ก. เงินทุน    
ข. ทรัพยากรมนุษย๑    
ค. สินทรัพย๑   
ง. นโยบายและกลยุทธ๑องค๑การ 

25. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีกอยํางมีมีประสิทธิภาพ จะสํงผล
ตํอเรื่องใดบ๎าง 

ก. ความสูญเสียในกระบวนการทํางานลดลง    ข. กิจกรรมที่ไมํกํอให๎เกิดมูลคําเพิ่มลดลง   
ค.  ต๎นทุนลดลง                                               ง . ถูกทุกข๎อ 

26. ถ๎าต๎นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก โดยรวมของหนํวยธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกัน 
ที่เรียกวําโซํอุปทานการค๎าสํง-ค๎าปลีก ทั้งระบบจะลดลง ใครจะได๎ประโยชน๑บ๎าง 

ก. ผู๎ผลิต              
ข. ผู๎ประกอบการค๎าสํง ค๎าปลีก                     
ค. กรมสรรพากร 
ง.    ข๎อ ก, ข     

27. การแขํงขันในทางธุรกิจจะมีปัจจัยความสําเร็จหลักอยํู 2 ประการ คืออะไรบ๎าง 
ก. การแขํงขันเชิงคุณภาพ              
ข. การแขํงขันเชิงปริมาณ          
ค. การแขํงขันเชิงราคา         
ง. ข๎อ ก.  กับ ค.  

28. ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ในสํวนของธุรกิจการค๎าสํง- ค๎าปลีก สินค๎า
อุปโภค-บริโภค ประจําวัน  ประกอบไปด๎วยปัจจัยสําคัญ อะไรบ๎าง 

ก. คลังสินค๎า                  
ข. สารสนเทศ                        
ค. สินค๎าคงคลัง 
ง.   ถูกทุกข๎อ                    

 

 



 397 

29. ข๎อใดไมํอยูํในระบบโซํอุปทาน (Supply Chain) ในธุรกิจทั้งค๎าปลีก-ค๎าสํง สินค๎าอุปโภค-บริโภค ประจําวัน  
ก. ศูนย๑กระจายสินค๎า                 
ข. โรงภาพยนตร๑  
ค.   ร๎านโชว๑หํวย       
ง.   กิจการค๎าสํง                        

30. ระบบ ECR มีความหมายอยํางไร 
ก. การตอบสนองตํอผู๎บริโภคอยํางรวดเร็ว        
ข. สินค๎ามีคุณภาพอยํางสม่ําเสมอ 
ค.   การติดตามความพึงพอใจลูกค๎าอยํางรวดเร็ว       
ง.    มีระบบการวางแผนงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

31. อะไร คือจุดมุํงหมายของ ECR ที่จะแก๎ไขหรือรองรับปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจค๎าปลีกและค๎าสํง สินค๎าอุปโภค-บริโภค 
ประจําวัน หนึ่งในแนวทางหรือวิธีการแก๎ปัญหานั้นเรียกวํา Collaboration Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)  

ก. การเติมเต็มสินค๎า (Replenishment) 
ข. การจัดการความรํวมมือ ระหวําง ผู๎ผลิตกับกิจการค๎าสํง  
ค. การจัดการความรํวมมือ ระหวําง กิจการค๎าสํงกับค๎าปลีก 
ง. ถูกทุกข๎อ 

32. Backlog มีความหมายอยํางไร 
ก. สินค๎าที่เป็นของแถมในแตํละรอบท่ีสํงสินค๎า             
ข. โอกาสที่สินค๎าเกินในแตํละรอบท่ีสํงสินค๎า        
ค.   สินค๎าเสียหายในแตํละรอบท่ีสํงสินค๎า 
ง.   สินค๎าสูญหายในแตํละรอบท่ีสํงสินค๎า 

33. ความคาดหมายที่จะพยากรณ๑ความต๎องการสินค๎าในแตํละประเภท แตํละชนิด ที่นํามาจําหนํายวํามีความต๎องการมากน๎อย
เพียงใด เพื่อที่จะดําเนินการสรรหาและจัดซื้อมาเพื่อจําหนํายได๎อยํางทันตํอความต๎องการ เป็นหนึ่งในแนวทางหรือวิธีการแก๎ปัญหา 
เรียกวําระบบอะไร 

ก. ระบบ ABC                   
ข. ระบบ POS         
ค. ระบบการเติมเต็มสินค๎า       
ง. ระบบกระจายสินค๎า     

34. จากที่ได๎ฝึกอบรมไป ได๎รับความรู๎เรื่องของ Purchase Order คืออะไร 
ก. การกระจายสินค๎า         
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ข. การสรรหาสินค๎า               
ค. การสํงมอบสินค๎า         
ง.   การบริหารคําสั่งซื้อ           

35. จากข๎อมูล ข๎อ 19 ผู๎ประกอบการค๎าปลีกควรให๎ความสําคัญในการการควบคุมทางด๎านสินค๎าทางด๎านใดเป็นประการสําคัญ 
ก.  การควบคุมในด๎านคุณภาพสินค๎า (Qualเทคโนโลยีสารสนเทศy Control) 
ข.  การควบคุมในด๎านปริมาณสินค๎า (Unเทคโนโลยีสารสนเทศ Control)  
ค.  การควบคุมทางด๎านมูลคําสินค๎า(Value Control)  
ง.   ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง         

36. ข๎อใดไมํใชํสาเหตุ การที่สินค๎าคงเหลือมีการหมุนเวียนในอัตราสูง  
ก. ความสูญเสียอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงแฟชั่นเพิ่มขึ้น 
ข. สินค๎าที่วางจําหนํายมีความใหมํสดนําสนใจ 
ค. การลงทุนสินค๎านั้นมีความมั่นคง 
ง.   คําใช๎จํายในการเก็บรักษาสินค๎าคงเหลือลดลง 

37. กระบวนการสําคัญในระบบโลจิสติกส๑ภายในองค๑กรของกิจการค๎าสํง- ค๎าปลีก ข๎อใดกลําวได๎อยํางครอบคลุมที่สุด 
ก. กระบวนการบริหารคําสั่งซื้อ-การจัดการบุคคล-การขายและสํงมอบ 
ข. กระบวนการบริหารคําสั่งซื้อ-การจัดการคลังสินค๎า-การขายและสํงมอบ 
ค. กระบวนการบริหารคําสั่งซื้อ-การจัดการคลังสินค๎า-การบริหารภาษี 
ง. กระบวนการบริหารคําสั่งซื้อ-การจัดการทางการเงิน-การขายและสํงมอบ 

38. Dead Stock คืออะไร 
ก. ปริมาณสินค๎าที่สํารองไว๎ ไมํเคลื่อนไหว เก็บไว๎เป็นตัวอยําง 
ข. ปริมาณสินค๎าที่สํารองไว๎ แตํยังไมํได๎ทําการเคลื่อนย๎าย 
ค. ปริมาณสินค๎าสํารองที่ไมํเคลื่อนไหว จําหนํายได๎ช๎า 
ง. ปริมาณสินค๎าที่สํารองไว๎ ไมํได๎จําหนําย เพราะมีลูกค๎าจองไว๎ 

39. CPOS มีความหมายอยํางไร 
ก. POS ที่รวมลิ้นชักเก็บเงินเป็นชุด 
ข. อุปกรณ๑หรือระบบท่ีมีการบันทึกการซื้อขายของร๎านค๎าปลีก  
ค. POS ที่มีการใช๎ Software คอมพิวเตอร๑ในการประยุกต๑ใช๎งาน 
ง.   ข๎อ ก. กับ ข๎อ ข. ถูก  

40. ข๎อใดไมํใชํการวางแผนโซํอุปทานภายในของธุรกิจค๎าสํง 
ก. การวางแผนการเงิน 
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ข. การวางแผนการจัดเก็บ 
ค. การวางแผนการจัดสํง 
ง. การวางแผนการจัดซื้อ 

41. ข๎อใดไมํใชํองค๑ประกอบของ แบบจําลองอ๎างอิงการดําเนินงานโซํอุปทาน (Supply Chain Operation Reference Model: 
SCOR-model) ในธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก 

ก. การชําระเงินคําสินค๎า 
ข. การจัดซื้อจัดหาสินค๎า 
ค. การจัดเก็บและการสํงมอบสินค๎า 
ง.   การวางแผน 

42. ต๎นทุนที่สูงที่สุดในขบวนการโลจิสติกส๑ สําหรับธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีกสินค๎าอุปโภค-บริโภคประจําวันคืออะไร 
ก. การประชาสัมพันธ๑ 
ข. การจัดเรียงสินค๎า 
ค. การจัดเก็บสินค๎า 
ง.   การสํงคืนสินค๎า             

43. ในการบริหารคําสั่งซื้อ ผู๎บริหารกิจการค๎าสํง-ค๎าปลีกไมํจําเป็นต๎องคํานึงถึงปัจจัยใด 
ก. เทคนิคการผลิต 
ข. ประเภทสินค๎า 
ค. จํานวน สินค๎า  
ง.  ความต๎องการสินค๎าของตลาด 

44. ในการคาดคะเนความต๎องการซื้อสินค๎า ดังที่กลําวมาแล๎วนั้น เป็นความคาดหมายที่จะพยากรณ๑ความต๎องการสินค๎าในแตํละ
ประเภท แตํละชนิด ที่นํามาจําหนํายวํามีความต๎องการมากน๎อยเพียงใด เพื่อที่จะดําเนินการสรรหาและจัดซื้อมาเพื่อจําหนํายได๎
อยํางทันตํอความต๎องการ แนวทางหรือวิธีการแก๎ปัญหาในธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก คือขอใด   

ก. ระบบ TQM  
ข. ระบบการเติมเต็มสินค๎า (Replenishment)  
ค. ระบบการกระจายสินค๎า (Distribution) 
ง.   ระบบ Jเทคโนโลยีสารสนเทศ 

45. อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือที่ถือเป็นดัชนีชี้วัดการค๎าปลีกอยํางหนึ่ง ข๎ อใดไมํถูกต๎อง  
ก. อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ   =    จํานวนสินค๎าที่ขายได๎ระหวํางปี  

                                                        จํานวนสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยทั้งปี  (จํานวนหนํวย) 
ข. อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ     =     ยอดขายสุทธิทั้งปี (เปน็จํานวนเงิน) 
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                                                                     มูลคําสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยทั้งปี                                  
ค. อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ=   ยอดขายสุทธิทั้งปี (เป็นจํานวนชิ้น) 

                                                            มูลคําสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยทั้งปี       
ง. อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือ       =     ต๎นทุนของสินค๎าที่ขายไประหวํางปี 

                                                                 มูลคําสินค๎าคงเหลือเฉลี่ยในราคาทุนทั้งปี 
46. กระบวนการวางแผนการสั่งซื้อ ซึ่งจะสัมพันธ๑กับผู๎จําหนํายสินค๎าหรือซับพลายเออร๑ (Supplier) โดยเรียกอีกอยํางหนึ่งวําอยํางไร 

ก. โลจิสติกส๑ภายใน (Internal Logistics) 
ข. โลจิสติกส๑ขาเข๎า (Inbound Logistics) 
ค. โลจิสติกส๑ขาเข๎า (External Logistics) 
ง.   โลจิสติกส๑ขาออก (Outbound Logistics) 

47. การใช๎หลักในการจัดกลุํมสินค๎า ABC  สําหรับธุรกิจค๎าสํง-ค๎าปลีก ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎อง  
ก. A หมายถึง  สินค๎าที่จําหนํายดี  เคลื่อนไหวมาก   
ข. A หมายถึง  สินค๎าที่จําหนํายงําย มีความนิยมมาก  
ค. B หมายถึง  สินค๎าที่จําหนํายได๎ปานกลาง   
ง. C หมายถึง  สินค๎าที่จําหนํายไมํเคลื่อนไหว   

48. ข๎อใดไมํใชํประโยชน๑การสร๎างเครือขํายการค๎าปลีก  
ก. การผูกขาดการตลาดเฉพาะกลุํมเครือขําย 
ข. สร๎างอํานาจตํอรองกับผู๎ขาย 
ค. สร๎างข๎อมูลการพยากรณ๑เดียว 
ง.   การจัดรายการสินค๎าโปรโมชั่นรํวมกัน 

49. คํา Maximum Stock คือจํานวนสินค๎าที่สมควรมีไว๎ในสต็อกสินค๎าที่ไมํควรสูงกวํานี้ ข๎อใดเป็นวิธีคิดที่ถูกต๎อง    
ก. คําการขายเฉลี่ยตํอรอบการขาย คูณกับ ปริมาณการขายตํอรอบการสั่งซื้อ  
ข. คําของ Minimum Stock คูณกับ ปริมาณการขายตํอรอบการสั่งซื้อ 
ค. คําการขายเฉลี่ยตํอรอบการขาย คูณกับ Lead Time  
ง. คําของ Minimum Stock บวกรวมกับ ปริมาณการขายตํอรอบการสั่งซื้อ 

50. การพิจารณายอดการขายตํอรอบ สามารถนํามาจัดกลุํมสินค๎า A, B และ C ได๎ และนํามาใช๎ประโยชน๑ในการวางแผนคลังสินค๎า
ตามหลักการโลจิสติกส๑ได๎ ข๎อใดกลําวถูกต๎อง  

ก. สินค๎า A ควรอยูํในสุดของพื้นที่คลัง และสินค๎า C ควรอยูํใกล๎พื้นที่ทางเข๎า-ออก  
ข. สินค๎า A ควรอยูํในสุดของพื้นที่คลัง และสินค๎า B ควรอยูํใกล๎พื้นที่ทางเข๎า-ออก  
ค. สินค๎า C ควรอยูํในสุดของพื้นที่คลัง และสินค๎า A ควรอยูํใกล๎พื้นที่ทางเข๎า-ออก  
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ง.   ข๎อ ก. และ ข. ถูกต๎อง         
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เฉลย 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (หลังการฝึกอบรม) 
 เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก  

 
 

1. ค 2. ก 3. ก 4. ค 5. ง 6. ง 7. ก 8. ง 9. ก 10. ค 

11. ก 12. ค 13. ข 14. ข 15. ข 16. ง 17. ก 18. ค 19. ข 20. ค 

21. ก 22. ข 23. ค 24. ข 25. ง 26. ง 27. ง 28. ง 29. ข 30. ก 

31. ง 32. ข 33. ค 34. ง 35. ค 36. ค 37. ข 38. ค 39. ง 40. ก 

41. ก 42. ค 43. ก 44. ข 45. ค 46. ข 47. ง 48. ก 49. ง 50. ค 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรม 

โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก 
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก 
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ประเภทการประกอบกิจการ   ค๎าปลีก          ค๎าสํง         เจ๎าหน๎าที่เกี่ยวข๎อง        อ่ืนๆ (ระบ)ุ............. 
 

1.  สิ่งที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท าธุรกิจในชีวิตจริงได้เพียงไร 

......................................................................................................................... ........................... 

................................................... ...................................................................... ........................... 
ค าชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชํองตามความพึงพอใจของทําน  

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

2.  ความรู้ความเข้าใจของท่านในเนื้อหาตามหลักสูตร 
2.1 กํอนการสัมมนา-อบรม 
2.2 หลังการสัมมนา-อบรม 

 
........... 
........... 

 
........... 
........... 

 
........... 
........... 

 
........... 
........... 

 
........... 
........... 

3.  เนื้อหาสาระของหัวข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

3.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส๑และ           
โซํอุปทาน 

3.2 การจัดการองค๑กรท่ีเหมาะสมในธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
3.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต๎นสําหรับธุรกิจค๎าสํง

และค๎าปลีก 
3.4 การจัดการร๎านค๎าปลีกและค๎าสํง 
3.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
3.6 ความสําคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค๎าสํงและ

ค๎าปลีก 
3.7 การใช ๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
3.8 การสร๎างตัวชี้วัดด๎วยแบบการประเมินตนเองสําหรับ

ผ๎ูประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีก 
3.9 กิจกรรมการใช๎แบบประเมินด๎วยตนเองเพื่อสร๎างตัวชี้วัด

สําหรับผ๎ูประกอบการ 
3.10 ฝึกปฏิบัติs การวางกลยุทธ๑และเขียนแผนพัฒนาการ

จัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 

 
 
 

........... 

........... 
 

........... 

........... 

........... 
 

........... 

........... 
 

........... 
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........... 
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........... 
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........... 
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........... 
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........... 
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........... 
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........... 
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........... 
 

........... 
 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกอบรม 

โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก  
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 
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รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

3.11 อภิปรายและนําเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑
และโซํอุปทาน 

3.12 การประยุกต๑เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนาวิสาหกิจ
ค๎าสํงและค๎าปลีก 

 
............ 

 
 

.............. 

 
............ 

 
 

.............. 

 
............ 

 
 

.............. 

 
............ 

 
 

.............. 

 
............ 

 
 

.............. 

4.  ความเป็นประโยชน์ของเนื้อหาสาระที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของท่าน 

4.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส๑และโซํ
อุปทาน 

4.2 การจัดการองค๑กรท่ีเหมาะสมในธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
4.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต๎นสําหรับธุรกิจค๎าสํง  

และค๎าปลีก 
4.4 การจัดการร๎านค๎าปลีกและค๎าสํง 
4.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
4.6 ความสําคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค๎าสํงและ

ค๎าปลีก 
4.7 การใช ๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหาร 
4.8 การสร๎างตัวชี้วัดด๎วยแบบการประเมินตนเองสําหรับ

ผ๎ูประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีก 
4.9 กิจกรรมการใช๎แบบประเมินด๎วยตนเองเพื่อสร๎างตัวชี้วัด

สําหรับผ๎ูประกอบการ 
4.10 ฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ๑และเขียนแผนพัฒนาการ

จัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 
4.11 อภิปรายและนําเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑

และโซํอุปทาน 
4.12 การประยุกต๑เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนาวิสาหกิจ

ค๎าสํงและค๎าปลีก 
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........... 
 

............... 
 
 

............ 

5.  ความเหมาะสมของเวลาส าหรับหัวข้อเร่ืองนี้ 
5.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส๑และโซํ

อุปทาน 
5.2 การจัดการองค๑กรท่ีเหมาะสมในธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
5.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต๎นสําหรับธุรกิจค๎าสํง

และค๎าปลีก 
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รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5.4 การจัดการร๎านค๎าปลีกและค๎าสํง 
5.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
5.6 ความสําคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค๎าสํงและ

ค๎าปลีก 
5.7 การใช ๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
5.8 การสร๎างตัวชี้วัดด๎วยแบบการประเมินตนเองสําหรับ

ผ๎ูประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีก 
5.9 กิจกรรมการใช๎แบบประเมินด๎วยตนเองเพื่อสร๎างตัวชี้วัด

สําหรับผ๎ูประกอบการ 
5.10 ฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ๑และเขียนแผนพัฒนาการ

จัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 
5.11 อภิปรายและนําเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑

และโซํอุปทาน 
5.12 การประยุกต๑เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนาวิสาหกิจ

ค๎าสํงและค๎าปลีก 
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6.  ความสามารถของวิทยากร : 
6.1 ความสามารถในการถํายทอด 
6.2 การสร๎างบรรยากาศ 
6.3 การยกตัวอยํางประกอบการบรรยาย 
6.4 การกระตุ๎นให๎ผู๎ฟังใช๎ความคิด 
6.5 ภาษาที่ใช๎ในการบรรยายเหมาะสม 
6.6 การตอบคําถามชัดเจน 
6.7 การตรงตํอเวลา 
6.8 ความพอใจของทํานโดยรวมตํอการบรรยายของวิทยากร

ทํานนี ้
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7. ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการอบรม 
ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู ้

7.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส๑และโซํ
อุปทาน 

7.2 การจัดการองค๑กรท่ีเหมาะสมในธุรกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
7.3 การบริการและบริหารบุคคลเบื้องต๎นสําหรับธุรกิจค๎าสํง

และค๎าปลีก 
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รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

7.4 การจัดการร๎านค๎าปลีกและคา๎สํง 
7.5 การวัดประเมินสมรรถนะของวิสาหกิจค๎าสํงและค๎าปลีก 
7.6 ความสําคัญและการจัดการสารสนเทศในกิจการค๎าสํงและ

ค๎าปลีก 
7.7 การใช ๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหาร 
7.8 การสร๎างตัวชี้วัดด๎วยแบบการประเมินตนเองสําหรับ

ผ๎ูประกอบการค๎าสํงและค๎าปลีก 
7.9 กิจกรรมการใช๎แบบประเมินด๎วยตนเองเพื่อสร๎างตัวชี้วัด

สําหรับผ๎ูประกอบการ 
7.10 ฝึกปฏิบัติ การวางกลยุทธ๑และเขียนแผนพัฒนาการ

จัดการโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน 
7.11 อภิปรายและนําเสนอแผนพัฒนาการจัดการโลจิสติกส๑

และโซํอุปทาน 
7.12 การประยุกต๑เทคนิคทางการตลาดในการพัฒนาวิสาหกิจ

ค๎าสํงและค๎าปลีก 

     

8. ถ้าจะจัดสัมมนา-อบรม หลักสูตรนี้ต่อไป หัวข้อนี้ควรจะ  
 

              คงไว๎             คัดลอก               ปรับปรุง  คือ..................................................................................     
     

9. ถ้าจะจัดสัมมนา-อบรม  ควรจะจัดหลักสูตรใดเพื่อที่จะเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ประกอบการ 
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10. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก จ 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
 

นายคณิสสร   นาวานุเคราะห๑           อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย๑  
 
นายสมชาติ  สร๎อยทอง      ผู๎อํานวยการสํานักสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
 
นายหทัย  สํงสิริ        นักวิชาการพาณิชย๑ชํานาญการ 
 
อาจารย๑ ดร.วีระพัฒน๑  กฤตธนาทิพย๑    หัวหน๎าโครงการพัฒนาผู๎ประกอบการค๎าสํง 
          และค๎าปลีก สํานักสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า  กระทรวงพาณิชย๑ 
 
อาจารย๑ ดร.อิทธกิร  ขําเดช       อาจารย๑พิเศษประจําวิชาโซํอุปทาน  
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 
 

นายสมชาติ  สร๎อยทอง      ผู๎อํานวยการสํานักสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
นายหทัย  สํงสิริ        นักวิชาการพาณิชย๑ชํานาญการ 
อาจารย๑ ดร.วีระพัฒน๑  กฤตธนาทิพย๑    หัวหน๎าโครงการพัฒนาผู๎ประกอบการค๎าสํง 
          และค๎าปลีก สํานักสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า  กระทรวงพาณิชย๑ 
อาจารย๑ ดร.อิทธิกร  ขําเดช       อาจารย๑พิเศษประจําวิชาการจัดการโซํอุปทาน  
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย  

ดร. ธรรมรัตน๑  พลอยเพ็ชร๑     ผู๎ชํวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสเทิร๑นเอเชีย 
นางสาวสุนิสา   เลี้ยงสุขสันต๑ 
ร๎านสหกรณ๑สิงห๑บุรี จํากัด (จังหวัดสิงห๑บุรี) 
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัดไชยแสงดีพาร๑ทเม๎นท๑สโตร๑  (จังหวัดสิงห๑บุรี) 
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด KC ซุปเปอร๑ มาร๑ท  (จังหวัดนครสวรรค๑) 
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ทําเรือพาณิชย๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ลําปางเสรีสรรพสินค๎า  (จังหวัดลําปาง) 
ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด กาญจน๑ดีพาร๑ทเม๎นสโตร๑ (จังหวัดกาญจนบุรี) 
บริษัท ไทยพิพัฒน๑ ทูล แอนด๑ โฮมมาร๑ท จํากัด (จังหวัดชลบุรี) 
บริษัท บางบอนซุปเปอร๑เซ็นเตอร๑ จํากัด   (กรุงเทพมหานคร) 
บริษัท อัมพรสรรพสินค๎า จํากัด  (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
บริษัท สามัคคียานุสรณ๑ กรุ๏ป.จํากัด  (จังหวัดนนทบุรี) 
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการฝึกอบรมการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 
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ภาพ (1)       ภาพ (2)  
(1) ภาพจัดกิจกรรม ให๎ความรู๎ ณ สถานประกอบการ    
(2) ภาพการให๎ความรู๎แกํกิจการร๎านค๎าปลีก 

ภาพพื้นที่ร๎านขายสํง 

           

ภาพการเก็บสินค๎าในคลังขายสํง               ภาพการจัดเก็บสินค๎าที่ไมํเป็นระเบียบ 
       จัดวางติดกับสินค๎าที่เสียหรือหมดอายุ  
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                ภาพภายในร้านขายปลีก                             ภาพภายในร้านขายส่ง 

ภาพการจัดวางสินค้าในคลังค้าปลีก 

                

            ภาพการจัดเรียงสินค้าท่ีวางกับพื้น                   ภาพการจัดเรียงสินค้าท่ีวางบนช้ัน              

                                   ภาพพื้นที่ร้านขายส่ง 

           

ภาพการเก็บสินค้าในคลังขายส่ง               ภาพการจัดเก็บสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบ 

        



 

      

          

 

411 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

  

การจัดวางสินค้าและการจัดร้านของห้างไชยแสงฯ 

  

การระบายความร้อนในร้านค้า ด้วยพัดสม 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
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สถานที่ท างานในปัจจุบัน   บริษัท พี. เจนเนอรัล กรุ๊ป จ ากัด  
     152 ซ. สุขุมวิท 33 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ   
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ประวัติการศึกษา 
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